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A o~ra que P"\lbiicamos sob-~ o tituTô d~ .. Dz'rez'to 
Adminz'Slr~two l/tc7süeiro, não· é um "C~rso desen

volvido de Direito Administrativo) que por ora 
começa ser considerado com().' sciencia entre n6s; 
nem é sómente um Manual, o~·Resumo; é a expo- ~ 
sição de principios, e da legislação , em que se 
procura sobretudo ·coordenar , e vivificar os ele

mentos da sciencia; ou para melhor dizer é o plano 
do Codigo Ad~inistrativo Brasileiro comprehen
dendo instituiçõés; . que convêm á actualidade, , 
e que o progresso d~ civilisação . exige , bem como 
os projectos de reformas para melhoramento das 

Administrações Provinciaes, e l\'Iunicipaes; dirige
se aos Estadistas, aos funccionarios publicos, aos 
alumnos das Faculdades de Direito, e em geral a 
todos os que querem conhecer os direitos e deveres 
dos cidadãos no exercício das liberdades publicas; os 
direitos e deveres da administração nas suas rela
ções com os cidadãos; e a sociedade. 

Alguns espíritos superficiaes negão ainda hoje a 
eiistencia dos princípios furidamentaes do Direito 
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Administrativo ('1), mas desde que a Constituição 
Política do Imperio marcou, ou delineou dentro do 
domínio do poder exe-cutivo o limite invariavel en
tre a autoridade judiciaria, e administrativa, não se 
póde duvidar que forão estabelecidos os princípios 
fundamentaes do Direito Administrativo, e que para 
preparar a este estudo os desenvolvimentos ulte
riores cumpre escolher com crilerio , ajuntar e 
coordenar no immenso cahos das nossas leis as clis
·posições , que constituem a legislaÇf!O administra
tiva, visto que os conhecimentos administrativos 
formão uma sciencia, a qual tem os seus princípios, 
meios, e fins : será impossível comprehendê-los ? 
procnremos, ainda que seja para instrucção nossa, 
e para provocar um trabalho mais completo; a 
sciencia do Direito Administrativo é como todas as 
outras, que se quizermos reduzi-la aos princípios 
geraes, que a constituem, ás disposições, que fixão 
-o seu objecto, e aos meios, que formão o todo, 
acharemos que elles não são tão numerosos como 
se pretende; porque os pr.incipios não varião, os 
detalhes é que são infinitos , e sempre se re
novão. 

(l ) A mesma obstinação subs1stio em França por muito 

tempo, e foi sem duvida para convencer o contrario desta 

nega ti v a que Mr. Macarel redigi o e publicou o tratado intitu

lado -'-- T~n:b~ma?~a; Administrati(s. 

• 
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O decreto n. 608 de 16 de Agosto -de 18!) 1 crean
do a cadeira de Direito Administrativo em cada 
uma das Faculdades de Direito do Imperio é digno 
do governo, que apoiado nas leis mandou ensinar 
nas Academias de Direito aquellas, que restringem, 
ou limitão o seu poder ; ao jurisconsulto pertence 
collocar a administração em frente do Direi lo, e 
demonstrar quaes os meios protectores contra os 
abusos, e quaes as regras para fazer triumphar o 
regimen equitativo contra o arbitrario, e estabele
cer a segurança nas relações dos cidadãos com o 
Estado, no que a administração ganha em respeito 
o que perde em autoridade. 

As questões de partido, que tantas vezes tem 
occupado a attenção das camaras legislativas, as 
reformas eleitoraes que annualmente se inicião, o 
pouco tempo mesmo da existencia do Systema Re-

-presentativo, tem-nos privado da confecção de al
gumas leis para garantir a prolecção da Sociedade 
a certos respeitos; além de que as decisões do Con
selho ele Estado, onde se conservão as altas tradi
Ções administrativas, não têm sido publicadas, e 
nem deixao vestígio ; entretanto nada é mais digno 
de occupar o espírito dos homens serios, e devota.do.s 
ao bem do seu pa.iz, do qHe o ~estudo, qu:e coNsiste 
~m observar os meios pelos quaes a acção do poder 
social se insinúa' e se faz sentir ·so'bre'todos <Js·.pon-
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tos do terrilorio ; em verificar se elle app1ica com 
discernimento as forças, de que dispõe; se não 
as deixa perder, ou se emprega em objectos 
.inuteis , em seguir finalmente o movimento da 
grand·e machina social, que nunca pára, substi
tuindo as roldanas, que produzem embaraço por 
outras, que assegurem a regularidade de sua 
marcha! ... 

Tendo sido approvada unanimemente pela Fa
culdade de Direito de S. Paulo em sessão do 1 o de 
1\:farço de 185[5 a Memoria Historica Aeademica, 
na qual apresente i igual n,1ente os primeiros traços 
sobre o Direilo Adminislrativo Brasileiro, animado 
por este ensejo , vou corrigir, e augmentar o que 
convêm para formar corpo de doutrina, quanto 
permiLLirem as minhas forças ; tendo conheci
mento ·dos trabal~os de l\íM:. de Cormenin (2) e 
l\lacarel (3), que primeiros dirigirão a pratica ~1M. 
de Gerando (4), Proudhon (5), e Foucart (6), que 

(2) Questions de Droit Admini<>tratif , 5me édition aug-
mentée en Belg-ique ele la lég-islation du Royaume. 

'(3) Traité de la fortuúe publique , et de son adminis-
tration. 

(4) Institutes de Droit Adrninistratif. 
(5) Traité de l'usufruit. 
(G) Eléments de Droit Public et Administratif. 

• 
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abrirão a estrada ao ensino deste ramo de Direito, 
devo reconhecer o auxilio de MM. Dufour (7) , La 
Ferriere (8), Vivien (9), Magnitot ( 1 0), Blanch ( 11), 
Servigny ( 12) e Chauveau AJolphe ( 13), que contém 
algumas theorias app1icaveis ao nosso Estado; MM. 
Florent-Lefebvre ( 14), Cabantous (1!5) , e Pradier 
(i 6) escrev~rão sob r egimens oppostos; e nesta di
versidade de pareceres foi preciso crear um systema 
adequado á exposição do Direito Administrativo 
Brasileiro, em que procurei consignar primeira
mente as noções essenciaes da Sciencia Adminis
trativa, as relações da Administração . com os Po
deres Políticos do Estado, a divisão territorial do 
l mperio e sua população, os gráos de Jerarcbia 
administrativa, e objeclos de sua compelencia, para 

Cí) Traité général de Droit Administratif appliqué. 

(8) Cours de Droit Public et Administratif. 

(9) Etudes Administratives . 

(1 O) Dietionnaire de Droit Publique et Administratif. 

(l i) Dictionnaire général de l'administration. 

(12) Traité de la compétence en matiere contencieuse 

Aclministrat i v e. 

(13) P ri i1cipes de compétence, et ele J urisdiction Adminis-

h·ativas . 

(14) De la Décentralisation. . 

(1 5) Répétitions Ecri tes sur le Droit Administratif . 

(16) Précis de Droit Administratif. 
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depo.is tratar -do Direito Administrativo nas suas 
relações com a conservação e defesa social, do 

Bireito Administrati·vo nas suas relaçõos com o fim 
da sociedade, qual é garantir o exercício dos di
reitos, e o cumprimento das obrigações, e auxiliar 
o progresso intellectual e moral, e o de-sen :olvi
mento da riqueza publica. 

Indicando o programma que tenho em vista, 
persuado-me de que não aLtingirei o fim, que me 
proponho, -mas espero que a benevolencia do pu-
blico sensato levará em conta ao menos os meus 
esforços, attenta a difficuldade do assumpto, e o 
estado actual da legislação. 

v. c. 
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·DIR-EITO ADMINISTRATIVO 

PRIMEIRA PARTE. 

Sciencia .&daninis ia·adva, e Db:·eito Adminig
tll•ativo, Centl·alisação, JRela~ões da -.&.t!
•.ninistração coJn os Podereg ln'et~ostos 

co11u. e!la ao,§ fins sociaes, Divisão terll·a
toriai do llm.!:terio e sua J.)Opula~ão , Podei• 
Atbnini•tJI•ativo em. seus limites lega.es de 
competencia, .Ytn•isdic~ão &•lministrativa, 
sua natull•eza, e dhrisão r Grãos de .Jerar·
chia Admini~trativa; a &d.minisii·ação é 
Geral , ou loca!. 

TITULO 1,: 

No~Õe!! JU'elhniuares, dh!tin.eção da Seiene.ia 
_>t..thnin.istrativa, e Dit•eito A•lndDili!ottrativo, Go
-veJ.•no, e _.!1«in1:inis~;.J.•ação, e í!itta divisão. 

§ 1 o Direito em sentido universal é a razão 
appHcada ás relaç'õ'es naiuraes, políticas, e civis do 
'homem, e da ·sociedade. - .Considerado em ·cada 
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um de nós o Direito é a liberdade do homem rias 
- -

suas relações com a lei do dever. 

§ 2o Direito publico é a sciencia da organisação 
e attribuiçõ.;s dos poderes políticos estabelecidos 
para reger o todo, e as divisões do territorio Na
cional ; é o Direito Politico, ou Constitucional. 

§ 3° Sciencia Administrativa é a comprehensão 
dos principius, do mecanismo, e de todos os tra
balhos relativos á Administração; a sciencia Admi
nistrativa é propriamente a parle regulamentar, ou 
technica da Administração. 

§ 4o Direito Adminislrativo é o que regula a 
acção e competencia da Administração nas suas 
relações com os centros parciaes da população, 
ou os cidadãos individualmente para execução das 
leis, decretos ) e ordens expedidas por interesse 
geral ou local. 

§ 5o Distinguem--se do Direi to Administrativo as 
_Leís Administrativas em sentido estricto em que estas 
regu1ão alguns pon:os da organisação, ou da acção. 
administr~tiva; constituem um dos elementos do 
Direito Administrativo, mas não o Jimitão. 

§ 6o O Direito Administrativo comprehende todas 
as leis sociaes á excepçao daquellas, que servem de 
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fundamento á organisação constitucional, e as que 
entrão no domínio do poder judiciario ( 1); ha 
porém muitas leis que fazendo parte essencial do 
Direito Administrativo , são ccmtudo applicadas 
pela autoridade judiciaria n-1 relação da penali
dade, ou nas questões de propriedade ; por exem
plo a le i n . 601 de 18 de Setembro de 1850, a qual 
mandando dispôr administrativamente das terras 
devolutas do Irnperio , autorisa o governo a esta
belecer nos respectivos regu lamentos as penas de 
despejo, de prisão, e de multa, deYend o estas ser 
effectivamente impostas pelos Juizes de Direito, e 

(l ) O Direito Administrativo differe essencialmente do 

Direito privado em que aquelle considera sempre a sociedade 

para lhe conceder uma vantagem ., ou impór- lhe um encar

go, emquanto que . o direito privüdo civil ou penal, nunca 

rege a sociedade , sal vo se esta se apresenta como simples 

particular, usando dos mesmos títulos , em virtude das 

mesmas leis; além disso o Direito Arlministrativo tambem 

differe do Direito privado , em que o primeiro pronuncia em 

geral sobre interesses de ordem publicn, e o sr.gundo sobre 

titLllos, convenções, e testemunhos authenticos ; o primeiro 

presta-se 6s considerações de equidade, o segundo nfio at

t ende senãn as regras positivas da justiça, o primeiro equi

libra e concilia pretencões de ordens diversas, o segundo 

reconhece, e consagra direitos rigoroso& , e absolutos : Gan-
. I 

dillot, e J. M. Boileux: Manuel de Droit Administratif. 
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cobradas ~xecutivamente corno divida da Fazenda 
publica ; o Decreto n. 1,318 de 30 de. Janeiro de 
1854, sob as relações da Administração com os 
indivíduos pertence evidentemente ao domínio 
do Direito Administrativo , mas as disposições 
dos artigos 60 e 63 se ljgão á jurisdicção civil 
e correccional, emquanlo declarão competentes os 
Juizes 1\'[unicipaes, e de Direi :o para as providencias 
ahi mencionadas ; estas leis, e muitas outras são 
de natureza mixta: -passemos á ultima parte da 
epigraphe deste titulo -Governo, e Administração, 
e sua divisão. 

§ 7° Governo.- Goyernar em sentido mais am
plo é exercer a acção do Poder Moderador, e Exe
cutivo em geral ; porque o Imperador governa ora 
por si mesmo (2), ora por intermedio de seus Mi-

(2) l 0 Nomeando os Senadores na f6rma do artigo 43 da 

Constituição; 2o Convocando a Assembléa Geral extraordi

nm·ia nos intervallos das seEsões, quando assim o pede o bem 

do Imperio ; 3° SancCÍimando os Decretos, e Resoluções da 

Assembléa Geral, para que tenhão força de lei, artigo 62; 
4° Prorogando ou Adiando a Assembléa Geral, e diRsol

vendo a· Camara dos Deputados nos casos em que o exigit· 

a salvação do Estado, convocando immediatamente outt'a , 

que a substitua; 5o Nomeando e demittindo livremente os 

Ministros de Estado; 6° suspendendo os Magistrados nos 



nistros- responsaveis, conforme a difl'erente natu
reza dos a~tos do Poder Moderador , e Execu

tivo (3) . 

§ ga Governo tambem.designa a fôrma, pela qual 
se acha.constitu.ida uma Nação; a Nação Brasileira 
se acha constituída, sob a fórma do - Governo Mo-

casos do artigo 154 ; 7° Perdoando e minorando as penas 

impostas aos réos condemnados por sentença ; 8° Concedendo 
amnistia em caso urgente , e que assim aconselhem a hu

manidade , e o bem do Estado ; ora incumbindo ao Conselho 

de Estado consultar em todos os negocies , em que o Im
perador houver por bem ouvi-l o para resoh ê-los e princi
palmente em todas as occasiões, em que se propuzer exer

cer qualquer das sobreditas attribuiçõbs rlo Poder Modera
dor; os Uonselheiros de Estado são os responsaveis pelos 
conselhos, que derem ao Imperador , oppostos á Constituição, 
e aos interesses do Estado , nos negocies relativos ao exer
cício do mesmo Poder; artigos 4o e 7° § lo da lei de 23 d8 No

vembro de 1841. 

(3) A famosa questão -o R ei ?'e?~na e ncio govM·na -

proveniente da formula vaga e insufficiente da antiga Cons
tituição Ft>anceza desapparece !- vista das disposições claras do 

nosso Pacto Fundamental , no qual achando- se explicita

mente declaradas quaes as attribuições , q11e ao Imperador 

competem como delegado privativo do Poder Moderador , e 

qttaes as que exerce como· chefe do Poder Executivo pelos 

seus Ministros de Estado, não se p6de tirar, nem ampliar a: 

parte, que tem no. Govel'DO Supremo do Estado. 



narchico, I-Iereditari0, Constitucional, e Represen
tativo. 

§ 9" Governo Representativo. - Ainda que o 
Poder Moderador seja a chave de toda a organisa
ção Política do Estado, comtudo não é sómente 
este Poder) que constitue o Governo do Brasil) mas 
sim é a reunião dos Poderes Politicos pela Consti
tuição, ou antes é a acção combinada dos Poderes 
Constit,ucionaes. 

§ 1 O. Governo em sentido estriclo é o Poder Po
lítico encarrega~o da missão de executar, e fazer 
executar as lei:::, sendo responsaveis (4), perante o 
Corpo Legislativo as pessoas encarregadas dessa 
missão ; é o Poder Executivo que constitue pro 
priamente a acção governamental (5). 

(4) Conforme o artigo 37 da Constituição deve começar 

na Camara dos Deputados o exame da :Administração pas....: 

sada, e reforma dos abusos nella introduzidos ; mas segundo 

<•S esty los parlamentares aunualmente se institue esse exame 

por occasião da discussão ela resposta á falla do Throno, e 

das leis annuas : não salva ·;os Mmistros de Estado da 

responsabilidade a ordem do Imperador vocal, ou por es

cripta, artigo 133 da Constituição ; a responsabilidade se 

torna effectiva na f6rma da lei de 15 de Novembro 

.de 1827. 

(5) Assim este Poder se manifesta pelos Regulamentos 
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§ 11. Administração. -Administrar é. applicar 
a acção executiva aos detalhes do serviço publico, 
remover os obstaculos· que se oppoem á sua mar
cha regular, e decidir as reclamações provenientes 
da execução das leis; a Administração é geral ou 
loçal (6), esta se subdivide em Provincial _, e Muni
cipal. 

geraes de ordem, de policia , e de segurança publica, pelos 

tratados , convenções, e capitulações militares, pelos actos 
de alta policia adminisb·ativa , pela correspondeneia official 

entre seus agentes para melhoramento moral , e matet·ial na 

clirecção dos negocias publicos; pelas nomeações dos diversos 

funccionarios publicos, demissões , ou aposentadorias, e fisJ 

calisação a exercer sobre os seus agentes , lYil'. Chauveau 

Adolphe- P~·incipes ele cornpétence et ele fuTisclzáion aclrni
nist·ratives , sob n. 1 O ; a sua dontrina porém comparada 

com a disposição das nossas leis discorda em que pelo artio·o 
. O 

'7° da lei de 23 de Novembro de 1841 os Decretos, Regu-

lamentos, e Instrucções para a boa execução elas leis, El sobre 

propostas , que o Poder Executivo [tenha a npresentar á 
Assembléa Geral sfí.o da cvmpetencia do Poder Administra

tivo, e não do E:.;:ecutivo puro, porque de'e pi·eceder con

sulta do Conselho de Estado , ou clns Secções do mesmo 

Conselho , conforme expt·essamente se acha determinado na 

sobredita lei . 

(6) A divisão de Mr . Pradier e outl'OS ele Administração 

activa, e consultiva é contt·aclictoria em si mesma; e in

admissivel emquanto considera os meios auxiliares de Aclmi-
~ 2 
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§ i 2. Ainda que pela Constituição o elemento 
democratico tenha grande importancia no Brasil, 
e as nossas instituições participem delle , comtudo 
não excluem, nem podião excluir o principio es
sencial , e o mais vital da Administração, qual é 

nistração constituindo especie distincta della, quando aliás 

é certo que as decisões dos c01:pos consultivos não ligão a 
Administração, a qual sempre conserva a sua indepen
dencia; e o que Mr. Pradier chama decisões de corpos 
consulti I' OS são os meios -auxiliares de administração , que 
s6mente servem para esclarecer o Poder ; ora segundo os 
princípios de Direito Administrativo Brasileit·o os meios auxi-

1 i ares de administração consistem nos pareceres do Pro

curador da Corôa e Soberania Nacional , nas consultas das 
secções do Conselho ele Estado, ou do mesmo Conselho de 

Estado reunido , que nenhuma acção administrativa tem 
em quanto o governo não ' adapta os pareceres , ou o Impe
rador não resolve as consultas ; conseguintemente a doutrina 
ele Mr. Praclier é totalmente inapplicavel ao nosso paiz cujas 
instituições são diversas : a faculdade concedida ás secções 

do Conselho de Estado para procederem p01· .si mesmas á 

inquirição de testemunhas, avaliações , depoimentos de pàr
tes , e quantas diligencias julgarem necessarias para o 

esclarecimento da verdade, assim como as suas decisões pm·a 
andamento regular do processo administra ti v o , não cons

tituem especie diversa de administração activa , porque são 

::_tetos preparatorios della. Víd ~ Cap. 3o § 3° Titulo 9° da 

Primeira Parte. 
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a Centralisação; devendo subordinar a este prin
cipio a exposição do Direito Administrativo, 
assim como indicar as relações da Administração 
com os Poderes prepostos com ella aos interesses 
sociaes , cumpre considerar em primeiro lugar 
a acção administrativa em seus limites legaes, e 
nos obstaculos que lhe podem oppôr os interes
ses, e direitos dos indivíduos sob a relação da com
petencia, e do contencioso , comprehendendo os 
conflictos de jurisdicção , e os gráos de Jerarchia 

administrativa , para depois tratar do Direito Ad
ministrativo nas suas relações com a conservação, 
e defesa social, do Direito Adn1inistrativo nas suas 
relações com o fim Ja sociedade, sob o ponto de 
vista de Administração geral, e Administração local; 
tal é a ordem , o plano , ou methodo , que nos 
pareceu conveniente seguir, conforme as idéas indi
cadas na introducção e no programma. 

TITULO H. 

§ 1 o A centralisação não é UfD poder attrahindo 
para o cenlro quasi todos os negocios puhlicos, 

(1) Decentralisação, decentralisação ! é o que se ouve 

de t odas as partes , e o que se í:eproduz como a expres-
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nem prejudicando a liberdade legal dos cidadãos ) 
e da população, corno inculcão os seus detractores, 

são de uma das necessidades mais impe~·iosas da nossa épo

ca ! decentralisar como pretendem os adversarios da cen

tralisação , principalmente Mr . Lefebvre no Ensaio de um 

systema de Cent ralisação política ; e Decentralisação admi

nistrativa é abater o poder central para que os negocias 

publicas sejão expedidos conforme a sua natureza geral , 

. ou particular por funccionarios escolhidos nos lugares pelo 

pod er local livre de int rigas e de corrupção por serem os 

m ais b abeis , capazes ' e esclarecidos ... .. vê- se pois que os 

partidarios extremos da Reforma Admmistrativa não atacão 

a Cen tralisação política, porque reconhecem que esta é o 

symbolo da força·, e de g randeza , e que as Nações quando 

voltrw ao estado de barbaridade , o Governo se despedaça, 

e os Imperios se dissolvem pela decentralisação, e pelos pri

vilegias das Províncias ; mas o que ha de commum entra 

a unidade política , e a omnipotencia Ministerial? entre a 

unidade Nacional, e as reformas , e melhoramentos das Admi

ni strações Provinciaes? Prondhon, Revolução social demons

trada pelo golpe de Estado de 2 de Deze1nbro, pretende que o 

problema a resolver no presente seculo é que todos, sem 

excepção, tenhão em proporção ig ual, o capital, o trabalho, 

o commercio, a liberdade, e a commoclidade ; . . . . .. 

. . . . . . . . . . . . , .......... ..• .. nuns 

adiante diremos quaes as . reformas, ou modificações a fazer 

sem comtudo destruir a Constituição, e sem correr perigo 

de peiorar a Administração . Vid. os t itulas l 0 e 3° da 

Quarta Parte. 
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pelo contrario é o principio mais essencial, mais 
vital da Administração. 

§ 2o A Centra1isação é o principio de actividadey 
e consiste na existencia de um poder destinado a 
imprimir a todas as partes de um paiz uma direc
ção uniforme , assegurar- lhe o gozo das mesmas 
vantagens: e impôr- lbe os mesmos eneargos. 

§ 3o Este centro de aclividade , e uniformidade· 
resulta, não da disposição de uma lei) ou de al- . 
gumas leis , resulta da organisação Social , e da 
divisão, equilihrio, e harmonia dos Poderes Cons
titucionaes, especialmente da vigilancia do Chefe 
Supremo da Nação, e seu primeiro Representante, 
a quem incumbe velar incessantemente sobre a 
independencia ,- equilíbrio, e harmonia dos mais 
Poderes Políticos ; assim se a acção do Poder Exe
cutivo, quero dizer dos Ministros é irregular, o Im
perador os demitte; se cs a c tos do Poder Legisla
tivo são funestos ao paiz o Imperador dissolve a 
Camara dos Deputados , convocando immediata
mente outra , que a substitua ; se os julgamentos 
do Poder Judiciario são mui gravosos emquanto 
app1icão ás acções indivicluaes penas mui graves, o 
Imperador modera essa acção pelo direito de 
agraciar; da mesma fôrma, e pelos meios compe
tentes os outros ramos do serviço publico obe-
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decem a este principio, pois que o objecto da Cen
tralisação é imprimir á Administração unidade 

adminis:rativa para o fim da conservação e segu
rança Social. 

§ 4o O mesmo systema de Centralisação garante 
a independencia Nacional, e a integridade do Im
perio, porque se a Nação é ameaçada no exterior 
pelo inimigo, ou perturbada no interior pelas fac
ções , a Administração usando do poderoso instru
mento da Centralisação dirige todas as forças indi

viduaes para um só fim, reunindo-as para o es,forço 
commum ; o paiz todo se organisa á primeira ordem 
do Poder Supremo, e obedece á sua acção, ou faz 
reagir a maioria dos cidadãos ·contra os revol
tosos. 

§ 5o Pertence tambem á A.dministração depois de 
obter aulorisação da Assembléa Gera] applicar as 

' . 
medidas, que contribuem para o progresso dos cos-
tumes, e para desenvolvimento dos principias de 
justiça, e humanidade ; o Brasil tem tido a felici

dade de receber muitas vezes dos Poderes políticos, 
que o dirigem, um impulso generoso, e elevado; o 
Governo não tem instrumento mais proprio para 
obler este fim do que a Centralisação; porque se é 
preciso diffundir a instrucção popular , prover a 
falta de braços para agricultura, ou promover o 
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melhoramento dos inreresses materiaes do paiz , 
elle o consegue com o auxilio deste meio : se as 
administrações locaes encontrão embaraços na sua 
marcha o poder central os remove , e executa com 
energia o seu pensamento. 

§ 6° São pois geralmente conhecidas as van
tagens da Centralisação ; mas accusão de ter exce
dido os limites, dentro dos quaes se deveria conter; 
em uma Assembléa Provincial chegou-se até a 
propôr a nomeação de uma commissão para rever 
o parecer do Conselho de Estado sobre a questão 
de estradas de ferro, mas a disposição do § so do 
artigo 1 O do A c to Addicional exceptuando as es
tradas, que pertencem á Administração geral do 
Estado, firmou a competencia do Poder Central, 
ficando evidente a injustiça da arguição. 

§ 7o Accusa-se particularmente a Administração 
central , de embaraçar uma multidão de negocios, 
cujo expediente poderia ser deixado ás autoridades 
locaes, por estàrem mais ao facto das necessidades 
locaes, e evitar o incommodo dos cidadãos em pro
curar mais longe a solução de suas dependencias ; 
estas censuras são mais especiosas do que funda
mentadas; porque retlectindo-se sobre o numero, 
e qualidade, ou natureza dos negocias, de que se 
trata nos mais longínquos centros da população Bra-
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sileira, achar-se-ha que a maior parte dellas se liga 
aos princ'ipios mais importantes do nosso Direito 
Publico; para provimento mesmo dos empregos 
mais subalternos de Justiça ou Fazenda é preciso 
respeitar as regras estabelecidas pela lei; o culto 
religioso, que é mantido a expensas do Estado, deve 
ser protegido, e conservado; ora seria conveniente 
expor estes interesses á negligencia, ou má vontade 
de uma Autoridade local ou Municipal durante o 
tempo das interinidades (2) ? isto não é desacredi
tar as Autoridades locaes interinas, nem as Muni
cipalidades, que são realmente corporações admi
nistralivas) é dizer o que se observa a maior parte 
das vezes, que se deixa á acção dessas Autoridades, 
e corporações o exercício de certas attribuições, 
que immediatamente ficão sujeitas a influencias 
secundarias, que só tem por lei a sua vontade abso
luta! ! salvas honrosas excepções. 

§ go A maior parte destas recriminações feitas 
ao Poder Central tem um unico fundamento) qual 
é- a demora na expedição de muitos negocias lo-

(2) As folhas publicas ahi estão redarguiudo quotidiana

mente as interinidades ; :fizemos comtudo honrosas excepções: · 

o governo projecta · a reforma das Municipalidades , como 

se vê do Relatorio do Ministro do Imperici de 1855. 
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caes, mas a causa está nas fórmas complicadas-do 
nossó systema administrativo , que não tem sim
plicidade necessaria, e que provém de applicar- se 
ao processo administrativo as garantias minuciosas 

dos negocias judiciarios, garantias preciosas na 
verdade para os negocios privados, mas que são 
realmente a origem de retardamentos, e embara
ços : as . decisões dos negocios podião ser tomadas 
com menos lentidrro sem que todavia o exame fosse 
menos completo; introduzindo-se esta reforma, 
parece-nos que far-se-hia calar a maior parte das 
queJXas. 

§ 9" Outro motivo de queixa contra a Centrali
sação, é applicar el!a as mesmas regras a todas as 
localidades apezar das differenças naturae::;, e que 
não se podem nivelar; para re mover este incon
veniente por sem duvida grave, e justificado , cum
pre empregar meios, que correspondão ás recla
mações das localidades , reorganisando as Admi
nistrações das províncias, e para chegar a este re
sultado é preciso: 1 o, _fazer divisões administrativas 
apropriadas á reorganisação das AdministraÇões 
provinciaes; 2u, crear Conselhos das Presidencias 
com voto deliberativo em certos casos, e meramen
te c,onsullivo em outros declarados em Lei 1 ou Re
gulamento, havendo Recurso para o Conselho de 
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Estado; 3°, crear tambem Commissarios do Gover~ 
no, ou Agentes auxiliares da Administração com 
faculdade para resolverem nos objectos de sua 
competencia, mas podendo sempre a sua decisão 
ser revogada, ou alterada pelos Presidentes de Pro
víncia em Conselho, a cujo conhecimento as deve
ráõ levar logo, e em outros casos dependendo de 
autorisações, ou commissões do Presidente de Pro
vmcia. 

§ 1 O. O systema de unidade de acção é portan
to uma das bases da nossa organisação administra
tiva; mas esta acção deve ser effeituada com pru

dencia, e madureza; o , administrador não póde 
chegar a este fim por si mesmo, porque preoccupado 
pelos cuidados da execução, seu principal manda
to, necessita do auxilio da discussão para o exame 
dos documentos da instrucção, que só póde ser ve
rificado por outrem; ao conselho de Estado pleno, 
a urna, ou mais secções, em que se acha dividido 
incumbe esse exame ; a Lei de 23 de Nov~m
bro de 1841 expressamente diz no artigo 7°
ao Conselho de Estado incumbe consultar em 
todos os negocios em que o Imperador Houver por 
bem ouvi-lo; e o Regulamento de 5 de Fevereiro 
de 1842 dividindo o Conselho de Estado em sec
ções, determina o modo pelo qual o Conselho de 
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Estado deve exercer as suas funcções; os seus pa
receres são meramente consultivos, quer seja em 
objectos contenciosos, ou não contenciosos, com os 
recursos, de que havemos de tratar nos capítulos 
subsequentes: é de esperar que sejão sanccionadas 
as reformas indicadas no paragrapho anterior, e 

. cujos projectos serão apresentados nos seus com
petentes lugares; vid. os§§ 2, 3, 4, 9, 12 do titulo to, 
e o titulo 3o todo da Quarta Parte. 

TITULO 111. 

Relaçéiíes d.a Auhnini!'>f;ração eo!ln o Podell.' 
Le~B.§D.atiwo. 

§ 1 o Tendo tratado da Centralisação no titulo 
antecedente por ser o principio mais essencial , 
mais vital da Administração, e tendo feilo conhe
cer a fôrma , e o modo , pelo qual ~ este principio 
modera, ou restabelece a unidade da acção admi
nistrativa, segue-se fallar das suas relações, isto é, 
das relações da Administração, com os demais 
Poderes Políticos do Estado, e dellas nos occupare
mos neste titulo, e nos seguintes. 

§ 2° A Constituição Política do Imperio, Sobera
na das leis, garante os direitos civis, e políticos dos 
cidada:os brasileiros, e conforme as bases estabele
cidas pela mesma Constituição, as leis decretão an-
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nualmente os impostos, autorisão as despezas, re
gulão a força Militar, e protegem os interesses 
sociaes, moraes, ou materiaes 1 exteriores ou do
mesticos, colleclivos ou individuaes . 

§ 3o A Administração ap1)Jica ou executa a lei, 
percebe os impostos, organisa e dispõe da Força 
armada , emprega as rendas do Estado; a sua tute
la comprehende os interesses co1lectivos das Pro
víncias, das Municipalidades, e das associações; 
vigia mesmo os interesses individuaes quando se 
ligão á ordem publica; assim a Administração rece
be o cidadão desde que começa a viver , dá-lhe 
um estado civil , proporciona-lhe instrucção ade
quada á sua existencia social , não permit\e que 
seja perseguido por motivo de religião uma vez que 
respei te a do Estado, e não oiTenda á nwral publi
ca, assegura-lhe o livre exercicio dos seus direitos 
politicos, impõe-lhe o cumprimento de . deveres 
para com o Estado, e depois que fallece ainda lhe 
presta as ultimas honras. 

§ 4° A lei contém sómente o principio, e a ori
gem de acção; a Administração é que lhe impri
me movimento, quer ella mesma applique, ou as
segure a sua execução nos arrestos da Justiça, quan
'do os interesses privados têm sido submettidos á 
autoridade judiciaria. 
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§ 5o O cuidado de executar a lei não se limita 
ao emprego de forças vivas para converter o direito 

em facto; não consiste em seguir a letra da Tei, e 
conformar-se materialmente a ella ; a Administra
ção está autorisada pelo§ '1 2 do artigo 102 da Cons
tituição, para expedir os Regulamentos, e Instruc

çõcs necessarias á boa execução das ieis, porque 
por falta dos Decretos, lnstrucções, e Regulamen
tos adequados á boa execução das leis, eras acha
rião entraves na sua execução; além d:sso a Ad

ministração está mais hal)ilitada para expedir estes 

actos secundarias, porque esclarecida pela expe
riencia, e entregue aos cuidados praticos dos ne
gocias publicas, conhece as clifficuidacles e as exi
gencias; não lhe é estranho nenhum de!albe, pelo 
contrario ella sabe prever todas as bypotheses J 

acautelar a astucia , e conciliar todas as prelen
ções legitimas. 

§ 6° Mas a ·constituição declarando no artigo 

1.2 quaes são as attribuições da Assembléa Geral, 
no artigo 102 indica só mente as principaes attri
buições do Poder Executivo; ora se a Constituição 
marcou só mente as principaes attribuições do Poder 
Executivo, com razão se diz que existe um terreno 
litigioso entre estes clous poderes, e que por não 
estarem bem definidos os limites, a invasão é facil; 
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pensa-se mesmo que o Poder Legislativo será sém
pre inimigo do Poder Executivo; esta proposição 
porém não póde ser applicada ao nosso systema de 
Governo, porque sendo os Agentes responsaveis da 
Administração escolhidos das proprias Camaras Le
gislativas, dahi resulta uma alliança intima, e quasi 
uma fusão entre os dous poderes; as Camaras Le
gislativas não são mais instrumentos de resistencia ,. 
ellas se tornárão o apoio, e os mais energicos auxi
liares da Administração; á medida que o governo 
parlamentar se consolida , e se desenvolve, o Poder 
Execulivo e Legislativo se approximão; convença
mo-nos desta verdade estudando a nossa historia 
constitucional ; a principio a nossa Assembléa Cons
ti tuinte , entendendo que a sua preponderaucia era 
contestada pela Administração, nega-lhe o seu con
curso, ameaça o Poder nas suas enthusiasticas dis
cussões, e declara-se em sessão permanente; dis
solvida eU a , admittida, e jurada a Constituição 

actual , ainda algum tempo decorreu para se con
solidar o governo parlamentar , e sómente pelos 
progressos constitucionaes, se reconheceu o perigo 
de ultrapassar os limites , que devem haver entre 
os dous poderes. 

§ 7o Na falta porém de limite certo , e de ac
cordo sobre as attribuições respectivas, o principio 

G 
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geral , que se deve seguir, deduzido da natureza, 
e índole do regimen conatitucional, é que o legis
lador não se recusando tratar de nenhum objecto, 
não deve comtudo descer aos detalhes da execu
ção; porque estando as questões submettidas a 
princípios geraes, delles emanão as regras da ap
plicação; a lei, diz Mr. Vivien, ((deve proclamar 
(( os princípios) e limitando a sua intervenção a 
(( esta grande e solemne missão , deve deixar á 
(( Administração o cuidado de expedir todas as 
(( disposições obriga to rias; >> não deve tambem 
ingerir-se nas questões, que exigem solução im
mediata, ou redamão exame discricionario, e 
que podem ser modificadas segundo as circum
stancias, pois que a Administração só é que está 
em estado de verificar os factos, e sanccionar as 
modificações convenientes. 

§ go Outras vezes circumstancias de momento , 
aliás muito estranhas á qualidade da questão, pro-

. ' duzem desharmonia entre os dous poderes, deshar-
monia, que a Constituição quiz sabiamente remo
ver, ou evitar pelo voto suspensivo do Imperador ; 
o artigo 65 da Constituição neutralisa o effeito , 
que pôde resultar deste desaccordo , pelo inter
vallo de duas Legislaturas , que se seguirem á 
aquella , que tiver approvado o projecto , e tor-



narem succes?i.v.a.mente, a . àpr·esentá- lo. nos mes:.. 
mos termos; então entender-se-ha que foi dada a 
sancção, e . a Administração não deverá enchergar 
nesta providencia motivo de desunião por haver 
já o Imperador negado a sancção nas doas ante
cedentes Legislaturas. 

§ go Para evitar o desaccordo entre a Admi

nistração e o Poder Legislativo, ainda a Consti
tuição offerece outra garantia na divisão mesma 

das Camaras Legislativas; porque qualquer dellas 
póde reenviar á outra Camara a proposição, a que 
não tiver dado o seu assentimento, ou não tendo 
approvado as emendas, e addições ela outra 
Camara, e julgando todavia .a Camara recusante 
que o projecto é vantajoso , requer por uma 
Deputação de tres membros a fusão de ambas as 
Camaras; ora segundo os estylos do nosso Par
lamento pela inte!ligencia dada ao ar ligo 6 t da 
Constituição, o Senado, ou a Camara dos Depu
tados tem direito de consentir, ou não consentir 
na fusão, e tendo sido escolhidos no Parlamento 
os Agentes responsaveis da Administração, · quero 
dizer, e havend.o alliança entre os Agentes res
ponsaveis da Administraça:o, e as Camaras donde 
forão escolhidos, necessariamente se evitará o con
flicto entre a Administração~ e o Corpo Legislativo, 



• 

que"i.! sê verifi~ue ã ftisã{) ,; ::.(}u. ' sejá- ·eHã ·"reeffL 
·sada·, · -· ·· ·· 

. . ' . 

§. Hl. Tães são as ' re1aÇites éntt'e 'a 'idmin·i'sirã~ 
Çãó, e o Podér: Législativó; Óccupanâo. cadâ \1ifi 
destes poderes 6 lugar quê lhe esrá deslifiãdÚ' -~ 
sua . influencia . se consolidará ; a lei não descerá 
dá suá esphera a detalnes • secund'atios, que ~a 

torharlão impraticavel, e a Adiilíüi:stração fívre ná 

strá marcha não · se!'á den1oradá por obsracúlós, 
que nâo prejudicãó meifós os interesses pârti_c-u:.. 
lates do qtíe os negocios .. públicos. . 

'(ITULO IV. 

Rela~ões da Adnainisitração eotn o Podet• .!Uo
d-eJ•atlor. 

§ 1 o Depois de ter tratado no lituio an tece-· 
dente dars relações da Administração com o Poder 
Legislativo, primeiro dos poderes constitncionae~, 
segue-se fal! ar das relações da mesma Administra.:.. 
ção com os outros ·poderes politicos do Estado ; 
neste titulo h'atarenros das reiaçucs da Administra

ção com o Poder Moderador, e no seguinte das 
que dizem rcspeüo ao Poder Judiciario : § 12 do 
titulo 1" preliminar. 

§ 2° ·E:x:.ercendo o Imp:evado:r as attri,buiçõgs 

'co·nferícbs: a:o Pó'det' ~toderado'l', ouvinà6 i>revià-
49 3 



mente o .Conselho _de 1J1~tado 1, ·qu~ ·é o~responsavel, 

e sendo estes os caracteres essenciaes que o dis,.. 
tinguem da Administração , contribue comtudo 
a· sua influencia e autoridade para ·facilitai a 
rriarcha d-a mesma Administração. 

§ 3o Da influencia prestada pelo Imperador á 
Administração para facilitar a sua marcha, do con:.. 
curso das~Camaras Legislativas , e das leis, que 
lhes são submettidas pelo Executivo, resulta a 
política do Governo , que imprime ao Estado a 
direcção moral, e en,tretem as relações da Nação 
com as Potencias estrangeiras. 

§ 4o Se a direcção dada ao Estado pela política 
do Governo é contida no competente domínio , a 
Administração progride; porque eJla se torna no 
interior o instrumento mais activo dos progressos 
publicos exercendo sobre a sociedade uma vigi
lancia protectora, observando as suas tendencias 
e necessidades, ouvindo a opinião publica, com
batendo as paixões impnidentes e desregradas, e 
sendo no exterior o representante e orgão da 
Nação; mas se a política invade o territorio da 
Administração extraviando-a do caminho, que deve 
seguir, a Administração não continúa; intervem 
a acção do Poder Moderador 1 e são substituídos 

,, 
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por ,. out~os ·:os '"Agentes ':respon~avé.is1 ; \da ~iA(drriini&: 
--trátção. -· ... . . ~:;! ; ·, ~-:~ .;;·· _.~:. (<.:: .·~j~~: ~ 

. · § !)• .A Administraç:Io , pois, está ligada ~ por; 
litica; mas a Administração realça o seu valor 
da política , depende desta ; a política inspira o 
espírito publico , e é por isso que cada, -regimen 
faz prevalecer o seu systema; a política domi:.:
.nante na ~ i .scussão do Acto A.ddicional na época 
da minoridade do Imperador ( 1) amoldava as 
suas disposições para a Federação; a que infiuio 
para a lei da sua interpretaç:Io reagio sobre esse 
systema (2) e reduzio a facu1dade permittida ás 
Assembléas Provinciaes df' crearem empregos Mu
nicipaes e Provinciaes unicamente ao seu nu

mero, sem alteração de sua natureza, c attribui
ções quando fôrem creados pelas leis geraes re
lativas a objectos, sobr.e os quaes não podem 
legislar as referidas Assernbléas. 

§ 6• Os actos da Administração reYelao sempre , 

(l) Na minorid ade ou impedim ento do Imperador o Re
gente presta á Administração a influencia , e autoridade 

compatível com as suas attribuições ; da mesma fórma que 

o Imperador, o Regente não é responsavel 1 artigo 129 da 

Constituição. 

(2) 6 annos Jepois - 1834 a 1840 ... , ! ! ! 
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· .o espírito .;._. ql}e a :anÍf!I'êl , ·assim, ·a política ret ro:-:
grada térriendo que as lUzes derramadas no ·. ~ei~ 
da Nação, lhe faç?o conhecer seus verdade~ros 
interesses, induz a Administração· a extinguir os 
cent'ros da instru·cção; a política ilÍustrada: co
nhe-cendo . que o povo sendo esclarecido' será 
ma is feli z , e mais moralisado , persuade a Admi~
n is l r~ção a di!Tundir os conhecimentos uteis ; se
i uindo o voto da política, se é necessario tornar 
'ü ma aLtitude, qu e inspire respeito ao estrangeiro 
a Administração arma as praças fortes, augmenta 
o quaclró do exercito, chama a Guarda Nacional, 
exci ta o enthusiasmo recorrendo ao patriolismo 
do povo; se periga a ordem, a Administração ·ap.:_ 
plica, com vigor as medidas de segurança publica ; 
se as classes laboriosas soffrem 7 a Admin istração 
ani ma e desenvolve os trabal hos puhlicos , mul
tiplica os meios de communicação, apressa- se em 
abrir novos mercados ao commercio, e á industria·; 
e em casos de calamidade a Administração dis
t ribue os soccorros puhlicos. 

§ 7• No que diz respeito porém á .pnmlttva 
execução das leis, ou nas medidas de detaihe, e 
nas relações directas do poder publico com os 
cidadãos, e com as Polencias estrangeiras a Ad.
ministração: goza da independencia, que lhe é pro-
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pria ; i~-atâ>se . de : emp·r'egós ., é dê . :~~per à r qh~ . ·~ 
A.driüiíistra:Çáo os confrra aós rn,aü; capaies·, ou inai§ 
dignos; trata-se da d.istribuição de quetas con ... 
signadas para despezas· publicas , a Administração · 
attende ás necessidades das Províncias, e das locali
dades; é necessario ·completar o exercito, a Ad
ministração designa o numero de praças; com que 
deve concorrer cada Província; são contestados 
os limites do Imperio :. ou o direito á navegação 
fluvial, a Administí:ação celebra tratados para de..:· 
t~·rminar os limites ot: rehaver o direito contes
tado, e restabelecer as cbusas no statu quo; não 
podendo sórnente ser ratificados sem terem sido 
~pprovados pela Assemblé·a Geral , os que sendo 

çoncluidos em tempo cl_e paz, envolverem cessão ., 
ou troca de territorio do Imperio, ou de posses.:. 

~ões , a que o lmperio tenha direito . 

. § go Não poucas vezes ameaçada a Administração 
na sua independencia, ella }1recisa defender-sé; a 
po]itica em nome mesmo dos grandes interesses, 
que são conferidos a seus cuidados, facilmente se 
illude; não admitte recusa, ne·m resistenci'à, .-mal 

póde comprehender que a Adrninistração colloca
da sob sua influencia e autoridade · não esteja in
teiramente á súa discrição; nestas circumslanéiàs 
a Administração precisa defender- se, e a Cons~ 
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ti~uíçãó~ :,,.tlC:Y:a-'ÍJtigo r132 ·:uecl~tanlliY ser;~ 'iiecessàtio _ 
que ·os Ministr~s- de Estado· assignem, oü .reféren
dem ··.os actos d,o Poder Executivo .pata que possão' 
ter execução, ' lhes offerece o meio de defesa . 
.. 
c: §. 9~ Mas .a subordinação absoluta, e illimilad_a 
da Administração é um escolho do governo parla
f!lentar; entregue á intelligencia humana, p6de en
ganar-se, e não havendo discriminação alguma 
entre os dous poderes , arnbos elles se deslocão, e 
ouvindo conselhos interessados ou pervertidos, cor
re perigo de desconhecerem os votos mais impe-: 
posos. 

§ ·10. E' preciso portanto que nas leis regula~ 
mentares se detalhem as faculdades verdadeira..:. 
mente activas, que devem exercer os Ministros de 
Estado para que se evite a invasão da política no 
domin~o da Administração J e a confusão entre as 
attribuições da Administração e o Poder Moderador. 

TITULO V. 

Relaçõe.3 da _-l.Gbnhd.stração eoan o Pod~t· 
Judieiario. 

· § ~1 o Ainda · que a independencia do Poder Ju
diciario esteja expressamente consignada na Cons
-tituição Politicà do Imperio, ·e nas leis regulamen-
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t.are~~ se _. estabeleç~o ·r~gras sóbre as nomeaçõe-s,_·re-
moções, e :vencimentos dos · Magistrados, 'e Juizes, 
çomtudo as relações da Administração com o ·Poder 
Judiciario no que diz respeito á f6rma.de exercer á 

sua jurisdicção, n~o e~tavão em seus justos limites 
antes da circular de 7 de Fevereiro de 1856; a mul
tiplicidade de Avisos do Governo solvendo duvidas 

propostas por muitos Juizes, que deixando de decidir 
os casos occurrentes, os sujei tavão á decisão do Go..: 
verno Imperial, sobre-estando, e demorando a ad
ministração da Justiça, que cabia ,em sua autorida
de, e privando assim aos Tribunaes superiores de 
decidirem em gráo de recurso, e competentemente 
~s r ~eferidas duvidas, estes actos provão que a inde
pendencia do Poder Judiciario antes daquella época 
era em grande parte nominal; a circular de 7 de Fe
vereiro fez cessar este abuso, mandando reconhecer 
pa pratica o principio fundamental da separação, e 
independencia destes dous Poderes. 

' ' 

§ 2" A Administração collocadtt nas attribuições 
do Poder Executivo, está necessariamente sujeita 
á lei da responsabilidade, assim como os Magistra
dos, e os Juizes; a responsabilidade é a garantia 
apropriada á natureza dos interesses, que lhes são_ 
conferidos; pois que a autoridade judiciaria sendo 
encarregada exclusivamente de estatuir sobre --os 



~ 

ig~r~s;s.~s, ·~tt!h;~gQ~; ·;d:~Y.~i\dQ. ·!1olt~áriwht:e .appliÚtt 
~ Je~ ~ toqQ·s .~m: ~j~tincÇão, eiJa :teeebeu .a orga
Q,j$!J$Jão I"t:Jªis ªde{,lu~da parª dªr pleaa segu:raoç,a 
~o~ ~life-itp~ ocwferi!:le.s-á ~ua$p~ü·da; os Juiies tendo. 
tJ . camc-~er de perpe~uid~de, que (} <xrtjgo 153 da 
0{Jnstitl~iç~o afi~m~<l, C$end:o inclepenelel)).tes do Go
;y~I:P9, · não r(,')c~be-rn ordem de pessoa algtJina so.bre 
a. apreciação dos factos 3ubmettidos aes seus julga-: 
D)entos; os actos , (tue destruíssem esta indepen
d~ncia, <;;erião prejudiciaes áliberdade publica, ao 
S;ystema Representativo, e alterarião profunda
UWPte a CoQstituição Po·]itica do Estado . 

. ;, :§ 3? Tratando da applicação da lei, de que está 
~ssencia1n1ente encarregada a autoridade judicia
ria, não queremos di;zer .que haja invasfiO da Admi
J]Ístração quando· esta tem de expedir regulamentos
~u instrucções em virtude de aut0risação dada pelas 
leis, ou em que estas sómente procJamão os princí
pios, porque nestas circumstancias a Administração 
tem liberdade moral para desenvolver o pensamen

\Q do Iegisiador, com o qual se propõe um fim com
mu_m, e á Administração mesma incumbe prevenir 

<!; í_nvasão aas attribuições judiciarias pela formula 
vr~;scripta no artigo 102 § '12 (la Constituição- ex""""7 
pf:dir D~çret(is, in~tru~ções e regulamentos. ade,..._ 

qva.~QS. ~ ~Qé! ~X:eCQÇlíQ Qé}S )~iS,-- 'ie BO:§ 3o da Çir"': 



t:l 
q~_l~f' .~~ ~ ~e:fe,~~r,~jro çl~ (856_, ,nac · ql'l~l:a ádmi
&i~ra.Ç;ão r~~ol):hee:e que não p6de ~enão por-IP<;id{) 
g~ral ~u -r1€,gularnentar decidir .sobte a'$ cluvi·d~s , , 

_ a~.staeulos; ~ la.cu-na-s, qu~ se hou-vc.re:m encontrad(! 
n?. execução das leis. 

· § 4o A Admioistraça:o exerce este di ~e ito sob a 
garantia da responsabilidade; e ainda que possa 
enganar-se no seu uso , comtudo competindo exelu.:... 
sivamente á Ca111ara dos Deputados decretar a ae
Cl]sação pelo excesso, ou abuso d~ sua autoridade 
:{>ara proseguir-se nos ulteriores termos perante o. 
S~nado, acha-se ella a salvo ele ser attrahida pelo 
Poder Judiciario em razão ele ser jneomp~tente; da 

{:IJ,esma fôrma a responsabilidade da autoridade ju .... 
diciaria sómente póelc-se tornar effectiva perante os 
Magistrados, e Tribunaes de Justiça, precedendo 
audiencia dos Juizes accusados, informação neces
saria, e sendo ouvido o Conselho de Estado, e 
em processo inteiramente alheio da Administra
ção (3) . 

(3) A attribuiçfio conferida tis Assembléas ProvÍI)ciae~ 

pelo § 7Q do ;1rtigo 11 do Acto Addicional para decretar a 

suspensão , e ~inda mesmo a demi-ssão do Magistrado , 

CQntra qpem houves~e quei~a de responsabilidadE! se acha 

declarada pelos artigos 4° e 5o da lei ·da interpretação·; á 
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§.: Õ0
• Tal é -a -situaçã9 .951: ·ª"utpricl.ad_e-adn:linistr.a

tiv.a 110 systema -geral das nossas inst!tuiç_õ_es_; taes 
:São as suas relações com os poderes prepostos com. 
ella aos interesses sociaes, graças á ·sabedoria da 
liberal Constituição política do Imperio; a Admi-

vista do que ficou prejudicada a primeira parte d~ Aviso do 
Governo de 24 de Setembro de 1835 sobre o citado § 7o 
-do artigo 11 do Acto Addicional combinado com os artigos 

77 § 2°, 153 e 155 §§ 1° e 2° do Cod. do Processo Criminal ; 
.a lei da Reforma· Judiciaria de 3 de Dezembro de 1841 nãO 

alterou estas disposições, e nos artigos 200 § 1 o e 242 do 
Regulamento de 31 de Janeiro de 1842 achão-se mais 

desenvolvidas no sentido do artigo 154 da Constituição; 
mas a lei ela interpretação declarando que as Assemhléas 

Provinciaes devem proceder no julgamento dos Magistrados 

nos crimes de responsabilidade como tribunaes de justiça, 
o não como cm·pos políticos, não estabeleceu competencia 

para legislar sobre a f6rma do processo, pois que sendo dous 
poderes differentes , e que não se deduz um do outro, ficou 

duvidoso se a -ellas pertence decretar ao dito respeito em 
lei provincial , ou no regimento interno, ou se compete á 

Assembléa Geral fixar a ordem dos processos para taes 

casos; neste sentido tendo opinado a respectiva secção do 

Conselho de Estado por não haver razão alguma de Direito 
Publico para uma excepção contra os Magistrados tanto 

mais odiosa, quanto p6cle dar lugar a abusos, foi remettida 

·a Consulta á Assembléá Geral Legislativa em ] 8 de Junho 

'de 1846: annexo- D - ao Relatorio do Ministerio do Im

.perio de 1857. 



nistração . :assim córistituida éom-fo'rÇá j- garantia~ e 
defesa, 'póde -preencher vãnlajüsatnent'e á missão, 
de -qu:e é en-carregada, missão tutelar, e que --não 
póde ser perturbada sem pôr em perigo a Consti
tuição mesma: passemos pois a examinar quaes são 
as divisões administrativas-do Imperio, e a popula
ção que é regida pelo Poder Administrativo, os seus 
limites legaes sob a relação--da- competencia, e con..:: 
tencioso administrativo, e as regras geraes da Ju
risdicção Administrativa em seus diversos gráos de 
Jerarchia, que pe'rtencem á primeira secção do 
nosso plano. 

TITULO VI. 

§ '1 o A divisão territorial do lmperio em rela
ção ao serviço puramente administrativo, é igual á 
divisão política em Províncias e Municípios, artigos 
2, e 107 da Constituição; os elementos da divisão 
territorial não são da mesma natureza, porque os 
Municípios, que são o elemento menos extenso, são 
determinados pela sua local idade; a unidade munici~ 
pai resulta da associação das pessoas, cousas, e inte
resses comprehendidos no seu limitado territorio ; e 
passando-se do Município á Província, ainda que 
ahi se ache uma certa participação de interesses, e 
necessidades, comtudo nn.o é applicavel a todos O$ 
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~&peitos: {fa vida .. sncial:;.rina:s:as · diflére~-ça's -p;-o;e~ 
n,.ien.tes da locaHd·ádê ·não alterão- a oTaem social; 
e:. a ac'çllo administrativa se estende á protecção das 
pessoas, das famílias; 'e das propriedades de cada 
&m Muniópio'. 

< § 2" O que dizem0s I·lO parãgrapho anteceden
te á cerca dos Municípios em geral, não se r~ fere ao · 
Município neutro, em que reside a Côrte, e a Ad-; 
ministração central de Lodo o Imperio; porque ·ene: 
JílâO está sujeito á Administração local da Província~ 
como os outros Municípios, porém sim á Adminis
tração Suprema do .Estado, ao Poder destinado a 
imprimir a todas as divisões do Imperio direcção uni
foó:ne p:ua assegurar-lhes o gõzo das mesmas van~ 
tagens; artigo 1 o do Acto Addicional, e§ 2o .do tiL 

2°-da Centnilisação./ 

§ 3o E sendo exceptuado pela lei não só porque 
reside a Côrte, a Administração Suprema do Esta-: 
do, e onde a Assembléa Geral Legislativa celebra as 
suas sessões ai:muaes, o Município neutro sob a re:.. 
lação de população, e riqueza iguala a algumas 
Províncias do lmperio, excede a outras; a opulenta 

- Cidade do Rio de Janeiro é a capital do Brasil, e 

constitue o grande centro de unidade administra
tiva. 
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: · § :4.1?· A: Brovi;rrcia.: . comstitul~ - a :g~;ande _·unidade 
-local,: aqueila, qoe Se• â.S$0Ciadírecta:mente pel~_S 

seu~ presidentes, á -acçao dD Estadg, e que tambmn 
ligà á unidade social do Estádo to.das as esphe.r.:às 
:particul:ares de interesses, todos. os centros pa.rciaes 
.de po.p,.ulaçãQ; mas as Pi·ovinci.a.s úão fo.nnão ·u.mlll 

fracção territ0:ria·l tão ampla, q.u:e as povoaçõeS:) 
-que eHas co.ntêm, concentrem totalmente a. sua vida 

s0.cial, e seus interesses na esphera Provincial; 
ell:as dependem a certos respeitos ela Adminislraçã.o 
ee.n t r a.l. 

§ 5o A primeira di.visão territorial do Brasil man
dada fazer pela Carta Regia de D. João lll de- 28 
de Setembro de 153:2 em porções extraordi-narias 
de t'lO legoas de costa de mar sob a denominação de 

Capitanias dadas de juro e herdade aos respectivos 
Donala-rios, conslitui-ão l.Hna esfJecie de Estados re.: 
deraes, porque os Donatarios podião impór aos 
·povos, q-ue subjugassem as ]eis que melhor lhes 
parecesse, e usar de tod{}s os <ilíreitos, que então 
se chama vão Reaes, á excepção do direito de 
infligir a pena de morte, de cunhar moeda, e do 
dizimo territorial, que !icárãQ reservados á Corôa-, 
hem como a Soberania Tilular. 

§ 6° As Províncias iormadas des-tas grandes di

.visõesí que havião revertido _pá r a · a_ CorÔ;;l-em-di;_ 
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ver~as épocas; ':e por. diversas causa a, : der.a:o ·um 
territorio novo a instituições Hov~s ; ·a báse territo
rial tem sido assentada em vista da unidade polí
tica, e da Centralisação Administrativa; a Constitui
ção permittindo a subdivisão das Províncias como 
pedir o bem do Estado, sanccionou o principio-da 
unidade governamental · quanto é compatível com 
os interesses das localidades; os limites, que sepa:.:
rão as Províncias do lmperio são algumas vezes 
indivisíveis) rios, as suas nascentes, montes; outras 
vezes são as divisas das antigas comarcas judicia
r ias. Dec.-etos n. 639 de 12 de Junho de 1852, 
n. 773 de 23 de Agosto de 1854, e outros. 

§ 7o A Provincia, que é a grande unidade local 
sob a relação poiitica, e administrativa, é tambem 
a unidade judiciaria quando contém desde a jus
tiça de Paz até os Tribunaes de justiça civil, e cri
minal (Relações), e os Tribunaes de commercio ; nas 
outras Províncias as n'ecessidades da justiça social 
dependem do centro judiciario respectivo, a partir 
dos Juizes de Direito, e Conservadores do Com
rnercio, e todas elias do SÚpremo Tribunal de Jus
tiça, quando se interpõe o recurso de Revista . 

§ 8° A divisão territorial Ecclesiaslica estabe
lecida antes da Constituição (um Arcebispado), e 
seis Bispados) e depois elevada a doze Dioceses, 

I 
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comprehendida a· Metropolitana; não éstásujeita á 
divisão política ,, porque algumas Dioceses compre
hendem parte do territorio de outras Provindas· 
Iimitrophes , ou todo o seu territorio. 

§ 9o Para estabelecer-se a Diocese devem pre
ceder a lei da sua creação, e a Bulia Ponlificia 
para o mesmo fim) a qual todavia depende do 
beneplacito imperial para .sua execução; a no
meação dos bispos é da competencia do Poder 
Executivo, § 16 do art. 15, e 14 do art. 102 da 
Constituição ; quanto ao estabelecimento do cabido 
com as dignidades, e conegos proprios de taes cor
porações, verifica-se por actos do Poder Legislativo 
e do Imperador, que exerce o direito de padroado 
independente de concessão pontificia; da mesma 
fórma quanto á apresentação dos parochos, cujo 
provimento pertence ao governo, § 2° do art.. 102 
da Constituição, e são igualmente inamovíveis por 
participarem da inamobilidade dos títulos de sua 
nomeação , 

§ 10. A divisão judiciaria, além do supremo 
tribunal de justiça, que reside na côrte, e que só 
conhece dos processos judiciarios em gráo de re
vista, comprehef!de ella 4 tribunaes de justiça ( re
lações), outros tantos tribunaes de commercio , 
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14~ eómar~as-' jud-ie·Í·àr~S--e~ ter:m~s-e6m juizêS 
m.unicipaes· l-etrados; al:bflt: des · munieipié>s~:arinex·m, 
·e d~as que-.tê-m- su:J38çi:fu tos,_ o&quaes-, té)dt>s .. re.unido.~, 
vem a ser_ 894 m.uriidpié&. · 

~ 1 '1. A divisão eleitoral, q,ue era feita e.m eol
legio.s eleiloraes pelos p.residentes de pwvincia, em 
:virtude do, disposto no art. 63 da lei regulame~la.r 
de '19 de AgJ)stode '1846, a 9-.ual foi recentemente 
.al-terada pelo decreto n. 842 de 19 de Setembro 
de '1855, deve ser em tantos districtos eleitoraes, 
quantos fôrem os seus-de pulados á Assembléa Gera-l, 
~ 3o do arl. 1 o do decreto; e tendo-se 'atLenção ao 
augmento dado pelo§ H do mesmo art. 1°, o Go
verno Geral, depois de ouvir os Presidentes de Pro
víncia, deve determinar que hajão 1 t 8 districtos 
e]eitoraes a que correspondem ou-tros tantos depu-_ 
tados á Asscm1léa Geral. 

~ '12. Portanto, a d:ivisão territorial do· Imperio 
-em pro·vincias (vinte) , dioceses (daze) ('l ) , cento 

(1) Este numero de Províncias e Dioceses consta exac

tamente t1o mappa dos limites dos Bispados elo Imperio , 

. com declaração das P1·ovincias, que ellas contêm integra],_ 

. mente, e .das porções, ou partes de Províncias sujeitas á 

. Diocese, ou. Dioceses difftJrentes, que o Ex mo Sr. Minish"o da 

Justiça apresentou em seu Relatorio á Assembléa Ger_a 

·Legislativa na sessão de 1854, e ratificaclo .em 185-5. , ·· 
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ié'; ql:la-'féft!t~l -e n@~ cdmàT~á:S- júdifC:iaí4as, f>iteceri.tos 
e1'nüvénta e quatro 'mw:niei-pies-(2), eeentee _de~é'it9 
disLriciios· eleit~l'a,es (3)', é áâ~inis~'F<ttiv--á- ·~ poJ~ 
ti c a €celesia:Stica ]. udidaria tri'B'nlcíp·a<J ··-e eleito\.,;; 

' , ' ' ' 
r~l. · 

~- 13. Além-destas .div-Ísees, ex.istem óutras pu
nrmente administrativas-: que ser.v:em p•ara fadlita:F 
o serviç.q ·das aàmüaistra~ões ; ta.es são a divi-sãa 
policial, para a policia ad!TI:ini&.trati.va, a d-ivisãa 
financeira, isto é, p-ara arrecad-aç-ã<O d.as coni<Fihui
çÕes, fiscalisação, contabi-lidade e distribuição da:s 
rendas publicas; militar, para o emprego da força 
armada; litteré)ria , para instrucção publica em seus 
differentes gráos; a que diz respeit<;> á distribuição das 
terras clevolulas,. e alfandegas. 

(2) Da Estatística j udiciaria, que acompanhou o Relataria 
da Repartição -da Justiça em. 1854 ,. e do quadro ·i<Jserto no 

Helatorio de . 1855, consta ser o numm·o das Comarcas judi

ci.arias 149, e 280 os Termos, em q1,1e ha.Juizes Municipaes, 

e de Orphão~ le.trados, além dos . Municipios anneli'os_, e dos 

que tem. substit1,1tos ; e calcüludos es.tes pelos dados ofliciaes, 

e juntos aos . 28.0 prefaz o numero de .894 Municípios. 

(3) A lista: dos Deputados actuaes com o àugmeuto do § 
11 combinado com o § 3° do artigo lo do Decreto n. 842 

de 19 de Setembro· de 1855 indica: exactamente· o numero 

de 118 Districtos Eleitor&.es. 
49 4 
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~ 14. Sobre este territqriq assim dividido para 
p ·exe:rcicio da i(cÜvidade ' ádininistrativa se acha 
.espalhada uma_ popul~çã? de S,QOO,OOO de 4abi
tantes: a estatística geral do · Imperio , ·quanto é 
possível obter de informações não equivocas e da 
autoridade de l\fr. Charles Reybaud no seu Le Brésil 
publicado em1856, 'd·á os segúintes documentos : 
Capital do lmperio 500,000, as vinte capitacs das 
pro.vincias '1 ,600,000 , as oitenta e duas cidades 
marítimas e centraes 3,756,231, as vi11as, fregue
zias e outras povoações menores 2,143,769; total, 
8,000}000 de habitantes (4). 

(4) O Relatorio do Ministerio do Imperio apt·esentado pel(} 
Exmo Sr. Conselheiro Pedreira á Assembléa Geral no mesmo 

anno de 1856 dá resultado quasi igual avaliando a popu

lação do Imperio em 7,677,800 habitantes, repartidos na 

seguinte ordem pelas diversas Províncias : 

Minas-Geraes. 
Rio de Janeiro 

Bahia . . 

Pernambuco 
São Paulo. 

Ceará . . 
Maranhão . · 

"Parahyba . 
Pará. . , 

Alagóas .. 

] ,300,000 
1,200,000 
1,100,000 

950,000 
500,000 
385,300 
360,000 
209,300 
207,400 
204,200 

.. 
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TITI!LO. VII . .. 
. 1: ••· 

Jurlsdicção Adinlnil!ltratlvá; •na na'éui.•eià , e 
dh·bão, Gr{to!!l de. JeJ•aJ•cltla Ad-lniulstJ•ath·a. 

§ 1 o A' divisão t~rritorial do Impedo;e ao re
censeamento de sua .pop~lação .segue.,.se considerar 
a acção do Poder l}.dministrativo em seus limites 
Jegaes ·de competencia, e a~ regras geraes da Ju
risdicção Administrativa em seus diversos gráos de 
J~rarchia, pois que o poder de Administrar importa 
logicamente o poder de julgar Administrativamente, 

isto é, a Jurisdi~ção : esta se divide em~ Conten
ciosa~ e voluntaria, ou graciosa, extraordinaria, e 
especial : da primeira tratamos no titulo 9\ e 
da segun.da, no titulo 10, seguintes. 

A Jurisdicção extraordinaria, e especial fazem 
________ ___;,_ ___________ _ 

SfLD Pedro. 

Rio Grande do Norte. 

Sergipe. 

Goyaz . 

Piauhy. 

S. Cathaí·ina 

Matto-Grosso . 

Paraná. . . 
Espirito Santo. 

Amazonas . 

201,300 
190,000 
183,600 
180,000 
150,400-
105,000 
85,000 
72,400 
51,300 
42,600 
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objecto das 'secçGes 2· e· 3.' .. "deste titulo,-alêm ·da 
1 a e 4• qu~ se re.ferem á J~risdicção ordinaria. 

§ 2'0 Para ter rdéa do que ·é Jurisdicção Admi.:. 
nistraliva contenciosa é preciso primeiramente 

estabelecer a base , sobre que ella se exerce' e 
·quàl é a ma leria a julgar. 

O principio sobre que repousa a nossa organisa

ção política desde 1824, é a separação dos Pode~ 
res Politicos do Estado ; a Constituição reconhece 
·no artigo 9" que a divisão e harmonia · dos Po
deres Politicos é o principio conservador dos di
reitos dos cidadãos, e o mais seguro meio de fazer 
effoectivas as gar:1ntias individuae.:;; conseguinte
mente a separação profunda dos Poderes Judicia
rio, e Administrativo, é uma ele suas bases, e desta 
separação naturalmente resulta a instituição da 
Justiça Administrativa. 

Qual é a materia a julgar, ou o Contencioso 
Administrati vo? para resoiver esta questão tão 

difficil em theor.ia como na pratica, é preciso in
dagar qual é per sua propria naturez·a a cornpe
tencia da Jurisdicção Administrativa, porque não 
ha Contencioso Administrativo senão aquelle , que 
cahe debaixo desta medida de Jurisdicção ; esta
belecida ella , todos os negocios, qu·e se lhe se
guirem, formaráõ o Contencioso Administrativo., o 
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qt:.mLst,.ppõ~ . sempr~ a~ .tres ,OúHidições . seguintes: 
la -9 _acto da AiJtoridade Administraii:va ; .2•, o 
interesse individual fundado mn um direito ad
quirido -; 3', o debate que não · pertence á ordem 
constitucional , civil, e penal . ('1) ; dadas estas 
condições cãraçteristícas do . ContenciOflO Adminis .. 
trativo, o debate deve ser instaurado perante os 
Tribunaes Administrativos (2). 

§ 3o Gráos de Jerarchia Administra tiva . 0.:; 
Presidentes de Províncias, e os Conselhos de Presi
dencia, constituem o primeiro gráo de Jurisdicção 
Administrativa; o Conselho de Estado . pleno, ou 
dividido em secções forma o segundo e ul timo 
gráo. 

Da analyse das Leis Administrativas, que apon-

(l ) Nas disposições civis em sentido lato comprehendem-se 
os negocias cummerciaes; nas penaes, as questões· e penas 
policiaes ; excepto as que tendem á defesa do paiz, e estradas 
publicas. 

-
(2) São excepções desta regra : l 0 , as reclamações rela-

tivas á applicação das leis pertencentes á organisação e at
tribuições dos Poderes Políticos; zo, as que .se referem· aos 

titulas de propriedade, e aos meios de direito commum; 3°, as. 
.penas pecumanas , as multas em assumpto de estradas, 

transportes , e em defesa do ,paíz , pela necessidade de 
prompta decisão. 



54' f 

ta remos' ~êm -'Se'ií ~ lttgàr é'orripêterrte , domparàdas 
com· o "dêcreto 'dé 3 · de Fevereiro. tJe : '1842, re_;, ... 

sul ta esta :_ classificação ; porqtie competindo áos : 
Presidentes da Província, e ·ao Procurador ·da 
Corôa na -Côrte e Província do · Hio de Janeiro 
exigir· da AuWridade Judiciaria os· esclarecimentos 
precisos e as razões por que conhecem de um 
objecto Administrativo afim de mançlarem sobre

estar em todo o procedimento ullerior; se fôrem 

improcedentes as razões, em que se fundou a . 
Autoridade Judiciaria, e diceclirem provisoria
lnente que o negocio é Administrativo , remettendo 
todos · os papeis a respeito com a sua decisão á 
Secretaria da Justiça para ser decidido deiinitiva:
mente; precedendo consulta do Conselho de Es
r.ado, torna evidente a razão da classificaçao (3). 

(3) Outro argumento para uos apartannos ele alguns 

Escriptores ele Direito Administrativo quanto á questão elos 

gráos fle Jerm·chia Administrativa, e para estabelecermos 

a doutrina deste paragr:·pho deduz-se do Decreto n. 1 ,406 
de 3 de Julho de 1854, que declarou de nenhum e:ffeito, 

e implicitamente revogado pela lei U.e 23 de Novembro de 

1841 o Regulamento de 19 ele Fevet·eiro de 1838, que havia 

eucar~egaclo ás Relações elo Districto o cunÍlecimento sobr.e, 

os abusos das autoridades ecclesiasticas, combinado o refe~ 

rido Decreto com o disposto no artigo 30 do Regulamento 

de 5 de Fevereiro de 1842. O Decreto n. 1911 de 28 de 



§ ~~. : ~s,sÍJll a .. J\drpinjstr,ação Çentral, ... exerc~ a ·· 
sua .acçãÕ . em objeetes contenüioso.s por meio de .· 
de.ci&ões e. julg·amentos ,: OUViindo. pr~viat;n~nte o 
Conselho de Estado pleno, ou ~lguma das secções 
em que se acha dividido : os Presidentes de Pro
víncia são . por assim dizer, os JUIZes ·em pnmmra 
instancia. 

.. 
§ n• Mas ) se a Administração central e local 

rnanifestão por esta fórma o Poder Executivo do 
Estado , a sociedade tambern tem sua acção de 
exame nas Camaras Legislativas e Assembléas Pro
vinciaes , não só quando se trata da política geral 
ou local , mas lambem por meio de moção pro
posta por algum de seus membros; o que todavia 
não tende á revogação das· decisões ou julgamentos 
da Administração , mas sórnente para esclareci
mento ou para responsabilidade dos Ministros e 
Presidentes, ou para modificação das leis, porque 
de outro modo seria destruir a reciproca inde
pendencia dos Poderes Políticos, que hoje constitue 
o principio fundamental do nosso Direito Publico e 
Administrativo. 

Março de 1857 confirma igualmente a mesma doutrina. 
Vide capitulo 2° do titulo 9. 0 

. ' 



6urísdic·cão ordinaria. . . . 
Primeiro . gráo -da Jerard1ia Administr·áÚva . 

.:, '· _.;, 

, -§ 1 o Os Presidentes de, Província, inst.ÚÚidos pela 
Constitu.ição Política do Imperio para a adminis
tração economica das províncias, e tendo as suas 
attribuições designadas no Acto Addicional e na 
lei de 3 de Out-ubro de 1834, formão o primeiro 
gráo de Jerarehia Administrativa da jurisdicÇão 
ordinaria. 

§ 2" São os intermediarios, pelos quaes a acção 
do Poder Administrativo Central se communica ás 
localidades, a que presidem, excepto a província 
em que estiver a .côrte, porque a sua autoridade 
não comprebende a eôrte, nem o seu municí
piO. 

§ 3° Os Presidentes de Província são competen
tes para exigir esclarecimentos, e as razões pelas 
quacs as autoridades judiciarias se julgão com ju
risdicção sobre objeclo administrativo, ordenando 
.que cesse todo o procedimento ulterior, e que sejão 
citados os interessados p;ira em um termo razoavel 
deduzirem o seu direito: 

§ 4" Findo o prazo, ·se o Presidente entender 



que o ne;goeiB .é adr-pi,~i1?,~~-~~ivo, assim o resolve 
pwviseáamente, remettériâci'o.s·papeisa respeito com. 
a sua decisão á secretaria d:a justiça; no cáso con~ 
tr~r_io, tendo em vista os novqs esclarecimentos qt;J·e 
obtiver das partes ou da mesma autoridade judi
ciaria, declara que não tem lugar o cü'nflictoJ e que 
o processo continue no fôro judicial. 

§ 5° O . Minü~tro da Justiça, ou o conflicto tenha 
sido suscitado pelo procurador da corôa ou por 
algum dos Presidentes de Província, commette o 
seu exame á respectiva secção do Conselho de 
Estado, a qual, depois de ouvidas as partes, se 
estas o requererem, interpõe o seu parecer para 
ser resolvido pelo Imperador . . 

§ 6° Os Presidentes de Província lambem erão 
competentes pela legislação anterior para conhe
cer dos abusos das autoridades ecclesiasticas; mas 
-o decreto 1,406 de 3 de Julho de 1854, tendo 
declarado de nenhum effeito, e imp:licitamente re
vogado pela lei de 23 de Novembro de 1841 o 
regulamento de 19 de Fevereiro de ·1838 , que 
havia encarregado ás relações do districto o co
nhecimento de taes abusos, pelo art. 30 do regu
lamento de 5 de F·evereiro de 1842, competia-lhe 
sómente o direito de exigir esclarecimentos e as 
informações neeessarias sobre . a questão contro-
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vertida 'pára -submett~r á ~ dcc,isãó d~J}nl_tiva do Podei;- ·· 
Admioistrativo Central ·.: actualmente .e decreto de 
28 .de Março de 1857 estabelece i;\ competencia 
d.os President~s de Província a respeito, . como se 
acha desenvolvido no cap. 2" do tit. 9°. 

§ 7• Em rigor de princípios as àuLoridaélcs su
balternas não formão gráo algum da Jerarchia 
Administrativa, porque não sendo administradores, 
porém sim agentes da Administração, cumprem ou 
fazem cumprir e executar os decretos, ordens e 
instrucções emanadas do Poder Administrativo Cen
tral, ou dos seus delegados, quaes são os Presidentes 
de Província. 

As attribuiçõl'S e competencia das autoridades 
judiciarias seguem outras regras differentes, que 
não entrão no domínio do Direito Administra
tivo. 

SECÇÃO TI. 

Jurisdicção extraordinaria. 

~ 1• A jurisdicção dos Ministros de Estado é ex
traordinaria quando decidem sobre questões rela
tivas a pensões, empresas de trabalhos publicos, e 
fornecimentos contractados erri seu nome e com seus · 
agentes. 

.. 

§ 2• A altribuiça:o conferida ao Ministro da Fa-
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zend'a pélõ '·deeté-to". de ·-29 de' Janeiro de i 859.para 
applicar- as leis .e disposições conc-ernentes á pres.: 
cripção qu_inquenal ou annual,ás reClamações contra 
o Estado por dividas passivas, -seja qual fõr a na
tureza do titulo em que se fundarem, e á p-rescripção 
de 40 annos quanto ás dividas activas do Estado, 
tambem é extraordinaria. 

§ 3" As congregações das faculdades de direito 
e de medicina têm o poder de excluir dos estudos 
em qualquer das referidas faculdades aos estu
dantes que effectuarem ameaças, ou realisarem 
tentativas de aggressão contra o director e contra 
os lentes; decretos ns. ·1 ,386 e ·1 ,387 de 28 de 
Abril de 1854: ha porém recurso para o Governo, 
sendo intentado denlro de oito dias contados da 
intimação. 

§ 4° As congregações das faculdades de direito 
tem a attribuição de impôr a pena de perda da ca
deira, _ sob proposta do director, ao professor de 
preparatorios, que por negligencia ou má vontade 
não cumprir seus deveres, salvo recurso suspen
sivo para o Conselho de Estado, se o professor já 
estiver considerado vitalício p'or ter cinco annos 
de serviço effectivo. Regulamento de · 5 de Maio 
de 1856. 
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SECÇÂÓ 'Ill.: 

J'urisdiccão especial. . ' . 

1 . 

§ 1 o O. tribunal do thesouro exerce jurisdicção 
especial -c-ontenciosa concerq.ente aos negocias da 
fazenda publica, ou deve ser necessariamente ou
vido com o seu parecer como corpo consultivo; 

§ 2o Ao tribunal elo ·Thesouro Nacional, como 
tribunal administrativo, compete: ·1 o, julgar os re
cursos interpostos das decisões das repartições fiscaes 
em maleria contenciosa, quando versarem sobre o 
lançamento , applicação , isenção, arrecadação , e 
restituiç.ão de impostos, e quaesquer rendas publi
cas, ou sobre quaesquer questões entre a Adminis
tração e os contribuintes a respeito das ditas im
posições; 2", quando os recursos interpostos das 
d.ecisões das mesmas repartições fiscaes e das au
toridades administrativas versarem sobre appre
hensões, multas ou penas corporaes, nos casos de 
fraude , descaminho e contrabando, ou por infrac
ções das leis e regulamentos fiscaes; 3o, julgar as 
contas que para esse fim lhe fôrem remettidas 
extraordinariamente; 4°, fixar e julgar á revelia 
dos responsaveis o debito daquelles que deixa-rem 
de apresentar as contas da sua gestão; 5o, impôr 
as multas do art. 36 da lei de 17 de Setembro 
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de f851: decreto de_ ~9 ~e J~neiro de f-859", junt6 
a·o Appendice sob n . . 2!343 . · 

§ 3o O Tribunal do Thesouro deve necessaria

.mente ser ouvido com o seu parecer sobre as questões 
de co.mp.etencia e conflicto de jurisdicção que se 
move.rem entre os empregados das reparti ções da 

fazenda , e em todos os mais casos especificados 
nos §§ 2o ~ 7o do art. 5o do decreto de 29 de Ja
neiro de 1859 , que fazem parte deste §. Vid,. 
App. , 

§ 4u Contab ilidadé . A' .directori a geral da tomada 
de contas creada no thesouro publico nacional pelo 
decreto de 29 de Janeiro de 1859 compete odes
e mpenho dos trabalhos que estavão a cargo da 
'1 • contadoria ge ral de contabilidade; conseguin
temenle · incumbe- lhe : 1°, organisar um assenta 
mento geral de todos os responsaveis suje itos á 
prestação de con tas perante o Tribunal do The
scuro, qualquer que seja o ministerio a que per
tenção; 2o, verificar se os responsaveis apresentã_o 
as suas co ntas nos prazos marcados nas leis, re
gulamentos, instrucções e ordens em vigor,e cumprir 
as demais obrigações impostas nos arts. i O a 19 do 
citado clecrelo . Vid. App. 

§ 5o Administração da fazenda nas províncias. 

Além das attr il;mições que pertencem ás Thesoura-
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rias da :Faz~nda p.elo art.~ 1~ · do ,_ decreto · de ·22 de 
Novembro de 181H, c9mpete-lhes tamhem . impór 
as multas do- art. 36 da. lei de 17 de Setembro 
do dito anno aos responsa-veis que não apresentarem 

as contas da sua geslão nos prazos marcados; 2°' fixar 
e julgar á revelia . dos responsaveis o debito em 
que se acharem alcançados pelas contas da sua 
gestão e documentos que lhes fizerem carga ; 3°, li
quidar e fixar provisoriamente o vencimento _ de 
inactividade de quaesquer empregados que fórem 
aposentados ou jubilados. 

§ 6" Recursos. Das decisões do Tribunal do 
Tbesouro sobre tomada de contas ha recurso de 
revisão para o mesmo Tribunal, por motivo de 
erro de calculo, omissão, duplicata de verba, e 
apresentação de novos documentos; e além deste 
ha recurso de Revista para o Conselho de Estado 
por motivo de incompetencia, excesso de poder, 

violação de lei , e preterição de formulas essen 
ctaes . 

Estes recursos Lambem poderáõ ser igualmente 
interpostos além da Fazenda Nacional. 

Côrle e Província do Rio de Janeiro. Das de
cisões dos Chefes das Repartições l~iscaes da Côrte 
e Província do Rio de Janeiro, ha recurso para 
o Tribunal do Thesouro, sendo a materia das 
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:cómpr.ehendidas · no ~ § t.2~ d-esta · secçãe~ ; e ;- par-a Q 

. M.inistro·,da- · Fazeiidâ"' ({Jtf qualquer putro àSsumpt<f· 
do Contencioso Administrativo; e nas demais Pro-

' yincias pl:!.ra as Thesourarias da Fazenda. · 
· Das ·decisões das·Xhesou'rarias ·da Fazenda pro
feridas, quer em primeira insta:ncia, quer ~m grá,() 
de_ recurso, se proce~e do mesmo modo estabe
lecido anteriormente a respeito das decisões dos 
Chefes das Repartições Fiscaes .da -côrte e ·aa 
Provineia do Rio de Janeiro. 

§ 7o Competencia do Conselho de Estado. As 
decisões Administrativas em materia contenc!osa 
proferidas pelo Tribunal do Thesouro, ou pelos 
.Chefes das Repartições Fisraes, podem s er annulla
das pelo Conselho de Estado nos casos de incom

petencia, excesso de poder , e violaçtiO· d~. lei . 
ou de formulas esscnciaes; sem que todavia a 
Resolução Imperial aproveite ás partes, que pelo 
silencio tiverem approvado a decisão anterior. V. 
Dec. de 29 de Janeiro de 1859, arts. 28 a 30. 
App. 

§ go Os Conselhos de Qualificação e de Revista 
são tambem Tribunaes Administrativos especiaes, 
instituídos pela lei de 19 de Setembro de 1850. 

Do Conselho de Qualificação ha recurso sus

pensivo para o Conselho de Revista, e deste sem 
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suspe,osã·o p-~rli -, :-o, ::G~·ver~~ -.- na Cõ~i~~~-~- ós Presí
·êentes nas ' Prov-inéla's. 
-o iecurso éompête Fiã'o-s6 ao proprio· eidadão 

indevidamente inelnidÔ, ou excluído -da GÚaràa 
Nacio-nal, mas tàmbem a qualquer Offieial, ·ou 
Guar·da:. 

SEC.ÇÃO IV. 

Gráo superior, ou segundo da Jerarchia Ad
ministrativa. 

§-t-o O ConselhD ?e Estado· ao qual preside o 
Jmperador; lei de 23 de Novembro de 1841, e 
os Ministros de Estado, que ainda não sendo Con
selheiros de Eslado, tem assento no mesmo Con
selho, formão o gráo superior, segundo e ultimo 
da Jerarchia Administrativa ('i). 

( 1) O Conselho de Estado tem a plenitude ela J urisdic
~ão Administrativa ; todas as J urisdicções ordinarias e es:
traordinarias vão reunil'-se na vasta comprehensão das suas 
attribuições : em relação á j urisdicção ordinaria e extraor
dinaeia do 1° gráo , o Conselho de Estado é um Tribunal 
de appellação ; em relação ás jnrisdicções especiaes do ] 0 

e 2o· gráo elle exerce uma attribuição, que equivale á de 
Supremo Tribunal de J ostiça, compete-lhe annnllar os actos, 
e decisões do Tribunal do Thesouro, .e dos Chefes das Repar

tições Fiscaes nos casos de incompetencia, excesso de pode~, 
violação de lei, ou de formu1as essenciaes. 



~~ · -. ' 
_s ~· :Q Co~.s~lh9 d~ :n:st;1do ex~rce~ as S!J<!~ func-:: . 

ções reunidos ü's seus membros, .q.u em àlguma, 'ou 
aJg~mas das ,secções, e~ que se acha divid.idQ I?el~ 
Regulamento de 5 ·de Fevereiro de 1842, a saber.;. 

ia Dos Negocios do Imperio. : 
2" Dos Negocios da Justiça, e Estrangeiros. 
3• Dos Negocias da Fazenda. 
4a Dos Negocios da Guerra, e da Marinha. 
§ 3o Cada secção se compõe de· lres . Conse

lheiros. 

§ 4• As secções, que se occuparem dos nego
cios de dous Mínisterios, são presididas pelo Minis
tro, a quem tocar o objecto, que ne11a se discutir. 

§ 5o Quando a irnportancia e a complicação 
dos negocios o exigirem, podem reunir-se duas, 
ou tres secções, sob a presidencia do Ministro, 
que pedir a reunião. 

§ 6• Os Ministros de Estado fornecem ás sec
-ções os esclarecimentos, que julgarem neccssarios 
para acerto das deliberações. 

§ 7o O Ministro presidente da secçào nomêa o 
Rela tor para cada negocio, e marca o lugar, dia, 
-e hora,· para as conferencias de cada secção. 

§ 8• Discutida e •wtada a materia, · o Relator 
apresenta o parecer minulado, o qual depois d~ 

49 5 
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approvade , , é assignado na seguinte confer·eacia 
peles membros da sec~ão , que não derem voto 
separado (2) . O Ministro presidente não YQ.ta 
ainda mesmo n0 caso de empate . 

§ go O Imperador se reserva o direito de re
solver os pareceres das secções, sem que ou_ça o 
Conselho reunido. 

§ 10. Os Avisos para consultas do Conselho de 
E!;tado, ou sejão estas sobre parecer de secções 
ou sobre ohjectos, que ainda nestas não forão 
tratados, · são dirigidos em geral ás secções, a 
que pertencerem os negocios , e estas colligem , 
1e ordenão quanto puder esclarecer o Conselho em 
,seus debates J e decisão. 

s 11 . Quando o parecer da secção coiltém pro
jecto de Lei , Decreto , Hegulamentos , ou Instruc
ções1 a secção respectiva dá-lhe todo o preciso. 
desenvolYimento de maneira que o Conselho de 
Estado possa regularmente decidir. 

§ 12. Para haver conferencia do Conselho de 
Estado sob a Presidencia do l mperador , é preciso 

(2) Os membros divergentes apresentão por escripto seus 
votos separados; artigo 17 do Regulamento de 5 de Feve
reiro de 1842. 
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que .e.steja:o presentés pelo meÍws set~ c,:;anselhei~(;)S 
de Estado-em effectivo serviçó. . . ,~- - -

§ 13. As conferencias do Conselho- _de. Estado 

tem lugar nos Paços Imperütes, e quando o Impe
rador Ha por bem convaca~Jo. · · · 

§ 14. Os Conselheiros de Estado sa:o avisados 

com anticipação sobre os objectos, para cuja con
sulta se reune o Conselho todas as vezes que é 
possíveL 

§ 15. Tambem podem deixar de ser o-bservadas 

as formulas indicadas nos §§ antecedentes, quan

do a urgencia : ou nat~reza dos negocios exigir a 
sua preterição . 

§ 16. Os Ministros de Estado ainda que to mão 
parte nas discussões do Conselho, não volão, nem 

mesmo assistem ás votaçõ-es quando a consulta 

versa sobre dissolução da Camara dos Deputados, 

ou do l'üinislerio. 

§ ·17. As consultas do Conselho de Estado são 

redigidas pela secção , a que tocar o objecto, e as

signadas por todos os Conselheiros de Estado na 

fórma d'O § 8. 

§ 18. As actas dos negocios , qúe deverem ser 
conservados em segredo são escrip:tas por um dos 
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. Conselheiros de Estado éiri effeclivo serviço, artigo 
52 do Regulamento de 5 'de Fevereiro de 1842. , 

: § 19 . . Todas as-autoridades publicas sllo obri
-gadas a cumprir as determinações expedidas para 
o desempenho das attribuições do Conselho de Es-'
tado , artigo 58 do Regulamento de 5 de Fevereiro 
de f842. 

§ 20·. A Hesolução Imperial tomada sobre pare
cer da secção, ou Consulta do Conselho d~ Estado, 
é expedida por Decreto, artigo 20 do Regulamento 
de 5 de Fevereiro de 1842. 

TITULO VIII. 

§ 1 o O Conselho de Estado é composto de doze 
membros ordinarios, além elos Ministros de Estado, 
que ainda o não sendo, tem assento no mesmo 
Conselho; póâe exercer as suas funcções reunidos 
os seus membros, ou em secções na fórma indicada 
na secção 4• do titulo antecedente. 

§ 2o Para ser Conselheiro à e Estado se requer as 
mesmas qualidades) que devem concorrer para ser 
senador ; o Conselheiro de Estado é vitalicio , o 
'Imperador porém o póde dispensar das suas func-
ções por tempo indefinido. · 
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§ 3o AlérQ dos Conselheiros_ de :Estado effectivos 
póde haver mais até d·oze extraordinarios ·; e tanto 
estes, como os effectivos são de n-omeação do Impe...:. 
rador; os Conselheiros extraordinarios servem no 
impedimento dos effectivos, sendo para isso desig
nados, tem assento , e voto no Conselho de 
Estado quando são chamados para alguma con
sulta. 

§ 4o Os Conselheiros de Estado são responsaveis 
pelos conselhos, que derem ao Imperador oppostos 
á Constituição, e aos interesses do Estado nos ne
gocios relativos ao exerci cio do Poder .Moderador, 
devendo ser julgados em taes casos pelo Senado na 
fórma da lei da responsabilidade dos -Ministros de 
Estado. 

§5° Os Conselheiros ,de Estado antes de tomarem 
posse prestão juramento nas mãos do Imperador 
de- manter a Religião catholica, apostolica, ro
mana, observar a Constituição e as leis, ser fieis ao 
Imperador, aeonselha-lo segundo · suas conscien
cias, atlendendo sómente ao bem da Nação. 

§ 6° O Principe Imperial logo que completa 18 
annos é de direito do Conselho de Estado : os 
demais Príncipes da casa Imperial para entrarem 
no Conselho de Estado, íicão dependentes da no- . 
meaçao do Imperador. Estes, e o Príncipe Imperial_ 
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n~ão entrao no .nulll:eio"marcado no§ 1 •; e só mente 
são conv.idaclos:paTa o Conselho reunido .. Lei de 23 
d-e Novembro de 1841. 

· TITULO IX. 

Da Jurisdieção do Cousellto tle Estado t>ousti
iuldo e1n TriJnanal A.tlnuinii!!ln•atbro , e ohSeetollll 
de §tU~ eo.n11poteneia. 

§ 1 o O Conselho de Estado pl eno ('1 ), inclusive os 

Ministros de Estado, quando não se tratar de disso lu· 
ção da Camara dos Deputados, ou do Ministerio (2), 
e sob a presidencia do Imperador , ou dividido o 
mesmo Conselho em nma; ou mais secções presi
didas pelos Ministros respectivos, ou pelo que tiver 
pedido a reunião, constitue o gráo superior, se
gundo, e ultimo da Jerarchia administrativa,§§ 3• e 
4° do titulo 7o § [o da secção 'i • do mesmo titiJlO ; e 

(1) Para havc1· conferencia do Conselho de Estado sob 

a presidencia do Imperador é preciso que estejão presentes 

pelo menos sete Conselheiros rle Estado em effectivo exercício , 

§ 12 do Cap. antecedente . 

(2) Os Mmistros de Estado tem assento no Conselho , 

fazem parte delle, . artigo l 0 ela Lei ele 23 d~ Novembro de 

1841 ; mas ainda que tomem parte nas discussões, não 

votão , nem mesmo assistem ás votaç6es quando a consulto, 

versar s"obre a dissolução da Camarfl. dos Deputados ' Oll 

-do Ministerio,. § 1.6 do Cap. antecedente. 
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sendó àSSÍn1 réunido, Oll dividi:do exerce éfS fu·né~ões 
omn.p·ete.n:tml'á suà j'm.risdi>Cção admini$tra.tiva ; . . mas 
o que é jurisdicção e competeneià administrativa ? 
para desenvol~er esta questã'o que foi inrciada no§ 
2" do referido titulo , cumpre recorrer a-os-principiml 
da sciencia. 

§ 2o Nós dissemos no§ 6• do titulo i."- que o 
Direito Administrativo comprehende todas as leis 
sociaes, á excepção daquellas, que servem de fun
damento á organisação constitucional , e as que 
entrão no dominio do poder judiciario, civil e penal; 
ora se o Direito Administrativo comprehende todas 
as leis sociaes, :i excepção daquellas, que servem 
de fundamento á organisação constitucional, e as 
leis civis , e penacs, segue-se que todas as discus
sões proyenientes dos actos da Autoridade Admi
nistrativa na sua resolução com os direitos adqui
ridos pelos administrados, á excepçâo dacruel1as que 
pertencem á ordem constitucional , civil, e penal 
são da competencia da Jurisdicçao Administra
tiva , e conseguintemente formão o Contencioso 
Administrativo. 

§ 3° Dissemos tamhem no § 1" do titulo 5o que : 
a separação dos poderes judiciario, e administrativo 
~ o principio fundarnental 1 sobre que . repousa a 
nossa ordem politica desde qne foi proclamada a. 
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Constituição; ·desta separação prof.unda dos Poderes 
Judiciario e Administrativo mi.turalmente se deriva 
a instituição da justiça administrativa; porque 
administrar é assegurar a execução das leis no inte-
resse geral, e local, ou tomar precauções uteis aos 
interesses collectivos da agricultura, commerciot 
e industria ; mas para assegurar a execução d~sleis 
é preciso dar ao Poder Execn ti v o o direito de remo

ver os obstaculos, ou decidir sobre as reclamaçõesr 
porque de outro modo a Administração se tornaria 
impossível ou dependente; tornar-se-hia impos
sível se não tivesse o direito de remover os obs
taculos, que perturbassem a sua marcha; tornar
se-hia dependente se houvesse outro poder, que 
decidisse entre e lia, e, os cidadãos. 

§ 4o Além destes princípios da sciencia adn1i,.. 
nistrativa, § 3ú do titulo 1 o, pelos quaes fica evi

dente que a Administração tem direito de remover 

os obstaculos, que se oppuzerem á sua marcha 
regular, e de decidir ella mesma as reclamações, 
que provierem da execução das leis em relação dos 
interesses, e direitos dos administrados, decidir sem 
intervenção de nenhum outro poder igual, porque 
a . tornaria impossível, ou dependente

1 
tambem a fa

culdade outorgada pela Constituição ao Poder Exe
cutivo. de prover a .tudo., que fôr. conve9iente á segu-
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rànça interna, e externa dó Estado, exclue a possibi
lidade de um ·poder superior; pois que o poder; que 
lhe fosse ~uperior aniquilaria por força das co usas 
a independencia da Autoriàade Administrativa, e · 
não havendo liberdade, não haveria acção admi
nistrativa : administrar pois é não só executar as 
leis, mas tambem decidir as difficuldades da execu
ção7 e julgar as reclamações provenientes della r 
§ 1 'i do titulo 1 o ; portanto o poder de administrar 
importa logicamente o poder d(' julgar admini?tra
tivamente, isto é7 a jurisdicçao . 

§ 5° Mas ainda que o poder de julgar adminis
trativamente seja exercido sobre o debate entre a 
Administração, e um particular, ou pessoa moral, 
com tudo a justiça administrativa não suppõe ne
cessariamente contestação entre a Administração , e 
um terceiro; a Administração pócle deixar de ser 
parte directa, porque a contestação, ou debate pó de 
suscitar-se entre dous particulares, entre dous esta
belecimentos publicos, ou entre uma autoridade, e 
um cidadão por occasião de um acto administra-

. tivo; e ainda que as reclamações que existem en- . 
tre os cidad t1os por occasião dos actos Administra
tivos sejão de interesse privado , comtudo ellas se 
ligao aos principios da Administraçílo publica, cujos 
a c tos devem ser interpretados; e .executados con-: 



forme o firu, .que a Admiaistraça:o tem ·em vista, para; 

haver uniformida~~ d-e. ~irecçãó,: e segprança n.o
gozo das mesmas va_ntagens, § 2o do titulo 2°; por
tanto ajurisdícção é o poder de julgar, e a compe
t_eQcia é a medida deste poder conforme o verda-J 
deiro principio de todo o_ processo (3). 

; § 6" Ent.retanto o poder -de j-ulgar administrati-' 
vamen.te não pó de ser exercido indiÊ.tinc ta mente 
sobre as reclamações, qU'e se suseitârem por occa
s'ião de todos os actos administrativos ; porque a 
jurisdicção administrativa repousa sobre o seguinte 
principío de toda a jurisdicção, qual é, que as suas ' 
decisões se applicão a factos, e a direitos ; o facto 
é o acto de Administração, o direito; cuja existencia, 
ou não existencia se pretende declarar, é o que 
allega o íntetessc individúal para fundar a sua rec. 
clamação : a Jm-isdicção Administrativa não póde 
ser applicada a tod<:ts as reclamações, que se susci-
t<uem por occasião de actos administrativos que não · 
se apoiarem senão sobre interesse de conveniencia, 

-de utilidade, ou de melhoramento; ella tem por· 
objecto sómente estatuir sobre reclamações, que 

(3) Théorie de la procédare, par M. Boncenne, introid. 

cap. 6 p. 90 L. 2. D. de jurisdict. omnium judicum- Cui 
jb.risdictio data est ea quoque cóilcessa. esse viclentur. sine ; 

quibus j urisdicti0 expliaarí ·non poluit. •. 



aUega.rom , di:rei tt>s ··.particadares., como. .· dir.eitmf 
adqui:rido.s, ·e pre.ex:istentes, li@S. quaes o àG'to admi-- ' 
rtístrativo possa ·preju.dicar; conseguintemente· a 
competencia admi.nis-trati'va· funda~se não só so.bte ' 
a natureza do interesse, que· reclama, mas lambem
sobre a na.tur.eza do acto administrativo , contra o 
{!Ual se reclama. 

§ 7" Pr.incipaes objectos, sobre que incumbe ao 
Conselho de Estad-O consu-ltar para que o Imperador 
haja por bem resolYer. -Pelo que dispõe o- --al~t.i-go -
7-o da Lei de 23 de Novembro de 1841 ao Conselho 
de Estado incumbe consultm· sobre todos os ne
gocios , em que o Imperador hou:ver por bem ou
vi-lo para resoívê-los, e principalmente: 1 ·,em todas 
as occasiões, em que o Imperador se propuzer exer
cer qnalquer das attribuições do Poder Moderador, 
indicadas no artigo -101 da Constituição~ e que se 
achão en.u mera das na nota 1· do§ 7o do titulo 1 o; 2o, _ 
sobre declaração de guerra; ajustes de paz, e ne
gociações com Nações Estrangeiras; 3o, sobre ques
tões de presas e indemnisações ( 4:); 4_.o' sobre ctm...; . 

---(4) O artigo 32 do Regulamento de 5 de Fevereiro de 
1842 êmquanto determina que as questões relativas ás 
p~esas sejão decididas pelo Governo em primeira e ult.ima 
iu.stancia, não · comptehende o julgament? ·de boa, ou má 

presa em primeira instancia pela Auditoria da Ma1~inha 
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flictos de jurisdicção entre as Autoridades Adminis-· 
trativas, e entre est~s · ·e·t as ·ju'diciarias; :Jo, sobre · 
abusos das Autoridades R~clesiasticas (5); 6o, sobre 
Decret~s, Regulamentos, e Instrucções para a boa 
execução das Leis 1 e sobre propostas, que o Po-· 
der Executivo tiver de apresentar á A5sembléa 
Geral. 

§ 8° Tambem compete ao Conselho de Estado 
constituído em Tribunal Administrativo~- ou mais 
propriamente, á respectiva secção assim consli-

. tuida julgar em ultima instancia dos apresamen- · 
lo3 feilos em razão do trafico, não só ácerca da 
embarcação apr--esada, mas tambem sobre a liber
dade dos Africanos apprehendidos a bordo ou logo 
depois do desembarque. Decreto n. 708 de 14 
de Outubro de 1850 artigos 1 O e 13, os quaes deter
minão que em ambos os casos o Auditor da Ma
rinha appelle de suas sentenças ex-officio para o 
C onsellw de Estado. 

conforme o Decreto de 21 de Fevereiro de 1824, porém sim 

as pretenções, que as partes interessadas tiverem, ou para 
a venda rlo navio apresado, e seu carregamento antes de 

julgada a presa a final , por entender alguma dellas que 

.pela demora se lhe segue prejuizo, ou por serem algumas 
das mercadorias do genero das que se corrompem, ou pere

cem com a demora , ou quaesquer outras , que occorrão. ' 

(5) Vide Cap. 2<' deste Titulo. 
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CAPITULO I. 

Confiictos de attribuição, e de j~risdicção. 

_§ 1 • O qu_e é conflicto ? qual a natureza , e fi r~ 
desta instituição ? quaJ1tas especies h a de conflic tos? 
que pessoas ou auto ridades são competentr.s para 
)eyantat conflicto? quaes as regras a observar · 
acerca dos conflictos de attribuição ? qual o pro
cesso respectivo ? a quem compete decidir os con
flictos? limites em seu exercicio . 

§ 2· Conflicto em sentido mais .gera1 é a luta de 

pretenções. Conflicto em sentido de Direito Admi_
nistrativo é a contesta-ção entre as Autoridades Ad
ministrativas, ou entre estas e as judiciarias ácerca 
do mesmo objecto, sobre o qual umas e outra's 
pretendem ordenar e decidir, ou sobre que ambas 

recusão ordenar e decidir ; dahi a distit1cção dos 

conflictos de attribuição, e de ju risd icção; o pri-:
meiro é o que existe entre Autoridade Administra
tiva e Autoridade Judiciaria,o segundo é o que existe 
entre Autoridades Administrativas. 

§ 3o Qual a natureza e fim desta instituição. A 
independencia reciproca da Autoridade Administra
tiva, e a necessidade de um poder .regulador são o 
fundamento da _ instituição dos conflictos de attri
buiça:o ; o conflicto foi iristituido com o fim ·da o r-



dem publica, - para manter a distincçao;:- a:~separa

ção, e a independencia · rec.iproca dos· objectosí e 
das fancções -adm·inistrativas e judiciarias. 

. § 4° Ha duas esp·ecies de confliclo~·. Contli:cto 
positivo, e confliclo negativ-o.- Conflicto positivo 
-é o acto, pelo qual o Procurador da Corôa na côrte, 
-e Província . do Rio de Jal'leiro·, e o· Presidente da 
Província na respectiva localidade, reivindica d{)s 

tribuflaes em nome da jurisdicção administrativa 
o julgamento de uma contestaçn:o, que elle enten
de pertencer, em virtude de uma lei expressa, á 
competencia a~ministrativa, e sobre cujo ohj ecto a 
Autoridade Judiciari.a estava effectiYamente conhe
cendo. ·- Conilicto negativo é o que resulta da 
declaração respectiva feita pela Autoridade Admi
nistrativa , e pela Autoridade Judiciaria de que o 
ohjecto não é da competencia de uma autoridade , 
nem de outra. 

§ 5o São competentes para levantar eontlicto em 
conformidade do artigo 24 do Regulamento de 5 
de Fevereiro de 'i 842.- O Procurador da Corôa na 
Côrte e Província do Hio de Janeiro1 e o Presidente 
de Província na localidade, quando tiverem no
ticia dé que alguma Autoridade Judiciaria estáeffec
tivamentc conhecendo de um objecto adminis
trativo. 



. § ?" __ Qua.es-;as reg-ras· a ó'hserv-ar á-cerca· dos:· con;.. 

flictos de áttrihuí-~ão <'O .principio- geral, q:úe- domin~ 

os conflicto-s d-e attribuiça:o é o .seguinte : A eon"" 
testação deve s~r da competencia administrativ-a 
para que p6ssa ser rei-Vindicada pelo Presidente de 

Província, ou pelo Procurador da Corôa) porque 
levantar conflicto é · rehaver por este meiO um 

ohjeclo administrativo. 
O conflicto foi instituído com o fim da ordem 

publica, para manter a disti-ncção, separaÇão e in
dependencia plena e reciproca das attribuições 
administrativas e judiciarias, conseguintemente o 
Procuradonla C:orôa, ou Presidente de Província 
não póde arbitrariamente levantar conflicto, mas 
é preciso que o ohjecto seja da competencia admi
nistrativa; nem ingetir-se ern materia crime, ou 

, correccional , excepto se a repressão do delicto 
estiver attribuida por lei expressa á Autoridade 
Administrativa, taes são os casos dos artigos 1 O e 13. 

do Decrelo n. 708 de 14 de Outubro de ;1850. 
I 

que conferem ao Conselho de Estado a attribuição 

de julgar em ultima instancia os apresamentos fei
tos em razão do trafico ; ou se o julgamento a dar 
pela Autoridade Judiciaria. depender de uma ques
tão prejudicial, cujo conhecimento pertença á Au

toridade Administrativa em virtude de lei expressa; 
assim se o funceionario perseguido, ou accusado 



por subtracção de dinhe·iros publicos sustentar:, que 
elle não .é devedor ao Thesouro, a que~tão da con
tabilidade será a questão prejudicial, que deve ser 
previamente decidida pelo Tribunal de contas ; da 
mesma fórma controvertida no fôro civil a validade 
da venda, aforamento, ou troca de bens de rai.z, 
que pertencêr.ão á .Municipalidade, a questão pre
judicial é a veri!1cação da licença, ou autorisação 

do Governo expressamente exigida pelo artigo 4·2 
da Lei do J o de Outubro de 1828. 

§ 7° Do principio estabelecido no paragrapho 
antecedente que o Presidente de Província ou o 

Procurador da Corôa deve limitar-se a rehaver para 
a Administração a decisão do negocio, de que a Au
toridade ·Judiciaria inco mpetentemente se havia 
apoderado, segue- se: 1 o, que o Procurador da Corôa, 

ou o Presidente de Província não póde rehaver o que ' 
fôr puramente judicial ; 2o, nem suspender, ou or
denar de suapropria autoridade a execução dos jul
gamentos judiciarios; 3o, nem suscitar segundo 
conflicto sob pretexto de que o primeiro foi irregu
lar; 4u, nem demorar por fôrma alguma a acção dos 
Tribunaes sem conflicto; 5o, nem levariLar conflicto 

depois de decisão defin itiya com acquiescencia pela 
execução vo1untaria . 

O Procurador da Corôa ou o Presidente de Pro-



vincia não está autorisado para levantar conflicto 

de J~risdicção : . / 

§ 8" O processo começa pela exigencia do Procu- . 
rador da Corôa na Côrte e Província do Rio de Ja
neiro, ou pela ordem escripta do Presidente de Pro
víncia na localidade, a que preside, dirigida á Au
toridade Judiciaria, que effectivamente conhece de 
algum objecto administrativo para dar os esclareci
mentos, e razões do seu procedimen to, á vista dos 
quaes, sendo procedentes, o Procurador da Corôa , 
ou o Presidente de Provincia póde mandar que con
tinue no fôro judicial, declarando que não tem lu
gar o conflicto ; sendo improcedentes, urdenão a 
suspensão dos termos ulteriores, remettendo á Se
cretaria de Estado da Justiça os papeis respectivos, 
artigos 24 e seguintes do Regulamento de f) de 
Fevereiro de '1842 : havendo recu rso procede-se 
na fórma do Cap. t')" dos Recursos e Embargos. 

§ go No conflicto negativo, tendo- se declarado 

' incompetentes ambas as Autoridades, Administrati
va e Jud iciaria, necessariamente se eleve recorrer 
-ao supremo regulador das competencias, ao prin
cipio da Ordem,- ao Imperador em seu conselho de. 

Estado; o artigo 28 de 5 de Fevereiro de '1 842_ex
pressamente determ ina que quando o confl icto 
consistir em se julgarem incompeten tes tanto a .An~~ 

h9 '6 
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toridaile J'udiciaria co,mo-a Adrninistratí,va, o Presi
dente de Província ouvin~o por escriptoa ambas as 
autoridades remetlerá ao Governo para que a Sec
ção do Conselho de Estado dê o seu parecer e o 
Imperador haja por.bem r.esolver qual é o Juiz com-

. petente. 

§ -1 O. N:o ·confliclo .eritre Autoridades Aministra..,.. 
tivas, estas devem representar ao Governo solici
tando decisão, que regule a competerrcia de juris
dicção sobre o objecto controvertido; artigo 29 do 
Regt1lamento de ·5 de Fevereiro de -1842. 

§ 11. A quem compe1e decidir os conflictos. Do 
que fica anteriormente exposto conclue-se que a 

oecisão dos conflictos deve competir ao Governo, 
qualquer que fór a sua fórma, Republicana, ou Mo
narchica , porque se a Autoridade Judiciaria fosse 
competente para decidir os conflictos, o Governo 
passaria aos Tribunaes, c se não houvessem condi
ções, que limitassem a Autoridade Administrativa 
na decisão dos conflictos, os Tribunaes perderião 
as suas attribuições, e os Cidadãos as suas garan
tias; compete pois ao Poder Administrativo, ou á 
Administração activa, como lhe chamão outros, ou 
nos termos da Lei de 23 ele Novembro ele 1841 ao 
Imperador em seu Conselho de Estado. 

§ 12. O conflicto é limitado em seu exerciclO 
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- pelas regras de panderação entre as duas Autori
dades Administrativa, e.Judiciaria, e pela responsa
bilidade dos Ministros. O Co digo AdministrativoFran
cez consignando nos artigos 78 e seguintes as cir
cumstaneias, e fórmas, em que deve ter lugar o · 
conflicto de attrihuição , limita o seu exercício entre 
as duas autoridades rivaes; é o nosso Direito subsi
diaria. 

CAPITULO li. 

Do Recurso á Cor ôa. 

§ '1" A existencia de uma Rel igião do Estado, 
cm!)ora permiltidas sejão as outras Religiões com 
seu culto domestico e particular, dá lugar a muitas 
precauções, das quacs umas interessão mais direc
tamente ao Governo, c outras aos Cidadãos; achan
do-se mui claramente deHnidas nas nossas leis as 
re1ações do Governo com o cuJto, que ao EsLado 
convém manter, e com o c1ero, que lhe agrada 
assalaria r, o Governo permanece plenamente inde
}Jendente do poder espiritual, a Administração tem 
o direito, e os meios para proteger as pessoas, pro
priedades, industrias, e a livre circulação das luzes; 
mas os ministros da Religüio do Estado, comquant_o 
não sejão aos olhos deste senão empregados da 
moral publica para dirigirem o cullo divino, e da-
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rem ao povo_ exemplos de v~rtudes, e não possão in
tromelter-se nos negocio:; da Administração, nem 

violentar a pessoa alguma a praticar certos precei
tos, nem crel' ou não crer certas doa trinas, pois que· 

de outro modo seria irrisoria a liberdade de cons
ciencia, comtudo podem abusar; é contra os abusos 
e violencias das Autoridades Ecclesiasticas, que foi 
instituído o Recurso á Corôa; e porque os Tribu
naes competentes para sua decisão não tem sido 
sempre os mesmos, cumpre referi-los com· brevi
dade, il!uslrando pela Historia. 

§ 2o Os Juizes da Col'Ôa das Relações da Bahia, 
e do Rio de Janeiro erão primordialmente os que 
conhecião dos Recursos á Corôa no Estado doBra
sil, mas a experiencia tendo demonsirado que não 
podião soccorrer opportunamente aos espoliados de 
seus direitos, que habitavão a grandes distancias, e 
que por esse motivo, preferião sotTrer as intol era
veis vexações, que as Autoridades Ecclesiasticas 
abusando de sua jurisdic(;ão se an ima vão commetter 
para sustentarem com frivolas cehsuras os seus no
civos attentados, o Alvará de t 8 de Janeiro de 1765 
creou em toda a parte do Brasil , em que houvessem 
Ouvidores, Juntas das Justiças, nas quaes servissem 
de Presidente e Relator o mesmo Ouvidor para de

ferir aos recursos com dons Adjuntos, Ministros Le-
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trados, que estivessem no territorio, e não est-ando 
fossem nomeados pelo Ouvidor para Adjuntos os 
Bachareis form_ados, na mesma fôrma por que se 
praticava no Maranhão e Pará; mandando as sobre
ditas Juntas da Corôa cumprir os seus provimentos 
logo que se decidisse na Junta: que fôra bem passada 
a primeira Carta rogatoria, procedendo a occupar 
as temporalidades_ da mesma maneira, por que pre
cederião, se sobre as ditas Cartas estivesse já toma
do assento ; ficando com tudo salvo aos Juizes Ec
clesiast.icos recorridos o direito de procurarem a 
reforma dos sobreditos provimentos, parecendo
lhes, ou na Relação do Territorio , ou na. Mesa do 
Desembargo do Paço em Lisboa. 

§ 3o Proclamada a Independencia do Imperio, 
e~tinctos os Ouvidores das Comarcas pelo artigo ga 
do Codigo do Processo Criminal em 29 de Novem
bro de 1832, tornou-se impraticavel o recurso á 
Corôa pela ~ôrma estabelecida no Alvará de ·18 
de Janeiro de 1765, foi então processado _ como 
aggravo de Instrumento na fôrma da lei de 21 
de Maio de J8:2'1, até que o Regulamento de 19 
de Fevereiro de 1838 declarando competentes as 
Relações do Districto deu nova fórma ao processo, 
que se praticou ainda depois da Lei de 23 de No
vembro de 184i, que creou o Conselho de Estado , 
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e·dedarou ser de sua attribuição conhecer dos abu:.. 
sos- das Autoridades Ecclesia-sticas, visto como o 
Regulamento de 5 de Fevereiro de 1842 incuínbio 
aos Presidentes de Prov-íncia conhecer dos abusos 
dessas autoridades pelas disposições do Hegulanien- -
to de 19 de Fevereiro de '1838 no que lhe5 fossem 
applicaveis; mas o Derreto n. 140(1 ·de 3 de Julho _ 
de 'i 854 declarando de nenhum effeito, e irnplici-

. tamente revogado o Regulamento de ·1 9 de Feve:.. 
reiro de 1838 pela Lei de 23 de Novembro de 184·1 
restabeleceu ~ autoridade do Conselho de Es
tado. 

§ 4o Aclualmente o Decreto n. 1 91'1 de 28 de 
Março de 'i 857 I;egula a competencia, interposição, 
effeitos, e fôrma do julgamento dos Recursos á 
Corôa. 

§ 5• O desejo de innovar, ou antes a imperiosa 
necessidade de melhorar a Administração das Pro
víncias apparece em quasi todos os Regulamentos 

·modernos de certa época; a Lei de 23 de Novem
bro de 'i 84'1 estabelece a competencia do Conselho 
-de Estado sobre os Recursos á Corôa, o Pecreto de 
28 de Março de 1857 não podendo deséonhecer a 
disposição da Lei, todavia accrescenta que nos ca
sos do artigo 1 o§§ ~J o e 2o podem os Presidentes das 
Províncias decidir provisoriamente as questões sus-

\ 
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cit-adas como decidem os cóntlictos de juris· 
dicção. 

E' de esperar que na reforma da Administração 
das Províncias se determinen~ quaes as attribuições 
dos Presidentes em Conselho, e quaes as que devem 
competir ao Conselho de Estado ; vejamos o que 
-estatue de positivo o Decreto de 28 de Março de . 
1857. 

§ 6° Em que casos tem lugar o Recurso á Corôa? 
quando não ha Recurso á Corôa? a quem compete 
conhecer Elos Recursos á Corôa? em que actos é 
elle admissivel? por quem pó de ser interposto? 
quaes os seus etfcitos e fórma do julgamento? em 
qu e caso é reciproco o Recurso á Corôa? 

§ 7o Dá-se Recurso á Corôa: 1 o, por usurpação 
de jurisclicção e poder temporal; 2o, por qualquer 
censura contra empregados civis em razão de seu 
officio; 3u, por notoria violencia no exercício da 
jurisdicção e poder espiritual postergando-se o di
reito natural, ou os Canones recebidos na Igreja 
Brasileira.-Não ha Recurso á Corôa: - -to, do pro
cedimento dos Prelados Regulares intra claust1·a 
contra os seus subditos em ma leria correccional; 
2o, das suspensões e interdictos., que os Bispos ex
trajudicialmente ou -ex infoTmata consâentia--
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1mpoem aos Clerigos para sua emenda-e correc. 
ção ( 1) 

§ 8• E' só competente para conhecer dos Re
cursos á Corôa o Conselhó de Estado. Todavia 
nos casos de usurpação de jurisdicçílo, e- poder 
temporal, ou de qualquer censura contra Empre
gados civis em razão de seu offieio podem os 
Presidentes das Províncias decidir provisoriamente 
as queslões suscitadas, como decidem os conflictos 
de jurisdicção. 

(1) Para estabelecer a verdadeira intelligencia do Decreto 

de 28 de Março de ] 857 emquanto deneg·a recurso á Corôa 
da suspensão ex infor-mata conscimtia, imposta pelos Bispos 
aos Clerigos das respectivas Dioceses , cumpre chamar a 
exame as disposições do Direito Ecclesiastico relativamente 
á questão. No direito moderno, assim como no direito an

tigo, a palavra. do Apostolo - o Clerigo deve ser isento de 
crime, é obrigatoria para a Igreja ; todo o crime quer s0;ja 
notorio , ou occulto, em quanto não é extincto pela_ peni
tencia produz a exclusão das ordens; o Concilio de Trento 
na Sessão 14" ele Reformatione Cap. ] o prohibe aos cul

pados ou criminosos intentar a admissão ás ordens sacras, 
o~ promover accesso ás Dignidades Ecclesiasticas contra a 
vontade do Bispo ; comtudo é preciso distingtúr os crimes, 

que depois da pena dei:xão illesa ou intacta · a reputação do 

Clerigo , e aquelles, que ainda depois da penitencia, não 

extinguem a 1rregularidade , ou por outros termos servem 
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§ go Em que actos é admissiveL E' admissiveP 

o Recurso· á Corôa de quaesquer actos em que se 
dê alguns dos casos indicados sob nu meros 1, 2, 
3, do § 7" ou seja despacho , sentença, manda
mento, pastoral, ou seja Constituição, acto de 
Concilio Provincial, ou de visita sem que obste 
a competencia do Recurso que o gravame seja ju

dicial, ou extrajudicial, e em qualquer instancia 
nos casos especificados sob numeros 1 e 2. 

Não é porém admiltido o Recurso á Corôa no 

de impedimento ao exercício das ordens, taes são a hel'esia, 

apostasia, e o schisma, Cap. Ex litt.eris tuis de furtis, Urbano 

li , Epist. ad Gabin ; conseguintemente o Decreto de 28 

de :Março nã.o denega indistinctamente recurso á Coróa d1t 

suspensfw ex informata conscientia, porque os Canones da 

Igreja impoem obrigação aos Bispos de proceder convenien

temente á distincção dos diversos casos particulares, e a dou

trina mais se vem se reduz em tornar mais di$cil, em circums-

tancias dadas , mas não impossível a entrada para as ordens , 

a reintegração, ou o accesso ús Dignidados Ecclesiasticas ; 

Gratiano arl canon Pt•e::;byteros; Van E spen, Jus . Eccles. uni v. 

p. 2-. Sect . 1. tit. 10 Cap. 6 numeres 13 e seguintes, e o mo

rlel'no Autor de Direito Ecclesiastico em seus principias geraes, 

Georges Phillips. traduzido pelo Abbade Crouzet, e publicado- · 

em 1850, o qual apezat· de ser Ultramontano limita aos sobre

ditos termos autoridade do Bispo, reconhecendo nos demaiSo 

casos a competencia administrativa. 



-easo, es_Flecifi.cado soh mnnero 3 senãp quando 
n.ão, houver, ou não (ô.r pro.vid.o· O· RecursG.,. que 
competir para o superior Ecclesiast.i~o. 

§ Hf'. Por Eluem póde sel:~ rn~erposto. Compete 
o Recurso' â Corêa Ftão, sÓ' ao Se eu lar, mas· tambem 
ao Ecclesiastico, salva a disposição conteúda sob 
numero :2; póde ser interposto pela parte in~e

Fessada, e pelo- Procurador da Corôa nos casos 
espec-ifieados sOa numer<J-S ·1 e 2, e interpõe-se 
das :h1tori<Jaeles e Jli1izes Ecclesiasti.cos de qual
quer orelem que sejão, orelinarios ou commissarios. 

§ 1 J .. Quaes os seus effeitos. E' suspensivo logo 
que se interpõ·e nos casos especificados sob nu
meros 1 e :2 do § 7°; é poré·m devolutivo no 
caso- especificaclo sob numero 3 elo elito §, se o 
d:0spacho,. ele que se recorre é interlocutorio ; 
salve : 1 o, se 0 · grava-me fôr tal que não possa s·er 
reparaelo pot~ serrtença defi.nitiva; 20, se da sen
tença definitiva não houver appeHação. Tambem 
não é suspensivo no caso especificado sob nume
ro 3 dos a c tos · dos Bispos ·em visita, salvo pro
cedendo elles -por via de Jurzo. 

§. 1:2. Fórma do processo, e julgamento. O 
Reeurso á Corôa deve ser interposto por petição do
cume.ntada perante o MinistFo ela Justiça na Córte, 
e Presidentes nas Provincias, os quaes· devem de-
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cidlr l-ogo as questões, qu-e occorrerem sobre a 
suspensão dos Recursos., e rejeitaT aquelles que 
fôrem interpostos contra as disposições . ref-eridas 
neste Capitulo . 

§ '13. Das decisões do Ministro ela Justiça, e 
Presidentes das Províncias nos casos previstos no 
§ antecedente, de suspensão e rejeição do Re
curso, podem as partes recorrer do Ministro da 
Justiça para o Conselho de Estado, e dos Presiden
tes das Províncias para o Ministro ela Justiça. 

§ ·14. Prazo· para o Juiz Ecclesiastico respon
der, e outros termos do Recurso. Interposto o 
Recurso deve logo ser intimado á Autoridade, ou 
Juiz Ecclesiastico, assignando-se-lhes o prazo de 
quinze dias para allegarem o que convier : se o 
grava me fôr j uclicia1, deve:n ser reme ttidos pelo 
Juizo Ecclesiastico com sua resposta os autos res
pectivos, ficando traslado, -salvo se o facto se der 
na Côrte, e o Recurso tiver effeito devolutivo; 
com a resposta do Juiz Eeclesiastico, ou sem ella 
se a não der no prazo assignado, ouvido o Procu
rador da Corôa,· e com informação do Presidente 
da Província, é o Recurso remettido para o Con~ _ 
selho de Estado por intermedio do Ministro ela 
Justiça, sem audiencia da parte recorrida. O Re
curso deve ser instruido com os d'ocurnentos e 
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inqumções, que a Autoridade, o .Juiz Ecclesias
tico, Procurador da Corôa, Presidente de Pro
víncia, e Ministro da Justiça acharem conveJ!ientes 
para a decisão da questão. 

Pôde a Autoridade, ou Juiz Ecclesiaslico á vista 
da petição do recorrente reparar a violencia, que 
fez, dando para esse fim os despachos necessarios, 
e participando ao Ministro da Justiça, ou ao Pre
sidente da Província a sua decisão para ficar sem 
elfeito o Recurso interposto. 

§ 1 !:>. Qual a Autoridade competente para exe
cutar a Imperiãl Resolução, quando o Juiz Eccle
siastico recuse cumpri-la. Decidido o H.ecurso pelo 
Conselho de ·Estado ~ transmittida a Imperial Reso
lução por Aviso do Ministro da Justiça ao Juiz, ou 
Autoridade Ecclesiast.ica, para fazê-la cumprir como 
nella se contiver, no prazo que o mesmo Aviso 
fixar na Côrte, ou fôr fixado pelo Presidente na 
Província; se não obstante) o Juiz ou Autoridade 
Ecclesiaslica não quizer cumprir a Imperial Re
solução, é ella executada nelo Juiz de Direito da 
Comarca declarando sem algum effeito as censu
ras, e penas Ecdesiasticas impostas aos recorren
tes, prohibindo, e obstando que a pretexto dellas 
se lhes faça qualquer violencia, ou cause prejuizo 
pessoal, ou real: mettendo-os de posse de quaes-
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quer direitos e prerogativas, ou reditos, de que 
houverem sido privados, e procedendo, e respon
sabilisando na fôrma da Lei os desobédientes, e 
que recusarem a execução.-No caso de sere'm 
precisas as providencias do Juiz de Direito , além 
das· int imações, que se fizerem aos Juizr s e Auto
ridades Ecclesiasticas, deve ser tudo annunciado 
por Editaes nos lugares publicos da Comarca: ar
tigos '13 e '14 do Hegula mento de 19 de Feve
reiro de ·1838 mandados ohservar pelo Decreto de 
28 de Março de J 857. 

§ 16. Em que caso é reciproco o Recurso á 
Corôa . E' reciproco o Recurso quando algum 
Juiz, ou Autoridade temporal usurpar~urisdicção, 
ou poder Episcopal, e neste _caso eleve ser inter
posto pelo Bispo, sendo applicaveis ao dito caso as 
<lisposições relativas anteriormente refe ridas . 

CAPITULO UI. 

Do Processo Admini§trativo d'Js objectos 
contencioso9. 

§ 1 a O processo Administrativo dos objectos 
contenciosos começa pela apresentação na respec
tiva Secretaria de Estado da petição acompanhada 
dos documentos, com que a parte pretende justi
ficar a sua intenção. 
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.§ 2" .Sendo attendiv:el a petição~ a respecti-va 
Secção do Conselho ·de Estada propõê que . sejlio 
o-uvidos os interessados, para o que lhes será feita 
a intimação. 

§ 3• A Secção póde requerer ao seu Presidente 
avaliações, inquirições de testemunhas, depoimen
tos de partes, e quantas diligencias julgar neces
sarias para esclarecimento da verdade ; ou pro
cede por si mesma quando lhe é possível ( 1) . 

(l ) Para remover as difficuldades, que a execução deste 
artigo encontra ra pratica, parece conveniente a creação 
do lugar de Secretario do Conselho de Estado com attri- _ 

buições adeq uarlas á celeridade indispensavel á marcha admi

nistrativa ; creaudo-se tambem uma Secretaria propria 
tendo um Offi~ial maior, dons Officiaes, e um Amanuense, 

que se encnrreguem de todo o expediente do Conselho de 

Estado, e por onde se processem, e se copiem os papeis 
commettidos ao seu exame, onde se registrem, e se arcbivem 
as consultas, e os docu.mentos em que se basearem. E' tam

lJem muito conveniente a creação das classes de Auditores, 

e referendarias para cada Secção, que coordenem, examinem 

e preparem os papeis sujeitos á sua consulta, e conservem 

as tradições tão esseuciaes em um corpo com a natureza, 
c fins deste ; e donde possão ser tirados , findos alguns 

annos , os Secretarias , e Presidentes de Província ; que 

assim amestrados por estudos proprios, e pelos exames das 

altas questões administrativas, passem a exercer os empre

gos com conhecimentos especiaes, e com elementos precisos 

para bem desempenha-los. 



§ 4.., Na conferenc-ia seguinte, "'á em que a Secç'ã:o
~lo -Conselho ·d'e Estado tiver u'ltimado as diiigen
cias mencionadas né § antecedente, ·ou na em que 
o seu Presidente attendendo á natur-eza dos negocios. 
designar, eUa apresenta o seu relatorio, a cuja 
leitura os intere~sados podem assistir por seus ad
vogados, e fazer os reparos precisos para sua recti
ficação . 

. § 5" Ao.s advogados do Conselho de Estado só
mente é permittido (:2) assignar as petiçõ,es equaes
quer a11egações? ou arrazoados; que fiver.em de 
ser apresentados ao Conselho, ou ás suas Secções; 
bem como assistir ao depoimento e mais a c tos _de
clarados no § :=;o deste capitulo . 

· § Go O advogado que falta o respeito devido ao 
Conselho, ás Secçõ-es , ou a cada um dos Con
selheiros, é demittido; e sendo em acto do offi
cio, além ele demittido) é punido na fórma das leis. 

§ 7o Ü& prazos para as partes responderem, re
correrem, ou produzirem quacsquer documentos 
e provas, não podem exceder ele dez dias, residindo. 
na Côrte, ou no seu termo. 

(2) Actualmente podem haver até dez Advogados do Con
selho de Estado. 
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§ 8u Ao Min'istro. da Justiça compete marcar ou
.tros prazos, que· além dos dez dias do § antece
dente, devem ser concedidos ás partes, em atlenção 
ás distancias em que residirem ou estiverem os 
.documentos e provas que houverem de produzir. 

CAPITULO IV. 

Da suspensão do processo administrativo. 

§ 'i o O processo Administrativo só póde ser sus
penso nos seguintes casos : 

-1 o_ Fallecendo a parte ou seu advogado, ou im
possibilitando-se este de exercer suas funcções antes 
do ulLimo relatorio da Secção. 

2o Sendo arguido de fa lso algum documento ou 
testemunha nos termos do seguinte paragrapho . 

§ 2° Feita a · argu ição de falsidade a qualquer 
documento ou testemunha, se parecer ás Secções 
ou Conselho, que é el1e indispensavel á decisão do 
negocio, e não querendo a parte renuncia-lo, fica 
suspenso o processo, até que em juizo competente 
se decida a falsidade . 

§ 3" Mas, se a Secção ou Conselho entender que 
tal testemunha ou documento não é necessario para 

decisão do negocio, continuará o processo sem em

bargo da dita arguição. 
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§ -4" O !íi)esm.o . ter~ lJigar . qúando Çt parte que 
.produzio a testeJint nha ou do~ume~to ·nada re~ .. 

ponder, ou delle desi.stio. Lo.go . qne ur:~a seme
lhante . arguição for feita , e a con.~iderar proce
'dente a Secç~o ou Conselho, será in ti~ada a parte · 
que a tiver produzido para dizer ·a ·hem de seu 

direito. 

CAPITULO V. 

Dos r ecursos e embargos, e fórma pela qua'l se 
executa a I mperial resolução. 

§ ·1 o Das resoluções dos Presidentes das Provincia s 
em negocios contenciosos podem as partes interpôr 

recurso dentro de dez dias por petição munida 
dos precisos documentos, qu.e manifestem as razões 
do gravame sotTr:do, e os Presidentes a remet- · 

teráõ com informação, ou sem ella, á respectiva 
Secretaria de Estado. 

§ 2o Tamhem tem lugar o recurso das deci
sões dos ·Ministros de Estado e n materia conten
ciosa, e tanto este como o do paragrapho antece

. dente é decidido por Decreto Imperial sem se ouvir, 

ou ouvindo -se as respectivas Se.cções, e o Conselho 
{te Estado . 

§ 3o A Resolução l.llperial to :nada sobre parecer 
~ 7 
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de Secçao, , Consulta do .Go11selho, ,ou.sem ella, em 
virtude do p~oc~sso, de · .. qu~ trata este capitulo, só 
pó de 'sei; éinba,~gada nos. ~eguirites caso~: . ' J 

i o, de não ter sido intimado algum dos interes-
sados. ' 

. 2o, deter corrido o processo á revelia, que na:o 
possa ser impu tada ao condemnado 

§ 4o Os embargos no caso do paragrapho ante
cedente, só lerão lugar antes que o Decreto Impe
rial seja remettido para a Autoridade Judiciaria, ou 
dentro dos dez dias contados do em que foi feita a 
intimação ao condemnado. 

§ !5" Os embargos são apresentados pelo respec
tivo .Ministro ao Conselho, o qual consulta ao Jmpe..: 
rador para os desattender: ou para ordenar que de 
novo seja examinada na competente Secção. 

§ 6• No caso de ser a Resolução Imperial de 
novo examinada, póde sua execu ção ser suspensa 
pelo respectivo Minis tro, quando na demora não 
haja perigo, e de não ser suspensa possa resultar 
damno irreparavel. 

§ 7o A Imperial Resolução é executada como 
qua:quer sentença judiciaria, e pelos mesmos Jui-
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:zes, ê · i·ormrpela quah~stes <{sao' (i); ' ~er14e po~éhl 
êóndemnada a-Adniinístraç'ã:O, à execuÇao é feita 
administrativamente. 

CAPITULO VI. 

Do processo administrativo dos objectos não 
contenciosos. 

-- § 1• O processo Administrativo dos objectos não 
contenciosos consiste no exame: que a cada uma 
das Secções do Conselho de Estado é commettido, 
ou encarregado pelo seu Presidente, não só ácerca 
das Leis Provinciaes, mas lambem sobre quaesquer 
nego~ios, de que fôr incumbida, artigo 21 do Re
gulamento de 5 de Fevereiro de 1842. 

; § 2• A' Secção incumbida do exame, de que 

(1) O -Decreto n. l , \) 11 de 28 de Março de 1857 
alterou esta disposiç: ão mandando nos artigos 2:3 e 24 

que se o Juiz, ou autoriJade ecclesi:Jstica n~o quizer cum

prir a decisão superior, que lhe ser:1 communicnda por 11viso 

da Secretaria d ·t Justiça, no prazo que o mesmo aviso fix.a r 

na Côrte, ou o P1·esidente na Pt·ovincia. será executada pelo 

Juizo de n:reito da CJmarca, C'JmO ~entenc;:a jud!tihl, proce

dendo como determiniio os altigos 1:3 e 14 do Deereto Je 

19 de FeYereiro de 1838, o qual só ntsta.pnrte fica em vigor. 
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ltata o par~rgrapho ~mfecedenté é peunittido ouvi:r 
a quaesquet empregados publico-s, os qu<res nã~ 
podem negar-se a prestar todas ·os esdárecimenios, 
que ella exigir, vocaes ou por escripto, pena de 
desobediencia; póâ·e ·õutrosün ouvir a quaesquer 
outras pessoas, CUJaS informações lhe possão ser 

·u1eis : 

§ 3o Quando no exame dos negocias incumbidos 
. ás Secções, entenderem estas, que é necessario . 
alguma Lei, Regulamento, Decreto, ou Jnslrucções, 
eUas propoem, expondo mui circumstanciadamente 
os motivos de sua convicção, e as principaes pro
videncias, que se devem expedir. 

CAPITULO VII. 

Conveniencia da creação de~ classes a:ux1liares 
do Conselho de Estado, e de Secretaria 
propria ·para seu expediente. 

§ '1 o Assim como nos paizes mais adiantado·s' a ': 
instituição do Conselho de Estado se acha melho
rada com auxiliares habilitados para cada Secção) 
é por sem duvida conveniente a creação das classes 
de Auditores, ou Adjuntos., e Referendarios ou Re
latores, que coordenem, examinem, e preparem os 
papeis sujeitos á ·sua consulta, e conservem as trá-



dições tã:o ~,&sencia:es em. um ço:rpo c;;on:1 anature.za e . 
fins deste. 

§ 2° Taes auxiliares, mna vez creados, e com 
accesso de uma para outra classe, conforme as habi
litações, e zelo dos indivíduos, terão a grande van
tagem de formar como que um viveiro para os lu
gares da Administração, do qual possão , findos 
alguns annos, ser tirados os Secretarias, os Presi
dentes de Província, e outros(uncçionÇirios que assim 
amestrados por estudos proprios e pelos exames das 
altas questões administrativas exerção os empregos 
com conhecimentos especiaes, e com elementos 
precisos para bem desempenha-los . . 

§ 3° · Achando-se actualt.Pente dividido o expe

diente do Conselho de Estarlo por seis repartições 
diversas, a cujo cargo estão trabalhos muhrariados, 
urgentes, e já tão ?vullado~; que para sua.:p.rompta 
expedição, e regularidade não basta o pessoal exis
tente , e nem seja possível que as tradiç.ões, e unifor
midade de lias dependentes se mantenhão sempre, 
e nem se possa esperar que nos negocios haja a 
celeridade, que convém, segue-se que o expedien
te do Conse1bo de Estado não póde continuar a ser 
feito pelas Secretarias de Estado. 

§ 4o R' indispensavel pois a creação de Secre
taria propria para o expediente do Conselho de Es-
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tado, tendo ,um Secretario Geral, um Official-maior, 
dous Ofliciaes, e um Amanuense, ,que ~e encarre~
guem do processo, e. cópia dos papeis commettido~ 
ao exame do mesmo Conselho, e onde se registrem, 
e se archivem as consultas, e os documentos, em 
que se basearem : não sendo por certo muito consi
deravel o augmenlo da despeza, eHa será compen
sada pelos resultados vantajosos. 

§ !)• Finalmente é de rnaniíesta util idade, que se 
publiquem as decisões das consultas já resolvidas 
sobre diversas materias, e pontos da Adm inistração 
para servirem de áresto a questões analogas. 

TITULO X. 

§ 1 o Além da jurisdicção conten~iosa, de que 
tra támos no titulo antecedente, a Autoridade Ad
ministrativa goza lambem da jurisdicção voluntaria, 
ou graciosa, em vÍrlude da qual expede os negocios ' 
competentes sem dependencia de processo conten
cioso, e sómente ouvindo o Conselheiro Procurador 
da Corôa, Soberania 1 e Fazenda Nacional, ou ares
pectiva Secção do Conselho de Estado, porque são 
actos, que dependem mais do imperio, do que de 
jurisdicção propriamente dita, magis z"mpen·i quain 
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}iirisd1.'ctionú·, tit. J• _D. ad muniéz'palem, et de 
·itzcolis, .pois que o seu exercício sendo em vista do 
interesse publico, ou : collectivo, não admitte con
testaçã€> de interesse privado, ou de um direito 
adquirido contra o interesse puhlico, ou porque se
gundo a observação justa, e profunda de l\1. Prou
dhon no Taité· du dom. publ. n. 1 '185 cc quando a 

<< Administração ordena uma cousa, que não de
-« pende senã-o do imperio, ·de que ella se acha 
« constitucionalmente revestida, não ha éonteu
« cioso a suscitar~ nem se lhe póde contestar o di
« reito, que exerce; >> é e:n virtude deste -direito 
que a Administração exerce as seguintes altribui
buições, que vou enumerar para exem.plos. 

§ 2o Naturalisações . -· O§ 1 O do artigo 102 da 
Constítuiçao confere á Autoridade Administrativa 
a attribuição de conceder cartas de naturalisação 
na fórma da lei: ora nós não temos as natura
Jisações extraordinarias, que abrem entrada á Ca-

. mara 9os Deputados, e Senadores, ou para os 
altos cargos do Estado, como acontece em ou

tros paizes, porque a Constituiç?Jo veda quanto 
_aos dir~itos políticos, que o estrangeiro natura
lisado possa ser: 1 o, Regente do lmperio; 2,0 , 

Ministro de Estado; 3o, Deputado á Assembléa 
Geral, ou Senador; 4°, Deputado Provincial, ar
tigos 136 e 95 § 2o da Constituição, artigos 27 e 



4° do Acto Adâicio.nal, · .combínados com o citado . 
arlrigo 95 da Constituição;·- _portanto as cartas de 
naturalisação simples, . ou ordinarias dão unica.,.., . 
mente Of' dire.i:Los civis7 que não estiverem ess·en
cialmente ligados a funcções publicas excepluadas 
em lei expressa, taes Cf)ffiO as de corretor, leiloei
ro, e despachante da Alfandega, Aviso de 29 de 
Outubro de '1855 (1 ), e para obter a carta de natu
ralisação, é preciso que o estrangeiro verifique : 
1o, que tem 2'1 ann.os de idade; 2o, que se ache 'no 
gozo dos direitos civis como cidadão do paiz a que 
pertence, salvo se os houver perdido por motivos 
absolutamente políticos; 3o, que tem declarado 
perante a Camara Municipal da sua residencia os . 
seus princípios religiosos_; sua patria e que pre
tende fixar seu domicilio no Brasil; 4o, linalmente 
que tem residido no Brasil por espaço de 2.annos 
consecutivos; o exame, e verificação destes requi
sitos é previ,amente feito pelo Procurador da Co
rôa, e Soberania Nacional, Lei de 23 de Ou tubro 
de '1832, Decreto de 30 de Agosto de '1843 (2). 

(l) Os artigos 39 § 3°, 68 do Codigo Commerci~1 excluem 
s6mente os estrangeiros não naturalisados. 

(2) O Corpo Legislativo por acto especial tambem concede 
autorisação ao Governo para mandar passar cartas de Na
turalisação em virtude de attribuição conferida pelo § go do 
artigo 15 ela Constituição . .. 
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. § 3o Con,cessãe ou denega:ção do B:ene'plaeito 1m-' 
périal ás Bulia.:;, Breves e Rescr·iptos Apostolicos ~ 
O exame previo de que é encarregado o Pro
c_urador da .Corôa e Soberania Nacional ácerca 
das BuHas, Breves e Rescriptos Apostolicos, tende 
a veriticar se elles contêrü ou não alguma dispo
sição contraria á Constituição Política do Imperio , 
interpondo o seu parecer 'por escripto , o qual serve 
de base ao exercício @a jurisdicção voluntaria da 
Administração, concedendo ou denegando o Be
neplaci to para sua execução; o mesmo Benepla- . 
cito é necessario para a publicação das instrucções 
pastoraes e mandados dos Bispos, não obstante a 
garantia do § 4o do art. 179 da Constituição , que 
permil.te aos particulares a publicação dos seus 
pensa:nentos pela imprensa, sem dependencia de 
censura 1 comtanto que respondão pelos abusos que 
commeiterem, porque as instrucções pastorae.s dos 
Bispos, sendo Tevestidas -do prestigio do. emprego e 

- impos tas como regras a seus subd.itos, podem trazer 
embaraços,que á Admini.:;tração compete remover: 
se os decretos porém dos concílios, letras aposto
licas e outras constituições ecdesiasticas contive
rem disposição geral, deve preceder approvação da 
Assembléa, Alv. de 30 de Julho de 1759 § 13, 
Constituição, art. '102 .§ 14. 

§ 4" Patentes de invenção e descoberta. Pertence 
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iguallllente 'á--jurisdicçno -voluntaria ou graciosa:da 
Administração ~a concessão . de cartas patentes de 
invenção e descoberta; porquanto, assegurando a 
Lei d~ 28 de Agosto de 1830 aos inventores ou 
descobridores de uma industria a propriedade e 
uso exclusivo da sua invenção ou descoberta, ou 
áos que melhorarem a invenção ou deséoberta, e 
assegurando tambem ao introductor de uma in
dustria estrangeira um.· pr,emio proporcionado á 
utilidade e difficuldade da introducção, sómente 

exige que o descobridor ou inventor prove por 
escripto: 1 o, que a indus~ria a que se refere é de 
sua propria invenção ou descoberfa ; 2u, que de.,. 
posile no Archivu Publico uma exacla e fiel ex
posição dos meios e processos de que se servio, com 
planos, desenhos ou modelos, que os esclare ça, e 
sem elles, se não poder illustrar exactamente a 

maleria: com o exame previo do Procurado r da 
Corôa e Soberania Nacional (3) sobre os respec
tivos requerimentos e documentos, concedem-se 
as patentes gratuitamente p_or espaço de 5 até 20 
annos, c<mforme a qualidade da descoberta ou in• 
venção; maior prazo sómente póde ser concedido 
por acto da Assembléa Geral ; sobre os effeitos 
da propriedade industrial e responsabilidade dos 

(3) Artigo 11 da Lei de 28 de Agosto de J 830. 
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infractores, ttratar"emos ho titulo" das garantias es
peciaes a certos direi los individuaes. · 

§ no Au torisaçao para encorporaç~o e approva
ção de estatutos das sociedades anonymas, com
panhiás e empresas uteis. A jurisdicção voluntaria 
ou graciosa, compreh?ndendo tambem a autori
sação para encorporação e approvação dos esta

tutos das sociedadesanonymas, companhias e empre
sas uteis, funda-se na necessidade da prolecção 
da Autoridade Administrativa ao interesse geral do 
commercio e industria; mas, para autorisar e ap-. 
provar, cumpre primeiramente examinar as con
dições com que se reunem grandes capitaes, ou se 
concentrão para especulações vastas, que poclerião 
comprome!ter a segurança commercial e os inte
resses da industria ; este exame previo é o que 
constitue verdadeiramente a garantia de que o com
mercio e a sociedade em geral necessitão ; sendo 
preciso, pois, uma garantia que possa esclarecer e 
assegurar aos cidadãos que se achão dispostos a 
concorrer com. os seus capitaes e associar-se a uma 
empresa que não offerece a garantia moral do indi
viduo, mas unicamente o empenho material da reu
nião de capitaes, faltando a garantia individual se 
torna necessaria a garantia social por meio, do 
exame e approvaçao, previa d~ Autorjdade Admi-
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nistr.ativa, ouvindo ~respectiva se-cção do Conselho. 
de Estado, a quem incumbe igualmente consultar . 
sobre os negocios não contenciosos , art. 23 do 
Regulamento de 5 de Fevereiro de 1842. 

§ 6o Estabeleçimenlos para fabricas .. A prolecção 
devida á industria, a vigilancia sobre a direcção e 
emprego de forças motrizes no in teresse collectivo 
e reciproco da industria e da agricultura , os re
cursos das localidades em gue se pretende esta-
helecé_r as fabricas, as relações do seu consumo 

com a natureza e quantidade dos combustíveis, 
todos os motivos emfim do intere-sse industrial, 
interesse local e s;ocial se reunem para fundamentar 
a nece:;,sidade do exame p-rcvio, e competente per
missão da Autoridade Admir.istrativa em conformi
dade c.om a consulta. 

§ 7a E' finalmente em virtude desta jurisdicção 

e altribuição conferida pelo ~ 12. do art. '1 0.2 da 
Constituição, que a Autoridade AdministraLiva ex
pede os Decretos, Instrucções e Regulamentos ade
quados á boa execução das leis, incumbindo pre
viamente ás respectivas Secções do Conselho de 
Estado o exame dos negocios não contenciosos 
que os motivarem, § 3a do cap. 5o, tit. ga art. 23 
do Regulamento de 5 de Fevereiro de 1842. 



SEGUNDA PARTE. 

Administ.-a~ã:o Geral. 

Direito Adn•ini!>ltt•ativo nas !!!lua~ rela.çõ.e!i! c~Hn 
&~ e J}U!!;ervaçào e defe.!l l\ da saeiedade. 

DbitriJnaição tia.§ tlouh•hta!l!. 

Estabelecidas as ráaç'õ·es da Autoridade Adminis
trativa com os ~Poderes pt'epostos com etla aos inte
resses sociaes, conhecidas as divisões territoriacs 
do Imperio, e sua população, e bem assim a Acção 
Administrativa em seus·) imites legaes, segue-se tra
tar do Direito Administra.ivo não só em relação á 
conservação, e defesa da sociedade, mas tamhem 
em relação ao fim social, sob a divisão da Adminis
tração Geral, e Administração local, § t 2 do tit. to 
da '1 • Parte: as doutrinas, que se referem essencial
mente á conservação e defesa sociai tanto no inte
rior, como tambem no exterior comprehenàem-se 

nesta segunda parte; as que dizem n:speito ao fim 
da sociedade formão a Terceira Parte; a Adminis
t ração local é objecto da Quarte Parte. 

Ainda que pudesse mos collocar e:n duas .secções 
correspondentes os titulos que se referem á con-
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~~rvaç.ão _e;;def~sfu d'à' srrcied·~cle •.no 'interior e-;e:de
rio_r, com tudo para ;não · multiplicar· diviSões -sem 
aecessidade absolutâ, os Gomprehend·emos em ~unia 
~6 serie. ) 

Titulo-i• Do Dominio Naeioria] e sua divisa:o : 

Titulo 2° Das ContribuiçÕes, ou Impostos, e sua 
divisão. 

Tituló 3o Da defesa social considerada nos seus 
meios preventivos, e repressivos. 

, Titulo 4o Da Força .Militar, sua organisação, e 
garantias, Força Policial. ' 

Tiulo n• Das Sen idües Militares. 

Titulo 6o Da Instituição Diplomatica em rzlação 
~oi:n os Direilos, e deveres respeclivos da Ad.ninis
tJ·ação e com os cidadãos. 

TITULO I. 

§ 1" Dominio Nacional no senticlo mais a:nplo é 
nquelle, que (ab3tracção feita dos direitos de pro
priedade individual) pertence á sociedade conside
rada como ente moral, e co!iectivo. Soberana do 
territcrio que occupa, ella tem o dor;nin:o e:m
ncnte, e de wberania. 
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, § ~2·- Con{Dnne ~:o régimen actual \!)~'isto ê; o ·d'à 
Ç_onstituiç:ã<i, o"_doininío Nacional. se. diúde em fres 
partes; · d,omiiiiQ do Estado, .domínio da Corôa,"e
dQminio publico; ordinariamente se considera ·o 
domínio da .. Corôa como ramo do domínio do Es
tado, ~as se~do oppo,st~s ~s pi:inc.ipios q~e regem o 
domlnio da Corôa, o do~inio do Estàdo, e ·o domínio 
publico, é de uma sãa logica constituir uma ordem 

. (1 )-Pelo regi meu antigo havia distincç~o entre bens reaes , 

be~s da Corôa, Fiscaes, e Direitos Reaes . Cham1tvão-se bens 

reaes todos aquelles que pertencião ao Rei de qualquer

modo; taes erão as terras, e todas as possessões regias, e: 
os direitos, cuj as especics erão bens domaniaes, ou fiscaes ,. 

que tamhem se chamavão Reguengos, ainda que impropria-: 

mente ; porque propriamente erão aqueJles bens, q'Je estaviio 
destinados para sustentação do Príncipe, Ül'd . L. 2° Tit. 

30. Bens da Corôa erão aquelles, que o Príncipe adquiria de 
novo sem culpa dos subditos, e entravão para o seu Fisco, 

D: reitos Reacs sendo iucorporeos não se referem propria

mente, a bens ; comtudo sob esta denominaç'ío !"e compre

heudiüo os bens patrimoniaes do P1·i ncipe, e que eJle pos

suia como particulur, e de _que dispt tuha conforme as regras 

do di1·eito commum: os direitos Heaes ou lVL.tgc:staticos, q ut} 

reJas antigas Ordenações . COJSÍstiào no poder de proUlulgar 
bis, irnpór tributos, crear M.tgist1·aJos, determinar o v,dor 

e denominação das moedas, e outr·os, h r>je s>w att1·ibui<,;ões 

cla Assembléa Geral com sancção do Imperador j art. 13 
e se.j·uinte;; da Const. 
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á parte, e reunir to_dos os ramos do domini0 sob · a 
idéa geral do dominro eminente, e de Soberania 
.Nacional, para depois tratar de cada um delles 
.. separadamente nos tres seguintes capi ~ulos. 

CAPITULO I. 

Do dominio do Estado. 

§ 1 o O domínio do Estado é aquelle, de que o 
Estado representado pelos Poderes constituidos, 
goza como simples particular e-xclusivamente, e a 
titulo de prqprietario; é um ramo do domínio Na
cional, assim como é o dominio da Corôa, e o do
mínio publico: 

§ 2o O dominiu do Estado é corporeo, e mcor
poreo; o pri.neiro co:-nprehenje os bens moveis, e 
. . 
lffiffiOVelS. 

§ 3° Os bens moveis se compoem de objectos de 
numero indefinido, e de valor inapreciavel, taes 
são as Bibliothecas, e Archivos Nacionaes, Musêos, 
os objectos da Imprensa Nacional, as collecções 
de objectos d'ar~es, e sciencias fomHdas, e susten
tadas á custa do Estado ; todos os objectos pre-
ciosos, diamantes, pedra ria~, cslaluas, quadros, etc., 
comfr~hendido3 na do~ação mobiliaria da Corôa. 
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§ 4• ~~s bens tp_ov~i~ · comprehendem-se tambem: 
:as moJ?ilias, e o . r:naterial dos Ministerios, e a~minis
trações publicas, as ma terias prlm,as ou fabricadás, 
que são destinadas aos serviços publicos, á marinlia1 

.ás finanças , á guerra, as armas ; e os objectos 
subministrados á Guarda Nacional: estes elemen
tos de fortuna publÍca em um Esta~o corno é o 
Brazil são já d.e grande importancia, ·entretanto 
não se tem ainda ensaiado dar a estatistic~ mobi
liaria do Estado . 

' § 5o Os bens immoveis são : 

i n Os terrenos incultos . 
. 2• Os edificios, e bens immoveis affectos ao ser
viço dos Ministerios, e administrações geraes . 

3o Os Terrenos Diamantinos. 
4o As minas de metaes, e outras. 
5o Os Mares tcrritoriaes. 
6° As Ilhas . 
7o As Marinhas. 

8• As matas, e arvoredos á borda costa. 
-go Os Rios navegaveis. 
1 Qo Os bens vagos. 
11 o Os proprios nacionaes. 
§ 6o cJa Rela .orios dos diversos Ministerios de 

18:)l> a 18.19, os da ReJ!artição geral das terras de
volutas de igual data, e outros documentos dão 

/;.') 8 
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fésditado-s cuh't'éni'enles ·a·ã Estãll"stícá,sdbté 'ê ·nu:: 
' • • • ~. • '• J:'· • •• ,, t:-. • ... • . ·~ • • 

:merõ .. ê>ralt~r .:e-sfutràtiilô ' '·d'ós be'ns immóveis ·d'tt 
Esta~~-, \i~~he't: ' ::- ·: · . 

Carnairas .Leg-isla-ti

vas e Assembléas 

Provinciaes 

Mlriisteriõs: 

iJb Íl1ip e'í'iu • 

~2 propried. 

F·âzt!)}da ~ -. . • : • . ·. 67 )) 

Justiça . 

Guerra . 

:Marinha .• 

Estrangeiros . 
Propriedades não 

affectas a servi

ços puhlicos , a 
saber: proprios 
nacionaes, fazen-

75 
59 » 

25 )) 

das da nação. 189 )) 

Culto religioso: 

Palacio Archiepis

copal da Bahia ; 

Palacios ··Episco-
paes 7 . 8 » (1) 

1.49h-,90Ó:{i)otlfJOGO 
1. 2. '353.,600: 00@$000 

7@>s-oo.:ooo.sooo 
5.188,200:0008000 

'949, 600:0008-000 

soo: ooogooo 

(l) Nas outras quatro Dioceses ou nrio existem ainda 
Palacios Episcopaes, ou os Bispos residem em propriedades 
do dominio particular ; por esta ultima razão tamhem são 
excluidos alguns Semirwrios Episcopaes. 



Semi.oarif)s ;f&í.~~-

. P!I-<~s . • • • -.. • H . .:p.rop.r~e-çl • 
Qn~~n~ ·.r.eii,giõsas. · 8~ » 

Tenenos diamanti- 638. ,. 

nos., ·auri:f~f~, -e 
outt·o~ metae~. e 
próductos chimi-

cos natm·aes ~ e 

terre.nos de ma-

rinha. • . . . . 

Terrenos devolutos 

tendo poi· base o 
termo · méqio :fi

xado pelo § 2° do 

art. 1li da Lei de 

1.8 de Setembro

de 1'8.50 , valor 

total das zon.as 

de terras devolu

tas de excellente 

qualidade , bem 

' situadas, e algu

mas proximas ás 

povoaçõe.s nas . 

províncias do Pa

rá , Amazonas , 

Santa Catharina, 

S. Pa.ulo e outras 

localidades. . . 

- - -,~OQ:PO.P~.O.QQ. 
f()O, 979:0008000 
· ~ ., · ' -: .1 , r • 

800. OOO,OOO:OOOJ.OOO 

15. H>O,OOO:OOOSOOO 

835.-963,-7-áo:oeoso.oo 
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Assi:fll , ___ o , n 9mer~ total das propriedades do· Es-
ÜÍq~~'~'d{s~:is~epta~s;· e trhúk· -~:·oito; éutot~l :do-s'eu 
~·ar~r;. e1iima.d'o~ ~ ftiri:tak·éntê __ com b :·-dos . terrenos 
ultimamente classifca(los vem a ser de oitocen:tos e 
t rinta e c~nco milhões, novecentos e sessenta e tres 
mil, sete~e _n.'tos e q'Qarenta' c~ntos de r éis . 

' ' .... ' .._ -

§. io E'· a e!st~ ·~iq~eú immobiliaria que se refere 
9 exercicí6 do direito ,de propriedãde pertencente' 
~o Estado ; este exercicici está subordinado á gestão 
geral e especial ; a gestão geral comprehende quatro 
objectos, a saber :modos de adquirir, modos de 
alienar, administração dos bens, e o exercício das 
acções jndiciarias. _ 

§ so Modos de adquirir . O Estado adquire ou 
por titulo gratuito, v. g., pela doação, e testamen· 
to, ou por titulo oneroso, -v. g., pela compra, ou 
troca; tr~mbem pôde adquirir pela prescripção. As 
doações e legados não podem ser aceitos sem au- _ 
torisação do Governo, porque se o interesse legiti
mo das famílias solicíta a recusa, o interesse indi
recto do Estado deve ceder em favor dos vinculos 
de parentesco. 

§ go A adquisição por meio da compra está su
jeita ás regras do diréiLo commum, pela desapro
priaçao por necessidade, ou utilidade publica tem 
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lugar conforme o disposto na Lei de 9 de Setembro 
de 1826, que constitue a excepçao unica á ple-:
nitude do direito de propriedade. 

§ 1 O. Modos de alienar. A alienação de bens 
immoveis do Estado não póde ser feita . senão em 
virtude de autorisação da Assembléa Geral; a ces
sao ou troca do territorio do Imperio, ou de pos
sessões a que o Imperio tenha direito, depende de 
tratados Diplomaticos, os quaes se fôrem conclui
dos em tempo de paz, não podem ser ratificados 
sem terem sido previamente ·approvados pela As
sembléa Geral, § go do artigo 102 da Constit. 

§ 11. Modos de administrar. A administração 
dos bens immoveis do Estado é exercida pelo ser
viço central ou local, excepto aquelles, que estão 
sujeitos á gestão especial; da applicação a que estão 
destinados resulta a competencia de cada um dos 
:Minislerios, ou dos Presidentes das Províncias. 

§ 12. Exercício das acções judiciarias. As ques
tões que se suscitão á cerca das propriedades do Es
tado, são promovidas ou defendidas perante as 
Autoridades Judiciarias pelos respectivQs Procura
dores Fiscaes em conformidade das leis em 
v1gor. 
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: ·~ · 't3. G~s:tãó ~'p~dail : T'é~du .. se:ardr#ttHd·~tirt?vo 
~ste:ma ~~1.) :paía.) ~OI)fces~~ó·, e drsiribuiÇã.tf dibs 
terrenos clevolutQ's, ·á :Lef th~ '18 dê Seteinbto; ela 
1850, o Regulamento de 30 de Janeiro, e 8 d~ Maio 
de· 'f854 (2) régu'lão· as formalidades, que devem 
sét obseTvadas na- vendá das te1'ras d-evolutas em 
hasta püblicã, ou fóra della, _ o lugar, e as auloti.;.. 

'( 1) Pela legislaç-ão antiga os terrenos devolutas m·ão dados 

poi' sesmaria, Ord. L. 4o Tit. 43, Alvará de 5 ele Outubro ele 

1795 conformé a Provisã·o de 13 ele Abril de 1738, Decreto 

de 22 de Junho de 1808; porém pela Resolução de Consulta 

ele 17 ele J~lho de 1822 confirmada pelo Aviso ele 6 de 

Setembro de 1823, e Resolução de 5 de Fevereiro de 1827 
se suspendêrão estas concessões : não obstante porém a deter

minação destas leis, e do Aviso de 14 de Setembro de 1822, 
que declarou que està prohihiçrio se referia á novas conces

sões, e hão a sesmai·ias já concedidas, comtudo ainda algumas 

sesmarias farão concedidas, como se vê entre outras ela Pt·o

visüo ele 28 de Janeiro de 1828. 

(2) São concedidos pot· aforamento perpetuo os chãos en

cravados, ou adjacentes ás povoações, que sirvão para e(hfi

cação, lei ele 12 de Outubro de 1833 artigo 3o; igualmente 

se concedem porções de terrenos de marinha para log,;adi:Juros 

pul)licos, lei de 15 de Novembro de 1831 artigo 51 § 14, ou 

,po1·aforamento perpétuo, citada lei de 15 ele Novembro rte 

H~31, Aviso de 25 de Agosto de 1837, Ordem do Thesouró 

de 13 de Dezembro de 1839. 
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da4e, · pera,nte <\:~ q_u,a~s d~v.e ~~ .feit~; CfeandQ 
:pq.r<l ~sse. ·fiPI u.ma rçpêlrtiç~.0 ~speGial, cqrp ~ 4e.-:;
ttominaçãQ de -. Repar.Uç.aQ. ge.ra~ <iiqs t.~rras . d~

yolutas: 

§ 14. Organisação da Repa-rtição geral das ter
ras de·volutas. A Repartição .geral das terras devo
lutas creada pela Lei de 18 de Setembro de 1850 
consta de um Direclor geral chefe da repartição, e 
de um Fiscal, e a respectiva Secretaria se compõe 
de um Official-maior, dous Officiaes, e mais em
pregados subalternos, ficando subordinada a mesma 
repartição ao M.inisterio do Imperio, artigo 1 o do 
Regulamento n. ~1318- de 30 de Janeiro de 1854. 

§ t!) . Da medição e demarcação das terras de.,. 
volutas. A Repartição geral das ' terras çlevolutÇts é 
encarregada de dirigir a medição, divisão, e eles
cripção das terrÇts devolulas , e sua conservação, de 
liscalisar a v.enda e distribuição de}]as, e promover 
a colonisaç&o nacional e estrangeira; e tendo or
ganisaelo o respectivo regulamento, que foi man
dado curnprir por Aviso do Mini_sterio do lmperio 
de 8 de Maio de 1854, por elle forão creaelos Ins
pectores ele districto ele medição para fazer medir, 
demarcar, e descrever as terras devolutas prece
dendo contract.o com os agrimensores, serp.pre que 
.fôr possível: para traça-r a verdadeíra linha N .. S. 
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''.;Ou.Jâ 'me~idi~na ~verdadeira :ns ll).5pec.to.res .:deverri 
:· empregar-este< nmthod9; no caso c,ontrario, isto :é; 
·; de na:o'se .. prestãr o terreno a·esté methodo, os lns-

pectores devem traçar a· meridiana pelos outros me
thodos que a scíencia ensina ; tr~çadas, medidas, 
demarcadas as ,. linJ1as correspondentes,. o Inspe€tór 

· geral tendo previamente feito os annuncios de que 
trata o artigo 17 do Regulamento de 30 de Janeiro 
de 1854 , formará quadrilatores proximamente 
equivalentes a quadrados de seis mil bra()as, ou de 
duas Ieguas de lado, que terão o nome de territo
rios para serem divididos em 12 partes iguaes por 
marcos na fôrma do artigo '14 do Regulamento de 
8 de Maio do mesmo anno, afim de que o Director 
da Repartição geral das terras devolutas proponha 
ao Governo as providencias ordenadas no artigo 14 
da Lei de 18 de Setembro de 1850, e artigo 12 do 
Regulamento de 30 de Janeiro de 1854, e bem 
assim para que o mesmo Director, Delegados e Jns
pectores geraes dêm conhecimento das cópias dos 
mappas, e notas do memorial aos individuas, que 
desejarem informações llara compra de terras. 

) 

§ 16. Repartição especial das terras devolutas 
nas Províncias. O artigo 6° do Regulamento de 30 
de Janeiro de 1854 creou nas .Provincias uma Re
partição especial de terras devolutas nellas existen-
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~tes~1 Esta re:pa~_tiçã·o ·é st:~bm:dio.arla_ a_os Presidentes 
.)dasPr.o:vincias,,-e·· dirigida por: um Delegado, e um 

Direct9r geral das terras devoluta_s, ·e um Fiecal, o 
. qual tem obrigação de dar parecer por escripto 

sobre todas as questões de. terras devolutas~ e pres
tar ao Delegadó do chefe da Repartição geral todos 
os eslarecimentos e informações, que fôrem exigidas 
para o bom andamento do serviço. 

§ 17. Da legitimação e revalidação das terras. 
Estão sujeitas á legitimação : 1 o, as posses, que se 
acharem em poder do primeiro occupante, não 
tendo outro titulo senão sua occupaç·ão: 2°, as que, 
'posto se achem em poder de segundo occupante não 
tiverem sido por este adquiridas por titulo legitimo; 
3o, as que, achando-se em poder do primeiro oc
cupante até 30 de Janeiro de 1854, tiverem sido 
alienadas contra a prohibição do artigo 11 da Lei de 
18 de Setembro de 1850, que obrigando os pos
seiros a tirar titulo dos seus terrenos, que lhes 
·ficarem pertencendo por effeito desta mesma lei, 
não podem hypothecar, nem alienar os ditos terre
nos por qualquer modo. Estão sujeitas á revalida
ção as sesmarias, ou outras concessões do Governo 
geral, ou provincial, que estando ainda no domí
nio dos primeiros sesmeiros ou concessionarios, se 
acharem cultivadas ou com principio de cultura, e 
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:mt1H:ada ~a~itual,, ma.s. qJ:J'~ nã9'. ~i.Y~trel!).>. ~idç( up.~ ... 
di das e: demarcadas,; e:x.G:~;I.i>·to . .as .. ~u.e tive.re.FP . ~ido 
-disp.elilSa.da:s destas con.diçõe,s. por · acto slo . pqte.t. 
C(J).n;rp_e:tente, hem .como as .terras~ cptll.e. tendo ~ido 
eo]).cedidas para estabelecimento· de colotüa, tiv~
rem sido medidas; e demarcadas dentro dos praz€)s 
da concessão. 

§ 18. Modo pratico de extremar o domínio 1mb li
co do particular. Nomeado pelo Presidente da Pro
'Vincia o Juiz commissario, a~presentado o re.queri
mento da,parte designando o lugar em que é sita a 
posse, sesmaria, ou concessão do Governo, e os seus 
confinantes, marcará dia em que deve começar a 
medição., mandando citar por edictos os confinantes, 
Je{irindo juramento ao respectivo escrivão e agri
mensor, se ainda não tiverem recebido, fará lavrar 
termo, do qual conste a a'ffixação dos editaes, e en
trega das cartas de citação aos confinantes; feito o 
·que declara aberta a audiencia, e dec·ide adn1inis
trativamente os requerimentos verbaes ou escrip
tos, que lhe fôrem a-presentados, e pTocedendo á 
medição na fôrma dos artigos 41 a 46 do Regula
mento de 30 de Jane.jro de 1854 submettendo á 
..decisão de arbitros as questões e duvidas de factos 
·sem recuso algum, sujeitará as suas decisões relati
"Vas :ao direito dos sesmeinos, ou posseiros, e seus 
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tónihl:a11'fes á ·teéurs'o~ J'mra· e· PréS:iden.te dá Pre·vin.:.:.
crâ,. ê ·deste ·pata o B&venio Imper-iál, mas sem Sl!l.S

tyéns'ão da medição, ·findá à ''-lual fará extmhir '~r.as .. 
hrdo dos aa·tos·para. ficar em pod.er do .escr.iv:ão, :rª
tneHendo os ·orig1tiaês ao 'Presidente €la Provir.1.é.i:a,. 
aintlá quàHdô n!âo ti·ver havido interposição de re.,. 
cttrso, àfim de que o mesmo Presidente da Pro
víncia d-ecida approvando a medição, se tiver sido 
regular, ou mandando proceder · a riova medição 
uando as instrucções necessarias para correcção 
dos erros, que tiver havido; sendo ne primeiro caso 
·mmettidos os au t.os ao Delegado do Director geral 
para fazer passar em favor do posseiro, sesmeim, 
ou concessionario o titulo da sua possessão, ou ses
maria , pagos os direitos ele chancellaria segundo 
a taxa do artigo 11 ela Lei ele 18 de Setembro de 
1·850, sendo assignaàos os titulas pelos Presidentes 
de Prov-íncia. 

§ 19. Da medição das terras que se acharem 
no domínio particular por qualquer titulo legitimo. 
As ·posses eriginariamente adquiridas· por occupa._
ção, que não estão sujeitas á legiíimaçaão ·por se 
acharem actualmente no domínio particular por 
titulo :Jegilimo, podem ser corntudo legitimadas, 
se os proprietarios pretenderem obter titulo de 
Bua possessão, passado pela Repartição geral d:as 
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terras devolutas,· requ_erendo-aos Juizes Muríiéipaes 
a .medição das referidas térras, ~e os ditos. Juizes pro:
cedendo á medição, guardadas as disposições das 
leis e regulamentos existentes, dando os recursos 
para as Autoridàdes Judi.ciarias, dada a sentença da 

medição, e passada em julgado, os proprietarios 
podem solicitar com ella dos Presidentes das Pro
víncias o titulo de suas possessões, sendo passadas 
na fórma declarada no paragrapho antecedente; o 
mesmo se deve praticar com os possuidores de ses
marias, que posto não fossem medidas,- não estão 
sujeitas á revalidação, por não se acharem já no 
domínio dos concessionarios, mas sim no de outrem 
com titulo legitimo. 

§ 20. Da vend.a das terras devolutas. A' propor
ção que se fôr verificando a medição, e demarcação 
dos territorios, em que devem ser divididas as ter
ras devolutas, os Delegados dos districtos de me
dição remettem ao Director geral os mappas acom
panhados dos respectivos memôriaes, e informação 
de todas as circumstancias favoraveis, ou desfavo
ravei~ ao territorio medido, e do valor de cada 
braça· quadrada com ;:tttenção aos preços fixados na 
lei; á vista do que o Director geral propõe ao Go
verno Imperial a venda das terras, que não fôrem 
reservadas para colonisação dos indígenas, ou para 
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f~nda.ção de:- povoaçõ_es, .abertura , de ·e~tradas, e 
qua~sq~~r ~utr~~ sen:_idões, e ass_en~Ó~ de estab~fe:
cimento~ publicos, ou para construcçao 1_1aval, e 
s.endo decidido pelo Go·verno Imperial que a venda 
se faça em hasta · publica, e estabele_cido o preço 
mínimo, determina o lugar, e as autoridades peran

te as quaes deve ser feita, observado o disposto no 
§ 2o do artigo 14 da L~ i de '18 de Setembro de i 850; 
os lotes, que não fôrem vendidos por falta de lici

~antes, são posteriormente vendidos quando appa
recem pretendente::~; neste. ultimo caso as offe~:tas 
.devem ser dirigidas ao Thesouro Nacional na Pro

víncia do Rio de Janeiro, e aos Inspectores das Thc
sourarias nas outras Províncias do L-uperio, afim 
de se verificarem as vendas das referidas terras. 

§ 2'1. Das terras devolutas situadas nos limites do 
lmperio com paizes estrangeiros. Dentro da zona de 
dez leguas contigua aos limi Lcs do lmp ;::; rio com pai

zes estrangeiros, em terras devolutas, que o Governo 
pretender povoar, devem estabelecer-se Co1onias 
militares; a medição neste caso deve ser feita logo 
que fôr estabelecida por inspeclores, e agrimen
sores especiaes, aosquaes devem ser dadas instruc
ções particulares para regular a extensão, que de
vem ter os lerritorios, e os quadrados, ou lotes, em 
que devem ser subdivididos os territorios medios, 
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deJA~t~~ll!P:<\q,. o:·:if~v;enn~~- o-.. ~lJ.U!ro-m:o -d~· ~~;I Qtes.):~·:q~et. ;· 
~~tqpys~r: ~~H~trrib'Q<i~:9~ g>f~.tHit~me.I;tte, :.a'<>$ ·~olu~s;~ , 
e,_ ~o.~.el)tX:P?~ P~Y9ª'd,Q;t;~s ~naci9JI.il{~,s, -~- 'e.~t.I:a.ng.eix\os.,·~ 
~J~~~iç.õ~s:i~ ll$: "autp:ifid~li~s, ·. ~p~ h~ ·.t;leoo,RferJx; •. 
9.~ .tilulQS., ... ~ _ .. : , , 
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~- 22 : Da co'riservaçãO das terras devolutas, ,é . 
ath~ias. os· Juizes 'MuniCipaes s~o .. ôs c·on§ervadofés • 
das t,erra_s devól_utas·; · ~s Delegado~·, e Sribdeleg~~ .· 

, d·Ôs exercem tiÜnbem as func't;Ões d·é COnservadoTeS , 
no~ · seus distridos, procedendo éx-offido cónira ''as 
qtie se apossão de terras devolutas, nu deriibão os 
mattos, ou nelles lanção fogo, sendo o _processo _o 
rnesino que se emprega coi1tra os contraverüMes 
das posturas municipaes, impondo a pena de des.:.: 
pej9, perdas de bemfeitorias, prisão de ·dous a seis 
mezes,-e.multa de cem mil.l"éis, além da satisfação 
do damno causado; as mesmas penas são applic~
das contra os que se apossão de terras alheias, ex
cepto se fôr heréo confinante, porque neste caso só 
tem lugar a acção civil. 

§ 23. Do registro das terras possuídas. Todos 
os possuidores .de terras, qualquer CfUC fôr o titulo 
de sua propriedade, ou possessão, são obrigados a 
registrf;l-las nos prazos de seis mezes, um anno; ou 
dous annos, contados da data fixada na Côrte p·e1o 
Ministro do Imperio, e nas Províncias pelo respe·c ... 
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tivo~Pr~siâ'tinter; ,as .:dec'Ja·.raç.ões p'ára o' registro··dé~ 
vem' se"r ··fei>t~s .. :p'õt 'ésttipt6 peles· po"s~üidores, . os: 
qttae~r ·setrd'o ·menores·; 'l'ri'diocso, üü quaesqtúú~ ·c-e~pó- · 
fàclJés setào feitas "nof'seus pais otutores ·cur~do..: , ' ·.t' . ) ) 

11e"S "dire'ct-ores, ou enéarre~ados d-a :adtn.ini:Stràç:t-o-
· ' v 

cle seüs bens, e terras, sob pen.a de serem multados 
pelo-s _en·catte-gàdõs . :do i·êgisiro na , resp-ectiva·rl~e
gú~zia, fFnd-6 o ptitheiro prazo em 2'5H, 1hrdo --o s~
gundo em OOH , ··e findo o te1~ceiro ·em H)O;t 
cobrados executivan~énte como divida da ·Fazenda 
Nacional; os Vi gari os de cada uma das Fr·eguezias . 
do lmpetio são os encatte·ga:<ios d-e re-c-eher as de- · 
cla1'aÇõés tmra · o · registro en1 dous exemplares, 
servindo um de iJtova d·e ;h-aver cumprido a obriga
ção do registro, e outro para ser feito o dito 
re-gistro; ús possuidores que fizerem declarações 
falsas so-ffrem a multa de 50$ a 2008 ~ e tambem 
a ,pena de }Jris·ão de um a tres mezes ·conforme 
a gravidade da falta commettida; findos os prazos. 
estabelecidos para o registro, são remettidos os li
vros respectivos ao Delegado do Director géra-1 das 
terras devolutas para forma1' o registro geral das 
terras possuídas na Provinda, do qual deve-se re
metter cópia ao sobred-ito Directer para organi
sação do registro geral das terras ~possuídas no 
Imperin. 
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. § 24. Os terrenos diamantinos actualmente re-
çonhecidos como taes na Província de Minas G~-

rae~, ou que para o futuro nella se descobrire~~ 
~ão tambem do domínio da Nação ou do Estado, 
Lei .de 24 de Dezembro dei. 734, Resolução de 25 
ºe Outubro de .J 832, .artigo 16, cuja disposição o 
Decreto de 31 de Maio de 1833 fez extensiva á Pro-. . . 
vincia de S. Paulo, declarando o A viso de 23 de 

Março de 1838 que os terrenos diamantinos e mi~ 
nas de diamantes pertencendo á Nação ou Estado, 
não podem ser exploradas por particulares sem 
?Utorisação da Assembléa Geral Legislativa ;j mas 

tendo sido o Governo autorisado para arrendar os 

terrenos diamantinos pela Resolução n. 37 4 de 24 
de Setembro de 1845, foi ella mandada executar 
pelo Decreto n. 665 de 6 de Setembro de 18;:>2, e 
desenvolvida pelo Regulamento n. iQ8'1 de 11 de 
Dezembro do mesmo armo; a sobredita Resolução 

de 24 de Setembro de 1845 creou um Inspector 
geral dos terrenos diamantinos, um Procurador
Fiscal, e os E mpregados, que o Governo j ulgasse 
indispensaveis para coadjuva-los, afim de snbsli

tuirem a antiga administração dos diamantes. 

§ 25. Administração dos terrenos diam.antinos. 

A adminisLração do3 terrenos diamantinos é ex.er-
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cida pelo Inspect~ geral do~ terreno.s .~iamantinos, 
e seus Delegados1 os quaes s6mente-podem conce-
der a arrenda ta rios, e fazeó.deiros -·os terrenos -do 
Municipio, em que estiverem estabelecidas as 
respectivas Administrações; se acaso porém a 
descoberta de diamantes em algum outro !Viu 
riicipio attrah ir grande· numero de exploradores, 
que pretendão apossar-se tumulLuariamente das 
lavras1 ou por outras círcumstancias se tornar inef
ficaz a acção do Delegado, póde o Presidente da 
Provincia ordenar que o mesmo lnspector geral 
passe ahi a exércer as suas funeções pelo tempo que 
fôr necessario, cessando entretanto as do Delega
-do, servindo de Secretario, e Pmcurador-Fiscal o 
Agente deste; e neste caso o substituto passa a 
funccionar como lnspector geral onde esliver esla
belecida a Administração . Para desempenho da 
Adrninistração devem sel' observadas tan to na Pro
víncia de Minas, como na da Bahia as disposições 
~lo Regulamento de ·17 de Agosto de '18 46 com as 
alteraçCíes eonsi.antes do Decreto n. rH3 de 5 de 
Dezembro de 181-7, do artigo 3G da Lei n. 5 ·14 de 
28 de Outubro de 'l848, da Resolução n. 661) de 6 
de Seterilbro de 1852, e as seguintes disposições do · 
citado Hegulamento n. '1,081 de ·11 de Dezembro do 
mesmo anuo, quanto· á fiança <tue deve acompa
nhar o~rrequerimentos dosque pretenderem arren-,· 
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dar terrenos diamantinos, quanto á sua medição, e 
d<i'marcação, quanto aos termos dos contTactos, e 
concessão de t.i.tulos de arrendamentos depois de ser 
apresentado ao Inspector geral dos terrenos dia
mantinos o conhecimento de estar paga na Collec
toria do Município a importancia do arrendamento 
a vencer até ao fim do anno iinancei.ro. As questões 
que se suscitarem entre dous ou mais pretendentes, 
que não tenhão titulo de lavra, nem da propriedade 
do solo por não caber a cada um <.lelles o numero de 
hraças quadradas, que requerer, são decididas pelo 
Inspector geral, que ouvindo o Procurador-Fiscal, 
póde mandar fazer a divisão como lhe parecer mais 
justo , competindo toda via ás partes recorrer da de
cisão dentro do prazo de lrinta dias para a Thesou
raria da Fazenda da Província, e desta para o Tri
bunal do Thesouro Nacíonal. . 

§ 2ti . Disposições . especiaes para serem dados 
de arrendamento os terrenos diamantinos na Pro
víncia de .Minas Geraes: 1 a, o arrendamento deve ser 
feito em hasta publica por prazos de 4 a 1 O annos; 
2•, a um só arrendatario não se concede extensão de 
terreno maior que cem mil braças quadradas, todas 
em seguida) de maneira que se toquem e se suc
cedão umas ás outras; 3•, o preço mínimo de cada 
uma braça quadrada é de trinta réis -annuaes; 4•, o 



primeiro pagamento deve ·ser feito · nó aeto da arre:
ma!ação, e os ouJr(')s no princ~pio de-cada um dos 
annos seguintes) exigindo-se a necessaria_ segurança 
a hem da Fazenda Nacional ; 5"; os terrenos, qne 
não fôrea.1 arrendados pela fôrma indicada nas ante
riores disposições, cspccia·lmente os rios, e outros 
lugares de mais difiicil exploração, podem ser 
concedidos a companhias por prazos, e extensão 
determi nada , obrigando-se el.l as a pagar o imposto 
que ·se convencionar, ou por pessoa empregada, ou 
em proporção dos valores dos diamantes que extra
hirern ; o 1irazo de cada mna destas concessões não 
póde exceder de quinze annosi nem a extensflo elo 
terreno a uma _l egua em quad ro ; 6" , os terrenos 
que não tiverem de se r arrendados, ou concedidos 
a cornpanhias, podem ser lavrados por quaesqucr 
pessoas, que para iss ;) se acharem munidas de 
licença da Administração; a licença consta de um 
titulo annual, pela qual se deve cobrar de cada 
uma pessoa livre, ou escrava a quantia de dous 
mil réis "no acto ela entréga , e pócle ser cassada 
qua-ndo o individuo, que a obtiver , infringir os 
Regulamentos da Administração , ou offender os 
dir-eitos de outros concessionarios; 7", quando a ex
tensão arrendada, ou concedida a companhias cem
prehender terrenos de cultura, ou bemfeitorias , 
que venhão ·a soffrer detrimento, deve o proprie-
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fario ser indemnisado peló arrcndalario, ou com
panhia na fôrma das leis ; 8", fóra dos casos acima 
expressados fica prohibido debaixo das penas da 
lei a mineração dos lerrenos diamantinos já des
cober tos, ou que para o futuro se descobrirem em 
qualquer parte do Jmperio , e que ~ontinuilo a ser 
propriedade Nacional . Do arligo 1 ~da citada Re-· 
so!u f~ão de 24 de Sdembro d ~ l8 L) autorisando o 
GoYerno para fazer exteasivas as anteriores dispo
sições especiaes a outras Províncias do Jmperio, 
onde existão terrenos diaman ~illos sem dependen
cia da Administração creada em Minas, incumbindo 
a sua execução a qnaesqucr funccionarios publicos 
já existentes, resultou o Hegulamcnto n. 1,081 de 
'1 ·1 de Dczem hro de 'i 8() 2 de ({Ue fizemos meoção no 
paragrapho antecedente . 

§ '27 . Minas de metaes precwsos, e outras. 
As minas de metaes preciosos, e outras , per
tencem igualmente oO d~minio da Nação, ou do 
.Estado, Ord . L. zo Tit. 26 § ;I 6 ; ellas não podem ser 
exploradas por particulares sem aut~)risação do Go
' 'erno, excepto sendo em terras de sua propriedade, 
Decreto de 27 de Jane.iro de ·1829, pagando todaYia 
os impostos estabelecidos por lei sobre o ouro 
extrahido das minas, afim de correr como merca
doria, e ··sendo acompanhada de cedula ou guia 

• 
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com as . cautelas necessarias para evitar o extravio 
dos mesmos direitos. 

§· 28. Administração. Os terrenos auríferos devem 
ser medidos, demarcados e repartidos na fórma dos 
Regimentos e ordens estabelecidas para as pro
víncias mineiras, Decreto de 17 de Setembro de 
1824; as lntendencias e casas de fundição na Pro
víncia de Minas Geraes, as Tbesourarias e Co1lecto
riasnas outras Provinciassão as autoridades compe
tentes para o recebimento geral dos impostos sobre o 
ouro em pó extrahido das referidas minas ; mas as 
companhias de mineração, e outros quaesquer mi
neiros e negociantes, que apresentarem ouro em pó 
nas sobreditas casas de fundição não são obrigados a 
fundi-lo, salvo querendo, comtanto que satisfação 
o imposto que por lei estiver estabelecido, Decreto 
de 28 de Novembro de 1831. Quanto ás minas de 
carvão de pedra recentemente descobertas na Pro
víncia do Rio Grande do Sul (3), o Governo se acha 

(3) Tendo o Governo mandado que fosse empregado nos 

Vapores de Guerra o carvão de pedra descoberto na Provincia 

do Rio Grande do Sul depois dos precisos exames , reconhe

ceu-se que a sua I)_Ualidade é tão boa, como é o bom carvão 

de pedra de Cadi:ff, e que supposto deixe um resíduo ,de 
20 or. mais do que o inglez de New-Castle, tem a supe-
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aute>risado pelo§ 14 do artigo 16 da Lei n. 9-38 de 
26 de Setembro de 1857 para mandar proceder a 
exames e explorações nas Províncias, em que cons
tar havei· carvão de pedra , ordenando o trabalho 
nas minas descobertas, ou que se descobrirem) se o 
julgar conveniente. 

§ :2.9 . Mares territoriacs . Todos os Publicistas 
reconhecem que os mares territo riaes são proprie
dade da Nação) ·ou do Estado, cujas costas banhão, 
sem que todavia lhe attribuão o me~mo funda
mento ; porqüe uns a deduzem do direito de acces
são, ou de serem circnmscriptos a cslrictos limites) 
c de urn uso inesgotavel; outros a dcrivão do di
rei!o de segurança, e da propria defesa territorial, 
que impoen1 a necessidade de velar em suas fron
teiras, e exercer todos os actos de soberania ; Orlo
Jan, Régles àue?'Juttionates et d1jJlomatiq1:tes de la 
meT; Hautefeile, Des d1·aits et devoirs eles Na
ü"ons neutres en temps de g;wrr·e nzarilim-; ; Mar
lins, Précis du droü des gens ; e ailm de delinir, c 
circumscrever este direito tem-se concordado nã 

ri01·idade de desenvolver o vapor em 50 minutos, quando só 

em hora e meia se conseg-ue com o carvão estrangeiro . (In

form. do Commandante do Vapor Amelia, annexa ao Rel"a

torio do Ministerio do Irnperio de 1856 ) 
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é-~is,timcia d:e ul'ha linha- édmo a fr~ nteira m'a:titima 
artificial, a ·qüé o St. Si:Jvéstre Pinhe-iro chama com 
muita propriedade -linhà- de réspeito-, o Alvará. 
de 4 de Maio de 1805 § 2 marca o tiro do· canhão 
coh1o o limite dos mares territotiaes . 

§ 30. As ilhas de novo descob.ertas no alto mar, 
ou no alveo. de um rio navegavel pertence Lambem 
ao Estado, se não existe titulo de posse em con
trario ; as que são formadas no meio dos rios não 
navegaveis seguem as disposições do direito com
mHm, isto é; pertencem _ aos proprietarios do!' 
predios confinantes de uma e outra parte, ~n pro

porção dr suas testadas até á l inha, que marca o 
meio do alveo ; quando se achão mais proximasde 

uma margem, do que de outra , pertence aos pro
prietarios do lado, em que cll.a se formou;§ 22 
Inst. de rur. chvz's., Coelho da H.ocha Direito âvil 
§ 4-17 , Dz'geslo Portugue::; 3° volume§ 34, Charles 
Comte Jhtitédela p1·opriété. 

~ 31 . As marinhas, isto é, os lcrrenos banhados 
pelo mar, ou rios navegaveis até á distancia de 15 
hraças craveiras para a parte de terra, contados 
desde os pontos, a que chega o preamar médio , per
tencem igualmente á Nação, ou ao Estado, Ord. L. 
2o Tit. 26 § '15, lnstrucções de '14 de Novembro de 
'1832 artigo 4", Ordem de ·12 de Junho de 1833; 
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Avisos de 'i o- de Julho de 1834, e 30 de· Janeiro de 
1836. Excepções : 1•, não se comprehendem po
réín na designaçao do termo de marinha as mar
gens dos rios d'agua doce (aiuda que ·navegaveis 
sejão) que ficarem fóra do alcance elas marés ; e 
bem assim as margens dos igarapés ·c gambôas , 
embora formadas d'agua doce ou salgada, sejão ou 
não sujeitos á:; marés, que estiverem introduzidas 
e encravadas em terrenos de fazendas, chacaras, 
ou quaesquer outras propriedades, em que nao 

- haja servidão publica; devendo-se neste caso in
cluir na medição para o aforamento a extensão 
sómente das embocaduras de taes igarapés, e 
gambôas, que estiverem na beiramar, ou dos 
rios a que chega a maré ordinariamente, Ordem 
de 20 de Agosto de ·1835 ; 2·, tambem não são con
siderados marinhas os terrenos, que casuai, ou 
arliGcialmente accrescem a '15 braças contadas do 
lugar onde chegão as marés médias; ficando por 
conseguinte absolutamente prohibido, sob as pe
nas da lei , aos foreiros de marinha, fazer obra, ou 
uso exclusivo do terreno, que por qualquer forma 
lhes accrescer, salvo concessão do poder compe
tente, Aviso n. 42 de~ de Feverei ro de 1852. 

~ 32 . Medição e demarcação dos terrenos de 
marinha: e sua classificação. As Instrucções de 14 
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de Novembro de f 832 dividindo os terrenos de 
marinha em tres c] asses, a saber: f•' os _que devem . 
ser reservados para logradouros publicos; 2·, os 

que têm sido concedidos a particulares, ou por 
estes occupados sem concessão ; 3•, os que ainda se 

achâo devolutos, encarregão na Côrte ao Inspector 
das obras publicas de os faze r reconhe.cer) medir, 

e demarcar, sendo coadjuvado por um Official de 

Engenheiros, o Fiscal da Thesouraria da Província, 

além dos indivíduos empregados neste traball~o, e 
do Procurador da Camara Municipal, que deve as
sistir á medição, e demarcação dos terrenos de pri
meira classe, e sendo convidados para medição dos 
de .segunda classe os concessionarios, e po~seiros, 
e para os de terceira classe os que pretenderem 

obtê-l os ; procedendo-se logo á avaliação dos ter
renos de segunda e terceira classe para se regular 
a taxa do fôro na razão de 2 1/ 2 o f o sobre o 

preço das avaliações, que deve ser imposta pelo 
Fiscal da Thesouraria da Província logo que fórem 
concluídas as diligencias para esse fim ; havendo 
recurso sómente para o Presidente do Thesouro 

Publico Nacional . Nas demais cidades e vi11as lito-· 
raes do lmperio procedendo-se na fôrma das sobre
ditas lnstrucções no que fôr applicavel, e di spen

sando-se para esse fim o comparecimento do Ins
pector das Obras Publicas, e mesmo do Official En-

l 



genheiro, onde não houver, àsduvid·as, que sesusci~ 
tarem, são decididas pelas Thesoura:rias das ·respec- · 
1ivas Províncias. 

§ 33. A quem compete conceder aforamento 
dos terrenos de marinha. Compele na Côrte ao 
Ministro da Fazenda, e nas Pt:ovincias aos respec
tivos Presidentes conceder aforamento dos terrenos 
de marinha depois de praticadas as diligencias) 
de que fallámos no §antecedente, n ~io devendo ser 
aforadas aquellas porçcies de terrenos, que são de 
logradouros publicas: Lei de 15 de Novembro de 
J 831, Aviso de 20 de Outubro de 183:2, Aviso n. '126 
de 25 de Novembro de '1846 ; dando-se prefe
rencia não só aos que ahi li verem estabelecimentos, 
que precisem de franco embarque, e desembarque, 
ou que se acharem de posse pacifica na su pposição 
de lhes pertencerem, e fizerem parte de suas pro
priedades, uma vez que se sujeitem ao pagamento 
do fôro, que lhes for arbitrado , mas tarnbem 
áquelles, que tiverem arrendado esses terrenos a 
uma, ou mais pessoas em todo, ou em parte, para 
serem preferidos aos seus arrendatarios, ainda 
que estes já tenhão edificado , ou aprore i
tado de qualquer maneira os terrenos arren 
dados, Ordem de 30 de Janeiro de 1836 artigo 1 o, 
Ordem n. 173 de 31 de Maio de 1851, Ordens 
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n. 2õ0 de 1 !J de Novembre de 1852, e fi. 226 de f 9 
de Outubro de 1853. 

§ 34. As matas e arvoredos á borda costa. As 

matas,_ e florestas, gue não pertencem a particu
lares, e que se achão devolutas , ou desaproveitadas 
pertencem ao Estado, Ord. L. 4o Tit. 4·3 § go; ellas 

devem ser conservadas impedindo-se o córte de ma

deiras reserv-adas por lei ; Lei de 1 !) de Outubro 
de '1827 artigo t;o § 12, Avisos de '19 de Janeiro de 

1833, 18 de Novembro d~ 1834, e de 7- de Agosto 
de 11835; mas estes Avisos sendo insufficientes por

que contêm apenas providencias parciaes, e muito 
limitadas, era para desejar que se promulgassem 

leis, que conciliassem o interesse publico, que 

exige a conserração das !lorestas cem o direito de 
propriedade privada , que reclama o seu livre 

exerciCJO. 

§ 3b. Rios navegavcis. Os rios nayegaveis ou são 
interiores em um Estado, ou marcão o limite de 

dous Estados, ou atravessão o terrilorio de diversos 
Estados . Os· rios navegaveis interiores em um Es

tado pertencem exclusivamente ao domínio deste ) 

porque fazem parte elo seu territorio, e por isso a 
Nação póàe exercer sobre elle todos os actos de 
soberania; quando o rio navegave1 fórma o limite 

de dous Estados, se existe prioridade de occupaçile 
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e uso de ambas as margens por um delles, o do
mínio pertence todo a este, e lhe cumpre fazer res
peitar a sua posse; não havendo prioridade de 
occupação, mas sim simultaneidade em relação a 
cada uma das margens, cada uma das Nações tem 
igual domínio de seu lado; o rio navegavel que 
atravessa diversos territorios pertence a cada uma 
das Nações na parte respectiva de seu territorio, 
sem que se possa invocar principio algum para pôr 
em duvida a legiti midade e extensão dos direitos 
das Nações ribeirinhas ácerca da navegação desse 

. . 
mesmo no, por 1sso mesmo que as suas aguas per-

correndo o lerri lorio das diversas Nações, fazem 
successivamente parte deUas, e couseguintement.e 
formão lambem pa rte da propriedade dessas mes
mas Nações em proporção de seus terrilorios (4), 

(4) De conformidade com estes principias de Direito das 

gentes moderno, assim como pelo costume das Nações . e 

tambem pelo tratado de S. lldefonso de 17'77, ao Brasil com

pete regular sobre a navegflção do Amazonas, prohibindo, ou 

permittindo a sua navegação ao pod er estrangei ro, por isso 
que o Amazonas, e seus numerosos tributarias atravessando 

successivamente os territorios pertencentes ás republicns Ris

pano-Americanas formão o g1·anc1e rio propt·iam ente Brasileiro ; 

os seus mais importantes affiuentes, o Madeira, o Rio Negro, 

e o Tapajoz, durante a maior parte do cmso de suas aguas 

pe!'tencem ás terras do Brasil; o Governo Imperial porém longe . 
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Martens, Dnit eles gens moderne de l' Europe to...: 
mo to pag. 12 '1 ; destes principies se segue que os 
rios navegaveis siTo do ·dominio do Estado, e não do· 
domínio publico i como alguns pretendem . 

§ 36. Bens vagos. Os bens vagos pertencem ao 

de at·nutr- se do rigor de um direito incoBtestave!, está promp

tu a fnzer todas ns concessões conciFaveis. com os cle ve i'cs para 

<:'Omsigo mesmo, promovendo a povoação Jas vastas solidões, 

propagando os beneficios da civilisaçM e do progresso, auxilian

do o protegendo a agricultur11 c a industrin, para multiplicar 

pelos seus feli7. es esforços as riquezas de um solo já tão proàigo; 

com este intuito resolveu trabalhar de commum accorclo para 

pl'Osperidocle da America do Sul , uffereceuclo fraiHJUear a nave

gação do Am azonas aoR pavilhões d:: s republicas de Venezuefa, 

Nova Gmnada, Equador, Bolívia, e Pl~ rú, com a qual celebrou 

em 2::1 ele Outubro ele 1851 a convençúo especial de commercio, 

navegaçfto fluvial, cxtrndii2i"LO, 1-l limites, que fo i rntificacla- a 

16 de Março de 185'2 ; consegui!ltemet tte a preteni;ão de Mr. 

Maur.y soLre a navegação elo Am azon:1s por um a theo ria ab

surda, e eontt·üd ictoria, em que ora reconhece a soberania do 

Brasil, ora exig-e imperiosamente como dit:eito absoluto o que 

ha pouco solicitava como favor, para de tudo concluir que os 

Estados-Unidos têm direito de navegar sobre o Amazonas co

mo em pleno mar, só tom pot· fumlame!lto a phra.se vaga e in

defin ida_ da necessidarle, que revela n. sua ambiç~w e fanatis

mo. V óde a resposta de Mr. De Angelis á 11[enw1·ia de Mr. 

Maur:v, Official da Marinha dosEstados-Uuidos, sobre a na\~C-
. " 

gaçn.o do Amazonas, impressa em Montevidéo em 1854. 
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dmninio do Estado ; as nossas leis designão como 

bens vagps o.s~seguintes : ·1 ", os moveis, semoventes, 
e de raiz, que não têm ;;enhor certo, ou por ter 
fallecido ab-intestato, e não deixou parentes até ao 
decimo gráo contado conforme o direito civil, ou 
com testamento, e os seus herdeiros repudiárão a 
herança; 2o, os denominados do evcnlo ; 3o, o pro

dueto de todos os predios, e quaesquer bens vagos, 
ou heranças jacentes, ainda litigiosas , que por 
falta de senhores, ou herdeiros certos se devolvem 
á Fazenda Nacional ; .q,o, as embarcações e navios

1 

q:ue se perdem, e dão á costa nas praias do Im
perio, e seus carregamentos, sendo de inimigos, 
e corsarios. A cli'tssilicação destes bens, assim 
como a fóána ele sua arrecadação se acha nas dis
posições dos Regulamenlos de 9 ele Maio de 1842, 
e 27 de .Junho de 1848, additados pelo Decreto 
n. 561 de ·18 de NovemlJro ele '1848; competindo ao 
Procurador da Fazenda no Município da Côrte, e 
aos Procuradorcs-Físcaes das Thesourarias promo
ver o inventario, arrecaclaçllo, e arrematação de 
taes bens até que o seu producto seja recolhido aos 
eofres respectivos. 

s 37. Proprios Nacionaes. São proprios Nacio
naes os bens immoveis , e os predios urbanos ou 
rust.icos~ que a Fazenda Nacional adquire ou em 
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v_i-rtude de disposição de lei, ou de.co:ntrac:to, ou poi 
sentença em juizo contencioso, e incorporados se 
assentão nos livros respectivos .. O quadro -n. 41-
demonstrativo dos proprios Nacionaes existentes: 
na Côrte7 e Pr.ovincia elo Rio de Janeiro, e os 

mappas ns . 1:2 e 4:3 elas Fazendas da Nação com 
a declaração de suas denominações, ext~nsão , edi
ficações, c mais objectos, e que se achão annexos 

ao Rela torio da Hepartição da Fazenda de 1855 ~ 

dão a eslatistica destes bens pertencentes ao Es

tado, e quanto produzem annuaJnwnte; elles se 
aehão arrendados Otl afora·dos a particulares , 
e uma das Fazendas, a do Rincão -do Saican 

no Hio Grande de S. Pedro, aclnalmente se 
acha destinada ao serviço do Exercito do Sul. 

Vide o Helatorio do Ex n1 . Sr. Marquez de Paraná 
de ·l855 . 

3 38. Dominío incorporeo do Estado. Tend o nós 

tratado elo domínio corporeo do Estado, dos seus 
elementos constitutivos, da geslão geral dos bens 

do Estado, e da gestão especial para concessão e 
distribuição das terras devolutas; e para aforamento. 

dos terrenos diamantinos e de. marinha, passamos a · 
tratar do domínio incorporeo conforme a divisão 
do § 2Q deste capitulo. 



O dominio incorporeo do Estado (:5) ·compre
hende : 1 o, os direitos productivosda renda geral do 
Imperio, e peculiares do Município neutro, que se 
arrecadão no exercício da lei do orçamento sob 
os títulos 'nella designados; 2o, as acções activas 
liquidadas, e reconhecidas no Thesouro Nacional; 
3o, o direito de confisco, ou: appreheosões fiscaes 
por extravió1 ou contrabando de generos e mer
cadorias; 4°, o direito de impôr multas por in
fracção de regulamentos ; 5°1 o direito sobre bens 
vagos e heranças jacentes (6) ; estes direitos 
são exercidos pela Administração em nome do 
Estado. 

CAPITULO li. 

Do dominio da Coroa. 

§ 1" O domínio da Corôa conforme o disposto no 
artigo 107 e seguintes da Constituição política do 

(5) A theoria dos direitos reaes pelo regi meu anterior á Cons~ 

tituição acha-se desenvolvida na nota la 'do titulo 1° da 
J.a parte. 

(6) Vide§ 35 dei!te capitulo. 
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Imperio, e Deereto de 28 de Agosto de 181·0 ( 1), 
'Compt;ehende a dotaç~o n)obiliaria) e·imrnobiliaria 
ássignada ao Imperador, á Imperatriz, ao Príncipe 
Imperial, ao do Grão-Pará) e demais Príncipes) e 
P rincezas da Familia Imperial. 

§ 2o O artigo 15 da Constituição declara que os 
pala cios e terrenos nacionaes possu ídos pelo Funda
dor do Impcrio, iicando sempre pertencendo a seus 
·successores, á Nação incumbe cuidar nas adquisi
ções, e consLrucç-õcs que julgar convenientes á de
cencia, e recreio do imperador, e sua Augusta 
Familia. 

§ 3• Quando as Princezas houverern de casar, a 
As5embléa Geral assigna o seu dote, e com a enirega 
de1le cessão os alimentos; em conformidade desta 

dispo~.ição a Lei de 29 de Setcm1Jro de i 8-10 nos ar
tigos 'Í • e 'i 2 estabeleceu as dotações de S. A. L e 
da Sra. D. Francisca 7 hoje Princeza de Joimille. 

§ 4° Aos Principes que se casarem, e fôrem resi-
.r "' ] I · , o1r wra c o mpcno se entrega por uma vez somente 

(1) Nos artigos 3°, 4°, e 5° do citado Decreto de 28 de 

Agosto de 1840 em obser:vancia do disposto no artigo 109 da 

Constituição estão assignndos os alimentos devidos ao Priucipe 

Imperial, ao do Grão-Pará, e aos demais Príncipes, e Princezas 

da Família Imperial. 
49 1Q 
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umà quantla.,.detetminàda pela Assernbléa , com o · 
que cessão o~ alimentos, que percebião' (2). 

§ t;o As dotações, alimentos, e dotes são pagos 
pel-o Thesouro Nacional, e entregues ao Mordomo 
nomeado pelo Imperador, com quem se podem tra .. 
taras acções activas e passivas, concernentes aos 
interesses da Casa Imperial. 

§ 6° Da doutrina estabelecida no § 2o deste ca .. 
pitulo, em que se declara que os palacios, e terrenos 
possuídos pelo Fundador do Imperio ficão verten
cendo a seus successores , segue-se que elles são 
inalienaveis) e imprescriptiveis, que os direitos de 
que o Imperador goza constituem usufructo de uma 
ordem excepcional (3) , e que a propriedade dellas 
pertence á Sociedade como ente moral revestido 
da soberania elo territorio, e do domínio emi
nente. 

§ 7o Mas a propriedade particular dos bens) que 

(2) O artigo 11 ela mencionada Lei de 29 de Setembro de 
1840 marcou para este caso:a quantia de 750:000~000. 

(3) Digo de uma ordem excepcional porque, segundo as re
gras geraes do Direito commum, o usufructo não p6de ser per
petuo, porque destruiria o dit:eito do proprietario, L. 3 § ult. 

D. q?tióus 1nod. 1tsufn~ctus amitatu1·, L. 8 D. ele anmtis lega
tis, § 3 Inst. ele usujn?ct~?. 
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o Imperador já pos&ui~ no momento de subir ao 
throno, assim cot:Qo a dos que adquire durante o seu 
reinãdo, não póde de maneira alguma ser absorvida 
pela Sociedade, porque sObre elles o Irnperan.te tem 
o domínio pleno ; conseguintemente nóde dispór 
delles por actos intervivos, ou por testamento, ou 
são transmittidos ab-intestato a seus herdeiros con
forme as disposições do Direito commum. 

§ 8° Da sobredita distincção resulta que nem a 
pessoa particular se confunde com a pessoa Impe
rial, nem o domínio privado com o domínio nacio
nal ; conseguintemente as dividas do Imperante não 
são dividas do Estâdo. ellas correm pela dotação 
·assignada pela Assembléa, paga pelo Thesouro, e 
administrada pelo Mordomo, com quem se devem 
tratar os negocias concernentes á Casa lmperia1. 

§ go A Constituição tendo declarado que os Po
deres políticos do Imperio são delegação da Nação, 
e estatuindo os Direitos inherentes á Corôa, inno
vou o Direito Publico Brasileiro, e dahi resulta 
que muitas cousas, que pertencião ao domínio da 
Corôa pelo antigo regimen, taes como as estradas 
publicas_, os .r!_9s perennes, os portos de mar, e de 
rios não navegaveis, hoje· são do clominio publico. 
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CAPITUtO UI. 

Do do~inio publico. 

- § P l\Iuilas vezes se eonfunde o dominio pub1ico 
eom o dominio Nacional, e domínio do Estado; é 
preciso aparlar csla confusão de linguagem, que 
impede a precisão das idéas, e obscurece a clareza 
das doutrinas. 

§ 2o Tendo ddiniJo anteriormente o domínio NB:·
cional, e o domínio Jo Estado, lendo consignado os 
caracteres de um, e de outro, se ndo o 1 o o do
mínio eminente , e de sobera nia qu e comprehenoe 
gera1mcnle o que está fóra da propriedade indivi
dual; sendo o 2°, aqueHe, ele que o Estado repre
sentado pelos Poderes constituídos goza como 
particular exclusivamente, e a titulo de proprie
tario, e que em ronsequencia é tambem como o 
domi nio da Corôa, e dorninio publico um ramo do 
domínio Nacional, o dominio publico segundo a 
justa noção de Mr . Proudhon é o que - <<compre
« hende os objeetos, que sem pertencerem a pes-
« soa certa, e deterrninada, têm sido consagrados 
'< civiimente ao serviço publ ico da Socieqade. )! 

§ 3o Ora as consequencias, que resullão desta 
disti ncção são importantes, não só em relação ao 
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l!.stado, mas tambem em relação aos indivíduos; 
porque o direito do Estado sobre o dominio publico 
é exercido por um poder da Administração, de 
vigilancia, de manutenção, de policia, e de juris:
dicção, a bem do interesse de todos, e para que 
cada um goze livre mente ; mas o seu direito sobre 
o dom inio do Eslalio propriamente dito é o do pro
prietario ; a sua gestão é o que convem ao tilülo 
de propriedade ; dahi as difl'erenç.as para a appli
Cd ÇâO da compciencia administrativa , ou judi
CJana . 

§ 4o Em rela (;ão aos individuas, ou a lerceira~ 
pessoas , a distincção não é menos importante, e 
essencial nos seus etfeitos, porque as cousas, que 
fazem par[e do domínio puhlico, estão fórn do com
mercio, são imprescriptiveis; as cousas, que fazem 
parle do dominio do Estado, são alienaveis e pres
criptiveis. 

§ 5o Desapparecendo porém complelamente a 
causa, ou razão, pela qual uma cousa estava des
tinada ao uso dr todos, v. g., uma estrada, um 
caminho que foi abandonado, e cuhivado como 
qualcp1er oulro terreno, por mais de trinta annos 
depois da cessação do serviço publico, deixa de 
ser imprescriptivel sem que seja preciso decla
ração expressa a esl.e respeito, porque a impres-
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criptibilidade nasce ela sua incorporação ao do
mlmo publico, e conseguinternente póde ser 
susceptível de domínio particular, pois que não 
fazia parte elo domínio publico por sua natureza, 
mas sim por sua destinação. 

§ 6° Estabelecidos deste modo os caracteres do 
domínio publico, suas differenças com o dominio 
do Eslado, e as consequencias logicas desta di
versidad~, . resta determinar os elementos que 
o compoem; taes são os seguintes objectos, -as 
eslradas) caminhos, e nws a cargo do Estado ; os 
rios, e ribeiros não navegaveis ( 1 ), mas que são 
perennes, isto é, correm em todo tempo; os portos, 

(1) Ap::u·tamo-nos ua doutrina elo Dit·eito Romano deixando 

ele classificar aqui os rios navegaveis, não só porque elle é 

contJ·adictol'io emquanto que dispondo no§ 2 lnst. ele Ter·zum 
clivisione- Flumina a1&tern omnia publica szmt, estabelece na 

lei la § 2 D. Nequicl út Jlttmino pnblico uma doutrina inteira

mente contraria, fazendo distincção entre jl·nmen pt&blicnm e 
flumen p1··iMtttm, sem embargo da conciliação, que se preten

de deduzir do sentido desta lei, que parece referir-se á corren

te das aguas, que não são perennes, uu que só apparecem em 

certo tempo ·do anno, pois que sob o ponto ele vista administra

tivo nã.o tem applicação, mas tambem porque segundo os prin

cipias ele Direito das Gentes moderno, mais çlaramente se de

monstra q~e os rios navegaveis pertencem ao domínio do E sta

do, Vide § 34 do capitulo 1 o titulo 1° d·a 1 a parte. 
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bahias, ancoradouros, as igrejas consagradas ao 
serviço :(>Ublico do culto, emquanto a sua desti
nação não fôr mudada pelo me-smo poder, que 

precedentemente as havia posto fóra do commer
cio, ou pela força natural das cousas ; os canaes 
de navegação interior, as estradas de ferro, com
quanto nestes dous ultimos casos tenha o passa
geiro de pagar uma contribuição aos Agentes das 
companhias, o que aliás não dá o caracter de 
propriedade particular. 

§ 7° Estradas publicas, caminhos, e ruas. As 
estradas publicas são geraes, provinciaes, munici
paes: e vicinaes; geraes são as que a travessão 
todo o Imperio, ou grande parte delle, tal por 
exemplo a que partindo do Município neutro para 
o Sul passa pela Província de S. Paulo, Paraná, 
Sant.a Catharina, e Rio- Grande do Sul, e que par
tindo do mesmo ponto central para o Norte vai á 
Cidade de Campos, e outros lugares, ou a Minas 
Geraes em direcção ao inter·ior do Brasil; pro
vinciaes as que são destinadas ao transito publico 
nas respectivas Provineias; municipaes, e vici
naes, as que dizem respeito ao Município, ou 
moradores de certo e determinado lugar; esta di
visão se deduz da Lei de 29 de Agosto de 1828, 
que estabelece o -modo pelo qual devem ser a~ 



c-onstruc<;ões das estradas) e como serão desem:.... 
penhadas por empresarios nacionaes, ou estran
geiros, da Lei àe i 8 de Agosto de ·i 821 mandada 

executar pelo Decreto de 20 de Outubro de 1823, 

que attribue á Secretaria do lmperio os objectos 
relativos ás estradas; do artigo '1 O § sa do Acto 
Addicional, que declara compelentes as Assem
bléas Provinciaes para legislar sobre as estradas 
que n&o pertenção á Administração geral do Es
tado, precedendo proposta dos Presidentes de 

Provincia em conformidade com o disposto na 

Lei de 3 de Outubro de '1834 artigos 5o e 12; e 

finalmente da Lei do '1 a de Outubro de 18:28 

que incumbe ás Camaras Municipaes providenciar 
sobre construcção, reparo, e consenação das es

tradas, caminhos, e sobre o arruamento. 

§ go Competencia. Da doutrina estabelecida no 

paragrapho antecedente segue-se que as estradas 

geraes estão a cargo, ou são da competencia da 

Administração Geral, que as estradas Provinciaes 

estão a cargo da Administração .local, e que ás 

Camaras Municipaes incumbe velar sobre as do 

:Município respectivo. 

§ 9" São lambem apphcaveis as Leis de 9 <le 
Setembro de i 826~ que Jnarca os casos 1 e o 

modo, pelo qual deve efiectuar-se a desapropria-
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ção por utilidade, ou necessidade publica·, · e ·a 
Resolução n. 353 de '1 ~ de Julho de 1845. arti
gos 1 o, e 4", sobre a abertura, alargamento, ou 
prolongação das estradas· por uli1idade municipal 
da Côrte, ou do Município neutro; devendo-se 
observar quanto á desapropriação por utilidade 
provincial, e municipal as leis das Assembléas 
Provinciaes, artigo 1 O § 3" do Acto Addicional. 

TlTllLO H . 

lDR$!! ~OJoh·~in=iç®e!!!, ®~I! hll1'l!J'O:iito.<;;, §Uiê cd!.hri~ãa, 

eia~:.:fll!ifiea~ão d!:lllll Ji•e•nda~ ~•ubii«;a!!l. 

§ '1° Sem haver contribuições o Estado não 
póde manter- se, nem defender-se; é a razão pela 
qual dej)ois de tratar do dominio 1\acional, suas 
subdivisões, seus elementos constitutivos, regras 
de gestão geral, e especial, e competencia, nos 
occupamos agora dos impostos;· a Constituição no 
§ '15 do arligo '179 não isenta a pessoa alguma 
de contribuir para as despezas do Estado em pro
porção dos seus haveres. 

§ 2" A Economia poli tica como sciencia dos 
factos sociaes, que mudão, se modificao, e se des
envolvem como a Sociedade, cuja siluaç;Io com
prehende7 e esclarece em n•l_ação á riqueza Na-
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:eionaJ, indica os meios ·apropriados para desen
-volver os elementos da rique.za publica; dahi as 
suas ·relaçõ.es com o Direito Administrativo em 
ma teria de impostos (1 ), porque os impostos são 
um dos elementos da riqueza, ou miseria publica 
e exercem grande influencia sobre o valor permu
tavel, e productivo ; mas sendo o imposto a re
tribuição da protecção . exercida pelo governo em 
nome da Sociedade, a sua arrecadação se effectua 
ou immediatamente, ou por administração, ou 
por meio de contt:actos como veremos adiante, 
além do que fica dito nos §§ 25 a 32 do Capi
tulo -Domínio do Estado. 

§ 3" Não havendo porém ainda um Codigo de 
finanças, que comprehenda as regras, pelas quaes 
se deva dirigir a Administração do Estal o no que 
é relativo á receita, e despeza do Imperio, ar
recadação, fiscalisação, e distribuição das rendas 
publicas, ou dos impostos, forçoso é· recorrer á 
lei fundamental, e regulamentares do Thesouro 
.Publico Nacional, ás Leis annuas, e outras pro-

(l) P6de- se consultm· Le t1·aité de la j01·tnne pnblique, de 
MM. Macarel et Boulatiguier; 'I'raité eles cont1·ibntions eli
rectes de Gervaise; Ganille, Science eles finances / Ferreira 
Borges, Principias de Synthetologic~ / Dictionnai1·e d'Économt·e 
polit1:que, verbo Finances. 



mulgadas em diversos tempos para fazer conhe
cer a sua natureza e divisão. 

§ 4·0 Divisão das contribuições ou impostos. A 
natureza dos impostos tem relação intima com as 
diversas fórmas de governo, com a legislação, e 
costumes do seculo, e por isso tem variado mui
to em sua fórma, distíncções, e modo de execu
ção, igualdacle e desigualdade entre os contribuin
tes; mas sem entrarmos em todas estas particu
laridades, e examinando sómenle o systema das 
nossas finanças temos que as contribuições, que 
actualmente se arrecadão são clireclas e indirec
tas ; as primeiras recahem directamente sobre as 
pessoas, suas propriedades, profissões, e empregos 
de qualquer genero; as indirectas recahem sobre 
generos e mercadorias de consumo, e conseguiu
temente são pagas indi reclamente pelos contri
buintes, ou consumidores; umas e outras assentão 
sobre a propriedade, profissões, empregos, trans
acções, successões, e consumo. 

~ 5° As contribuições directas, assim como as 
indirectas são decretadas pela Assembléa Geral 
precedendo proposta do governo , ou sendo 
apresentados os Relatorios das diversas repartições 
pelos Ministros e Secretarias de Estado á Gamara 
dos Deputados até o dia J 5 de Maio, expondo 
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as medida3 tomadas para camprimento de seus 
oeveres, e a necessidade, e utilidade do augmentQ
ou diminuição das desp "zas publicas, artigo 15 § 1 O 
da Constituição, artigo 42 da Lei de 15 de Dezembro 
de 1830 ; a sua arrecadação é autorisada nas Leis 
do orçamento annualmente, ou é alterada ou sub
stituida, eo tno convem. Lei de 14 de Novembro 
de 1827 artigo 6", lei de 8 de Outubro de 18.28 
artigo 6o, a Lei de 15 de Dezembro de 1830 
artigo 30 , e as demais Jeis annuas . 

s. 6" Todas as contribuições direclas, á excepvão 
daqueilas, que estão app!ica<.las aos juros, e á 
amortização da divida publica, devem ser annuai
mente estabelecidas pel a Assembléa Geral, mas 
continuaráõ até que se publ ique a sua derogação, 
ou sejão substituidas por outras: artigo '17 t da 
Const.i tuiç:lo. 

§ 7° Classificação das Rendas Publicas. A fixa
ção das despezas Nacionacs, e Provinciaes pelos 
Ministerios COlTespondia á Receita do lmperio nos 
annos fina nceiros anteriores a '1832; a Lei de 24 de 
Outulll'o do dito anno, c1assilicando asRendas Geraes 
e Provinciae~, enumerou no arligo 77 as que per
tencião á primeira classe, e no artigo 8.;3 declarou 
as que pertencião á segunda elasse nos seguintes 
ter1nos : « pert_encem á Hecei~a Provincial todos 
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os impostos ora existentes não comprehendidos na 
Beceita Geral . » 

O Acto Addicionàl ('12 de Agosto de 1834) sub
stituindo os Conselhos Geraes pelas Assembléas Pro
vinciaes, e isentando da autoridade da Assembléa 
Legislativa da Província, em que estiver a Côrte, 
.a mesma Côrte e o seu Munieipio, obrigou a mo
dificar a class iCcação an~erior, separando-se então 
as "contribuições pcr ~encentes ao Município neutro, 
e as rendas com applicação especial, Lei de :20 de 
Outubro de '1838 (2). 

A rreação de novos impostos, o melhoramento 
da situaçãn do paiz, e a trans!'erencia de despezas 
Provinciaes para o geral, proporcionárão a classi
ficaçrro da Lei n. 5H, de 28 de Outubro de 1848, 
que abolindo a distincção feita pela Lei de t '1 de 
Oulubro de 1837, determinou qlle as rendas 
com app\icação especial . fossem arrecadadas~ e 
escripturadas conjunctamente com as rendas geraes, 
classificação, que lem sido seguida posteriormen-

(2) A classificação da Lei de 20 de Outubro de 1838 con

:seJ·vou-se até á Lei de 2 de Setembro de 1846, a qual fixou a 
despeza, e orçou a receita para os exercícios de 18-:1:6 a 184 7, 
e de 1847 a 1848, autorisando o Governo a tomar por 

emprestimo as rendas ele applicação especial no anno da 
dita Lei, 
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te (3), a saher :·Rendas Geraes ordinarias (4}., Pe
culiares do Município, Extraordinaria, e Depositos. 
das quaes trataremos nos capítulos immediatos .. 

CAPITULO I. 

Rendas Geraes Ordinarias. 

§ 1 • Rendas Geraes são aquellas , que têm 
applicação a despezas da Administração Geral) 

(3) Póde-se consultar as Leis de 17 de Setemlwo de 1851, 

ll de Setembro de 1852, 28 de Setembro de 1853, 6 de Ülltu
bro de,l854, 15 de Setembro de 1855, I 0 ele Outubro del856, 

26 de Setembro ele 1857, mandada vigorat· pelo Decreto de 

15 de Setembro de 1858 para o anuo financeiro de 1859 a 1860. 

(4)' Chamão-se rendas ordinarias as que provêm da cobran

ça regular das contribuições, e dos rendimentos dos bens Na

cionaes, cujo pagamento se faz ou por uma tarifa estabelecida, 

ou em tempo e occasilí.o prefixa, em casos, ou pot· motivos cer

tos e determinados; extraordinari as as que pt·ovêm da volun

tariedacle dos contribuintes, v. g., da contribuição para o mon

te-pio dos offi.ciaes militares, ou da coutribuição eventual, ou 

independente de tarifa, ou época fixada na lei ; em outro sen

tido chamão- se rendas ordin:uias as que se fol'lnão das contri

buições, e rendimentos já de tempos conhecidos, e usados com 

applicação- ás clespezas ordinarias ; e extraordinarias as que 

se formão pelo producto de contt·ibuições extt·aordinariamente 

decretadas em circumstancias de urg·encia, ou para fins es

pecraes. 



embora o seu produ c-to tenha sido · realisado · em 
qualquer província do Imperio. 

§ 2" 1\ receita geral do Imperio · annualmente 
orçada na respectiva Lei é effectuada com o prod·uc
to da renda geral arrecadada dentro do exercício 
da mesma Lei ( 1 ·de Julho ao ultimo de Junho do 
seguinte anno) sob os títulos abaixo designados, e 
nos tres capítulos seguintes. 

§- 3•- Bireitos de importação para consumo. A 
Carta Regia de 28 de Janéiro de 1808 abrindo os 
portos do Brasil ao commercio directo estrangeiro 
impôz a taxa de 24 •j. de entrada sobre todos os -
generos, e mercadorias estrangeiras importadas em 
navios nacionaes, ou estrangeiros sem distincção 
de portos da procedencia das mercadorias , nem 
nacionalidade de navios ; mas o Decreto de i 1 
ele Junho elo mesmo anno reduzindo a 16 o /o 
os direitos de importação das fazendas, e mer
cadorias portuguezas, transportadas em navios 
portuguezes, e o Decreto de 28 de Janeiro de 1809 
isentando do pagamento dos sobre di tos direi
tos de 24 ·; . os generos, que os tivessem pago 
nas Alfandegas de Lisboa e Porto, o Decreto de 
7 de Agosto de 181 O estendendo este favor aos 
generos, que tendo pago os direitos de importação 
no Brasil entrassem depois nas Alfandegas de Por-
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tug_al, ~Tratado com a In-glater.ra dg J 9. de Feverei
ro de 18'1 O estipulando· que·.as suas mercadorias 
P?_gari~o sómente '1 5 o/o de importação nos domínios 
portuguezes, revalidado a. 17 de Agosto de 1827, e o~ 
tratados celebrados com a França, Prussia, Austria, 
Cidades A~1seati cas) Dianamarca , Belgica, e Esla-:
dos-Unidos tornárão quasi sem applicação a dispo,
sição da Carta Hegia de 28 de Janeiro de 1808, 
al~m de causarem grande decrescimento nas rendas 
publicas; em consequencia a Lei de 24 de Setembro 
de 18:28 determinou qtie os direitos de imporlação 
f cari ão igualmente taxados em 1;) 0

/ 0 sem dislinc

ç&o de importadores; cor.cluido porém o tempo da 
<furação dos tratados a Administração cuidou logo 
de elevar a taxa destes direitos para equilibrar a 
receita com a despeza publicando a Tarifa de '1 '2 
de Agosto de 1844·, que apezar de não ser de todo 
perfeita marcou todavia nova época na po1itica 
commcrcial, não só por ser o primeiro traba lho regu
lar, que ti ve mos neste genero, mas lambem porque 
houve mais liberdade na fixação das taxas em razão 
de ler expirado o termo dos tratados, e assegurou 
ao Thesouro um augmento considerave1 nas rendas 
publicas éomdireitos dobrados, que creára; abo
lidos porém os direitos differenciaes pelo Decreto 
n. 608 -de 4 de l\!faio de 1819, que consistião em 
pagar mats um terço dos direitos estabelecidos na 
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Tar-ifa~ d'às,· ;Úra~miégas · as ;mercadbrias estrangeira-s· 
iruportad:as·-no~ Imperi0- ern Lrra-vios estrangeiros;· e' 
despachadas para consumo, foF- necessa-ri0 r-econ-: 
si-d-érar · a Tarifa de· 12· · dé~ Agosto·· de 1 84~:· pa-rá · 

melhorar- o- nosso· SJStema~firíance·i ro- conf6nhe a 
theoriac das franquezas con1nteteiaes·sem perder ·de 
vista as ciPcumst·ancias·pecu4iares do noss0 paiz~ 

·e . a A:dminis-t.ração commet-tendo o· seu· exame a
pessoas habili'tadas mandou finahnente-· executar a 
neva~ Tár-ifa qtJe-acompanha o~Decr-e-to- n·. 1914 de 
2~de ·Março-·d-e ·18·5Tcom a"mocli1icação ·do"· outro· 
Decreto n . 2"034 de 25 ·de· Novembro do mesmo 
mmo; o·qual 'permitte a· verifiéaçã'o do peso liquido· 
real das '"" mercatlorias .sujeitas a · direitos na razão 
de · peso com o abatimento das, iaras marcadns na · 
Târ-ifa em vigor quando o dono da mercadoria, ow 
seus-prcp<:>~tos a requererem; ou o feitor conferente 
do despaclro, ou da · confere·ncia -da saliida a re
clamar·; no · i11teresse da fàze11da publica ; e dá 
a ·regra·· conveniente para essa · veriCcaçãu. Vide 
Deere tos·· ns.-22-18 e-· 2250 ~de 15 de 'S·et'ffmbí·o ·de 
18:581 Appendice :· 

§ ---~ ·- Di-reitos de -baldeação· e· reex-portação·; Os , 
dil'eitos de ba:ldeáç-ão e reex-por-tação ·bem ·como· os ·· 
dê importa{lã<) têm-soffrido· lamb-em suas modifica
ç0es-comparando-se· a ·legislação · financeirà ·antiga· · 

49 11 
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com a modetna ; porquanto tendo o Decreto de 1 f 
de Junho de 1808 fixado em 4 °/o os direitos de 
baldeação das fazendas e mercadorias importada& 
no Brasil para serem reexportadas para paizes es
trangeiros, o Decreto de 26 de Janeiro de 1811 
reduzio a 2 o; o os direitos de baldeação, prestando 
seus donos as fianças .do estylo até verificar que 
realmente tinhão entrado em portos estrangeiros, 
exceptuado desta regra geral pelo Decreto de 7 de 
Dezembro de 18H declarado pelo Alv. de 26 de 
Maio de 18'12 o caso de sinistro por força maior, 
em qu e o dono das mercadorias fosse obrigado a 
muda-las, ou retira-las de bordo, bem como o caso 
da in navegabilidade do navio, que não estão sujeitos 

. a direitos de baldeação, e tendo-se estipulado no 
tratado celebrado com Portugal em 29 de Agosto 
de 182::> que os direitos de baldeação nas mercado
rias porluguezas depois da Independencia do lm
perio ficassem como d'antesJ e nos tratados com a 
França em G de Abril de 1826 e com a Prussia a 9 
de Abril de 1828 que as mercadorias Francezas e 
Prussianas fossem consideradas coaJo das nações 
nhis favorecidas, a Lei de 25 de Setembro de 1828 
igualou a 2 o J" os direitos de baldeação para todas as 
mercadorias importadas em quaesquer navios, na
cionaes ou estrangeiros, e de qualquer origem que 
fossem as mesmas mercadorias , derogado nesta 
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part~ sómenle-o AI v. de 26 de Maio de 1812; p~ra· 
acautelar o extravio destes direitos forão dadas pro
videncias iiscaes nos Hegulamenlos de 13 ele: Se
lembro de 1833 , c 22 de Junho de '1836 , nos 
quaes expressamente se determina que os direitos de 
baldeação sejão arrecadados nas Alfandegas, que 
os Co m mandantes ou mestres das embarcações bra
sileiras (i ncluindo os paquetes) -que sahirem de 
um para outro porto do lmperio sejão obrigados a 
levar carta de guia assignada pelo Administrador 
das rendas, ou prlo Collector declarando os gene
ros, qu e eondu:r. a bordo alim de verificar no acto 
de desembnrque que as fazendas não forão baldea
das para outras emburca1;0cs; que as conduzão a 
portos estrangeiros, debaixo das penas do artigo 
177 do Cod. Peflal ; modernamente o Regul. de 12 
de Agosto ele 181:4 reduzio a 1 ·;" do Ynlor das mer
cadorias os direitos de baldeação, pagando ma is 
.2 1/2 o/. se fôrem para qualquer parle fóra do Jm
pcrio; o ar tigos· deste H.egul.' o qual suspendeu 
provisoriamente os despachos por baldeação c reex
portação para portos dentro do lmperio foi revoga
do pelo Decreto n. 00:5 de 21 de Abril de 1849: 
quanto aos direitos de reexportação sendo anlerior

mente n "/. pela ava!iação da pauta, além do alu
guel do armazem, e das despezas da guarda até á 
sabida do porto, sendo por6m de producção ou ma-
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nufactura b!itannica., paga vão. 4 ·;. além d.as s<;>br~.-;

dit.as ' d.espez_as_; p~l~ Lei .de_ 25_ de S~temb~o d~ .. 
1_828 for~o. re.~u-~idos _ a 2 o/o os direit_os de reexpor
tação de. todas as . mercadQrias impqrta~a~ em. 
quae~quer navios, ~acionaes ou estrangeiros; e de 
qualquer origem que sejão as mesmas mercadorias; 
mas o Regulamento de 12 de Agosto de 1814 e~-::

tabelecendo que os_ direitos de reexpor~ação seja o 
sómente de 1 •j. do valor das mercadorias, exige 
mais -1/4 •j o d9 respectivo valor em cada mez de 
demora nas Alfandegas do lmperio, em cujos cofre~ 
devem conservar-se as letras de reexportação at~ 
o fim do semestre aàdiciotial ao ex.ercicio em que _ 
farão aceitas, Av. 1.1 . 253 de O de Novembro de 
1852 . 

§ 5o Direito:; debal_deação e reexportação para 
a Costa d' Africa. Estes di reitos forão elevados 

' 
a 15 ·;.pelo artigo '10 § '1° da Lei de 22 de Outu- _ 
bro de 18:~6; mas pelo disposto na Portaria de 17 
de Abril de '1837 todas as vezes que pelos docu
mentos, que os despachantes são obrigados a apre
sentar para exo~eração da responsabilidade, a que 
ficão sujei tos pelos despachos de baldeação e re~x

portação c~nstar que as mercadorias desembarcá- . 
r~o em algum,pqrto da Costa d'Africa, embora 
os d~.;pachos fossem pedidos para outro diiTerente, 
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deverri-se deàuzír ~s 2 o I o já 1)a:gos -~~,~ 15 ~;~ áe 
baldeáç:to e :r~expbrtaçitõ pÍuâ a ·costa d'Aftica; ~ 
:polvora eslrangeirà, que pela Lei de 20 de Outubro 
â 'e 1'8-38 pagava .50 o/o de direitos de baldeaÇão 'e 
I~eéxportação para a Cosla d' Africa, .direitos, que fó
·rão reduzidos a 20 "/o pela Lei de 30 de Novembro 
âe 1841 ; hóje a polvora estrangeira , assim como 
quaesq u e r ou !r os generos reexportados par a a Costa 
d'Africa, pagão uma taxa igual á metade dos direi
tos de importação para consumo. 

§ o" Expediente dos generos estrangeiros na
vegados por cahotagem, livres de direitos de con
sumo . O expediente dos generos estrangeiros despa
chados com carta Jc guia de 'i '1 /2 o/o que pagava nas 
Alfandegas do lmperio foi snhstituido por '1/20 ou 
5o/o da import.ancia dos direitos de consumo lançados 
na Tarifa, que os mesmos generos te rião de pagar se 
não levassem cnrta de guia, Lei n. 3G9 de 18 de 
Setembro de t 845 àrtigo 2 1, Hegul. de 2.2 de Ju
nho de 18::lG, Ord . do Thesouro n. 63 de 2 de 
Julho de ·184·G, e n. 49 de 18 de ~buço de '1847 . 

§ 7o Direi los de expediente dos gcneros do paiz. 
Os geneí'OS ue producção do paiz pagão nas Alfan
degas do lmiJério J / 2 o/o em subs:ituição de diver
sos cmo1umento·s, que farão abolidos pelo artigo go 
do Regul. de 20 de Setembro de 1834, e suspen-
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sos pela Potlária de 2ü· de Novembro do mesmo 
an.no, Lei de 2.0 de Outubro ele 'i 838 artigo ·14; 
bem entendido que pagão este imposto sómen!e 
aque11es generos, que effectivarnerite entrão nas 
Alfandegas, e são por el1a~ despachados, Ord. de ·tO 
de Novembro do mesmo anno de '1838; assim como 
os que são transporiados de uma para outra pro
víncia ainda que a materia prima seja estrangeira, 
Ord. de 18 de Janeiro de ·1840, artigo 9o do Hegul. 
de i 2 de .Agosto de '1 844 ; hern assim os generos 
nacionaes, que sahem do Imperio, e voltão a elle 
mesmo por arribada do navio, sendo revendidos, 
OreL de ·J O de Outubro de J 8:50, r os diamantes re
gulados pelo artigo 1 Q do Regul. de 2 Je Janeiro de 
184·7, Ord. de 8 de Janeiro de '1848, Vide Av. n. 47 
de 'lô de Ma io de '1800. 

§ so Direilos de expediente dos ge neros livres . 
Pelo artigo 98 do Regul. de 22 de Junho de 
·J 836 são isentos destes direitos : '1 o, os generos 
que "ierem para o serviço dos arsenaes de guer
ra, marinha e outras repartições da Administração 
Geral do Estado, em virtude de ordens dos respec
tivos 1\finislerios ; i", o ouro. e prata em barra ou 
pinha (menos as obras de ouro c prata, cujos fei
tios são sujeitos a direitos, e expediente), em moe
da estrangeira, em . moeda nacional ·. fabricada na 
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casa d:J. moeda do Imperio; 3°, os objectos elo uso 

dos Ministros estrangeiros, guardada a respectiva 
.reciprocidade; e os dos Agentes Diplomaticos bra
sileiros quando regressarem para o Imperio; 1-", 

-<t roupa do uso das pessoas que entrarem no Irn
perio; t)o, os generos de producção brasileira ou 

es trangeira desembarcados por causa de ruina da 
embarcação, que os condllzio, e que pretenderem 
reembarcar, e exportar, não pagão exped iente, 
mas sómentc a armazenagem; o Decreto n. 728 
de 9 de Novembro de ·1850 alterando o disposto 
no Regulamento de 'i 836, determina que a arma
zenagem seja cobrada na razTio de 60 réis diarios 
por tonelada de arc1ueaçâo. 

§ 9" Direitos de armazenagem. .Ao direito 
da armazenagem dos volumes pertencentes aos 

carregamentos das embarcações arribadas, que se 

cobra na razão de 60 réis diarios por tonelada da 
arqueação, contado do dia , em que o navio acaba 

-a descarga para o deposito da Alfandega , I e i n. 
728 de 9 de Novembro de ·1850, accresce o 
-direito da armazenagem addicional conforme 
o artigo tu da Lei de 1 ·l de Outubro de ·1837, 

que consistia em arrecadar-se '1 °/0 addicio
nal ao imposto do expediente das Alfandega~ , e 
·J -t/4 o/o ao de armazenagem, que é ,devida do dia 
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:~~gu~nte da e~tr:ada ~dos ~gen.eros .e m·er.cado;rias nos 
.arr;nazens .Ja,s- .Al.(a-~de,gas, ·e úasas ,a-lfande-gadas, 
. acha-se actualme.nte ·substituído por 1/1 00 -d6s 
direitos de importação -lançades na Tarifa, conti
nua·ndo a .sua escri,p.tuFação ·como se acha no De~ 
o-re lo de .[ 2 de Agaste de 1. 844,"C{uanto aos pra-

-.zos, Lei ele '18 de Setembro cle '1 84!5. 

§ 1 O. Premios de assignados. O premio ele 
·assignado é uma contribuição, que pagão os as
signant.es Jas Alfandegas, computada por mez, 
sobre as quantias por que- são debitados nos bi
lhetes ou assignados dos direitos das mercadorias 7 

que dcspachão sob fiança; conforme a Lei de 23 
de Outubro de 1827 artigo 1 o os assignantes das 
Alfandegas do lmperio, que despacharem merca
dorias sob fia-nça aos respectivos direitos pagão 
1/2 oj" ao rnez pelas quantias, que excederem 
a 4·00$ ; e os despachos acima deste valor pa
gão uma qt arta parte em dinheiro á vista e o res
to em um, só assignado c.om o prazo de quatro 
mezes com o premio sobredito, Lei de 18 de Se
tembro de ·1815 artigo 26, que alterou o dis- -
posto no artigo -10 da Lei de 3'1 de Outubro de 
1835, a qual permiltía assignados quando a im
portaneia ele cada despacho fosse superior a 2009 
r~is. 
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§ i L tA1'l·cür'a;gem. ·É úma conlFihuição sohre 
ra na·vega_çã'O de barra fóra ' qée paga·vão . a.g 
.emhárcacões ·nacionaes e eslrangei·ras, que ,n-a :..:. 
Yegavão para ·portos em que exi-stem ·Alfande
rgas; hoje porém sómehte .pagão este imposto as 
embarcações estrangeiras. A lei de 1:5 de ÜB

tubro de '1831 artigo !51 § 7°, que fo-i a que 
creou este imposto, determinava que fosse elle 
cobrado sobre todas as embarcações, que nave
gassem para portos fóra do lrnperio, na razão de 
10 1~is diarios por tonelada, contados dentro de 
50 -dias depois da entrada nos portos do lmperio, 
ou até o abandono legal antes desle prazo, fi
cando comprehenâida nesta imposição qualquer 
outra, que até aquella data se cobrasse debaixo 
da mesma denominação : mas tendo-se reconhe:. 
ciclo que as disposições das Leis posteriores, taes 
como a de 31 ele Outubro de 1835, 22 de Outu
bro de ·1836, 21 de Outubro de 1813, e Regul. 

_ de 20 de Julho de '181·4, que elevárão progress~va

rnente esta taxa até á quantia de 900 réis por to
nelada, sem attcnção alguma aos dias de demora 
dentro dos portos; inclusivamente as embarcações, 
que entrassem pvr rranquia, ou por escala, reco..:. 
nhecendo-se, digo, qile estas disposições erão con
trarias ao interesse do colnm-ercio , excifavão quei..: 
xas, e diminuião a exporlação dos gerieros do 
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:paiz, e os respectivos direitos, seguio- se o systema 
opposto, reduzindo-se a 300 réis por tonelada o 
imposto de ancoragem, que actualmente devem 
pagar as embarcações 1 que navegão entre os por
tos estrangeiros, e os do lmperio, e extinguio-se 
o que pagavão os navios de cabotagem, tal é a 
disposição do Derreto n. 92.8 de 5 de Março 
de '1802. 

§ 12. Direitos de Hi "/o das embarcações es
trangeiras , que passão a nacionaes. Pela com
pra e venda, ou qualquer oulra transferencia de 
embarcações estra ngeiras, que passao a nacio
naes paga-se o imposto de '15 ·,'. do seu valor, Lei 
de '15 de Novembro de ·183 ·I artigo 51 § ~11 , H.e
gul. de 30 de Maio de 1836 artigo 86, Lei n. 7 '19 
de 28 de Setembro de 1853 artigo s· § t l ; desde 
a data da escriptu ra de compra, e acontecendo 
desfazer-se a venda, continua·-Sé a cobrar a anco
ragem devida como embarcação de longo curso 
estrangeira desde a da ta da escriptora de renda até 
o t.empo em que a mesma ancoragem fôr devida. 

§ 13. Direitos de ts o/. da compra e venda das 
embarcações . Este imposto é devido em todas as 
compras e vendas de nav ios e embareações de 
qualquer .lote, á excepção _unicamente das janga
das, e· barcos de pescaria , Alv. de 20 de Ou tu-
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bro·de ''1852. §'4"; é um dos denominados do Baüco, 
incorporado á receita -geral emquanto não se es
tabelecer o novo Banco, Lei de 8 de Outubro de 
1833 artigo 5o § 2·, Lei n. 608 de ·1 'i de Setem
bro de 1852, e 7 •!9 de 28 ele Sele,mbro de '1853, 
devendo-se cobrar este imposto ainda no caso de 
,permuta ele uma embarcação por outra, e occor
rendo duvida no modo de arbitrar-se o seu valor, 
observa-se o disposto no artigo 87 do Rcgul. de 30 
de Maio de -1836, Av. de '17 de Novembro Je ·1837, 
e n. ·19 de 6 de Abril de ·1843. 

s ·11 Direitos de exportação . Os direitos de 
exporiaçao dos generos de producção bras·iJeira, 
que erão de 2 o/. pela legi::;lação antiga, AI v. de 
25 de Abril de ·181 8, e que forão elevados a 7 o/o 
pela Lei de 31 de Outubro de -1835 artigo 9" § 6', fc
rão reduzidos a 5 °/o pelo Decr. n. H33 de 23 
'de Março de 1853 (l); excepluão-se os seguin
tes: o páo brasil , e outros gcneros de producção 
nacional , que se exportarem por conta da Admi
nislração geral do Estado, em virtude de ordem 

( 1) Pelo § l 0 do artigo ll da Lei n. 884 do l 0 de Outubro 

da 1856 foi novamente elevado este imposto a 7 °/0 paea ser co-
brado desde o 1 o de Janeiro· de 185'7 até o fim do anno nno.n

. ceiro de 1858 a 1859. 
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diTeitos de ·expurtaÇão; Reg:u'l. 'de 3'0 -de . i\f'àíô. 
de 1836 ártigo 95; ds courus ila Província dó Rtó 
Gran·de do Sul) que tamHem paga vão : 2 o /o de 
exportação, passárao ã ]:iagar f5 o;., para os paiz-es 
estrangeiros, Regul. de ·30 de Maio de 1836 ar
tigo 9B; e depois forão reduzidos ã 7 o/ o peJ·a Leí 
n.514de28 de Outubro de 1848; ó ·café pàga 
4'o/o de exporlaç~o) "Cilado Regui. de 30 de I'ííaío 
de 1836 artigo ~9 § 2"; a polvoi'a fúbricada por 
conta do Governo paga 2 "/o de exportação, e 
hem assim o ouro em pó sobre o valor de 3S600 
á oitâva; Ord. de 13 de Agoslo de 1849, e ash arras 
hão se_ndo fundidas na Ca~;a da Moeda, Ord. de 
31 de Ago·sto de '1849 ; os diamantes pagao 
1/2 o/o de exportàção, Lei de 2 de Setembro 
de 1846 artigo '12. 

§ 15. Expedie::lte das Capatazias. Expediente das 
Capatazias é uma contribuição ele 5 réis p·or arroba 
de volume, que se cobra nas mesas do Consulado 
por indemnisação das despezàs de capatazias, con
servação das ponles, guindaste, e risco do embar
que e desembarque dos genm:os, no acto da arre
cadação dos outros direitos, HeguL de 30 de Maio 
de 1836 artigo 96, Begúl . de -i4 de Março de J 838; 
conseguintemente não pagão este imposto os ge-



nex.os.~ d~spachados. ·s..ohr~ _a.gu.a, ~em ii"J) Il} a,- em::-·~ 

b_çtJ.:qite~ ou desymbar,ftue na.s,po.oJe.S do GonsriladQ-,· 
Orde.rn.de .. 2 '1, de Nove.mbr.o.de 1. 8:4.4~:-

§ ·16 . Renda do Correio geral. A taxa , ou porle 
• ... - • t ~4 • • ' • 

do 'CorreiÇ é u n~a contri buição, o~ paga, que s~ 
pe.rc~l?e pela conducção das c_a rt~s . e pa,p~ is, regu
láda ' pelo peso , e córn . attenção ás 'd_istancias de 
m·ar· e terra entre uns e. ?u~ro_s Correios,_ donde vêm~. 
e onde se receb~m ; o Regul_. de 21 de Dezembro 
de 1844, Instr . de_ 15 de Dezembro de 1847, ~ 
Reguf. ns . 637 de . 27 de Setembro e 638 de 28 do . 
nÍe.sÍno rnez do anno, de '18~9, qu~ estabclecêrão . os 
portes dos Correios, e fórma de sua arrecadação, 
vão ~er modificado~ pelo Governo em vi rtude da 
autorisação do§ so do artigo 29 da Lei n. 938 de27 
de Setembro . de ~1 857, organisand.o uma s~cção 

., ,- . ,. ' 

ese~~ial p~ ~a o serviç~ P?Sta_l para fóra do Jm -
p~ri _O. 

§. '17. Renda . da Casa da Moeda. A renda da Casa 
da Moeda. proYém dos . trabalhf?S de s u~s respectivas 
offi.cin~~~ laes são a.daeslamparia das Apolic.es.or
ganisada pe:o Regul. de 23 de Março de. J 838 , 
m..odifi_cado.pelo dq '1 o de Junho de 1850, e 1J.e1o.de 
n,. 189 de 30 .de. Junho de 185 ·1, incurqhindo-!he. 
tambej'n a. impressão das esta!llpas de letras1 e co...;. 
nhe~imentos do papel sellado, Regul. de 31 de De-
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zemb.ro de 1 81:>1: de letras para o Thesouro, de As-. 
signados da Alfandega, de oflicios, de avisos, de 
letras, de conhecimentos da Heceita da Thesouraria 
geral, listas .de emissão de letras, sellos dos cor
reios, etc. ; a oflicina de fundição, ele ensaio, de 
abrição destinada para abrir os cunhos, sellos, pon
ções ; a ollicina de laminação destinada para fabri- . 
car as machinas e utensílios necessarios para a 
Casa ela Moeda, a que é destinada para cunhar as 
moedas, e oulras; e 4e estabelecimento rege-se 
ainda pelo antigo Regulam enlo de 9 de Setembro 
de 1 GS6, e pelo de ·13 de Março de 183·~, ,aLerado 

pelo de 25 de Abril de 184·0. O governo foi auto
risado a reforma-lo pelo artigo 31 da lei de 28 de 
Outubro de '184,4. 

s '18. Senhoriagem da Moeda. Pela legislação 
antiga havia difhrcnça entre senhoriagem e bra
çagem; porque <l senhoriagem era o direi lo, que 
t:e pagava em reconhecimento do senhorio, e espe
cialmenle do que o I ~nperante percebia pelo fabrico 
da Moeda, Regimento das Fundições ; e hraçagem 
era o serviço do que traba1ha por seus braços, e 
mais propriamente indica as del'pezas do cunho da 
Moeda ; hoje desde a publicação da Lei de 31 de 
Outubro de 1835 desappareccu essa differença de
nominando hraçagern do fabrico da Moeda o que 
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de senhoriagem i e reduzindo a sua quota a 1 "/~nas 
Moedas de ouro, a '5 9f., nas de prata, Lei de 26 de · 
Setembro de 1840 artigo 15: o Decreto n. 1222 de 

29 de Agosto de ·1853, que revogou o de 5 de 
Agosto de ·1849, e de 27 de Março de 18~1, e5tabe
leceu a labella das taxas da afinação, fundição e cu

nhagem do ouro e prata, que se devem cobrar na 

Casa da Moeda. 

§ ·19 o Typographia Nacional. Este estabeleci

mento deduz a sua renda das impressões officiaes e 
particulares i rege--se pelo Regul. de 30 de Abril 

de 1840 ; em Yirtude ela aulorisação do artigo 35 
ela Le'i de '18 de S ete mbro de 1845 cxpedio-se o 

Regul. no 27 de 12 de Março de 184·6 para fazer 
effectivo o pri vilegio) de que já gozava elle da 
exclusiva impressão elas Lei:5, Decretos, e outros 

actos governalivos; depois da sobredita Lei de 18 
de S : tembro de 1845 considerou-se abolido o im

posto das typographias, por o ter eliminado da 
lista dos impostos, Aviso n. ·127 de 5 ele Novembro 
de J840. 

§ 20. Renda da Casa de Correcção. A renda da 
Casa de Correcção do Rio de Janeiro provém do 

trabalho de suas officinas ; rege-se pelo Regul. 

no 678 de 6 de Julho de 1850. 
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§.: 2·1. R~mJa- da· F{lbrica~ da(polv-ora, d'à, F'a.bFi-ca 
de fer~o de Ipanema·, rerulà dos, Arsenaeíl., e dos pFo
pr.iosNadenae.s'. O HeguL da fi'abr·ica da polvo-r a da
Estrella ·é de-20 de- Mar-ço de 1-840; o seu rendi
mento pertence também á rece-ita geral, L_ei n. 58 ~ 

dfd) de-Outubro de 18-33 artigo 31 § '2 t; o Decreto 
n. 375 de 3.d-e-Agosto de ·j 844 approvou·as Ins-lruc
ç(:}es para a-venda- da polvora nacional nas p.ro
vincias. A renda da Fabrica de Ipa-nema- resu-lta 

• dos.trab<!_lhos, que faz, e .vende; não tend-o p0rém 
si_do pqssivel até a_gora elevar este est;:~bclecimento 
ap gráo de p~osperidªde convenie_nte> a Lei n. 555 
de 15 de Junho de :1850 autorisou o governo para 
arrend.~-la. A renda dos Arsenaes resUlta princi
palmente da vend~., dQ~ generos, que nelles. se· tor:
não desnec~s~arios, OlJ i nu teis; la.mbem faz parte . 
d~lla o ren~imento da -cabrea, das pranchas. e das . 
barracas, qu5) . s~ empregão por aluguel em serviço 
particular, Lei de 27 de Outubro de-183.2 ar-tigo 3.4, . 
a ren_da~ dos .p_roprios Nacionaes consiste no pro
dueto dos an:endamentos, aforamentos, e venda dos 
terrenos, predios, ediiicios nacionaes, e das admi
nistrações dos predios, e terrenos incorporados aos 
_proprios Nacionaes, de que anteriormente tratámos. 

§ .. 22 ~ Renda diamantina, foros de terrenos, e de 
marinhas, excepto os clo município da- ·Côrte, lau-
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demio. Tendo tratado nos competentes .§§ do ·cap. : 
~ do Domini.o do ~stado - não só da adrr;tinistra-: 
ÇãQ dosterrenos diamantinos, mas lambem do que·. 
diz respeito aos terrenos de marinha, indicando as. 
bases para se calcularem as suas rendas, que fazem. 
parte da receita geral, devemos exceptuar os foros· 
destes ultirnos terrenos, que se arrecadão na ci
dade do Rio de Janeiro, porque pertencem á Ca
mara Municipal, conforme o disposto no artigo 9". 
§ 27 da Lei de 20 de Abril de 1838, e Aviso de 5 
de Agosto cl.e 1839, c Úrd. n . .i 93 de 12 de Julho 
de 18tH, passando a dizer alguma cousa ácerca do · 
lauciemio ; o laudemio é uma prestação, que se 
paga á Fazenda Nacional em reconhecimento do 
Senhorio directo nos terrenos de marinhas, e dos 
proprios nacionacs, na occasião de se alienarem ; 
a sua quota c a de :2 1/2 ·;o do preço da alienação, 
.ou a quarentena (de 40um) conforme os termos da 
Ord. Liv . 4'' tit. 38 a Lei ciyil marca os direitos, 
que compelem ao senhorio directo, e ao foreiro; 
exige qu e o foreiro obtenha o consentimento do 
.senhorio uirecto expressa, ou tacitamente afim de 
se effectuar a alienação, pelo qual consentimento 
o foreiro paga o laudetnio, pois que se procede á 
alienação sem esta clausula, cahe em commisso, Ord . 
. Liv. 4o tit. 3.8 de accordo com o § 3o do tit. ·1·1 do 
mesmo livro ; sendo de notar que supposto o laU:,.. 

49 i2 
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demio devido á Fazenda Nacional nos ca~os, em 
que tem lugar, incluído seja entre os artigos da 
Renda geral, não é com tudo revestido da na tu rezar 
e caracter de um verdadeiro imposto para que deva 
ser em tudo e por tudo regido pelas disposições 
das leis financeiras, que fixão a maneira de arre
cadar, e assegurar as dividas da Fazenda Nacional, 
porque neste objecto a Fazenda Nacional é tão su
jeita como qualquer outro proprietario, ou Senhor 
directo de bens aforados, Decreto n. 656 de 5 de 
Dezembro de 1849. Vide Aviso n. 60 de 25 de 
Junho de 1850, e Ord. n. '193 de 12 de .Julho de 
1851. 

§ 23. Sisa dos bens de raiz. A sisa dos bens de 
raiz é uma contribuição, qu-e se paga dos contrac
tos de compra e venda,:arrematações, trocas, e doa
ções in solutwn de bens de raiz, estabelecido pelo 
Alv. de 3 de Junho de 1809; a sua quota foi mar
cada em 1 O o/o sobre todas as referidas transacções 
sem isenção de pessoa, ou corporação ; a fórrna 
da arrecadação deste imposto acha-se amplamen
te desenvolvida no citado Alv. e nos Regul. de '14 
de Janeiro de 1832, 26 de Março de 1833 artigo 42, 
Lei do 1" de Outubro de 1836 artigo 1 , Ord. li v .1 • 
tit. 79 § 14, Av . de 28 de Setembro de 1847; e o 
Av. n. 233 de 23 d~ Setembro de 185'1 declara que 
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não havendo lei especial para o caso de sisa por 
compra de bens nacionaes, devem estas reger-se 
pela lcglslaçao commum. Vide Ord. Í1. 259 de 29 
de Outubro de -J85i, Av. n. 2:~3 de 26de Outubro 
de '18ti3; o pagamento porém da sisa riao deve ter 
lugar nos easos Je desapropriação para incorpo
ração nos proprios nacionaes, Av. n. 28 de 29 de 
Março de '18:4:'2; pelo artigo 12 da Lei do Orçamento 
de 1857 l!cou o Governo autorisado para organisar 
um novo Regulamento para arret:adação do impos
to da sisa, substituindo a mulla do Alv. de 3 de 
JtE1ho de 1809 pela de 'lO a 30 o/o do valor da cou
sa vendida, repa rti damente entre o comprador, e 
o vendedor, e imposta pelos chefes das estações 
de arrecad-ação . 

§ 2:4. Derirna de urna Jegua além da demarca
ção, addicion a1 das corporações de mão morla, 
direitos novos c velhos e de chancellaria. A decima 
urbana nas cidade.s do Rio de Janeiro, e Nic theroy, 
estende-se até uma legua além dê~ demarcação, 
que eslava feita para o pagamento della, Res. de 
23 do Outubro de 1832; passando áreceitapro
vincial pela Lei n. 58 de 8 de Outubro de 1833-; 
foi excep!uada a que pertence ao Município neu
tro pelo artigo 36 da Lei de 3 de Outubro de '1834, 
onde é arrecadada na Recehcdoria respectiva, 
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Regul. de 6 de Dezembro de '1834; de! la tratare.: 
mos mais amplamente no cap. das rendas peculia
res do Município. As corporações de mão morta 
paglío decirna dobrada de seus respec tivos predios, 
continuando a pertencer á receita geral, é arreca
dada na Côrte pela necebedoria, DecreLos de 7 de 
Novembro de 183·1, 23 de Outubro de '1832, Regul. 
IL Hi2 de ·16 de Abril de 184'2 artigo ·19, e de 
mais leis acima ciladas. Os direitos novos, e velhos 
são contribuições, que se pagão pelas merccs de 
empregos, e oflicios gerae:;, que não fôrern expres
samente isentos, ou sejão providos peio Governo, ou 
pelos Tribunaes, e Autoridades; as suas quo tas são 
muito variadas, conforme o valor e importancia 
do pecuniario, e honorit!co das dilas mercês, cujo 
Regimento antigo de 'i 66 i, e outras providencias 
posleriores forão refundidas nas Tabellas annexas 
á Lei n. 21-:3 de 30 de Norcmbro de 181: ·1, e Av. 
n. '168 de ·lG de Outubro de 1850; a coutrihuição, 
que hoje se denomina -Direitos de Chanccllaria
é a mesma que anteriormente se chamava - Sello 
rlas mercês- diversiiicanclo a sua quota segundo a 
importancia, e qualidade das mercôs ; a arrecada:. 
ção destes direitos aclualmente se faz pelas Tahel
las annexas á citada Lei de 30 de Novembro de 
1841, e Av . de 16 de Outubro de 1850. 
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§ 2!S. Dizima da Chancellaria , joias das Ordens 
honorificas, Matriculas das Faculdades de Direito, 
e de Medicina. A dizima da Chancellaria quer se 
considere uma pena 1iscal, que era imposta áquell e, 
que fazia má dema nda, isto é, aquell e, que a perdia, 
e revertia ella para o fisco, um direito real, ou um 
certo tributo destinado a angmenlar os recursos do 
Thesouro, e que consistia na decima parte do va lor 
da cousa pedida, c das custas, e pena pecuniaria, em 
que o réo era corídemnado, acha-se hoje substituída 
pelo imposto de 2 o/o do valor de quaesqüer cousas 
demandadas, Lei n. 98 de 31 de Outubro de 1835 
artigo go § 2°, Lei de 22 de Outubro de ·J 836 artigo 
14 § 2'1 ; e que devem ser pagos pela par!e, que 
tiver interesse na causa, na mesma occasião, e na 
mesma Hcpartição fi scal, em que se pagar o sello 
dos autos, Hegul. n. ·150 de 9 de Abril de ·1842. As 
joias das Ordens honoriiicas, que antigamente fica
vão a arhitr!o dos agraciados, pertencem hoje á re
ceila geral do Estado, e s~io arrecadadas em con
formidade da Tabella annexa á Lei n. 243 de 30 
de Novembro de i 84 i al·Ligo 37 . As matriculas das 
Faculdades de Direito e de Med icina s~o contribui
ções, que pagão os Alumnos, que prelendem matri
cular-se; a sua quola sendo de 51 S 200 em duas 
prestações, forão elevadas ao dobro pelo arligo 16 
da Lei n. 317 de 2'1 de Outubro de 1843, pagas pela 
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mesma fórma das antecedentes nas respectivas The
sourarias das Províncias, á excepçao da Fa.culdade 
de Medicina da Côrte, onde as matriculas são pagas 
no Tbesouro em prestações identicas ás das Facul
d:ides de Direito, isto é, emquanto são pagas uma 

no principio c eulra no fim do armo leclivo; pois que 
quanto á sua quota era de 20S pela Lei de 3 de 
Ou tu hro de '183 2) mas que tambcm foi e] evada , ao 
dobro pelo artigo '16 da Lei de 21 de Outubro de 
1843, Vide Regul. ns. 1380; e 1387 de 28 de Abril 
de 18 ~4- . 

·§ 26 . Multas por infracção de Hegulamento. Nas 
Aifandcgas: nos Consulados, Mesas de Hendas- co
brao-se multas por infraeção dos Hegularnentos 
respectivos; nas Academias Militar e de l\'la rinha 
paga- se multa por falta de observancia dos Es tatu
tos; estão suje itos á multa de 30S por tonelada as 
embarcações, que leva rem páo brasil de contra
bJndn dos portos do Impcrio para os estrangeiros, 
uma ·vez que se proYe que para al i conduzirão o 
dito genero, artigo '2.7 da Lei n. 3'17 ele 21 de Ou
tubro de '184·.3 ; os descontos dos ordenados dos Em
pregados pnblicos, que faltão ao serviço sem motivo · 
justificado, revertem em bene1icio dos cofres do 
Estado, artigo 39 da citada Lei de f84·3; Décr. {le · 
20 de Novembro de '1850 artigo 60. 
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§ 27. Sello do papel fixo, e proporcional ; onde 
e por quem deve ser arreçadado e escripturado este 
imposto. Ao se1lo' fixo creado pelo Alv. de '17 de 

Junho de 1809, e arrecada~o sobre todos e quaes
quer títulos, folhas de livros, papeis forenses e com
merciaes , foi aclclicionado o sello pi·oporcional 
pelo artigo 12 da Lei n. 317 de 2 '1 de Outubro de 
·1843) a qu.a1 nfío só sujeitou a esta nova especie de 
sello todos os papeis de contractos de dinheiro, 
como as letras de cambio e da terra, escriptos á 
ordem, notas promissorias, e todosos outros, e bem 
assim os títulos de nomeação expedidos pelo Go
verno, ou Empregados de sua escoiha, por Autori
dades Ecclesiasticas, e pelas Mesas das Camaras 
Legislativas, e da~ Assembléas Provinciaes, man.,. 

dando cobrar de todo o valor de 50S e dahi para 
cima pelo . modo marcado na TabeJia A annexa á 
dita Lei, mas tambem augmentou de 60 a 160 réis 
o se1lo fixo nos papeis, que já o pagavão, accres

centando outros em ordem a comprehencler tudo, c 
designando o maximo e o mínimo, 1 §a '1 00$, que de~ 
vem pagar as Cartas e Diplomas scientificos, e littera
rios , ou confirão títulos) tratamento, ou outra qual~ 
quer mercê, as dispensas de qualquer natureza que 
sejão, e as licenças de qualquer especie, etc.; dis~· 

posições estas, que forão classificadas e desenvolvi
das no Regul. n. 68'1 de 10 de Julho de 1850: as 
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Estaçõés, em que deve ser arrecadado este im posto7 

e os Empregados para escripturaça:o, são os seguin-· 

tes: as Recebedorias de Rendas internas, as Alfan
degas, que lambem servem de taes recebedorias, 
as Mesas de Rendas e suas Agencias, as Collectorias, 
e as Administrações dos Correios, ou Thesourarias 

nos lugares onde as Alfanclegas: qne servem de Re
cebedorias não estiverem ao alcance commodo do 
publico, exceptuão-se: 1 ", o sello fixo dos passa
portes de embarcações, e documentos pertencen
tes ao despacho clel1as, que se arrecada nas l\'lesas
de ·Consulado, e de Rendas, e suas Agencias , pol' 

onde taes despachos se expedem; 2°, o sello dos 
autos e processos, que correm perante os Delega
dos, e Subdelegados dos lugares, onde não houver 
alguma das Estações referidas, e o de algun~ tí tu

los que ahi se passarem, porque é arrecadado e 
escriplurado pelos respectivos Escrivães; 3o, o das 
letras, e~criptos á ordem, notas promissorias com
prehendidas na primeira classe do seBo proporcio
nal, e o das apolices de seguro, e contracto de risco 
comprehendidos na segunda classe, passados ou· 
emitlidos por Banco ou Companhia publica e parti
cular. que é arrecadado pelo Caixa ou Thesourei
ro della como recebedor, tendo as::;ignado termo na 
Recebedoria do sello, em que se obriguem a entre
gar :Jhc nos primeiros dez dias. de cada mez o 
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pro dueto do seBo, e sendo de Companhias parti cu .... 
lares; tendo obtid<J licença do Tribunal do Thesou-'
ro !la Côrte, e das Thesourarias nas Províncias, e o 
dos bilhetes -de loterias, que é arrecadado pelos. 
Thesoureiros dellas, e entregue na Recebedoria, 
ou Estação do sello do lugar da extracção, acom
panhado de guia competente, artigo 68 e seus pa ..._ 
ragraphosdoRegul. de 10 de Julho de '1850; sobre: 
o uso, preparo, e venda do papel sellado, Vide o= 

Decr. n. 895 de3 ·1 deDezembrode '1851 , 2314de 
4 de Dezembro de J 858, Appendice. 

§ 28. Direitos das patentes dos officiaes da Guar
da Nacional. Todos os officiaes da Guarda Nacional 
são obrigados a ler patentes, e por eHas devem pa
gar de now direito, além do sello, a quantia equiva
lente a um mez de soldo que competir aos ofticiaes 
de linha de iguaes postos; além disso cobra-se a titulo 
de emolumentos na Secretaria de Estado, ou na das. 
Presidencias, a quinta parte da importancia do novo 
dire ito, ficand~ abolida qualquer outra imposiçãot. 
a que estejão snjeitos taes diplomas ; e os pro-· 
movidos de um a outro posto pagão de novo: 
direito a quantia equivalente á diiTcrença do soldo; 
mas os títulos passa-dos aos ofliciaes do Exercito. 
para senirem em commissão na Guarda Nacional 
estão unicamente · sujeitos .ao sello; este novo, 



direito das patentes, -comquanto pertença á Re~ 
ceila Gerai do Estado, é exclusivamente applicado 
ás despezas da Guarda Nacional, artigos 57 e 58 
da Lei n. 602 de 19 de Setenibro de 1850. 

§ 29. Premi os de depositos publicos. Os bens 
levados ao deposito publico por ordem judicial 
sendo moveis pagão 2 o/. deduzidos do dinheiro 
por que fôrem vendidos ao tempo da arremata..: 
ção, _que deHes se fizer; sendo peças de ouro, 

· prata, pedras preciosas, ou sendo dinhe iro, pag~o 
só mente '1 o/ o deduzido do capital ao !empo da en

trada. Alv. de 2'1 de Maio de '1751, cap. 5°,§ '1°, 
AI v. de 25 de Agosto de 177 4 § J 6 ; em virtude da 
disposição do artigo 33 da Lei de '18 de Setembro 
de 1845 forão estabelecidas nas Thesourarias de 

todas as Províncias caixas de deposito publico, onde 
se arrecadão os sobreditos direitos, tendo-se expe
dido para execuçd.o da citada Lei o Regul. do 1 o de 

Dezembro do mesmo anno de 1845: alterado pelo 
Decreto n. 498 de 2'2 de Janeiro de 1847, o qual 
.regulou o quantum se deve accumular em dinheiro 

para occorrer ás entregas ordinarias conforme a ca
tegoria, ou classes das Províncias; fóra das capilaes, 
()nde se a chão os depositos publicos, podem elles 
ser feitos em mãos de particulares, em que as partes 
<~onvenhão, Ord. n.162 de 11 de Novembrode1847. 
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§ 30. · Imposto dos Despachantes, e Corretores, 
Emolumentos das Repartições de Fazenda-. O 
artigo 27 da Lei rL 369 de 18 de Setembro de 
1845 tendo classificado os Despachantes das Al
fandegas unicamente por primeira e segunda ordem 
classificou tambem o impos!o 1 a que estão sujeitos, 
a saber: na AUandega da Corte o imposto annual 
de suus patentes é de 200fl para os de primeira or
dem1 c de 'J 00# para os de segunda crdem ; nas 
Alfandegss da Bahia, Pernarnbuco, Maranhão c Rio 
Grande do Sul é de 1 OOS para os de primeira or
dem, c de 50$ .para os de segunda ; nas 'mais Al
fandegas do lmperio é o de 50S para os de pri
meira ordem, e de 25H para os de segunda; alte
rando deste modo o disposto no artigo 20 da Lei n: 
317 de 21 de Outubro de '1843 i ficando porérn em 
vigor o ar ligo 21 á cerca · dos Corretores, os q uaes 
estão sujeitos a um direito de patente annual de 
200§ a 1 :000# na Capital do lmperio ; de '100 1~ a 
500$ nas Cidades da Bahia, Pernambuco, e Mara
nhao, e de '2.0S nas mais cidades marítimas do lm
perio: quanto aos Emolumentos das Repartições de 
Fazenda são os que se cobrão nasAlfandegas, Con
sulados e Mesas de Rendas pelas certidões , que se 
passão, a saber, cada certidão de uma· folha de 
papel paga 320 réis, e . 1 OO_ráis po·r pàgina-1 que · 
exceder, e 200 réis a titulo de busca cada um anno 



decorrido depois do ·primeiro , contado ·do titulo
7 

donde fór extrahida, não excedendo porém a dita 
busca em caso algum a 4-H ; Regul. de 30 de Maio 
de 1836 ar tigo 9.7, e de 2'2 de Junho do mesmo 
anno artigo ·J03 . Vide tabclla de -1 9 de Abril de 
184-4, e Aviso l J 8 ele 22 de }!arço de -1854 . 

§ 31. Impos'o sobre as lojas, casas de de;o;contos, 
de moveis, roupas, e outros ohjectos fabricados. 
em paiz estrangeiro. O imposto annual de ·J 2S so
bre cada loja, armazem, ou sobrado, em qu e se 
vendesse por atacado ou a varejo qualquer quali
dade de fazen.da, ou generos. de co rnmercio, esta
belecido pelo § 2° do Alvará de 20 de Abril de 
1812, tendo sido substituído pela Lei de 22 de Abril 
de 1836 artigo go § 4o na Côrte, e nas Capitaes da 
Bahia , Pernambuco, ·e Maranhíío pelo Q.e 1 O o/ o do 
aluguel das lojas constantes do citado paragrapho, e 
extensivo a qualquer casa, ou loja, que contivesse 
generos expostos á venda por grosso, ou a retalho, 
e lJem assim aos escrintorios dos nego.ciantes. advo-• ~ 

gados, tabelliãcs, e crivães, corretores e cambistas, 
sendo aliás cobrado o antigo imposto corno dantes 
nas demais cidades, e villas do lrnperio, mas sendo 
extensivo aos noYos objectos de que trata o sobre~ 
dito paragrapho, a Lei de 2-1. de Outubro de 1843 ar..: 
tigo 16 ele :vou o imposto ao .dobro do que se pagaya 
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nas cidades do Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco e 
Maranha:o, e determinou que nas outras cidades, ;e 

Villas do !mperio, e lugares do Município da Córte 
fóra da cidade fosse substituído por uma patente, 
cujo mínimo é de '12$800, o maximo de 40$ con
forme a importancia commercial uos lugares, e 
estabelecimentos, ficando tambem sujeitos á patente 
de 20$ a '1 :OOOS segundo a importancia de cada 
uma; o Regul. n. 361 de 1;) de Junho de -1 844 
no artigo .tO e seus . paragraphos para execução 
da citada Lei não só deu a base para se calcular 
o quanto se deve cobrar deste imposto nas ci..:. 
dades do Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco e 
Maranhão , onde se deve pagar na razão de 20 o/o 
do aluguel da casa, em que esliver a loja , e nunc!J 
menos de '12$, rnus tambem estabeleceu a propor
ção, em que será cobrado nas outras cidades, c 
vi!las, e nos lugares do l\'lunicipio da Córle 1'óra da 
cidade por uma patente para cada loja na fórma 
seguinte, a saber: a::; lojas, cujo fnndo fór do valor 
de menos de J :000$, '12$800; de '1 :OOOS a 2.000$ 
20$; de 2:000# a 3:000$ 30S ; de 3:000 ,~ para 
cima 40$ ; sendo o processo do lançamento do 
mesmo modo por que se faz o da decima urbana no 
.Município da Córte i e servindo de base á quota do 
jmposto de 20 o/o o preço do aluguel constante dos 
recibos 7 e arrendamentos , ou o arbitrado pelos 



190 

lançadores, ou collectores: o mesmo Reg. no artigo 
i 1 de accordo com a Leí de 1843 sujeitou ao im
posto especial de 80# : 1 o, as casas que venderem 
moveis, roupa, ou calçado feito em paiz estran
geiro; 2o, as casas de modas publicamente fran
queadas; 3°, as confeitarias e perfumarias; 4°, as de 
armações de luxo; 5o, as em que se venderem es
cravos; a época do pagamento destes impostos é 
metade no decurso de Junho c outra metade no de 
curso de Dezembro; sal vos os recursos do artigo 
34 do mesmo Regul. Vide. Ord. n. -136 de 4 d~ 
Junho de '1853. 

~ 32. Imposto sobre os barcos do interior, dito de 
8 o I o das loterias, dito de 8 o I o dos premi os das mes
mas. O imposto sobre os barcos do interior foi esta
belecido pelo § 3o do Alv. de 20 de Abril de ·1812 
em beneficio do Banco pela fórma seguinte: 1 :2 ~~ 800 
sobre cada navio de Lres mastros annualmentc , 
9$600 sobre cada embarcação de dous mastros, 
6H400 sobre cada embarcação de um mastro e 

·de barra fóra ; por todas as outras embarcações de 
menor lot~ , e que não navegão fóra da barra, como 
]anchas, botes, saveiros, canóas e outras de qual
quer fórma , ou denominação, 4$800 em todos os 
porlos do Brasil, exceptuadas sómente as embarca

ções menores destinadas á pescaria, e os botes ~ es-
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caleres e lanchas pertencentes ao serviço das em-. 
barcações, , que já tiverem s~do . comprehendidas. 
nesta imposição ; o Decreto e Regul. n: 36 ·1 de 25 de 
Junho de '18-44 artigo 27 confirmando as disposições 
do citado Alv. enumera as mesmas especies com-: 
prehendidas ·no imposto, assim como as que são 
isentas delle; determina além disso que nas Mesas 
do Consulado, e de Rendas, e em 9.ualquer Esta
ção fiscal não ~e deve expedir conhecimento do pa
gamento de siza dos 5 o/o das compras e vendas, 
que se fizerem dos barcos do interior , sem que es-: 
tejilo quites para com o imposto annual dos 4-S 800 
a que estão sujeitos. O pagamento deste imposto é 
feito pelos collectados á boca do cofre da Estação 
encarregada da sua cobrança na sua totalidade no 
decurso dos mezes de Novembro e Dezembro. A 
Lei de ·11 de Outubro de 1837 artigo 2o estabeleceu 
o imposto de 8 o/ o sobre todas as loterias concedidas, 
ou que fôrem para o futuro, com o fim da amor
tisação do papel , além dos 12 o; o para aquelles, a 
quem forão ou fôrem concedidas ; mas o Decreto
u. 239 de 29 de Novembro de 1. 84'1 artigo '1 o manda 
deduzir 30 o/ o para beneficio, e imposto, devendo 
ser este elevado todas as vezes que aquelle fôr me
nor de ·12 o/ o : as excepções a chão-se na Lei de 28 de 
Abril de 18!50, e n. 586 de 6 de Setembro do h1es
mo anno, as quaes isenlão dos 8 o/o de imposto as. 



t92-

1oterias· concedidas pelas Assemblé~s provinciaes 
a favor dos estabelecimentos de .caridade e asylo 
pani educação de orphãos de qualquer natureza 
que sejão) assim como as que fôrem extra h idas nas· 
respectivas Províncias para edificação e obras de 
Igrejas . A Lei de 2'1 ·de Outubro de 1843 estabele

ceu sobre os bilhetes de loteria, que tiverem o pre
mio de 1:000$ para cima o imposto de 8 o/o para o 
Estado ; a Casa da Misericordia não e:;tá isenta 
·deste .imposto sobre o premio dos bilhetes, Ord. de 
5 de Novembro de 1816. 

§ 33. Imposto sobre mineração, di to sobre datas 
.m ineraes. A Lei de 26 de Abril de 18.27, que redu-: 
zio o antigo quinto el o ouro a 5 o/o seguio-se o De
creto de 28 de Novembro de 183 '1, que regulou o 
modo pratico do pagamento deste imposto e esta..:. 
beleeeu as cautelas necessarias para evitar o ex

travio, determinando que seja acompanhado de 
uma cedula, ou guia para não servir para mais de 
.uma pareella de 40 oitavas; o Regul. n. 4 78 de 12 
de Abril de 1846 permittindo o livre curso nas 
Provincias, que o produzem, determina que nas ou
tras Províncias sómente possa correr depois de redu.., 
z ido a moedas , ou barras na Casa da Moeda ; o 
..artigo 32 da Lei n. ~H4 de 28 de Abril de 1848 .isen
.tando o ouro ~m pó do imposto de 5 o j o, e permit-
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t indo que possa correr livremente c~mo mercado
ria em todas as províncias do Imperio, exceptua 
o ouro extrahido pelas companhias de mineração, 
que se acharem incorporadas em virtude de con
cessões espec iaes, ou contractos, cujas condições 
continuão em vigcr, mas o ar Ligo '17 da Lei n. 71 4 de 
28 de Setembro de 1853 declarando o artigo 32 da 
Lei anterior de 1848 restringe a segunda parte 
dellc ás companhias, que em virtude de concessões 
do Governo, ou pelos contractos por elle celebrados, 
estejão su jeitas ao pagamento de alguma imposição. 
O i rnpos~o sobre as datas mineraes conforme o artigo 
33 da Lei de 28 de Abril de 1848 reduz-se á 
quota de 2$ sobre cada uma dellas, que fórem con
cedidas: pela ratificação, que se haja de fazer, ou 
peJa metlição de cada uma data das já conce
(Jidas. 

§ 31.1. Taxa dos escraYos. O imposto annunl de 
2B estabelecido pelo§ 5° artigo 5o da Lei de 8 de Ou
tubro àe 1833 pago pelos habitantes das cidades e 
villas em razão de cada escravo nellas possuido, 
excepto os menores de 12 annos, e maiores de 60, 
com destino ao fundo do Banco, foi incorporado á 
i\eceita geral pela Lei de 3 de Outubro de 1834 ; e 
ainda que esta taxa annual dos escravos fosse redu
zida a 1 S pela lei de 31 de Outubro de 1835, foi 

13 
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novamente restabelecida pela Lei de 2i de Outubro 
de 1843 na mesma razão primordial de 2$, e por 
ultimo foi elevada ao dobro pelo§ 2° do ar tigo 1 'i da 
Lei n . 884 do 1 o de Outubro de 1St-56 .. 

§ 3v. Venda do pá o hrasil. A venda do pá o brasi!, 
cujo producto é applicado ~g pagamento da divida 
externa, correu primeiramente por conta da Fazenda 
Publica, depois mandou-se arrematar o contraclo 
de1le; moderna mente porém pela Lei de '15 de No

vembro de 1831 mandando-se continuar o córte do 
páo brasil , e sua remessa para pagamento da divida 
externa até vinte e quatro mil quintaes, o artigo '1 J da 
Lei n .. 21·3 de 30 de Novembro de 184'1 declarou que 

o córlc do páo hrasil seria unicamenle feito pelos 
propriclarios dos lerrenos, que o produzem, e que 
o Governo ficando autorisado a pagar ate á quantia 
de 8S o quintal: determinaria a sua remessa para 
os paizes estrangeiros com o fim anteriormente in
dicado; o artigo 27 da Lei de 21 de Outubro de 1843 
sujeitou á multa de 30$ por tonelada toda e qual
quer embarcação, que levasse de contrabando o 
dito genero para o estrangeiro. 

§ 36. Cobrança da divida activa, e vendas de 
terras devolutas . Tambem pertence á receita geral 
o que no decurso do anno financeiro se cobra 
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judicial ou ex trajudicial mente dos conti·ihuintes, 
collec tados, conlractadores e mais -devedores da 
Fazenda Nàcional que deixárão de pagar nas épocas 
respectivas dos annos ante riores; Lei de 4 de 
Outubro ele 183 '1 , artigo :20 § '.2", Regu I. ele '1 4 de 
Janeiro de ·1832, dito de 8 de Fevereiro do mesmo 
anno, Hegu i. de 6 de Dezembro de 183ft·; pro
cedendo-se á cobrança execu tiva pelo Juizo dos 
Feilos pelas certidões exlrabidas na secção res
pectiva das estações Hscaes, na fórma das lns
trucçõcs de ·lO de Dezembro de 18:5 ·1 sob n. 286, 
Vide Decreto n. 23G4 de 16 de Fever,•iro de ·18tJ9, 
Appeúdice. As vendas de terras devolutas, depois 
de medidas, bem como da:; sobras que não pude
rem dividir- se convelii ~nlernení.e, Ycrificão-se em 
has ta publica, ou f'úra der! a , em lotes separa
damente sobre o pre 5 0 minimo lixado com ante
cipação c pagó á visla) de meio real, um real, 
real e meio) e dous réis por braça quadrada, 
segundo fôr a qualidade e situação dos mesmos 
lotes c sobras; §§ 1 a e 2" do artigo ·J -4 da Lei n. 601 
de 18 de Se tembro de ·1858. Vide§§ '13 e seguinles 
do Cap. do domínio do Estado. 
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CAPITULO II. 

Rendas peculiares do _ Municipio. 

§ 1" Concessão de pennas d'agua, é o imposto 
qu~ se paga pela distribuição d'agua a particu
lares, derivada dos encanamenlos publicos, para 
uso dos seus predio3 no Município ; de recente 
O!~igem, pertencendo á Henda Geral , e por isso 
consignado só mente nas leis annuas de ·J 8:57 em 
diante, o direito de arrecadar es_te imposto fun 
da-se na autorisaçãa do ~ 'i 6 da Lei n. !55:5 de 15 
d ,• Junho de 1850. 

~ ·:2o Dizimo de exportação sob a epigraphe 
-Rendas Peculiares-designa a contribuição que 
se paga dos gencros prinoipacs de exportação, e 
no acto della, pertencentes ao Município do Hio 
de Janeiro : a sua quota é diversa conforme são 
mais ou menos b:'neficiados os mesrnos generos de 
produeção e exportação. 

Arrecadados os dízimos na entrada das cidades 
e vi \las do Btasil, e os não collectados na sahida 
para fóru do paiz, Decreto de 16 de Abril de 1821) 
modificado pelo de 31 de Maio de '1 8:25; o artigo go 
§ 6o da Lei de 31 de Outubro . de 18357 esta tu e 
que << os 2 o/o de exportação de prodncção bra-
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(( sileira ficão elevados a -7 °/o, abalidos os 5 •/o 
cc addicionaes no que pagarem de di zimo aquell e~ 

cc generos, que os paga vão na exportação para 
« l'óra do Imperio, cessando qualquer outra im
c< posição sobre a mesrna expor~ação, ficando o 
« resto da quota dos dizimos perler.cendo á re1.1ela 
~< das respectivas Provincias . >) Vidt~ o 8 14 do Cap . 
antecedente. 

§ 3" Decima urbana. Passando á receitê:l pro
vincial pela Lei n . 58 de 8 de Outubro de '1833, 
foi exceptuada a que pertence ao Municipio neutro 
pelo artigo 36 da Lei de 3 de Ou tubro de 1834, 
onde é arrecadada na respectiva Hecebedoria; a 
decima urbana é o imposto sobre os predios que 
estão em estado de ser habitados na cidad.e do Rio 
de Janeiro e lugares ma is notaveis _do Município 
da Côrle . 

Creado este imposto no Brasil pelo Alv. de 27 
de- Junho de '1808 , ampliado e declaniClo pelo de 
3 de Junho de '1809, a Lei de 2..7 de Agosto de 
1830 estabe!eeeLl novo methodo de arrecadação: 
a sua quota é de ·lO o/o elo rendimen!o liquido, 
ou os predios estejão alugados, ou occupados pelos 
proprios donos, com o abatimento de outros 10°/ 0 

para falhas e concertos. 

Determinando os artigos 36 e 39 da Lei de 8 de 
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Outubro de i 833 que este imposto pertencesse á 
receita pro\incial , elle é arrecadado pela fórma 
prescripta no Decreto '152 de 16 de Abril de 1842 
com as modificações do Regulamento 409 de 4 de 
Junho de 184~í . 

São isentas · deste imposto as villas e povoações 
que não tiverem mais de cem casas dentro de 
armamento, artigo 5·1 §5° da Lei de J 8 de Novem
bro de '183 ·J, a qual no § 6° amplia aos hospilaes 
de caridade o indulto concedido aos predios ur
banos pertencentes ás casas de rnisericordia . 

São igualmente isentas da decima urbana as 
propriedades nacionaes, Av . de '14 de Novem
bro de 1850, e os proprios da Camara Municipal 
da côrte e os do Co!legio de Pedro H, Lei n. 719 
de 28 de Setembro de 185:3 artigo 20. Vide ~ 24 
do Cap. antecedente. 

§ ·Í 0 Terça pnrtc de officios; coniribui(;ão de
duzida pela terça parte dos r-.. .. ndimentos liquidos 
em que estiverem ou fôrem lotados os empregos 
de Justiça ou Fazenda no Município da Côrte para 
ser paga pt1r . aquelles que fôrem nelles providos, 
contribuição autorisada pela antiquissirna Lei ele 
'18 de Maio de 17 22, recommenclada pelas Ordens 
de 23 de 0 Pzembro de 1723, 19 de Setembro 
de 1725, '16- de Abril de 1732, e declarada ex-
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tensiva a -todo o Brasil pela Ordem de õ de Abril ~

.de 17 42, com excepção só mente dos empregos 

que · não rendessem mais de 200$, tem ella cons-
. tituido até hoje um ramo da renda publica contra 

os princípios luminosos da Constituição Política 
do Imperio e ela terminante Lei ele 'i '1 de Ou-

. tubro de 1827, que abolio o costume ou antes 
o direito consuetudinario de passarem os officios 
de Justiça e Fazenda de pais a filhos, e de serem ' 
havidos por compra ou renuncia, que era uma das 
bases do systema administrativo do regimen pas:_ 

sado. Vide os §§ 21 e 23 do titulo-Garantia dos 

deveres professionaes. 

§ 5o Emolumentos de Policia, Consistem elles 

na quantia de 2$:200 por portaria de soltura de es

cravos recolhidos á Casa de Correcção pelas Auto

ridades Policiaes, e '1 #600 por guia de legitimação 
dos estrangeiro-., que viajão dentro, ou fóra do lm-

IJerio: emolumentos. aue são recebidos na Secre-
/ ' ~ 

taria da Policia da Côrle e remettidos mensalmente 

ao Thesouro Nacional, Lei de 24 de Outubro de 

1832 artigos 9 e 1 O ( '1) . 

(1) A Ordem do ThesouroPublico Nacional n. 57 de 17 deFe

' 'ereiro de 1852 declara que o imposto de legitimação é g·eral, e 

extensivo a todo o lmperio depois da disposição do artigo 9° § 41 
da Lei de 15 de Junho deJ850, não podendo por isso conside

rar-se subsistente a Ordem do Thesouro de4 de Agosto de1842. 
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E' feita a arrecadação do primeiro imposto na 
occasião, em que as partes interessadas apresen lão 
as portarias de soltura passadas pela competente 
Autoridade, mas não ass ignadas, devendo--se nas 
mesmas l:=mçar a verba do pagamento do dito 
impcslo : a arrecadação do segundo tem lugar 
na mesma oc.casi 'f o, em (1'1C taes papeis fôrem 
apresentados para satisfaze rem o respectivo sello, 
cumpri ndo que sejão um e outro escripturados 
pela fórma por que o são os demais impostos 
c·obrados na Recebedoria, onde são estes tambcm 
arrecadados. Ord. n. 208 de 29 de Julho de 
18tH . 

§ ()o Imposto sobre casas de leilão, e modas. A 
imposição de tiO# annuaessobre cada casa de leilão, 
c de 4-0S sohre cada uma das casas de modas, esta
he1ecida pelo artigo 4 '1 § ·12 da Lei de 15 de No
vembro de 183 ·J, elevada no primeiro caso a 400S 
no Rio de Janeiro, a 2008 na Bahia e-Pernambu
co , e a 1 OOS nas demais cidades capilaes pela Lei 
de 8 de Outubro de 1833, foi de novo duplicada 
pela de 21 ele Outubro de 1843, quer estejão aber tas 
as ditas casas de leilão em lojas, ou em sobrados, 
c.omtanto que por taessejão conhecidas, ou nomea
daB-) e estejão publicamente franquoadas; artigo '1 O 
do Hegul. n. 361 de J 5 de Junho de 4 844·. Sendo 
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elevado ao duplo pelo artigo ·'17 da Lei de 21 de Ou
tubro de i 843 o imposto de 40$, que paga·vão as 
casas de modas, são exigidas para seu pagamento 
as mesmas condições do imposto antecedente· pelo 
artigo '11 § to do citado Regul. de 15 ele Junho 
de 1844·. 

Os colleclaclos , que não tiverem pago metade 
destes impostos no decurso_ do mez de Junho, e a 
outra rnelade no decurso do mez de Dezembro, 
iicão sujeilos á muJta de 3 o/ o do valor dos ditos im
postos, applicado aos recebedores da Estação fiscal, 
que üzerem a arrecadação no domicilio dos deve
dores; e os que não tiverem pago o Íml)Osto dentro 
do semeslre seguinte ao vencimei1to, são executa
dos pelo imposto vencido e multa incorrida ; sendo 
remeaidas as certidões do lançamento com as pre
cisas declarações ao Juiz dos Feitos da Fazenda 
da Prov íncia para proceder á sua arrecadação exe
cutivamente dentro do semestre addicional do 
exe rcicio de cada a·nno . Regul. de 18 41~ artigos 
3'1 a 33 . 

As reclamações dos collectados devem ser inti
madas duranle o tempo do lançamento até o dia, 
em que começar a sua cobrança, sob pena de não 
serem depois admittidas, havendo recurso das de
cisões do Administrador da Recebedoria na Côrte, 
e das Thesourarias nas Provincias para o Tribunal 
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do Thesouro Publico Nacional, sem comtudo se 
suspender a arrecadaçilo. Artigo 34 do Regul. de 

15 de Junho de 1844. 

§ 7° Imposto de patente no consumo de líqui

dos espirituosos de producção brasileira no Muni
cipio da Côrte. A. Lei de 30 de Novembro de '184'1 
substituinclo o imposto_de 20 o/o no consumo de lí 
quidos espirituosos de producção do paiz pelo de 

patente no Município do Rio de Janeiro, lixando o 
maximo e o minimo para a sua regulação, e a fór

ma 'da lotação das casas para o imposlo ela paten
te pelo preço arbitrado pela R.ecebedoria do mesmo 
Município , salvo o recurso para o Tribunal do 
Thesouro, quiz estabelecer um imposto indi!·ccto, 
mas no mo'do pralico do R.egnl. de 8 de Abril de 
J84:2 elle é convertido em verdadeira contribui
ção directa p(-\Ssoa1) afTectando directamenLe não 

o genero, mas a pessoa, que se destina a exercer 
a indust.ria Je o vender; porquanto para se levar 
a effeito as disposições da Lei de 30 de Novembro 

de '1841 (embora revogada pela de 21 de Outubro 
de 1843 na parte em que fixo u o maximo para o 

imposto das patentes) pela fórma do R.egul. de 8 

de Abril de '1 842 é necessario premunir-se de uma 
patente, .pagando annualmente e em semestres 

adiantados o imposto, que varia entre 30$ e 300H 
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conforme -o calculo do consumo fe.ito com attenção 
ás circumstancias, ·que o possão indicar; conse
guintemente a Lei está em desharmonia com os 
princípios da Sciencia Economica, especialmente 
com a Lheoria dos tributos, porque se ella quer 
taxar a induslria de vender, então sendo esta uma 
só, independente de qu;:~esquer circumstancias, e 
apenas limitado pelo tempo dado para seu exerci

cio, que é igual para todos, segue-se que na derra
ma não deve haver diversidade de gradações, e que 
ao facto de abrir-se um estabelecimento para a 
venda de taes generos deveria corresponder o tri
bu!o de um quantitativo determinado. 

Além disso a Lei é contradictoria em si mesma 
querendo tributar o consumo, e mandando pagar o 
imposto da paleute an!es de existir o ·mesmo con
sumo, o qual não se pôde calcular de antemão por 
ser um facto dependente de circumstancias sempre 
variaveis, e calculando pelas presumpções e indi
cações resultantes de precedentes, ficaráõ os col
lectados sujeitos á desigualdade, e ainda á injustiça, 
quando falharem os precedentes , e a sua posição 
se altere de fôrma que o previsto facto do consumo 
não se verifique apezar da boa vontade do vende
dor collectado antecipadamente; o que não acon-· 
tece ás proprias mercadorias estrangyiras, porque 
a estas se concede espera não só durante a sua de-
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mora na Alfandega, mas tambem depois da sahida 
dellas, tendo os importadores neste ultimo caso o 
prazo de tres e seis mezes para effecluar· o paga
mento dos direitcs de consumo. 

Do que fica exposto resulta que o actual systema 
além de ser contrario aos princípios da sciencia , 
injuslo, e desigual, tambem não garante á Fazenda 
Publica a ~egurança de inteira e exacta fiscalisação' 
porque é impossível que os lançadores do imposto 
possao conhecer o consumo do commercío miudo, 
e evitar o descarninho do genero, o que era facil 
obler pelo systema da Lei de '[ti de Novembro 
de ·183 '1 . 

§ so Imposto sobre o gado de consumo . Para 
manutcnção·das escolas menores o Alv . de 10 de 
Novembro de 'I 7 22 creando o subsidio litterario 
tributou ditferentes generos de consumo, e em re
lação ao Brasil comprehendeu sómcnte o que faz 
ohjecto desle paragrapho, seudo especial para a 
cidade do Rio de Jar..:eiro a H.esolução de Consulta 
de16 deAgosLode 1823, aqual se tornou ex
tensiva a todas as Provincias do lmperio pela de 15 
de Outubro de 1827. 

Ainda que pelas _Leis de 8 de Ou lubro de '1833, e 
de 3 do mesmo mez de ·1834 ficasse pertencendo o 
subsidio litterario á receita Provincial, foi excep-
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tuado o Municipio da Côrle, determinando a Lei 
de 31 de Outubro de 1835 artigo go § 1 O que foss-e 
arrecadado este imposto em dobro pela respectiva 
Recebedoria; e em relação ás casas pertencentes 
ás Camaras Municipaes a Orclt~m do Thesouro n. 55 
de 20 de Junho de '1850 declara que o imposto 
estabelecido pela L3i de 20 de Outubro de 1808 

. deve ser exigido das mesmas Camaras Municipaes 
na fórma do artigo _2o ~ 6o do Regul. de 1 ~ de Junho 
de 'l 844, cumprindo que quanto ao lançamento se 
observe o disposto uos artigos 6° ego do citado Re
gul., e quanto á eobrança do imposto os artigos 
14· e 18. 

§ go Meia s1za dos eseravos. Estabelecida no 
Brasil pelo Alv . de 3 de Junho de 1809, ampliada 
pelo de !5 de lV[a ;o de '!814 ás doações "/n soiutum, 
a quotã de 5 o/o constitue a contribuição, que se 
paga do preço das compras e vendas, arremata
ções, ou adjudicações, e doações ín solutu7n, feitas 
com escravos ladinos: a alforria de qualquer escra
vo é isenta deste imposto pe1o arligo Hi paragrapho 
unico do Regul. de 1 i de Abril ?e 1842, quer seja 
onerosa, ou gratuita; Regulamento qae se acha em 
vigor, bem como o de 4 de Junho de 184!5. 

~ 1 O. Sello das heranças e legados. E' um im
posto. directo: mas que a sciencia não condemna ; 
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porquanto riem desvia capilaes, a que àntecipada
mente se pretendesse dar applicação productiva , 
nem recahe sobre a induslria, visto como a herança 
não é resultado da intelligencia, nem do trabalho 
do herdeiro, e o imposto apenas exige que se dê ao 
Thesouro Nacional parte da adquisição provenien
te da liberàlidade, ou parentesco, como compensa
ção pela guarda , e garanlia outorgada pela Socie
dade aos successores ·desses bens, a que podem dar 
uma appli cação qualquer. 

O sello das heranças e legados consiste na cleci
ma parte do valor liquido da herança ou legado, 
que são obrigados a pagar os herdeiros e legatarios 
do fallecido testador, ou ab-z'niestato alé o 2o gráo 
inclusive contado conforme o Direito Canonico; e 
na quinta parte, pelos outros parentes em gráos 
ulteriores, quer sejão nacionaes, ou estrangeiros. 
Alv. de 17 de Junho de '1800, de 2 de Oulubro de 
18f-J, Lei de 2'1 de Ou tubro de 1843, Regul. cle 4· 
de Junho de 1845. 

Para se verilicar o pagamento deste imposto no 
Múnicipio da Côrte, os artigos t 7 a ·19 do Regul. 
n. 'it}6 de 28 de Abril de '1842, e artigo 4o do de 
4 de Junho de '1845 sob n. 4·10, determinão que 
nenhum testamento se mandará cumprir definitiva
mente sem que seja primeiramente apresentado na 
Hecebedoria do Municipio, e nelle se lance a verba 
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da apresentação assigna.da pelo Administrador, e da 
mesma sorte se _procederá a respeito dos inventa
rios e partilha dos bens intestados, cujos herdeiros 
fôrem sujeitos á taxa , devendo ser remettidos os 
áutos á Recebedoria para se proceder á inscripção , 
não se podendo exlrahir formaes, nem aceitar qui
tações judiciaes, emquanto nos mesmos autos não · 
estiver lançada a verba da apresentação, sob pena 
ao Juiz de _pagar uma multa de :50# a 100S, e ao 
Escrivão ele 30,5, al ém das em que incorrer pela 
rcsponsa bi I idade. 

São isentos do pagamenlo do sello elas heran
ças e legados: i o, os ascendentes e descendentes 
do teslador, ou ah-intestato ; :zo, a Santa Casa da 
Miscricordia, a dos Expostos, e do Recolhimento, 
como partes integrantes deste institulo, Alv . de 28 
de Setembro de '181 O, H.es . de 13 de Dezembro de 
'183 'i ; 3o, os premios, OLI legados deixados aos 
testamen te iros, não excedendo á vintena -testamen
taria, H.esol. do '1" de Julho de 'i ~17; ·4°, as heran
ças, ou legados consistentes em Apolices de fundo~ 
publicos, e seus juros, artigo 37 ela Lei de J 5 de 
Novembro ele '1827, artigo 7o §§ J o a 3° do Regul. 
ele 4 de Junho de 1845; rJo, a alforria, ou doação 
de Jiberdade fe ita em testamento, Aviso n. '119 de· 

1 O de Sete~bro de '18 47; l) o, a herança materna de 
fi lhos illegitimos, Av. de 23 de Fevereiro de 1848. 
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: t \§:; ) ( .1 R~ncÜ~ieliio:· d~· -~·Ventb : ·· c~risí~tf nd 'i);~~~::· 
'-dueto .dos bens: v~go~, ~ q;Je não é achad'o se~ho~,~ 
ou çlonó. · · · · · · , 

A disposição do at tigo 14 da Lei· d·e 6 de Sétem
bro ·de J 850

1 
que declara que o rendirr{ento do 

·evento íica pertencendo á receita provü1cial, suben~ 
tende a excepção do Múnicipio neútro, o qual 
foi isento da autoridade da Assembléa Legislativa 
Provincial . pelo Acto Addicional; todas as outras 
Leis do Orçamento conlinuárão a considerar como 
renda geral, classificando sob a epigraphe- Pecu
'liares do Município-; conseguinLen'lente deve ser 
aiTecadado na Côrte pela· Recebedoria do' Munici
pio, e nas Províncias pelas respectivas Thesoura
rias (2). 

CAPITULO III. 

Renda extraordinaria. 

§ i" Contribuição para o Monte-Pio. Consiste 
no desconto de um dia de soldo em cada mez 

(2) Vide artigos 44 _e seguintes do Reg-ulam8nto de 9 de 
Maio de 1_842, Avisos n. 105 de 8 de Outubro de 1846, 14 de 

Agosto de 1849 combinados com aLei n. 58G de 6 de Setembro 

d.e 1850 artigo 14, e Aviso n. 2~5 de 10 de Novem oro de 1853, 
Leis do Orçamento de 1851 a 1857. 
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.dos officiaes militares, pa-ra que, quando falleçao 
as suas _viuvas recebãó metade do soldo que tinhão 
ao tempo do seu fallecimen~o, e na falta della, 
as suas filhas solteiras e irmã as repartidamente ( 1): 
os officiaes reformados continuão a dar este des
conto emquanto viverem, para serem considerados 
como em effectivo serviço, artigos. i o a 5° do Plano 
de 26 de Agosto de 1790. 

Estas àisposições são applicaveis aos secretarios 

e officiaes da Serretaria do Exercito, Av. de 19 de 
Março de i 79L 

Havendo de se fazer desconto do Monte-Pio a 
viuvas, orphãas -e irmãas de militares, deve ser 

(1) A Instituição do Monte-Pio Geral de Eeonomia dos Ser

vidores do Estado tem igualmente por fim soccorret· as vi uvas,~ 

filhas e outros descendentes dos Empregados Publicos, que ti
verem contribuído para a Caixa do Estabelecimento ; difFere do 

Monte-pio dos Offi.ciaes Militares em que a quóta da contribui

ção é proporcional á idade dos contribuintes, sendo tambem as 
pensões pagas na proporção das entradas; ddfere tambem em 

que a quota póde ser deduzida do vencimento real dos empre
gados, ou estimado pelos novos direitos, que houverem pago, 
e na falta destes, por meio de arbitras; differe finalmente em 

que não depende dos cofres publicas senão para a remessa das 
quantias ahi arrecadadas a quarteis ou -mensalmente, que de
vem ser remettidas á c:aiJ<:a do Monte-Pio Geral; Plano appro

vado pelo D.:Jcreto de 22 de Junho de 1836 com as alterações do 

de 13 de Março de i~44. 
49 t~ 



de qm, di<:,. Q.o veJlcime.Q.to men.~al que lh_es. f~r
concet}id_l;) con.:fq~;-m~· o PlaQ.{) ~o M'?t1t~-Pio,. R~soJ. 
de 3Q de Dez,embro de 181'9, e OrdeJ;n de 27 de 
l;unh.o d~ '1 846. ; TI)~~- não- ~N d.áesle descon,to no 
meio soldo concedido pGla Lei de 6 de Novembro 
de '18~7, Ordem do 1" de Outubro de 1846 (2.). 

Concorr~ndo ~ pensão do Monte-Pio por falle
cimento ele um official cqm outra pelo fallecimento 
de outro, deve-se optar uma de lias, Ord. de '16 de 
Julho de '1847. 

§ 2o Inclemnisações. Comprehendem as despe
zas que se fazem com a medição dos terrenos de 
marinha já occupados por antigos possuidores, e 
que devem ser por elles pagas á Fazenda Nacional, 
artigo 7o das Instr. ele 14 de Novembro de 1832, 
Ord. ele 11 de Julho de 1845 ; e o importe das 
dividas dos em1:ireg.ados da Alfandega, que são mul
tados ou responsa v eis pelas indemnisações de fa1 tas 
ou avarias adiantadas ás partes pelo cofre da Al
fandega, e que os mesmos empregados têm de 
pagar e inderrinisar por descontos mensaes, Ord. 
n. 94 de 8 de Março de '185'1. 

(2) As habilitações para receber Ivioute-pio da :Marinha pelo 

Dêcreto de 23 de Se tem hro de 1795 são processadas no The

souro, bem como os meios soldos; artigo 35 da Lei de 17 de Se

tembro. de 1851. 
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§ -3° Eventuaes. Cmnprehendem as reeéitas' qtu~J 

por qualquer eventualidade podem ter lugar para 
os cofres · publicos. 

§ 4o Heposições e restümções. As. reposições 
consistem nas quantias i-ndevidamente pagas ou 
adiantadas pela Fazendê;\ Nacional para algum flm 
qu'e não se verificou, e que tornando-se a recolher 
entrão como renda geral. 

As restilu,ições de impostos ou direitos rece
bidos se fazem com abatimento da porcentagem 
do ' expediente , sendo por motivo ou causa que 
as partes interessadas tenhão dado, como acon
tece nas restituições das sizas para se desfazerem 
os conlractos sem causa ela Estação - fiscal ; não 
assim se fôr por erro, excesso, ou má intelligen
cia das referidas Estações, Ordem de 22 ele Julho de 

1839. 
As restituições se verificão sempre pela rubrica 

respec tiva, seja qual fôr o exercício, Ords. de 8 
de Março, e 17 de Novembro de 184 7. 

§ 5o Venda dos generos nacionaes. Debaixo 
desta inscripção ou artigo se comprehende a venda 

elos diamantes, dos vasos de guerra e de trans

porte incapazes de navegar, do chá que prod.uz o 
Jardim Botanico da Lagôa, dos productos dos es
tabelecimentos e predios rusticos nacionaes; AI v. 
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de 11 de Agosto de 1753, Lei de 24 de Outubro 
de 1832 artigo- 16, Lei de 8 de Outubro de 1833 
artigo 42, e Lei de 3 de Outubro de '1834 artigo 42. · 

CAPITULO lV. 

Depositos. 

§ 1 o Empresti~o do cofre dos orphãos. Pela 
legislação antiga os dinheiros dos orphãos só mente 
podião ser empregados na cumpra de bens de raiz, 
por isso que erão considerados unica riqueza per
duravel em razão dos prel::onceitos do seculo e 
da preponderancia do Direito Canonico, que es
tigmatisava o contracto de dinheiro a premio ou de 
usura, denominando-o usuraria pTovitas. 

Modernamente, pelo progresso da Sciencia Eco
nomica e garantias de protecção social devida aos 
mesmos orphãos, a Lei n. 231 de ·13 de Novembro 
de 1841 artigo 6o § 4• autorisou o Governo a tomar 
por emprestimo com o juro de 6°/a todasassommas 
dos cofres dos orphãos, indemnisando-os logo que 
fôre:n reclamadas pelos meios concedidos para 
realisação do credito, e prohibio que fossem em
prestadas a particulares: o a rtigo 13 da Lei n. 779 
de 6 de Setembro de 1854 reduzio a 5o/o a taxa 
do jnro deste emprestimo. 

Devendo ser reme Ltídos dircc!amente ao The-
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é:'nas PrQVÍÍlcias ás resp;ectivas í-The~ourari(ls para 

sérbn:. escriptiuados sob, a rúhriüa-· Deposito~-- ,_ 

nas operações relativas a taes emprestimos devem 

figurar só e unican1ente ' õs .:cofres dos orphãos, 
que tiverem entrado com os capitaes, independente 

de se examinar a quaes dos· orphãos pertencem, 

sendo .por consequencia s~fficientes sim,ples ofti
cios dos Juizes aos Ch~fes das Estações para en

trega das sommas que fôrem r equeridas, e para 

ser pago o juro annual ao .cofre respectivo, ou 
no fim do armo depois de vencido, ou na occasíãQ 

da · retirada dos c-apitaes. lnsir. de ·12 de Maio de 

1-842, Orcl. n. j 20 de 5 de Dezembro de 1844, Avs. 

n. 90de -i2ileMarço e 17 de .Setemhro de '185'1, 
18 de Março e '1 o de Abril de '18r:l2, Circ~lar n. 7 
de 30 de Abri l -de J855. , 

·; § ~o Bens de -defuntos e ausentes. Sendo remet, 

tidos pelo Juizo. ·dos Orphãos ·para o Tbesouro; 

na Córte, _ e para as Thesourarias, nas Pmvincias, 
' , , ' I 

os dinheiros · proveniente~ das arrematações dos 

bens dos que faUecem sem ter herdeiro em gráo 
successivel, e dos que residem em lugar incerto, 

são recebidos em deposito para serem entregues 

quando reclamados em tempo e por pessoas com

petentemente habilitadas; Leis de 13 de Novembro 
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de 1830, 24 de Ol!ltubro de ·1832 artigo 9i,_Regul. 

de 9 de Maio de 1842 com as .alterações do de 
27 de Junho d-e 1845. 

Não havendo reclamação clentro do prazo de 30 

annos contados do dia em q.ue tiverem entrado taes 
dinheiros para o Thesouro e Thesourarias, pres

crevem em favor do Estado, salvo se houver in

terrupção do tempo da prescripção; Lei de 17 de 
Setembro de 1851, Av. de 19deMaio domesmo 
anno, n . 257 de 25 de Novembro de '1853. 

§ 3° Consumo das Alfandegas e Consulados, e a 

verba que comprehende o producto depositado das 
arrematações dos objectos demorados nas Alfan
clegas eConsu1ados. Reguls. ele 22 de Junho~ 30 de 
Maio de 1836 7 e n . 589 de 27 de Fevereiro de · 

'1849. 

§ 4" Deposilo de diversaE origens. Todas as 
som mas provenientes de cauções de direitos fiscaes 

que se acharem demoradas nos depositas e caixas 
publicas além do tempo devido, são recolhidas ao 
Thesouro Publico Nacional, formando o artigo de 
renda de que trata este paragrapho. · 

Passado o prazo de cinco annos, que a Lei de 
17 de Setembro de 185 '1 fixou para serem re ti
rados dos cofres publicos os objectos de ouro, prata 

e JOlas que ahi se acharem em deposito, devem 
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s-er reduzidos ·-a di·nhei ro, salvo oppnndó'-se os in
teressados ; antBB ··porém de se verificar esta ope
ração, 'marcàt~se-·ha por annuncios tepetid·os ·o prazo 
de 30 dias consecutivos para reclamações, cum
princlo que em taes a-nnuncios se mencione a data 
da primitiva entrada dos objectos em deposito, 
sua origem, valor, e todas as circumstarrcias inhe
rentes ao deposito, e que constatem da respectiva 
escr ipturação. 

Não havendo reclamação, separar~se-ha a prata 
' e ouro que puderem ser convertidos em moeda, dan-

do-se immediatamente conta ao Tribunal do The
souro ela sua quantidade, qualidade e valor; e os que 
não fôrem susceptíveis de tal conversão se vencleráõ 
em leilão ante o Juizo dos Feitos da Fazenda, reco
lhendo-se o proclucto ao cofre respectivo com todas 
·as declarações precisas para conhecimento ele sua 
origem e da pessoa a quem pertence, não devendo 
deduzir-se desse producto quantia alguma sob qual

quer pretexto que seja. 
O prazo da estada em deposito conta--se elo dia, 

em que para esse fim houver sido qualquer objecto 
entregue ao Collector, ou outro qualquer Agente 
ela Fazenda Publica: conseguintemente o preço 
da arrematação não deve jámais ser menor do 
que o valor. constante da avaliação feita an tem
po da rererida entrada cl·o objecto em deposito. 
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A execução das sobreditas disposiÇões é incum
bida na Côrte á Recebedoria do Município, sob 
immediata inspecção da Directoria Geral do Con
tencioso, e nas Pt;ovincias ás respectivas Thesou
rarias · da Fazenda. Regul. de 14 de Janeiro de 
'1 854 expedido para execução do § 16 da cilada 
Lei , de 17 de Setembro de 185 L 

Ainda que não sejão contemplados como renda 
ordinaria do Estado os dinheiros provenientes de 
remanecentes de depositas, nem seja votada quan
tia alguma para seu paga'llento7 conserva-se com
tudo nas Leis do Orçamento a referida rubrica 
com a avaliação da renda, que puder produzir, e 
sob inscripção especial - De1)osi.l.os diversos-; da 
mesma fó.rma é contemplada nos balanços com 
sua despeza propria; e o saldo, que houver sido 
empregado na despeza geral do Estado é repre
sentado entre as mais rendas com a inscripção 
- Receila de Depositas. 

Se os pagamentos reclamados durante um exer
cício excederem ás entradas1 o excesso será pago 
com a renda ordinaria, e contemplado na respec
ti'Va rubrica do balanço., artigos 40 e 41 da Lei n. 
628 de ·J 7 de Setembro de 185 ·1 . 

As Caixas de Deposito publico nas Thesoura
rias das Províncias regem-se pelas disposições do 
Decr. n. '13-J do i o de Dezembro de 1845 com as 
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alterações do- de -n. 498 · de. 22 de Janeiro de 
1847: quaes são · as seguintes: 1•, que. nas capitaes 
das Províncias da Bahia, Pernambuco, Maranhão, 
e: Pará, e na cidade do Rio-Grande do Sul serão , 
como na Côrte, Thesoureiros do Deposito Publico 
de dinheiros, diamantes, e papeis de credito, os das 
Recebedorias das Rendas geraes internas, e nas 
outras Províncias, incJuida a de S. Pedro, na ca
pital, serão Thesoureiros dos referidos Dep_ositos 
os mesmos Thesoureiros das respectivas Provín

cias; 2·, que o Cofre geral, ou de reserva, que 
existe em cada uma das Thesourarias das mencio
nadas Províncias da Bahia, Pernambuco, Mara
nhão, e Pará, serviráõ sómente para a guarda dos 
moveis de ouro, prata , diamantes , e papeis de 
credito, ficando sob a guarda, c responsabilidade 
do ThesoureirJ da Recebedoria; 3•, nos Cofres 
filiaes, e nos de Deposito das Thesourarias, onde 
os não houver, só se poderão accumular em di
nheiro para occorrer ás entregas ordinarias, a 
saber: na da Bahia, e Pernambuco até 4:000$, 
no Maranhão, Pará, S. Pedro, Minas: e S. 
Paulo, até 2:0008, e nas outras até i :000$ , 
passando o excedente~ para a Caixa da Renda ge
ral da Thesouraria, que será considerada como co
fre de reserva das referidas especies, escripturan-

. do-se corno movimento de fundos, que serão res-
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f ittlidos, com prefere·ndà a ou tra qualquer des- · 
peza, quando seja necessario para a entrega · de 
·algum deposito, para o qual não chegue o exis

tente ·no respectivo Cofre; disposições applicaveis 
.ao Cofre de Deposito da Recebedoria da cidade 
do Rio-Grande do _Sul, onde só se accumulará em 

dinheiro até 1 :000$ passando o excedente 

para o Cofre das Rendas geraes no ri? de cada 
mez, sem que delle se deduza porcentagem para 

os Empregados; 4", o premio dos Depositos fica 
sendo uma das rendas a cargo das Recebedorias 

encarregadas do Cofre dos Depositos publicos, 

sem que do mesmo premio se possa deduzir por
centagem para os Empregados del1a, além da es

tabelecida sobre as outras Rendas, cessando por
tanto a deducção dos 3 o/o, de que trata o artigo 
1 () do Regul . do 1 o de Dezembro de ·1845. 

Sobre os premios dos Depositos publicos Vide 
o § 29 do Cap. - Rendas Geraes Ordinarias. 

§ 5o Premios de loterias. Consistem na impor

tancia dos premios não reclamados até tres mezes 

d.epois de haver começado o pagamento dos pre

mios de cada loteria, que o respectivo Thesou

reiro deve recolher ao Thesouro Nacional na 
Côrte, de conformidade com o artigo 3 4· do Decr . 
n. 3t57 de 27 de Abril de 1844. 
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§ 6° Salarios de Africanos livres. S·endo livres 
os Africanos importados depois da Lei de 7 de 
Novembro de ·183 '1, o artigo da R.en.da publica, 
de que trata este paragrapho, comprehende a 
importancia dos salarios dos Africanos, cujos 
serviços sendo arrematados no Município ela Côrte, 
devem ser arrecadados pela He·cebedoria do mesmo 
Município, e remettidos ao Thesouro Publico 
Nacional de conformidade com as lnstr. ele 29 
de Outubro ele '1834, alterações das de 19 de 
Novembro de '1835, e 2 de Julho ele 1840. 

O Decreto n. '1303 .de 28 d-e Dezembro de 1853 
declarando que os Africanos livres, cujos serviços 
fôrem arrematados por particulares, ficão eman
cipados depois de '14 annos, quando o requeirão, 
impõe comtudo a obrigação de residirem no 
lugar, que fôr pelo Governo designado, e ele to
marem occupaçãD, ou serviços, mediante um 

salario. 

TITULO IH. 

Da ~lefe!!!~\ §ociai eon~iqleJt•tula s~os seus 1nelos 
J.n•evení.i,·os, e ll.'P.In'e;;~"'i''®!$. 

§ '1 o A Sociedade, para o fim da sua conserva
ção, deve defender-se dos perigos que podem 
provir das cousas e dos homens; ella se defende 
pelos meios preventivos, ou repressivos, conforme a 



.rídtúrezá dos objectos,; ou cdos direÜós; 'é:Ujo:~ uso:;, 
oti:a:b4sõ .Jhe · p6de .ser prejudrciab · , - ··," , 

§ ·2" A defesa social pelos meios preventivos é 
a Policia do Estado, tomada no-ponto de: vista mais 
geral ; a defesa social pelqs meios repressivos é o 
systema · das prisõ·es ; é preciso . pois conheceL soh 
uma, e outra relação quaes são os direitos e deve-: 
r.es da Administração ; este titulo portanto natu
ralmente se divide em dous capítulos: 1°, Da Policia 
do Estado ; 2°, Dos estabeleci~nentos de repressão. 

CAPITULO I. 

PoHcia do Estado. 

§ 1 o O nosso Codigo Policial de conformidade 

com os principi~s dos Jurisconsultos modernos dis
tingue duas especies de policia : a Policia Adrni
n'istrativa, e a Policia Judiciaria, comprehendendo a 
Policia Ad~inistrativa . duas parles esscnciaes, a Po~ 
Iicia do Estado, e a Policia Municipal; não sendo po~ 

rém occàsiãoopportuna de nos occuparmosda Poli
cia Municipal que tem ·por objecto a ordem publica 
do Município, nem da Policia Judici~ria, que tem por 
fim averiguar os crimes, colligir as provas, e entre
gar os aulores aos tribunaes encarregados de os 
punir, trataremos aqui da Policia do Estado, ou 
da Policia Administrativa, que tem por objecto a 
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map,utenção h~bitu:<'Ü da ord~rn .· publica em . cada 
lugar, e érri cada ·parte da . Administração geral. 

·§. 2o A PoliCia do Estado é aquella que consi- . 
dera a Sociedade em massa como objecto da sua 
vigilancia, e da sua acçao directa; ou como se 
explica o Ministro da Policia de França na circular 
de f 813 : << Calma na sua marcha, calculada nas 
« suas indagações, por toda a parte presente e 
« sempre protectora a Policia não deve velar senão 
« para os progressos da industria, e da moral, para 
(( felicidade do povo , e socego de todos; a Po
« licia, assim como a Justiça, foi instituída para 
« assegurar a execução das Leis, e não para in
« fringi-las, para garantir a liberdade do cidadão. 
(< e não para molestar, para tornar effec livas as 
« garantias individuaes, . e não para envenenar a 

· « origem dos gozossociaes; ella nãodeve ir além do 
« que exige a segurança publica ou particular, 
<< nem encadear o livre exercício das faculdades do 
~< home_m, e dos direi Los civis, por um systema . 

« violento de precauções; » tal é por assim dizer 
o ideal da Policia do Estado. 

§ 3o Comquanto porém o Regulamento de 31 
de Janeiro de 184.2 expedido para execução da 
parte policial e criminal da Lei de 3 de Dezembro 
d.e 1841 admitta a·dis tincção; e separação da Policia 
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Administrativa e Jud.iciaría,. Fíão Feconhece to·e}à·v·~a 

a, i·ncerripati~ilidade ·absoluta no exercício das res
pectivas funcções em um só empregado, porque 
no artigo 'l" e seus§§ diz que a Policia Adminis
trativa, e Judiciaria é incumbida, na conformidad·e 
das .Leis e Regulamentos: '1 o, ao l\'iinistro e Secretario 
ele Estado dos Negocios da Ju3tiça no exercício da 
Suprema lnspecção, que lhe pertence, como 
to Chefe e centro ele toda a Administração Policial 
do Estado; 2°, aos Presidentes das Províncias no 
exercido ela inspecção, que nellas têm pela Lei do 
seu Regimento como seus primeiros Administra
dores, encarregados de manter a segurança , e tran
quill idade publica, e de fazer executar as leis ; 3 o, 

ao Chefe de Policia no Município ela Côrte, e nas 
Províncias ; 4o, finalmente , aos subalternos deste 
nos seus J)istrictos e Munic-ípios. 

§ 4o ~las sendo o fim da Policia do Estado a 
cons2rvação e defesa da sociedade, ella deve pre
caucionar eHi '1 o lugar contra a falta, e carestia 
dos viveres de primeira necessidade, contra a in
vasão das mo] estias contagiosas, e sua propagação, 
contra as per turbações internas e sedições ; em 
2o lugar contra os abusos possiYeis de viajar pelo 
Imperio, e sah ir ou re lirar--se delle ,- conlra os 
abusos possíveis de anelar armado) conlra os abusos 
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pqssiv.e-is, da li~erdade ind~vidual,_--@ d_a -inviQl.ahiJi~ 

d~de .d.Q dm;nicilio,; em-3.0 l-ugar contFa o,s abusos, 
da libe-~dade de-industria, e do commercio ; dahi· 
as Leis de r>recaHção, e de restricção, cujo CQnjunc
to ~órma a esphera, na qual a Policia do Estado. 
exerce a sua acção ; da h i tarnbem-a necessidade de 
considerar a Policia do Estado sob tres. pontos de 
v..ista principaes, ou as obrigações, que ella tem a 
preencher em relação· ás primeiras necessidades 
da Sociedade, e da ordem publica; taes são: 1 o, 

cuidar em que haja abundancia de generos alimen
tícios, e do seu commodo preço ; 2o, prevenir ou 
combater os perigos das enfermida-des contagiosas, 
e ·das epidemias ; 3°, prevenir ou compnm.1r as 
desordens ou sedições. 

§ 5o Necessidade de cuidar ern <tue haja abun
dancia de generos alimcnticios, e do seu com modo 
preço. A liberdade de commercio-garantida pela 
Constituição do Imperio , e conseguintemente a 

' liberdade da circulação elos generos alimen\icios 
não póde ser tão ampla, e illimitada que os pro~ 
eluctores, negociantes ou fornecedores estejão isen
tos de toda a prohibição quando as especulações. 
tendem a desviar os viveres elo mercado publico, 

ou encarecer por meio elo monopolio, porque o mo
nopolio deve ser impedido pela acç[w da Policia-
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Administrativa nos tempos e lugaree, em que elle 
póde ter resultados prejudiciaes; o artigo 2° do 
Regulamento de 3 f de Janeiro de f 842 declarando 
sér da compelen"C~ia-da Policia AJ.ministrativa Ge
ral o exercício das attribuições conferidas ás Ca
maras Municipaes pelo titulo 3o -da Lei do l • de 
Outubro de 18.28 sobre a ilhastança, e salubridade 
dos mantimentos, reconhece o principio es~abele~ 
cido, e a necessidade da intervenção da Policia 
Administrativa em circumstancias difficeis para as 
·subsistencias. 

§ 6o Prevenir ou combater os perigos das en
fermidades contagiosas e das epidemias. Pol icia 
Sanitaria. O Decreto n. 598 de 14 de Setembro de 
1850 modificado em parte pelo artigo 13 da Lei 
n. 668 de 1 f de Setembro de 1852, e o 'Regula
mento mandado executar pelo Decreto n. 828 de 
29 de Setembro de 1851 são o fundamento da 
Policia Sanitaria contra os perigos das molestias 
·contagiosas; porque estas Leis não só creárão a 
Junta Central de Hygiene Publica na Capital do 
Imperio, creárão commissões nas principaes Pro
víncias , e Provedores de Saude Publica nas ou tras 
Províncias, mas la mbem especilicárão as suas atlri
buições, que consistem em averiguar as causas da 

i nsalubridade geral, ou parcial de algum lugar para 



prqp.ôr, ao Go~verp._o . ::ts medidas !lece~saria$, oü_ ~on- . 
veniente~; ente,nde~ ria étre.étivá ex~c~ção das P~s~ -· 
turas da ' Camara ,Múnicii_)al, e exercer a Polici~ . 
Medica nas visitas das emb~rc~ções por · i~·ter.medi~ 
dos Provedor.es .de Saude dos portos, os q;uacs 
sãg obrigados a d:;1r as· providencias neccs~arias, · 
participando ao Presidente da Junta Central, ou 
das commissões para resolverem sobre a c-ontinua

ção dessas medidas; pelo mesmo Regulamento 
de 2·9 de Setembro de 1851 foi incorporada á· 
Junta Central e s0b sua direcção· a InspecÇão dá 
vaccinação, continuando em vigor o Decreto n. 464 · 
de _17 deA.gosto de '1846, com a differep.ça de que 
as providencias saniiarias, clé que trata o artigo 21 §§ 
~" e 6° senda apresentadas aos Presidentes de Pro.:.. . 
vincias pelas commissões de Hygiene, e1les as 
mandaráõ executar em caso urgente. sendo comtudo 
levadas aó conhecimento da Junta Central, cujas 
insirucções devem ser observadas; pelo mesmo 

· Regulamento forão dadas providenciàs sobre _ o 
e·~~ercicio da Medicina, .ou qualquer dos seus ramos, 
pára acautelar abusos, bem CDmo sobre · a venda ., 
dos medicamentos, e de quaesquer substancias me..;, 
dicinaes, ficando os infractores sujeitos á multa de 
30H a tOOH, e .ao dupl.o .nas reincidencias; e as 
infracções das disposições do citado Regulamento, 
que expressamente não tiverem sido coinmettidas .á~ 

49 15 
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Autoridades- Sanitarias, e cujo conhecimento e 
imposiÇão de penas não .lhes houyerem sido "outor
gados, são julga: das p_elos.Delegadós de Policia com 
r~curso para o Juiz de Direito segundo o disposto 
nos artigos 205 a 2 ti do Codigo· do Processo Cri
:rpii1al. V. § 15 deste capitulo. 

-§ 7° Necessidade de prevenir, ou compmmr as 
desorde-ns publicas, e sedições. Em todas as épo
cas ·a Sociedade· necessita ser defendida cop.-lra as 
perturbações civis; assim as Leis de (}de JunhÓ e 
28 .de0utubro de '1831, motivàdas pelos perigos e 
paixões, que sempre acompanhão as épocas anor
maes da Sociedade prohibiãó a . reunião de mais de 
cinco pessoas sém algum fim justo, mandando pro
cessar aos infractores policialmente ; o Codigo Pe
nal qualifica de ajuntamento illicito a reunião de 
mais de vinte pessoas, determinando que o emprego 
da força para desfazer o ajuntamento tenha lugar 
depois-de advertidos os amotinados, os quaes se não 
se retirarem dó lugar em um quarto de hora depQis 
dã. terceira admoestação, ou depois de desfeito o 
ajunl~mento se tornarem a reunir, fiquem sujeitos 
ás multas dos artigo~ 286) 287, e 294 além das ma·is 
penas, e·m que tiverem incorrido ; sendo compe
tentes os Chefes de Policia, ·Delegados, Subdele
gados · e Juizes Municipaes em seus respectivos 
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.disirictos para p1~evenir que se formem ajUnta
, mentos illicitos, estej'ão ou não armados 6S ·reuni
·dos , procedendo ácerca destes , bem conio · da-s 
Sociedades Secretas ha fórma declarada nos arti
:gos 282 a 284, 289 e seguintes; artigos 129 -e 130 
do Reg. de 3'1 de Janeiro de ·1842. 

§ go A Sociedade no interesse de sua conserva-
-ção deve Lambem precaucionar) e defender-se con~ 
lra os abusos possivels de viajar, de andar armado, 
da liberdade individual, e da im·iolabili~ade do 
domicil_io , e contra os abusos da liberdade de 
industría e commercio, dal~i a otdem 1 ou serie dos 
seguintes paragraphos. 

§ 9" Restricção da liberdade de VIaJar ·; passa
portes. A Constituição no artigo 'i 79 § 6° garante 
a qualquer a liberdade de conservar- se, -ou sahir 
do Imperio como lhe convenha, levando comsigo os 
:seus bens, guardados os Regulamentos pofi.Ciaes, e 
salvo o prejuízo de terceiro; o Cod.igo 'Policial no 
;artigo 12 expressamente exige que ninguem possa 
-viajar por mar, ou por terra dentro do Imperio sem 
passaporte, nos casos, e pela maneira determinada 

<nos Regulamentos do 'Gov'erno; ora, os.Regulamen
-tos do Governo não podem de maneira· ai'guma 
.impedir que os Cidadãos Brasileiros viajem deHiro 
do lmperio sei'n passaporte, sujeitando-se ás inda-



228 

gações policiae$ no caso de se tornarem suspeitos, 
nem embaraçar por modo algum o transito quando 
o viajant-e livre ou escravo fôr conhecido por alguma 
das Autoridades do lugar, ou quando duas pessoas 
de conceito do mesmo lugar o reconhecerem, e 
abonarem; conseguintemente as averiguações so

bre o nome, llliaçªo, naturalidade, profissa:o, gene
ro 'de vida, e actual pretenção se referem aos sus
peitos de terem commettido algum cri:ne afim (de 
se verificar a expulsão para fóra do districto debaixo 
da pena de prisão apparecendo de novo no distri c
to na fôrma outorgada pelas leis po1iciaes; os es
trangeiros não podem viajar dentro do Imperio sem 
passaporte; e para que este seja concedido é ne
cessaria a apresentação do seu titulo de residencia, 
o qual é expedido gratuitamente ao estrangeiro, que 
entrando para o Brasil, apresenta r-se como é o bri
gado nos primeiros tres dias ao Chefe de Policia, 
se residir no lugar; se não, ao Delegado~ e na falta 
deste ao Subdelegado afim de obler o referido ti
tulo de resiàencia; são competentes na Côrte, c 
nas Capitaes das Províncias para conceder passa~ 

portes os Ministros e Secretarios dB Estado pela 
maneira até agora praticada, os Presidentes das 
Províncias, e os Chefes de Policia; fóra dessas ca
pitaes são competentes os Delegados, e nas cidades, 
villas, ou freguézias, em que não residirêm Dele-
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g-ados, podem os Subdelegados c.oncedê-los1 ainda 
mesmo a . estrangeiros, poré_m es~es passaportes 
concedidos pelós Subdelegados sómenle têm vigor 
dentro d'a Provincia: ninguem póde sahir para fóra 
do lmperio ' sem passaporte sob pena de multa de 
20$ a 100H aos Commandantes ou Mestres de navios, 
que sem elle admitlirem, ou occultarem passageiros, 
pena, que póde ser acompanhada de prisão até 15 
dias, se houverem circumstancias aggravantes; não 
necessitão de passaporte · as pessoas, que fazem 
parte das guarnições, e tripolações dos navios de 
guerra, Nacionaes, ou estrangeiros. V. secção 1• 
e 2• do Cap. 5" do Cod. Policial - Da fórma de 
proceder nos a c tos de Policia. 

§ 1 O. Hestricção da 1 i herdade de andar armado. 
A prohibição de trazer armas defesas tem tomado, 
conforme as épocas, um caracte.r mais ou menos ri
goroso; pela legislação antiga o que era encon
trado de noite com armas, sofTria a pena de prisão 
por um mez, ou degredo por dous annos, segundo 
a· qualidade da pessoa ; na época anormal de 183-1 
a Lei de 28 de Outubro do mesmo anno, artigo 3o, 
p.unia com a pena de prisão com trabalho por um 
a seis mezes, duplicando-se na reincid-encia o uso 
de armas de fogo, ou de qualquer instrumen~o· per
furante; o Codi-go Penal, artfgo 297, puile com a 
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pena ele prisão-por 15 a 60 dias, e de multa cor
respondente ·á ·metade' do tempo o uso dearmas 
offensivas; que· tiverem si-do prohibidas; não incor
rem nestas penas: 1 o, os-Officiaes de Justiça andando 
em diHgencia; -2°, os Militares de primeira e se
gunda linha andando em diligencia, ou em ex e r- . 
cicio na fórma dos seus Regulamentos; 3°, os que 
obtiveFem lic~nça dos Juizes competentes, artigo 
298 e .seus paragraphos. 

§ _11. Restricção da Íiberdade indívídual, e da 
inviolabilidade do domicilio. As declarações dos 
direitos do · hon1e.n1, e do cidadão, que précedêrão 
ás ·c()nstituições ·de algumas Hepublicas, que se 
confederárãÓ sob o 'nome de Estados-Unidos da 
America em -1776 ('1 ), bem como as da França em 
1789, proclamárão o seguinte principio de liber
d_ade individual, e de justiça social : << Ninguem 

(-I) Das. treze RApublicas que se confederárão sob o nome de 

Estados-Unidos da Ameríca, e que proclumát·ão a sua indepen

dencia em 1776 (treze annos antes ela Revolução Franceza) seis 

s6meute fizerão preceder a sua Constituição de uma declaração 

dos direitos do homem em sociedade; V. Législation Cons
tõt1~tion?telle, ouRecÚeil des Oonstitutions Fmnçáises, precedées 
de Decl-amtions des D?'oits de l'Homrne et du Cítoyen, p?tóhées 
en Ame?'iq·ue et en ]!'rance; C. L B. Bonnin. 

/ 
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({ péde ser accnsado, preso, nem detido senã9 nos 
« ca?OS determinados pel~ J,.ei, c segundo as fór
« mas que ella tiver prescripto: » ·a nossa Cqm:

tituiçã~ Polilica do imperio no artigo 179 .§ 8ocon
sagr.ou , a mesma maxima : << Ning~1em podeyá s~ ~· 

« preso sem culpa_ f01: mada, excepto nos casos de-; 
<{ darados na Lei i » , ora, os casos declarados I.J.a 
Lei são o tlagr~Qte delicto, ou qua.ndo o indivi
duo foge persrguido pelo clamor publico, 'ou fôr 
indiciado em crime, em que não tem lugar a 
fiança, porém neste, e em todos os mais CéJ.SOs, á 
excepção dos de flagrante delicto, a prisão não pôde 
ser executada senao por ordem escripta da Auto
ridade competente i e para <1ue a ordem de prisão 
seja legitima é necessario : 1 o, que seja dada por 
Autoridade competente; 2o, que seja escripta por 
Escrivão, assignada pelo Juiz, ou Pre'sidcnte do 
Tribunal, que a expedir; 3o, que designe a pessoa 
que deve ser presa; 4°, que declare o crime; 5°, 
que seja dirigida ao Official de Justiça; qualquer 
pessoa do povo pôde, e os Officiaes de Justiça 
são obrigados a prender, e levar á. presença da 
Autoridade Policial a qualquer, que fôr encontrado 
commettendo algum delicto, ou emquanto foge per
seguido pelo clamor pnblico; poàem tam})em ser 
presos serri culpa formada os indiciados em crimes, 
em que não tem lugar a fimiça ; nestes, assim c-omo 
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e·m ·todos os demais casos as Autoridades Poli-'" 
·ciaeg são competentes para ex-pedir mandadu de 
}Jrisão dentro do lugar da sua jtirisdicção, e Pre

·catoria,quando o delinquente estiver em lugar onde 
, não-" possa ter execução o mandado de prisão, ex- ' 
cepto o Chefe de Policia) que pôde mandar pren
~er os culpados) ou ó sejão no seu, ou em qualquer 
·outro j nizo; artigos '1 !H, 175 a '17 8 do Codigo do 
Processo Criminal; secção 1 a, 2" e 3" do Cap. 4° 

d.o Codigo Policial : nos crimes puramente mili
tares são competentes para mandar verificar a 
'i)risão os superiores legítimos, e para mandar de

pois de1Ja proceder ao conselho de investigação, 
e demais termos na fôrma do Alv. de 4 de Se
tembro de '1765. A Constituição no artigo 179 § 7o 

· tambem garante a inviolabilidade do domici

lio do Cidadão; de noite não se poderá entr.ar em 
sua casa senão por seu consentimento, ou para o 
defender de incendio, ou inundação, e de dia só 
·será franqueada a sua entrada nos casos, e pela 
maneira) que a Lei determinar; o Codigo Penal 

impondo a pena de prisão por dous a seis mezetii 

e multa correspondente á metade do tempo ao que 
entrar na casa alheia de noite sem consentimento de 
'quern nella morar, artigo 209, declara nos seguin
tes paragraphos que não terá lugar a pena: '1 o, no 
'caso de· incendio ou ruína actual da casa, ou elas 
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immediatas; 2o, no caso de inundação ; 3o, no casá 

de ser de dentro pedido soccorro ; 4o, no caso eLe se· 

estar ali commettendo algum crime· d.e violeneia 

contra pessoa ; e no artigo 21 O impondo a i) e na de 
prisão por um a tres mezes e de multa corres
pondente á m·etade do tempo ao que entrar na 

casa de dia fóra dos casos permittidos, e sem as 

formalidades legaes, no artigo 211 declara que a 
entrada de dia na casa do Cidadão é permittida: 
1 o, nos casos, em que se permilte de noite; 2°, nos 
casosJ em que na conformidade das Leis se deve 
proceder á prisão dos delinquentes, á busca, ou 

apprehensão de objectos roubados; furtados, ou ha

vidos por meios criminosos; á investigaçrio dos 
instrumentos ou vestigios de delicto, ou de con
trabandos, e á penhora ou sequestro de be!1s, que se 
occultão, ou negão; 3o, nos casos de flagrante de

lic~o, ou em seguimento do réo achado em fla

grante ; outra excepção á inviolabilidade do domi
cilio é relativa ás casas abertas ao publico, o ·artigo 

2'14 do Codigo Penal diz que as disposiçoes sobre 
a entrada na casa do Cidadão não comprehendem 

as casas publicas de tabolagem, e de jogoJ e as 
lojas de bebidas, e outras semelhantes emquanto 
estiverem abertas. 

§ '12. Hestricções á liberdade de inclustria e 
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commercio. O principio generico da liberdade de 
industria e commercio, consagrado no § 2·4 do 
artigo 179 da Constituição , ficou subordin.ado á;;; 
restrícções n:ecessarias, que se deduzem das dispo
sições do mesmo paragrapho em nome da Policia do 
Estado; estas restricções se referem á saucle e segu
rança dos Cidadãos, e por isso não Eão concernentes 
ás officinas e 1aboratorios em qne se manipulão 
remedios ou outras quaesquer substancias noCivas 
á saude, ás fabricas de aguas mineraes e á venda 
de substancias venenosas; o Decreto n. 828 de 
29 de Selembro de '1851, que mandou execu!ar 
o Regulamento da Junt(! Central de Hygiene Pu
blica, no artigo go declara ser da competencia da 
Junta Central, das Comm1ssões e dos Provedores 
de Saude Publica a inspecção sobre as officinas c 
laboratorios em que se manipulem remedios ou 

outras quaésquer substancias que pode in prejudicar 
a saude , examinando as localidades em que se 
achão as ditas officinas e laboratorios para mar
carem as distancias em que devem fi car dos po
voados, podendo manda-las fechar até que se real i
se a remoção marcada; havendo, porém, recurso 
das decisões das Commissões e dos Provedores de 
Saude Publica para a Junta Central; ~desta para 
o Conselho de Estado; as fabricds de aguas mi
neraes precisão -para se estabelecerem de pré,;ia 
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aulorisação dasr Autoridades SaniLadas, as -qua~s

podem conéeder ou· negar . ·autorisação á vista do 
resultado da analyse sobre as amoslras apresen- , 
tadas pelos proprietario's, e mandar fechar as fa
bricas por um mez quando nas suas visitas en- _ 
r.onlrarem aguas mineraes falsificadas, que devem . 
ser inutilisadas; os drog.uisto,s e _os que vendem 

substancias venenosas, assim como os fabricantes 
que em suas fabricas er,npregão taes substancias , 
devem participar ás Autoridades Sanitarias, afim .. 
de serem matriculados em livro competente, es~ 
pecificando o lugar em que vendem as ditas sub
stancias, ou as fabricas em que são usadas ;. os in- , 
fractores incorrem pela primeira vez na multa 
de :200$, e nas reincidencias na mesma multa, 
podendo-se-lhes fechar as casas ou fabricas por 
espaço de tres mezes, artigos 49 a 57 do Regul . n. 828 
de 29 de Setembro de 1851 . As restricções no 
interesse da segurança commercial são concernen
tes ao fabrico e venda de obras de ouro e prata, 
e aos pesos e medidas; os joalheiros não podem 
vender ou trocar as suas joias ou outras obras de 
ouro e prata sem licença das Camaras Municipaes 
sob as penas comminadas nas posturas; da mesma 
fórma pelo que pertence ao systema metrico de 
pesos e medidas, porque ás Camaras lVIunicipaes 

compete prover por meio de posturas sobre a uni-
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fórmidade dos padrões, pesos e medidas que de,vem 
ter os vendedores nos seus respectivos districtos, 
comminando pena~ aos infractores, porquanto, sup
posto que pela applicação- elo systema metrico a 
liberdade commercial seja restricta em um dos 
seus modos de acção, com tudo esta restricção tem 
por objecto impedir os erros e as fraudes que se 
commetterião nas trocas ou permütação de dis
tricto a districto, e tornar mais fac eis e tnais se
guras as relações commercines, e consequentemente 
funda-se no interesse publico e particular dos Ci
dadãos; § 10 do artigo 66 da lei do 1° de Outubro 
de ·1828; ás Autoridades Policiaes Administrativas 
compete julgar as contravenções das posturas das 
Camaras Municipaes, § 2o do a-rtigo 2o do Cod. do 
Processo Policial. 

§ 13. Restricções e medidas preventiva:; no in
teresse da moral e da paz publica, imprensa pe
riodica, representações theatraes . A liberdade da 
imprensa é um direito individual que não estú sub
mcttido a reslricçao alguma , salvo o julgamento 
do jury em caso ele abuso; § 4o do artigo '170 da 
Constitui0ão; a imprensa periodica não tem a mesma 
liberdade; e ta deve estar suj·eita .a medidas pre
ventivas e res trictivas: elo numero das quaes uni
camente a censura foi excluida pela Constituição, 

-· 
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porque a dislincção entre a imprensa ordina.ria c 
.~ iri1prensa periodica existe na natureza mesma 
das cousas, e é conforme aos princípios de razão, 
porquanto a publicação de um livro, uma brochura, 
é um facto isolado, unico, instantaneo, cuja acção 
produz nos espíritos uma só impressão; mas a pu
blicação de um jornal ou escripto periodico se 
compõe de uma scrie de actos- successivos, nos 
quaes as mesmas idéas, os mesmos ataques contra 
as pessoas podem por muito tempo renovar-se sob 
variadas fórmas, e produzir todos os dias, ou com 
intervallos, as mesmas impressões, a constancia 
da reproducção faz penetrar a idéa mais avante, 
c quasi necessariamente nos espíritos; ha, pois, 
entre a publicação de um livro c de um jornal a 
differença que existe entre um facto isolaclo c uma 
serie de factos successivos, que adquirem ~ma forç'a 
moral tal, que I~eage fortemente sobre a opinião 
publica; o escriptor falia uma vez a alguns espí
ritos, o jornalista falla todos os dias d.O alto da 
tribuna a numeroso auditorio; co~ scguintcmentc da 
disLincção que existe na natureza das cou3élS nasce 
a distincçã:O necessaria nq.s garantias a estabelecer; 
mas o artigo 7o do Codjgo Penal declarando nos 
respectivDs paragraphos quaes são os responsa.veis 
nos deJictos de abuso da liberdade de communicar 
os pensamentos não estabeleceu as garantias in-
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dispe~~avei~ para cohihir os abusos. da imprensa 
periodica, e ~o r isso era para desejar que se adoptas
·sem ,as medidas preventivas do ar:tigo 15 da Lei de 
9 de Setembro de 1835, pela qual se exigem em 
França garantias reaes e garantias pessoaes ares~ 

· peito da imprensa periodica, provindo as garantias 
reaes da condição de propriedade addicta á crea

ção da empresa, isto é, caução em dinheiro, gra
dua~a conforme o periodo e os lugares da publi
cação, e as garantias pessoaes da qualidade e do 
intetesse directo do gerente, isto é, da sua qua
lidade de Cidadão Brasileiro no gozo de seus di ... 
reitos civis, e, da sua propriedade de um terço da 
caução, e sendo as outtas medidas e restricções 
meramente accessorias ou regulamentares, quaes 
são, a declaração do titulo do jornal, dos nomes 
dos proprietarios e gerentes, da imprensa e de 
toda a mudança no titulo e períodos da publica
ção, on entre os proprietarios e gerentes, perante 
a Camata da cidade ou villa em que se pretende 
estabelecer officina de impressão, lithographia, 
ou gravura , e a obrigação de re:rhetter ao Pro
motor Publico um exemplar da obra impressa, ou 
escripta no dia da sua publicação e distribuição, 
como se exige nos artigos 303 a 307 do Co digo Penal, 
sendo comtudo preferível a disposição do Tit. 3o 
da Lei de 9 de Setembro de 1835, que prohibe 
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a exposição e venda de desenhos) gravuras) .em ... 
blemas e lithographias sem autorisação prévia ela 
Policia. O mesmo principio é applicavel ás pro
ducções clramalicas, porque, se se trata de pu
blica-las pela imprensa, nenhuma censura pódê 
ser exercida) mas se se trata de dar.:lhes o ap~ 
para to da representação theatial, a obra litteraria 
reveste uma natureza differente, vem a ser um 
facto exterior, toma uma fórma viva, propria para 
actuar sobre a multidão, e por isso tem lugar a 
autorisação prévia, competindo á Autoridade Poli
Cial o direito de ·suspender as representações por 
motivos da ordem publica, e ordenar mesmo que 
se feche provisoriamente o theatro, § '1 O do artigo 58 
do Codigo Policial. 

§ 14. A Policia do Estado deve, no interesse das 
pessoas, das propriedades) e da tranquíllidade pu
blica, vigiar sobre os sentenci-ados, que depois de 
cumprirem a sentença, voltão á vida social, sobre os 
vadios, e mendigos. A vigilancia da alta Policia do 
Estado foi admittida na nossa legislação pela Lei 
das Reformas, e pelo Regulamento n. _120 de 31 
de Janeiro de 1842, que distinguio a Policia Ad
ministrativa da Policia Judiciaria, e conferio attri
buições privativas a cada uma dellas, a·ssim é que 
tratando da Policia Administrativa estabelece no 
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§ go do artigo 58 ser da sua compctcncia cc vtgmr,; 
(< c providenciar sobre tudo o que pertencer êÍ pre
ce venção dos -delictos7 e manutenção da segurança 
c< publica>) e conscguin tcmcntc inclue a vigilan
cia pura que o criminoso não venha depois de ter 
cumprido a sua sentença, trazer o afarme ás lo
calidades, que lhe são conhecidas, e exercer contra 

os queixosos, os jurados, e as testemunhas: atrozes 
vinganças; portanto o Governo na Côrte7 e os Pre
sidentes nas Províncias têm o direito de prohibir 
certos lugares aos que ac::1bão de cumprir suas sen

tenças, e de impô r ao condemnado a obrigação: 1 o, 
de declarar antes de s1hir do estabelecimento de 
repressão o lugar, que deseja habitar; 2°, de se 

apresentar ao Chefe de Policia nas vinte e quatro 
horas da sua chegada; 3o, participar ao Chefe de 

Policia) quando pretender mudar-se, anova residen
cia que escolhe . Quanto aos vadios, o Codigo Penal 

artigo 295 impõe a pena de prisão com traba
lho por oito _a vinte e quatro dias á pessoa, que 
.não tomar uma occupação honesta, e util, de que 
possa subsistir, depois de advertida pela Policia, 

não tendo renda sufficiente, pena que foi ele
vaL1a de um a seis mezcs de prisão com trabalho, 

.e ao duplo na reincidencia pelo artigo 4o da Lei de 
2r5 de Outubro de 1831. Mendigo é aqueUe, que 
. .n.ão quer1 oa não póde trabalhat; haentre um e 
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outro a distancia moral, que separa o vicio da infe
licidade; e por isso as Leis devem tamberri ser dif
ferentes a respeito de uns e de outros; o Codigo 
Penal impõe a pena de prisão simples, ou com tra
balho Sl'lgundo o estado das forças do mendigo, por 
oito di'as a um mez, art igo 296 e seus paragraphos, 
quando os que mendigarem estiverem em termos de 
trabalhar, ou recusarem ir para os estabelecimentos 
publ icas para os mendigos, ou havendo pessoa, que 
se ofl'ereça a sustenta-los; para os mendigos en
fer mos, pal'a os orphãos desvalidos, e trabalhado
res, que o rigor do tempo tem impossibilitado de 
trabalha r, existem os estabelecimentos de Carida
de, taes são os hospitaes, casas de expostos, re
.colhimenlo de orphãos; e asy!os, não só no Muni
cipio neutro 7 o Provincia do Rio de Janeiro, mas 
lambem nas outras Provincias, conforme se acha 
circumstanciadamentc indicado na secção 2a do 
lit. 3° da 4" unric . 

I 

§ 'EL Policia Sanitaria, esclarec imonlo á dm.J
trina do§ 6o deste Capitulo, a de igual paragrapho 
do ti!. 3o da 3a parte, e outros . O ReguL n. 
2052 do 12 de Dezembro de 1857 ( 2), que altera o 

(2) Achanrk-se redigido o§ ()o deste capitulo quando em tius 
Je 1858, depois de grande demo:a, foi publicada a Collecção 

/;9 16 
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da Junta Central de Íiygiene Publica na parte rela- · 
tiva ás attribuicões desta, e ás commissões até en-. ' 

tão existentes em algumas Províncias do Imperio, 
transfere das attribuições conferidas á mesma Jun
ta pelo Decreto de 29 de Setembro de J 85'1 para o 
seu Preside11tc as seguirites attribuições : 

1" As investigações ordenadas pelo artigo ·'1:7 do 
Regul. de ·185 '1, sem que por isso se entenda que a 
Junta Central fica dispensada dellas; pertence pois 
ao Presidente da Junta Central : ter o maior cuidado 
em investigar as causas da insalubridade geral, ou 
parcial de algum lugar, em observar o curso das mo-
1estias reinantes, particularmente das contagiosas 1 

e em geral empregar a maior vigilancia sobre tudo, 
que·diz respeito á saude publica. 

2" lnspeccionar com o maior escrupulo as sub
slancias alimentares expostas {t venda; visitar todos 

l ' ' 1 os annos, uma vez pe.o menos e em epocas mcer.as, 
as hotíeas quer de particulares; quer de corpora-

das Leis do anno anterior, e por consequencia o Decreto de ] 2 

de Dezembro de 1857, por isso consignamos neste lug·ar as 

transferencias, e alterações feitas pelo dito Decreto sobre algu

mas disposições do RegLllamento da Junta Central de Hygiene 

Publica de 29 de Setembro de 1851., o Decretou. 2409 de 27 de 

Abril de 1859, que deu novo Regulamento á Inspecçito de 

saude dos portos, refere-se ás formalidades elas visitas sa
nitarias. 
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çtíes, as drogarias, mercados publicos, hospitaes, 
collegios, cadeias, aq11eductos, cemi·terios, oflici
nas, laboratorios, ou fabricas, em que se manipu
lem remeàios , ou quaesquer outras substancias, 
que servem para a alimentação, e podem prejudi 
car a saudc; e em geral todos OB lugares, d'onde 
possa provir damno á saude publica, ou pelas sub
stancias, que se fabri cão, ou pelos Lrahalhos, qne 
se operão, devendo preceder as conrenientes par
ticipações ás rc~peclivas autoridades, quando se 
trate de estabe1ecimenlos publicos. 

3a Pertence tamhem ao Presidente da Jnnla 
Central na Côrte, c aos lnspectores de Saude Publi
ca nas Provincias (3) examinar as localidades, em 

(3) O artigo 9° do Dec1·eto ele 12 ele Dezembw do ·i 8&1 ex

tinguindo ns Oommissões Je Saucle Publica, que existião em 

alg·umas Provillcias r1 o Imperio , e os Pro,eclores existentes em 

outr·as, creou em cada Provincia um Inspector de Saude Pu

blica, determinando que emquanto uão fossem nomeados os 

Inspectores ele Saude nas Províncias, em que e:s:istiJo Com mis

sões ele Hyg-iene, suas fLmcções fossem exel'ciJas pelos Presi

dentes das mesmas Com missões. Os Inspectmes de Saude Pu

hlica exercem a mesma aut.ol'idade, que ns Com missões, a gue 

sulJStituem, admitticlos os rer:nrsos das decisões dos Inspecto

res pa1·a a Junta Ütlntral, corno prescre\·e o artigo 16 do De

Cl'eto de 12 ele Dezembro de 1857, ou p:wa o seu Presidente 

segundo pertencer a uma, ou a outl'a destas auto;·idades. 



que se a chão fabricas, cujos trabalhos ~ão nocivos 
á saude, ou prejudicar de qualquer modo, e mar
car as distancias em que devão ficar dos povoados ; 
podendo manda-las fechar até que se realise are
moção detenninada; re:Jervado porém á Jun ta Cen
tral o juizo sobre a natureia das fabricas para se
ren~ removidus para fóra dos povoado3, c sobre as 
distancias; em que devem ficar dos mesmos povoa
dos, § 3o do artigo 1 o do Hcgul. de 12 de Dezem bro 
de !857, que alterou o artigo 49 do Hegul. de 29 de 
Setembro de 185 :1, havendo recmso da decisão da 
Junta Central para o Conselho de Estado , visto 
qu e neslc caso a attribuição do Preside nte da 
mesma Junta, c a dGs Inspccto res se limita ao 
exame . 

· 4a Da mesma fórma compete ao Pres idente da 
Jun ta Central na Côrte, e aos lnspectores de Saude 
Publica nas Províncias visilar as fabricas de aguas 
mi neraes para examinar o estado dellas , assim 
como o das mesmas fabricas, c o nwdo por auc 

. • L 

estas trabalhão (4-). 

!J ' Com pete- J!Jes igua lmente a inatricu!a dos dro
guistas, c dos que vendem snbst3ncias veEe~wsas, 

(4) Artigo 50 do Regulamento de29de Setemb;·o de 1851 
combinado com o S 4° do artigo l o do R egnhtmento de 12 de 
Dezembro de 1. 857. 
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que devem constar da · tabella cxp1icativa organi
sada pela Junta Central, assim como dos fa brican
tes que em suas fabricas empregarem taes subs!an
cias, especiGcando-se o lugar, em que v-endem as 
ditas substancias, ou as fabr icas ·cm que as usão (5). 

G• O § ()o l1o artigo 1" do Regul. de 12 de De
zembro de 185i transl'erindo Lambem para o Pre
sidente da .Junla Central a aitribuição ele exami
nar, e conceder 1iceuça para abertura de bui icas 
na Cêrte. c nas cauilaes das ProYincias, seria ine-

' l . 

xequive1 se não fosse con:hinado eom o disposto no 
artigo gu, que crcou os lnspectores de Saude Pu
blica, e o artigo J O, que declara que elles devem 
exercer nas Provincias a mesma au lorídade, (j !le 

eompcte ús commissõ.es, a que substiluem; conse
guintemcn~e parece que a attribuição para o exa
me, assim como para as licenças, de que tra!a o 
citado § Go de,,e ser exercida na Cô'rte pelo Presi-

(5) O §5° do tutigo l o do Regulamento de 12 de Dezem bl'o 

de 1857 traneftlre pam o Pi·esiden tc da .Junta Central as ma

triculas do al't igo 51 elo Regulamento de 29 de Setembro de 

1851 ; mas tendo creadn os Insped.ores de Saude Publica nas 

Províncias, deYe-se entender que a estes compete nas respecti

vas localidades o exercicio da attribuição, de que se tl'ata, sai

YO o recurso para o Presidente da .Junta Central em caso de 
abuso . 
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dente da Junta Central, e nas Provincias pelos res-
-pectivos lnspectores de Saude Publica; tanto mais 
que o final do artigo ~7 do Regul. de ·185'1 não foi 
alterado pelo Regul. de 1857, e por isso ha recurso 
das decisões dos Inspeclores para ' a Ju nta Central. 

[ncumbe ao Presidente da Junta Central de Hy
giene Publica propôr ao GoYerno o plano. geral de 
socco!TOS medicas dentro da Cidade, e seus subur
Lios pa ra as occasiões de epidemia, sendo este pl a
no acompanhado elo pa recer da Jun ta Central, a 
cujos membros~ assim co mo a quaesqner oulros fa
cuHatiros pôde o Presiden te da Jun la Cen! ral dele
gar sua autoridade no exercício das rnncções, que 
ti\ e r de desempenhar em virtude do piano, ele qu e 
se trata, bem como Dara cx:ecucão dos Ilegnlamen-

l • ~ 

tos nccessarios ao desempenho de seus deveres, que 
o mesmo Pres idente da Jnnla Czntral; c o t'rovedo r 
de saude do Po rto do Rio de .Janeiro devem pro pôr 
ao GoYeruo imperial ele confurmidade com o dis
posto nos ar tigos 3° e i'" do citado Regulamen to. 

"" ' J c ' 1 1"1 • ·p ' ' . "'- unta .entrai (e i-lygHme Lanca pertence 
propôr ao Governo Regulamentos cspeciaes, que 
detcrminern, ou positivamente, on debaixo de cer
tas regras geraes para serem convenienteme nte ap
plicadas: ·J o, os casos ern que um paiz, ou porto 
qualquer se deve considerar inficionado ; 2o, aquc1-
1es em que um navio deve ser declarado suspeito, 
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ou interclicto, com as regras necessarias para de
claração de quarentena, ou de simples observação; 
3°, os meios convenientes para que um navio nessas 
circumstancias nossa entrar em livre pratica. assim 

' I 

em relação ao mesmo navio, e carga, como em re-
lação ás pessoas que nell e se acharem ; podendo o 
Governo reunir em um só individuo a autor idade do 
Presidenle da Junta , e a do Provedor de Saude do 
porto quando se manifeste perigo immincnle de in
Yasão ele qualquer das epidemias, peste do Orien!e 1 

febre amarella , ou cholera-morhus; e scjão neces
!3arias providencias promp.tas e accordes para ata
lhar seu dese nvolvimento, e progresso . 

Em casos exlraorclinarios os PresidenLes de Pro
vinc ias; ou por deliberação p ropria, ou sobre repre
senLaçJo dos fnspec tores de Saude Publica) cu dos 
Proyedores de Saude elos portos, podem nomear 
co m missões, que ou debaix.o de sua presidencia, on 
da dos l nspectores, os aux iliem na adopçao de me
élidas, que a Sau de Pu hlica possa exigir , compe
tindo ás refer idas cornm issões a attribuição de 
resolver sobre a necessidade ele sere>11 conservad as 
as embarcações em quarentena , ou simplesmen te 
em observação, até que se decida a cessação dessas 
medidas sanitarias, artigo 1 t do Regulamento de 
'18ts7 combinado com o '14 do da Junta Central. 

O mesmo Governo Geral, e os Presidentes el e 
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Província quando se manifestar perigo imminenle· 
de invasão de qualquer das epidemias anterior
mente declaradas podem reunir em um só indivi
duo a autoridade dos Inspectores de Saude Publica 
e a dos Provedores de Sande dos portos. 

O Ministro elo lmperio, sempre que o julgar 
convenienle pôde presidir ás sessões da Junta Cen
tral de Jiygiene Publica, e da Commissão do Hos
pilal 1\Jaritimo de Santa Isabel , artigos 1 i e '13 do. 
Regulamento de '1 '.2 de Dezembro. 

~ -16. Policia Sanitaria do nor to do Rio de Janei-
~ . l 

ro. O Provedor de Saudc do porto do Rio de Janeiro 
tem a seu cargo não só a Policia Sanitaría do porlo, 
co:no a dirccção dos soccorros medicos aoshomer;s 
do mar, ílcando o Hospital Maritimo de Snnta Jsa
be] debaixo de sua inspccção, e autoridaJe; com 
a Presidencia da Commissão da Aclminislração do 
rnesmo Hospítal 1 al !erado nesta parte o Decreto 
n. 1 I 03 de 3 de Janeiro de '1853 ; compete-lhe 
pro pôr ao Gove1~no Regulamentos ospcciaes para o 
regimen do Hospilal Marítimo de Sanía Jsahel (6), 

(ô) A Admiiiístração do Hospital Mai'itimo de Snntn Isabel 
fundado na cidade elo R io de .Janeiro pelo Decreto de ~j de .1a

J1eiro de 1853 é incumbida a uma Commissiio comoosta do P1·o-, 
vedor de Saude do porto do Rio de Janeiro como Presidente , do. 
C:1pitão do mesmo porto, de um Delegado do Cm·po Consular, 



assim na parte administrativa, como na parte me
dica, e para regular o modo de se prestarem soe
carros m~dicos aos homens do mar, devendo dispÔí 
o serviço em attenção não só aos tempos ordinarios 
como aos tempos cxtraordinarios, e de epidemia ;
na organisação destes Regulamentos, sempre que 
o julgar convcnicnlc, o Pro•,redor poderá reunir em 
com:nis.são os i'ilcdicos do Hospital Maritimo. 

I'\ as visitassanitarias ás embarcações os Pro-..-edo-

gue pollerá ser um dos seus mem hros, por ellc todos os annos 

nomeado, e de dous Negociantes, Canegadores, ou Armadores, 

sendo um nrteional, e out ro estrangeiro, eleitos annualmente 

rela Com missão da Pt·aca do Commercio ; o Decreto de 3 de .h
ncít·o de 1853 incumbia á Commissão a o1·ganisaçrw dos Esta

t utos, e a obrigação de pt·o~·er ás despezas para edificrtção do 

Hospital, e perman ente sustentação, agenciando cnke os Com 

merciautcs, e mais pessoas phil antropicas os donativos com 

que se prestarem para tão piedoso fim, e os meios de dotação, 

que pa t·ecm·am mais com'enient.es, com o menor gravame do 

Thesonro Publico, e com o concurso possí vel da cl a~se dírecta

mente bcmcf]e; iada : hr:je pertence ao Presicleu te da mesma Corn

missl:lo propói' ao Govemo Hegulamcntos e.~peciaes ele confor

midade co:-n o dis(Josto no artigo 6" do Regulamento de 12 de 

Dezembro do 1857, o gu al transferia esta attribuição do Presi-

clente da Junta Cent~·al para o Provedor de Saude do Porto, 

para que o espírito de unidad e presida a todos os servi;:os, e 
haJa mais c Jmple~a harmonia uas providencias S9nit:u·ias. V

Decre to n. 2416 d '} 30 de Abril de 1859. 
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res de Saude d·os porto-s devem regular- se pelas 
disp-osições do Decreto de 29 de Janeiro de '1843, 
e artigos 11 a 16 du Regulamento da Junta Central 
modificados pelo de 12 de Dezembro de 1857, a 
saber : 

Na Côrte, log~ que constar ao Provedor de Sau
de elo porto, ou qualquer membro da Junta Cen
tral que nos Jugares, que estão em communicnção 
com o Imperio, se tem manifestado alguma moles
tia contagiosa, darão parte ao Presidente da mesma 
.Junta , que a convocará immediatamenle, afim de 
deliberar sobre as pwvidencias a tomar para cortar 
o contagio. 

Nas Provincias, os Proí'edores de Saude dos 
portos darão parte das noticias que tiverem, aos 
respectivos Presidentes dell<•s , os q~Jaes nomcaráõ 
para o dito fim, Commis:;uesextraordinarias de tres 
membros, de que far ão parte os mesrnos Provedo
res de Saude dos portos, os Inspeetores de Saudc 
Publica, os Ccmmissarios Vaccinaclores, ou :Dele
gados do Cirurgião-mür, onde os houver . 

Os meios necessarios para a Policia Sanitaria dos 
portos, e as providencias para os casos ex traordi
narios, serão apresentados á Junta Central, ou ás 
Commissões para cleliberaren1 a respeüo de sua 
conveniencia ; as Commissões devem comn1unicar 
as suas decisões á Junta Central, e conformarem-
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se com as instrucções, que por esta lhes fôrem 
dadas : nos casos porém em Cfue fôr necessario 
tomar medidas promptas, serão logo executadas as 
decisões das éommissões não deixando por isso de 
as communicar á Junta Central: que as transmitti
rá ao Governo . 

Ao Governo Imperial na Côrte, e aos Presiden
tes nas Prov íncias compele marcar o lugar onde 
em terra devem funccionar as Repartições de Sau
de dos portos, quando nãQ possa ser no mesmo lu
gar da Junta Central, c das Commissões, e regular, 
como mais convenie'nte fôr, o serviço do mür, com
binando-o; quando seja possível, com o da Policia, 
e da Alfandega . 

CAPITULO II. 

Eatabelecimentos de :reprcseão . 

s J" Tendo considerado as medidas preventi
vas e restrictivas, em cujo circulo se exerce a Po
licia do Estado para defesa , e conservaç[io da 
Sociedade, vamos lançar um golpe de vista sobre um 
outro instrumento de defesa social, os estabeleci
mentos de repressão . 

§ ~o Classiíicação das prisões . Casas de Deten
~ão, e de execução das penas, Co1onias penaes . 



252 

Ainda que esteja a cargo das Assernbléas Provin
ciaes legislar sobre a construcçrro das casas de pri
são, trabalho, correcção, e regimen dellas , com
tudo o modo porque sehãode imp&r, e cu mprir as 
penas é disposição do Codigo Penal , que é Lei geral , 
e por isso se deve observar o systema estabelecido· 

- pc1os Poderes Supremos, e para se obterem os 
melhoramentos, que o progresso das luzes, e as 
idéas liberaes indicão sobre o regimen antigo, c 
üeslcsentido o Governo Geral reclama a aulorisa
ção para regula r o systema das prisões em todo o 
lmperio, estabelecendo casas de detenção, e de 
execução das penas, '1 u nas Capitaes, 1:2° em Dis
trictos Centracs, qne comprehendão uma, duas ou 
mais Comarcns, conforme reclama o interesse da 
Sociedade para desempenho deste ramo do Eerviço 
pub! iro . 

s 3u Casas de Detenção . Como taes e com o 
destino de co nter os indiciados 1 os condemnados 
cmqua1üo não são transportados para as prisões 
da e:xecu <;ão, e os presos civis, nenhuma prisão 
havia no Impcr io senão a da capila l da Província 
do Rio de Janeiro; a Lei n. 2·13 de '16 de Agos!o 
de '1 848 da Provincia de Pernambuco creando uma 
casa de deteução, só começou a ter execução em 
Janeiro de ·l850 ; a auforisação, que a Lei de 17 
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de Setembro de 18tH artigo 3° § ·14 conferio ao 
Governo para mandar emprehender uma prisão 
ceHular para Detenção, não fo i executada, porque 
a Administração entendia que o terreno mais apro
priado para essa construcção era o da mesma 
Casa de Correcção, guardadas as divisões, que o 
systema exige

1 
porque ali serião communs á casa 

Penitenciaria, c á de Detençao, e aproveitadas ern 
f<rror desta com grande econo mia e vantagem a 
Direcção Central, arrecadação; guarda, muro exte
rior, agua, e luz; posteriormente o Decreto n . 177 4 
de 2 de Julho de '1856 deu Regulamento á Casa 

w 

de Detenção da Côrtc 1 estabelecida provisoria-
mente na parte do primeiro raio da Casa de Cor
recção, que se acha v a dcsoccupada . 

§· 4° Prisões Penitenciarias. No :\Iaranhão, no 
Hio Grande de Sul, c outras Pro vincias, as casasJ 
que têm sido construidas para servirem d<:> prisões 
penitenciarias, não têm subdivisõ es indispensaveis 
para salubridade e segurança, bem poucas obser
vão a divisão, c cl assilicação dos presos, em muitas 
se achão el!es confundidos por tnl fórma, que a 
criminalidadc é ahi representada em todos os seus 
elementos, e gráos, é contra este estado de cousas, 
que a Administração luta com constancia, e insta 
pe~a autorisação para verificar a reforma das pri--
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sões np interesse da repressã0 real, e emenda dos 

delinquentes. 

§5o Casascl~Correcção .O Decre lon . 678de6de 

Julho de '1850 deu H.egulamento á Casa de Correc
ção do Rio de Janeiro, os Decretos ns. 904 de 23. 
de Janeiro, 1022 de 28 ele Juiho de '1852 contendo 
disposições secundarias sómentc se referem aos 
vencimentos dos Empregados deste Estabelecimen

to; as Casas de Correcção nas Provincias, em que 
ellas existem são administradas em virtude de Re

gulamentos especiaes, os quaes na reforma das 
prisões devem subordinar- se ás regras gentes para 
a administração dellas. 

§ ()o Colo nias penacs. Reconhecida a utilidade 

da inslituição de Colonias Penacs, como medida de 
segurança , e de melhor condição dos sentenciados 
oppressos nas pessimas prisões , que existe rn, é corn
tudo impraticavel a fundacãu deilas,no continenle. . ' 
onde é difiici! se não impossível guardar colonos tão 
perigosos, e onde para guarda-los seria preciso 
manter fortes destacamentos, que o exefcito não 
póde prestar sem prejuízo do seu destino . As 
Col onias Pcuaes podern ser de duas classes : a 
primeira de Forçadof'; para substituir a pena de 
galés; a segunda ele Livrados, para os galés, que 
depois de um certo prazo mostrassem na pri-
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trabalho, e arrependimento, e tambem para 
aquelles, que nas casas penjtenciarias estivessem 
p.ara completar a pena, a que forão condemnados; 
seria a Colonia neste segundo caso uma transição 
para a Sociedade, na qual devia reentrar o que . 
acabasse o lempo da condemnação . 

§ 7o Rehahilitação. E' sem duvida um pensa
mento grande, e fecundo abrir ao condemnado a 
per.5pectiva de uma regenqração completa aos o1hos 
da Sociedade, que ltavia offendido; a rehabilita
ção se liga muito estreitamente ao systema p.eni
tenciario, pois que preparada a reforma dos cos
tumes no interior das Casas de Correcção, ou nas 
CoJonias Penaes, c á proporção, que o condemna
clo se eleva clle mesmo ao sentimento da viela T:no
ra], e social, fi ndo o tempo ela coúdemnação, attes
tanclo o respectivo Director a moralisação do que 
acabou de cumprir a pena, seria este documento 
o ultimo requisito para a rehabili1ação. 

TITULO IV. 

Jlia F®ll.'~a Nl!J.U~:,l·, !!!ilU~ ®&'~a~ai:!ltliÇà(l), e ~a~·~l; ;a-tias, 

ll·'~H'1!•~ l"oiieia!. 

§ ·1 o O Exercito de terra) a Armada, e a Guarda 
Nacional podem concorrer á defesa exterior, e á 
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manutençrio da ordeJ?l publica; mas no estado nor
mal da Sociedade o objecto principal do exercito de 
terra, e de mar é a defesa exterior do paiz, e a ma
nutenção da ordem publica é objecto secnndario, 
em vista do qual comtudo são distribuídas as divi
sões militares. 

§ 2° Pelo contrario a manutenção da obedien
cia ú Lei, a conservação, e o restabelecimento da 
or~em, e da trauquillidade publica, são o objecto 
predominante da Guarda Nacional, e o seu oh.iecto 
secundario é auxiliar o exercito de linha na defesa 
das fronteiras c costas; Lei de ·18 de Agosto d<J ·!83 J, 
Lei n. 60.2 de 19 de Setembro de 18t)0. 

§ 3o A oxisí.encia do exercito de terra, e da ar
mada, é uma inatituição permanente, mas submet-
tida ao voto annual das camaras ; a organisação 
,da Guarda Nacional para o serviço ordinario 
dentro do proprio Municipio, para o serv iço 
de destacamento fóra do territorio do 1\lunici-
pio, c pura o serviço activo de corpos des:aca-
d r 1 • • • os, c tamnem uma msiltmção permanente, mas 
o Governo tem o direito de suspende r, ou dissol-
-ver a Guarda Nacional em determinados lugares, 
quando julgar conveniente: em qu:tlquer dos dous 
casos porém ella será ch:1mada a serv iço, ou reoga-
nisada, passado um anuo do dia em que se tiver 
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verificad.o a suspensão .ou dissolução, ,se por Lei não 
· fô:r este prazo prorogado, artigo 4~ rla Lei n. 602 
de 19 d.e-Setembro de 1850. 

§ 4° O Exercito é uma instituição toda n.üliiar; 
os postos são conferidos pelo Imperador, corno 
Chefe Supremo das Forças de terra, e de mar: a 
Guarda l\'acional é uma ·instituição mixta, que se 
liga por sua na-tureza á inslituiç:ío municipal; mas 
o direito co~ferido áquelles, que a compoem. pela 

. Lei de sua creação de 18 de Agos:l.o de 1831 artigo 
!51 de nomear os seus officiaes fic-o-u pertencendo 
pelos artigos 46 a ~3 da Lei de sua nova organisa
ção de 19 de Setembro de 1850 ao Governo para 
nomeação dos Officiaes subaltern-os c capitães sobre 
propcsla dos Chefes d0s corpos, e informa ção do 
Commandante Superior, e de nomear directamente 
os Cornmandantes Superiores, e os Chefes do Esta
do-Maior. 

§ 5õ Organisação do Exercito, e Armada. Ainda 
que a organisação do Exercito, e Armada não es
teja consignada em ordenança especial, que ex ige 
o artigo 150 da Consti tuição, comtudo varias Leis 
têm sido publicadas tendentes a esta organisação, 
taes são o Decreto e Instrucçües de 4 de Dezembro 
{te 1822, nas quaes se estabelecêrão as regras para 

617 17 
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as promoções do Exercito até o posto de Coronel 
inclusive: o Decreto de i 6 de Agoslo_de 1838, que 
autorisou o Governo para promover os militares do 
Exercito, Armada, c corpo de artilharia da Mari
nha ; a Lei de 20 de Setembro do me8mo anno , 
que mandou formar nm quadro dos Officiaes de ·1 a 

linha idoneos para o serviço ; o Decreto de 22 de 
Fevereiro de 1839, que deu nova organisação ao 
Exercito; o de 28 do mesmo mez e anno·e tabella 
annexa, que determinou a numeração, que devem 
ter os corpos de linha , que formão o quadro do 
exercito; o Decreto ele 2:3 de Julho de ol841 , que 
mandou pôr c m vigor no Imperio o assenlo do con
selho ultramnrino sobre a tarifa e pratica das ten
ças militares, o Decreto do 1" de Dezembro do mes
mo artno, c label!a annexa, que mandou organisar 
no prazo de um anno o quadro dos Officiaes do 
Exercito e Armada, com designação do numero, que 
deve haver em cada porlo 1 c marcou os soldos e 
mais vencimentos dos mesmos Offic iaes; a Lei 
n. Ei8l'i de 6 d.e Selembro de '1850, que regu
lou o accesso aos postos de Ofllciaes das diffe
renles armas do Exercito; o Decreto n. 772 de 3 '1 
de 1VIarço ~e 185 J, que approvou o Hegulamento 
para execução da Lei n . tiS[) de 6 de Setembro de 
:1850 sobre as.promoções no Exercito; e o Decreto 
n. 782 de 19 de Abril de '1851) que approvou o 
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plano para organisação do Exercito em circum
stancias ordinarias. 

§ Go O recrutamento é o modo comrnum de 
preencher as praças do Exercito de mar e terra; o 
recrutamento faz-se conforme as Tnstrucções de 
1 O de Ju1ho de ·18'22 , com as alterações el a Lei de 
6 de Ot tubru de 183;), :29 de Agosto de 1837,26 
ele Setembro de 1830, c Decreto de 6 de Abrii de 
184·1, c lustrucçõcs da mesma data, tendo o Hegul. 
n. ·! OSÇJ de '14 de Dezembro de '1852 determinado o 
modo pratico de dislríbuir-se o numero de recru
tas annual mente precisos para o serviço do Exercito; 
u recruta menlo <'· o gra tH~c n1eio de formar um 
Exercito Vé rdadeiramcn LA Nac ional , o engaja;nen
lo é u !!lOÜu secundario ernpregado para comple
tar as Forças Na-raes flecretadas, dando o GoY~rno 
grati!ica<;õcs a individuos, que qnizercm servir YO

lun Lariamcntc nos Corpos de lmperiacs Marinheiros, 
e de Fuzil ei ros i\'a··;a<'s, Deci·e!o n. 4:};) de 'li de 
Setembro do 184-7, qu t ~ crcoH o Co rpo de Fuzi
lei ros f\avacs para ser ernprt·gado no serviço de 
guarnirP.:o a 1Jordo dos uJvios armados; Arsc11acs 
do Marinha, c Estahclecimcnlos .\ farilimos, arligo 
t:i" da Lei de tixação de Forças Navaes n. GJ1· de 
3 de Ma io (1e ·1850 .. c1uc appwYo u as disposiçücs do 
artigo .2H, o a 2" parte elo artigo üG do Hegula
men to do Corro de lmperiacs Marinheiros, a que se 
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refere o Decreto n. 41 ·1 A de ~)de Junho de 184-5, e 
artigo 8° da mesma te i . 

§ 7o Sendo o serviÇo militar um imposto clirec
lo, quo a família paga em natureza á defesa do paiz) 
(~ tambem um serviço .~acionai , e honroso) mas 
que conserva o ca racter de nrn cargo pessoal e 
local deintc resse publico; d'onde resulta : 1", qu e 
deve haver igualdade do imposto para todos; '2°, o 
voto annual do contingente do exercito pelo Poder 
Legisla tiro; 3o, a distri buição proporc ional á popu
lação pelas Provincias por acto da Administração 
na fórma do Hegnl. n. 1089 .de '1 1 de DczemiJro 
de 18[)2. 

s 8" Em consequencia de ser um serviço nacio
nal segue-se que todo o Brasileiro , qu" compldar 
a idade de l ü annos , deve o seniço por espaço de 
sele annos; a qual idade de Brasileiro é neccssaria, 
porque não se trala sómenle el e serviço de ordem 
e segurança, para o qual púde ser chamado o es
trangeiro) que reside no Brasil ; é honroso, c por 
isso a lei exclue os que 1êm incorrido ern pena af
Hictiva, e infamante; é um cargo pessoal e ]ocal, 
})OI.' isso a le i tem reconhecido causas de isenção 
pessoal, taes são as enfermidades, que tornão im
}Jroprio .para o serviço, ser mais velho dos filhos 
orphãos, filho unico de viuva, de pai septuagena-
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rio , ou cego, irmão mais moço se o mais velho 
é incapaz, feitor ou administrador de fazendas ru
raes, o que tem _um irmão com praça, sal vo se fôr 
em substitu ição, achar~se matriculado em aula pu
blica, tendo aproveitamento e assiduidade, empre
gado em Hepartições pul)1ic<1s, um caixeiro até tres 
das casas de commercio, conforme o seu trato. 

§ go O alistamenlo dos-habitantes do Município 
é a base, sobre a qual assenta a organisação da 

Guarda Nacional ; a Guarda Nacional é organi'sa
da em todo o lmperio por l\hmicipios ; são alista
dos para o serviço da Guarda Nacional: 'I o, os Cida
dãos Brasileiro!', que tiverem a renda necessaria 
para votai· nas eleições pri marias, (~ a idade maior 
de 18, e menor tle 60 annos; .z~~, os Cidadãos 
filhos familias que tiverem a idade ele 18 annm;, 
ainda que lhes falte a renda propria, se a de seus 
pais fôr tanta, que dividida, caiha a quantia de 
200,~ a cada um . 

§ 10. São iscnlos do alistamento da Guarda Na
cional: '1 ",os que por nwleslias incuraveis se acha
rem inhabilitados- para qualquer serviço i 2o, os 
Senadores, os Ministros e Conselheiros de Estado, 
e Presidentes de Províncias; 30, os Ofliciaes e as 
praças effeclivas do Exercito e Armada, dos Cor
pos Policiaes pagos, e da Imperial Guarda de Ar-
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cheiros; 4°, ·,os Clerigos de · ordens sacras, e os 
:Religiosos de todas as ordens; 5" 7 os Magistrados 
perpetuos ; 6o, os Carcereiros e seus Ajudantes; 
7o, os indivíduos matriculados nas Capitanias dos 
portos, conforme as condições, que estabelecerem 
os Regulamentos do Governo. 

§ '1 J. Os Guardas Nacionaessão classiíicados em 
duas listas, uma dos que pertencem ao serviço activo, 
e outra dos de reserva; todos os que ni='io estão com
prehendidos nas excepções do paragrapho antece
denlc. nem são indicados na lisla de reserva. 11erten-, ' 

cem á elo servir-o aclivo : na lista de reserva são in-. ' . 

clnidos: t ", lorlos os qnc por moleslias incuraveis 
se acharem incapazes para o serviço activo, e os 
ma iores de õüannos; 20, os Juizes, e Promotores Pu
bEcos, e os Empregados de Justiça ; 3": os Advoga
dos e Facnlialivos, que tiverem titnlo legitimo, e 
estiverem em cíl'eclivo exercício de suas profissões, 
c as Autoridades, que tc\m direito de reqnisitar a 
Força publica. 

§ 12. Süo dispensados J.e ,todo o servi ço, não 
obstante acharem-se alistados, quando voluntaria-

. mente se não prestem: 1 o, os Depu Lados á Assem bléa 
Geral, e os Membros das Assemhléas Provinciaes; 
2o, os Juizes de Orphãos, Promotores, e Inspectorcs 
de Quarteirões ; 3o, os Professores e Estudantes ma-
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triculados nas Faculdades de Direito, e de "Medicina, 
Seminarios Episcopaes, e outras Àcademias, ou 
Escolas Publicas, comtanLo que eiTectivamente as 
frequentem; o Governo tem direito de conceder a 
mesma isenção a bem dos Collegios> ou Escolas par
ticulares, que lhe parecerem dignos de lia ; 4o, as 
pessoas effectivamente empregadas na serviço in

terno dos Hospitaes, e outros EstaheL~cirnentos de 
Caridade, podendo o Governo limitar o numero das 
disp ensadas quando seja rxcessiYo ; ()o , os Officiaes 

Honorarios do Exercito e do corpo de Municipaes 
Permanentes da Ctn-te, os das extinetas Milícias, 
que não vencem soldo , os de Ordenanças, e os da 
da Guarda de Honra, que não tiverem legalmente 
perdido as snas Patentef,, artigos go a 14 e seus§§ 

da Lei n. 602 de 19 de Setembro de '1850 . 

§ t 3. São dispensados do serviço activo, não 
obstante pertencerem á lista respectiva, quando 
voluntariamente se não prestem: '1 o, os Ve
readores effectivos das Camaras Municipaes du
rante o quatriennio, e os seus supplentes emquanto 
os substituírem; 2o, os Empregados das Administra

ções e Agencias dos Correios nas cidades e villas; 
3°, o proprietario ou um administrador, ou feitor de 
cada fabrica , ou fazenda rural , que contiver 20 ou 
mais trabalhadores · efl'ect.ivamente · empregados ; 
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4o, um feitor de cada. fazenda de gado, que produ
zir 50 ou mais crias_annualmente ; 5o, até tres cai
xeiros de cada uma casa de commercio, nacional 
ou estrangeira, conforme a sua importancia. 

§ 14. Organisação da Guarda Nacional. Feito 
o alistamento na fórma anteriormente declarada, a 
qualificaçao dos Guardas Nacionaes, c sna classi·
licação em lisla de serviço activo, c de reserva, a 
Guarda Nacional de Infantaria é organisada dentro 
dos limites de cada Município por secções de Com
panhia , Companhias e Batalhões ; a repartição em 
secções, Companhias c Batalhões, bem como a 
designação das classes é feita pelo Governo no Mu
nicípio da CórLc, e pelos Presidenlcs nas Províncias 
com dependencia de approvação do mesmo Gover
no ; as paradas são marcadas no Município da Côrle 
pelo Governo, e nas Provincias pelos Presidentes; 
os Guardas ela lista de reserva são repartidos pelas 
companhias de maneira que possão ser chamados a 
servico em caso de necessidade a iuizo da Autor idade . ,, 

Civil, que houver de requisitar a força ; nos lllgares 
porém onde o numero delles fôr su{ficiente , póde o 
Governü determinar que formem companhias e cor
pos distinctos com seus Ofliciaes proprios : · h a 
Lambem secções de Companhia, Companhias, Es
quadrões, e Corpos de Cavallaria nos lugares, em 
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qüe a· Administraç.ão julgar cm1venienle a existen
cia desta arma ('1 ), §§ 24 e seguintes da Lei n. 602 
de ·19 de Setembro de 1850. 

§ ·15. Gaí·antias. O systema de garantias, que as 
nossas Leis offerecem ao Exercito de linha, são ins
tituídas a favor dos recrutas, dos soldados, da ordem 
gradual do accesso, e dos postos obtidos; examine
mos estas garantias, assim como as que dizem res
peito á Guarda Nacional. 

~ ~16. Garantias a favordos recrutas. Os recrutas 
que nas capitaes das Províncias forem julgados 
incapazes para o serviço pela inspecção de saude, 
e os que fôrem dispensados por c{Teito de isenções 
legaes devidamente veriticadas, são immediatamen
le soltos, e não levados em conta ás freguezias, 
onde forão recrutados, devendo as mesmas fre
guezias substitui-los por outros idoneos, dentro do 
prazo de dous mezes, artigo 1 '1 do Decreto n . ol 089 
de J 4 de Dezembro de '1852. 

§ 'l7. Garanlias a favor dos soldados. Os volun-

(l ) O Decr-eto o. 2029 de 18 de Novembro de 1857 que deu 

organisação á Guarda Nacional das Províncias limitrophe~ 

com os Estados vizinhos foi mandadopór em execução na Pro

víncia do Pará pelo de n. 2122 de 6 de Março de 1858. 
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tarios e recrutas remettidos para as capitaes das 
Províncias, e julgadas idoneos para o serviço, re
cebem logo o competente fardamento, e quando 
têm de ir para outra Província, se lhes dá o mais, 
que é necessario; tendo completado, ou e_stando a 
completar o seu tempo, e querendo continuar a 
servir, dá-se-lhes a quantia de 400$, rnaximo do 
premio de engajamento conforme o artigo 2o da Lei 
n. 648 de 'l 8 de Agosto de 1852. , eomtanto que 
sejão de hom comportamento, c se engajem por 
mais de seis annos, artigos '15 e 'i 6 do Decreto ele 
14 de Dezembro de ·1852 ; a Lei porém devia 
seguir aos recrutados na sua nova situação, deter
minando que recebessem no corpo, ao qual ficas
sem pertencendo, e lanlo quanto o serviço militar 

permittisse, a instrucção prescripla para as escolas 
primarias; deste modo os sete annos empregados 
no serviço do Estado não serião perdidos para o 
melhoramento intelleelual do soldado; e a Lei que 
exige certas noções para obter postos, destruiria os 
obstaculos, que o soldado encontra na sua ignoran
cia, lhe abriria entrada para o accesso, realisaria, 
e garantiria assim, em proveito seu, o grande 
principio de igualdade. 

§ 'i 8. Garantias a favor da ordem gradual do 
accesso. Em conformidade do que dispõe ·a Lei 
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n. 585 de 6 de Setembro de '1850 o accesso aos 
postos de Oiliciaes das differcntes armas do Exer
cito deve ser gradual, e,successivo desde Alferes, 
ou Segundo-Tenente até Marechal do Exercito; ne
nhmn militar póde ser promovido ao poslo supe
rior sem que tenha occupaclo o immedialamente 
infer~or ; os postos são concedidos por antiguidade, 
on por merecimento, mas a Lei estabelece as se
guintes regras: 1", nenhum Official púde ser pro
movido até o poslo de Capitão inclusive sem ter 
as habilitações exigidas nos Regulamentos do 
Governo, e dous annos de serviço em cada 
posto~ nem ter accesso aos postos superiores sem 
ter completado tres annos naque1le: em que se 
achar; '2", este tempo de serviço é reduzido á a me
tade para os Ofliciaes, cru e se aeharern em operações 
activas de gnerra; 3' os, postos de Tenentes, Primei
ros-Tenentes, e Capitães são confe1·idos por antigui
dade; os de Majores, Tenenles-Coroneis, e Coroneis 
metade por antiguidade, e metade por merecimento; 
mas os postos de Ofliciaes Generaes são conferidos 
sómcnte por merecimento ; fazem excepção ás 
condições de tempo~ e antiguidade: ·1 o, os serviços 
releva ntts~ e acções de bravura, e intelligencia de
vidamente justi1icadas, e publicadas em ordem -do 
dia do Commandante em Chefe das forças em ope
rações; 2D, quando não fôr poss-ivel preeneheT por 
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outra fôrma as vagas dos corpos, que se acharem 
em presença do inimigo. 

§ '1 9. Garanti1;1 a. favor dos l?ostos adquiridos. 
A Lei faz distincção entre o posto, e o emprego; 
o posto constitue o estado do Official, e do qual elle 
não póde ser privado senão por sentença proferida 
em juizo competente, artigo -149 da Constituição; 
do emprego pôde ser demitticlo, ou suspenso por 
acto da Administração, que é o Juiz competente 
da utilidade do serviço militar, e de que incumbio ao 
Ofticial . 

s 20 . Garantias rei ativas á Guarda Nacional. 
Competindo ao Conseiho de Qualiticação pelo 
artigo 20 da Lei de 19 de Se lembro de '1850 a' 
qualificação dos Guardas Nacionaes, e su<t classi
ficação em listas do serviço activo, e ela reserva em 
cada Parochia, ou Capella, ou no disiricto de 
cada Companhia, ou Corpo, conforrne detenninão 
os Regulamentos, e com recurso suspcnsi,,o para 
o Conseiho de H.ev isla, e deste, sem suspensão· 
para o Governo na Côrte, e para os Presidentes 
nas Províncias, tem direito a este recurso não só 
o proprio Cidadão indevidamente incluído ou ex 

cluido, mas lambem qualquer Official, ou Guarda; 
·a mesma Lei nos artigos 46 e ~eguintes reconhece 
tambem os princípios da ordem gradual do accesso 
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para os Officiaes da Guarda NacienaJ, e garante
lhes as mesmas honras, que competem aos do 
Exercito de l inha, de maneira que os Offic iaes da 
Guarda .Nacional só mente perdem os seus postos 
por demissão a pedido seu, ou por crime, que os 
sujeite á pena de galés por qualquer t-empo , ou á 
de prisão por dons ou mais annos. 

§ 2 L Força Policial. O Corpo de l\Iunicipaes 
Permanentes mandado crear pela Lei de -1 O de 
Outubro de -183-J , organisado pelo Decreto de 22 
do rnesrno mez e an.no, e desenvolvida posteriOI~
menle a sua organisação, e disciplina pelo Re·
gulamenton·. 191 do to déJulhode 1842 em virtude 
do artigo 3o da Lei n. 24·2 de 30 de Novembro de 
1841' roi instituído para manter a tranquillidade 
publica, e auxiliar a .Justiça. 

§ 22 . Neste Corpo organisaJo na Côrle pelo 
Governo, c nas Províncias pelos Presidentes em 
Conselho, são alistados Cidadãos Brasileiros elo i 7 
a 40 arinos de boa conducta moral, e politica; 
e a sua conservaçiTo depende da confiança do 
Governo, ou não são admitt.idos por virtude de 
sentença condemnatoria nos crimes especificados 
nos artigos 33 e seguintes do Regulamento do 1 o de 
Julho de '1842, confirmada em segunda lnstancia · 
na Côrte pelo Conselho Supremo Militar, e nas 
Províncias pelas Juntas de Justiça, compostas do 
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Presidente da Província, Juiz de Direito da Co~ 
marca, e tres Vogaes, que devem ser Ofliciaes do 
Exercito mais graduados, ou da Guarda Nacional 
residentes na Capital, regulando-se pela legislação 
das Juntas de Justiça do Imperio ; Regulamento 
de 22 de Dezembro de 185 '1, expedido em virtude 

· ela Lei Provincial n. 11 de ·10 ele Junho de 1850. 

§ 23 . A nomeação do Estado-Maior ) e Com
mandantes de Companhias é feita na Côrte pelo 
Governo, e nas Provinci<Js pelos Presiden les em 
Conselho, e podem ser demiti idos quando tiverem 
perdido a confiança dos que os nomeárão: de accor
do com esle principio os Olliciaes inferiores são 

promovidos) ou tornados á classe de soldados 
pelo Commandanle Geral sob info rmação dos 
Commandanles de Companhias. 

s 24:. Direito á Patente honoraria. O Official, 
que prestar serviços neste Corpo por dez annos 
consecutivos , sem nota de prisão por etTeito ele 
sentença, e com irreprehensivel procedimento, 
tem direito á sua Patente honoraria sem venci 
mento algum por eHa, ainda quando voluntaria
menle quei ra desped ir-se do Corpo; esta disposição · 
comprehende os Oíficiaes do Exercito em exereicio 
no dito Corpo, que não tiverem dire ito a a·ecc~so 

no mesmo Exercito, estando em igual caso. 
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TITULO V. 

Servitlõe~ ltliiUat•es. 

§ 1 o Temos Leis, que regulao as servidões ll () 

interesse da defesa do Estado ; comquanlo sejão 
essas Leis mui~o anteriores á Constituição Política 
do I mperio; com tudo as suas disposições estão 
em perfeito accordo com a Lei de 9 de Setembro 
de '1821:'> , a qual marcando os casos, em que lerá 
lugar a excepção unica fei ta á plenitude do di
reito de propriedade, enumera entre outros casos 
- a defesa do Estado-; sendo necessario a esta 
defesa que o solo das Fortificaçõe:D seja reservado 
exclusivamente a obter este iim, e além disso 
uma cerla extensão em circumfereucia livre de 
conslrucções, àeremos tratar tios Terrenos i\Jilila
res, do raio de defesa, e das servidões, classilicando 
tambem as Commissões de Engenharia, e de termi
nando a competenc1a Judiciaria, e Administrativa . 

§ 2o Terrenos Militares. As Fortificações, e os 
terrenos accessorios no interior~ e exterior das 

·Fortalezas formão uma dependencia do domínio 
publico afferla á defesa do lerritorio, depenclen
cia imprescriptivel, e ina1ienave1 emquanto con
serva a suu destinação_, segundo os princípios es-
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tabelecidos no Cap. 3• Tit. t· da 2a Parte; o 
]imite exterior das Fortificações é conforme a 
importancia das suas classes. 

§ 3o Raio de defesa. Além do Terreno 1\'lili tar 
propriamente dito ha o raio de defesa, ou lz'nha do 
centro da Praça ao angulo do polygono exten·or, 
o qua l comprehende a distancia de 15_/;raças 
fóra da estrada cobe1·ta , e nada nw1ios. Hegim. 
-do Exercito de ·18 de FeYereiro de 1708 Cap. 6S . 

§ 4" As Servidões Militares são aquellas, que 
affectão os terrenos comprehendidos no raio de 
defesa ; o Alv . de 29 de Setembro de 168 J, 
e o Cap. 65 do Regimento do Exercito de 18 
de Fevereiro de 1708, que se achão em vigor , 
as estabelecem positivamente nos seguintes ter
mos: « E' probibido lavrar , semear, ou planta r 
« sobre as muralhas dos Corpos das Praças , e fóra 
<c delJas ; e nas contra- escarpas, ou fossos ; o que 
<< só será permiltido na distancia de 15 braças fóra 

· << da estrada coberta, e nem será permittida cons
« trucção de edificios civis junto ás Obras de Forti{i
« cações, salvo por ordem immediala do Goyerno, 
« e com a clausula de demolição á custa do proprie
« ta rio . » 

Exceptuão-se destas servidões legaes as cons
trucções existentes antes da fixação do raiO mt-
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li tal', ou de defesa, porque nestes casos ellas serão 
conservadas provisoriamente·, e se mais tarde fôrem 
demolidas, os proprietarios te rão direito' á indem
nisação , Resol. de 4 de Julho de 17!J4 declarada 
em Aviso de 30 ·de Maio de 17!J5. 

§ 5o Quando os . trabalhos das fortificações fô
rern encarregados pelo Governo a Officiaes Enge
nheiros, não têm os Cornmandantes Militares (nas 
Províncias em que os houver) ingerencia nos seus 
traços e execução ; e estes deveráõ prestar áquelles 
os soccorros necessari.os; Portaria de 20 de Junho 
de H~23. 

§ 6° Classificação· das Com missões d~ Engenha
ria. O Decreto de 22 de Janeiro de· 18·20 addi
c·ionando os §§ 65, 66, 67 e 6-8 do- Regimento 
do Exercito d·e 18' de Fevereiro de t708 deter
minando que os Governadores, e quaesq_uer Offi
ó<tes Commandantes .d'e Fraçá's , Fortalezas· 011 

Baterias fossem obrigados a fazer conservar em 
bom estado a Artilharia e Reparos, creou no Con
selho Supremo Militar uma Commissão Geral' das 
Fortalezas, e Postos de Guerra., ex.ercicfa por um 
dos Conselheirosr que fosse nomeado p·elQ· Governo 
Central., o Decreto de 6 de Ju-nho· de 1'821· man~ 
dando suspender, ou. antes abolindo' a· referidi<l' 
t:ommissão, assim como o vencimento das· gt•a .... 

49 1a 
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tificações para o Cornmissario, Delegados, e mais 
Empregados da mesma Commissão, ordenou que 
as funcções, que o Commissario lnspector, e seus 
Delegados exercião ficassem pertencendo na Côrte 
ao Governador das Armas, e nas Províncias aos 
Governadores e Capitães Generaes ( '1 ), aos quaes 
os Officiaes de Artilharia, e Engenheiros, a cuja 
competencia propriamente cabe este serviço, darião 
as necessarias informações para subirem á pre
sença do Governo pela Secretaria da Guerra. 

A observação segunda da tabella annexa ao De
creto n. 1880 de 31 ele Janeiro de 1857 tratando 
das Commissões de Engenharia fazia dependente 
de acto da Secretaria de Estado dos Negocios da 
Guerra, a designação da natureza da commissão, 
se activa ou de residencia, conforme o emprego, ou 
serviço incumbido a cada Ollicial Engenheiro-; as 
lnstrucçõe-s -de 24 de Julho do mesmo anno de 
1857 annexas ao Aviso de igual data regulão esta 

(l ) Monernamente o Decreto n. 1889 de 31 de Janeiro de 

1857 estabelece as Inspecções por At·mas, e div1de o territorio 

do Imperio em seis Distl'ictos de Inspecção, sendo um da arma 

de Artilharia, rlous da de CaYallaria, e tres da deinfantaria; ás 

' Inspecções dos Corpos se 'procede segundo as Instrucçõ'es que 

fôrern orga.nisadas pelo Ajudante-General do Exercito, e a_p:'-:

provadas pelo Governo. 
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materia classificando todas as especies de s~erviço~ 

de Engenharia, que deveráõ considerar-se Commis
são activa ou de residencia. 

Commissão activa é: 1°, o serviço em campo de 
instrucção; 2o, o reconhecimento de Províncias, 
fronteiras, praças, e demarcação de limites; 3o, 
revista de inspecção de obras militares; 4o, levan
tamento de cartas; _ ~o, direcção de estradas, ca
naes; 6°) a direcção de mais uma obra quando de 
um~ á outra a distancia fôr de meia Iegua; 7o, o 
exercício de chefe de Commissão de Engenharia 
composta de mais de dous Engenheiros. 

Commissão de residencia é : 1 o, o serviço em tra
balhos proprios da arma de Engenharia nas praças, 
e~ fortificações (2); 2o, direcção de obras militares, 
quando entre uma e outra a distancia fôr menor de 
meia legua; 3o, levantamento, construcção, ·cópias· 
de plantas, e outro qualquer serviço não especifi
cado nos antecedentes numeros, em lugar certo, 
e determinado. As Comrnissões de residencia po-

(2) E' da attribuição do Conselho Naval, m·eado na Oapítal 
do Ir;nperio pela Lei n. 874 de23 de Agosto de 1856, dar pare
cer sobre as construcções navaes, trabalhos marítimos, e obras 
civis, e militares da Repartição da Marinha, de conformidade 
com o Regulamento mandado ohsêrvar pelo Decreto n. 2208' 
de 22 de Julho de 1858 para execução da referida Lei. 
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tl~r<iq $,e r cons.içler~d;&~ a c. ti v a;~ sómt=mt~ por- çl.~ .. 
cl~r?.ção do. Q-o,v~nw, om;[Qrm,e a i.rnpoFta\1Ciª c\Q 
serviço. 

§ 7o Cornpetencia j'udkiaria. As contestações 
sobre as questões da propriedade e indemnisação, 
pelas construcções anteriores á fixação do ~:aio mi
litar são. da coml?etencia dos Tri:bunaes ci_vis. Uma 
grave questão se suscita para saber se é devida in
demnisação pelos terrenos comprehendidos n.as 1lJ 
braças além da estrada cobertl:! q~an_do se tra~a de 
mudar uma povoação em Praça d~ Guerra; a Lei 
de 9 de Setembro de 1826 aulorisa a indemnisaç_ão. 
pelo uso ou emprego da propriedade do cidadão. no 
oaso de. necessidade-em defesa do Estado, ma,s não 
especifica os terrenos livres de construcçã·o, e su
jeitos s6mente ás servidões legaes ; é da nat.ureza 
da ser-vidão. ser e lia (3) direito constituid'o em c.ousa 
alheia, em v-irtude do qual o propri"etario é obriga
de a softrer, ou abster-se em utilidade de outrem, 
em eonsequencia ·do que uma servidão não é uma 
desapro.p.riação ; o.. pro.pr-i.gtafi.cJ do teneno não é 
expeli ido qa sua. propri~dad~ como · o., de u~.a. cas.a, 

(~} Es.t j11:.s i'l} rç 4~i§n~. c..ons.~it,u,tum.".JlUq rjQrninus, in, rt.~'lfe&. . •' 
q.]~IJ:'I!t# poAi,_ ve], np,njGO/$~ t.en.et,'U.r ip, a~te,r;i'lf..~,Jl!J.f:$.C.'i1lll:~ rQ;iJ(~. 

utilitaten:, L~~ l.~~!:· ~~0. 1),, d.~ ~~;v.it:., 
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que é demolida; logõ o Estãdó tt~ó é 'Obrigado á in• 
detnnisar aos proprietnrios de te'trenns livtas · d~ 
consttucç·aú àó fixar~se ó raio dé defesa das PtáÇàs 
de Guerra. 

§ go Competencia Administrativa. Compete ao 
Mini~tro do lmpert'o no Município Neutro; e aos 
Presidentes de Provincia em Conselho ·conhecer 
dos factos contrarios ás prohihlções, e as servidões 
legaes; decidir das contravenções, e ordenar â cle
molição do que tiver sido construido ou sobre os 
terrenos militares, ou sobre o terreno comprehen
dido no raio de defesa; porque tratando-se do do
mínio publico, ou de uma dependencía, e servidão 
que lhe é relativa, trata-se de um facto , que póde 
interessar á defesa do territorío , e para os objectos 
de interesse geral, e do dominio publico, a compe
tencia administrativa é por sem duvida a com
petencia legitima ou legal. 

'l'ITtJLO VI. 

Da Insdtuição Dl(Jlo11natica nas suas rel~õe• 
eon• os dlrehos, e clcveres ~.•espeetivô~ iiâ Aíi
Jiliatit~tJ.•ação, e cios Chlaclãos• 

A Diplomacia segundo o objecto legitimo de sua 
instituição, devendo prover á !;egurança, e hanho
niá dos Estados, procurando evitar as guerrâs, ou 
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.termina-Ias promptamente, facilitando as relações 
dos povos por meio de vantagens reciprocas de com
mercio, e pondo em acção todo o genero de pro
cedimentos generosos para reunir os Estados em 
sociedade fraternal, e amigavel, ella se liga á con
servação da Soeiedade Nacional sob o ponto de 
vista do exterior; e ainda que a política externa 
tenha muitas, e diversas relações, complicadas, e 
até perigosas, cointudo estas se comprehendem em 
dous grandes interesses, que a Diplomacia tem de 
proteger no Estrangeiro ; interesses políticos, e 
interesses commerciaes, conseguintemente a Insti
tuição Diplomatica se divide em dous ramos- Le
gaçoes e Consulados. 

§ 1 o Legações. Os interesses políticos são re
presentados por Embaixadores, Ministros Publicos, 
e Plenipotenciarios, acreditados pelo Governo jun
to aos . Chefes dos outros Estados; são representa
dos, em uma ordem inferior, por Encarregados de 
Negocios, acreditados sómente junto aos Ministros: 
o que constitue o Embaixador, e lhe imprime um 
caracter publico, é a sua Credencial, dada segundo 
as f6rmas usadas nas Chancellarias, e redigida 
conforme o objecto de sua missão . . 

§ 2° O Corpo Diplomatico Brasileiro organisado 
;pela Lei n. 6'14 de 22 de Agosto de 1851 consta 



279 

de tres classes de Agentes Diplomaticos, a saber: 
Enviados Extraordinarios e Ministros Plenipoten
ciarios, Ministros Residentes , e Encarregados de 
Negocias, os quaes constituem as tres ordens de 
Embaixadas, e Legaçõe::;, determinadas pela im
portancia das relações políticas do Brasil com os 
diversos Governos da Europa, e da America. 

§ 3" O Decreto n. 941 de 20 de Março de 185~ 
determinando o numero e calegorias das Missões 
Diplomaticas, que coilvem manter nos Paizes es
trangeiros, especi!ica no artigo '1 a a qualidade das 
Legações do Imperio na America, e na Europa, 
ou suas categorias, e os Empregados, que · podem 

ter, isto é, um Secretario, e um Adclido, excepto 
a Grãa-Bretanha, em que pode;n haver até tres 
Addidos, e a França, em que podem haver até dous; 
sendo permillido ao Governo transferir os Addidos 

das Legações elas Duas-Sicilias, Austria, Hussia, 
Roma, e Toscana temporariamente para outras 
Legações, que os tenhão, ou não, ou estando com
pleto o numero, segtmdo convier ao servi~;o. 

§ 4o Para todo o Ministro Publico, e principal
mente para aquelle que é permanente , o dever 

·importante e continuo, consiste cr1'1 proteger os 
seus concidadãos em nome do Governo, que repre
senta, ob te r-lhes justiça pelos Tribunaes do paiz, 
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e reclamar, se necessario fôr, a intervenção d.o 
poder junto ao qual elle está acreditado. 

§ t;o Pelo seu caracter inviolavel, os Embaixa
dores estão sob a salvaguarda do Direito das Gen
tes: Sancti lzabentur Legati, Lei '17 D. de Iegat. 
<< Elles são, diz Montesquieu, a palavra do Príncipe 
« que os envia,_ e esta palavra é sagrada.>) Os Mi
nistros Publicos com sua família e seu sequilo são 

sempre considerados sobre o territorio do paiz, que 
elles representão. << Poder-se-lhes-hia imputar cri

<< mes, se elles pudessem ser punidos pelos crimes; 
« poder-se-Ihes-hia suppôr dividas, se elles pudes
<< sem ser demandados pelas dividas.)) Esprit des 
loz's L 26 ch. 28. A incompetencia dos Tribunaes 
civis e criminaes é absoluta a seu respeito, e a res
l)eito das pessoas da sua casa; h a com tudo excepção 
em materia civil, quanto ás acções reaes, que dizem 
respeito a bens immoveis possuídos pelo Ministro, 
porém estranhos á sua qualidade de Representante; 
a casa da legação participa só do privilegio da fran
queza, e da inviolabilidade; é considerada fóra do 
territorio; a immunidade da jurisdicção concedida á 
pessoa do Agente Diplomatico se estende tambem 
á sua habitação, que é isenta das pesquizas da Po
licia1 e das Alfandegas; mas a casa do Embaixador 
não é com tudo um lugar de asylo para as pessoas 
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perseguidas pela Justiça, e sobre as quaes o Minis~ 
tro não tem jurisdicção; a fiçção de estraneida
de do solo não póde ser ampliada em proveito 
daquelles, que são estranhos á familia) e ao sequi
to do Embaixador: << Todos os Estados sustentão 
<< hoje que se se trata de um criminoso de Estado, 
« que se refugiou na casa do Ministro, o Estado 
<< póde~ no caso ele recusa da prisão requisitada, 
<< fazê-lo tirar ele facto, e mesmo pela força; >> Mar
tens, Droüs des gens m oderne de l'Europe 2, 98. 

§ 6° Sómenle por meio de Decreto póde o Go
verno crear, ou supprimir Legações, alterar as suas 
categorias, e augmentar ou diminuir o numero 
de seus Empregados; os Empregados elo Corpo Di
plomatico, que são mandados retirar para a Côrte 
pelo Governo, são considerados em disponibilida
de emquanto não tornarem a ser empregados ; os 
que passão cinco annos em disponibilidade, sem 
que se tenhão empregado em serviço algum, ficão 
desligados do Corpo Diplomatico, perdem o direito 
ao vencimento do ordenado, sal v o se estiverem no 
caso de ser aposentados, não se contando o tem
po passado em disponibilidade sem serem empre
gados em qualquer Repartição; os que tiverem ser
vido por espaço de trinta annos têm direito á apo
sentadoria com ordenado por inteiro, os que não 
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cóntão igual tempo, têm direiLo ao ordenado cor
respondente ao tempo de serviço; mas não têm 
direito a aposentadoria al guma os que não tiverem 
completado o tempo de quinze annos, Lei n. 6'14 
de 22 de Agosto de 185 1, Decreto n. 941 de 20 de 
Março de 1852 . 

§ 7o O pessoal do Corpo Diplomatico Brasileiro 
se acha dividido em tres classes : 1", Emprega
elos em effectividade; 2•, Empregados em dis
ponibi lidade; 3', Empregados aposentados . A 1" 
classe comprehende não só os Empregados do Cor
po Diplomatico em Missão ordinaria, mas tambem 
os que se acharem em Missões especiaes, ou fôrem 
nomeados para Embaixada em caso extraordina
·rio na fórma do artigo 11 ela Lei de 22 de Agosto 
de 18tH ; a 2• classe comprehende os Empregados, 
cuja Missão o Governo der por acabada, mandan
do-os retirar para a Côrte, sem comtudo demitti 
los do serviço; esta disponibilidade é considerada 
activa, ou inactiva conforme o Empregado fôr ou 
não admiltido ao serviço da Secretaria ele Estado 
dos Negocios Estrangeiros, ou de qualquer Repar
tição, ou exercer algum cargo administrativo. 

§ go Poder cliscricionario do Governo para de
. rnittir a certos empregados do Corpo Diplomalico 
Brasileiro. O Governo pó de de ~1ittir livre~;nente, sem 

. -
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_dar-lhes outro- destino, e sem os pôr em disponi
bilidade, qualquer que seja o tempo de serviço 
que tiverem, e sem dependencia de consulta do 
. .Conselho de Estado: 1 o) os empregados nas mis
sões de que trata o artigo 11 da Lei de 22 de Agosto 
de 185 ·1, isto é, Embaixadores nomeados em casos 
extraordinar;:)s; 2o, os empregados em missões es~ 
peciaes, comtanto que estes e aquelles não tenhão 
sido tirados das missões ordinarias; 3o, os addi
dos; 4o, os empregados em missões ordinarias, que 
ainda não tiverem servido por dez annos os lu
gares de Chefe e Secretario de Legação : os em
pregados ordinarios que tiverem servido dez annos 
os lugares ele Chefe e Secretario de Legação, e 
que sendo nomeados ou removidos para uma mis
são de igual ou superior categoria recusarem ir, 
não são postos em disponibilid ade , e podem ser 
demittidos sobre consulta do Conselho à e Estado: 
sómente serão aposentados, se tendo quinze ou 
mais annos de serviço provarem impossibilidade 
physica ou moral ele continuarem nelle. 

§ go Habilitações para ós cargos diplomaticos: 
Ninguem pôde ser admittielo para o Corpo Di
plomalico Brasileiro para gozar das garantias con
cedidas pelos artigos 4°, 7o ego daLein . 614ele 
22 ele Agosto de 1_8tH, sen~o eomo addido ele 1 a 
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dasse :· são considerados habilitados, e são pre• 
feridos para os lugares de addidos de 1 a classe, 
mostrando-se versados em l~nguas estrangeiras : 
f o, os Bachareis formados nas Faculdades de Di
reito do lmpério; 21!, os graduados em cursos 
analogos de Academias ou Universidades estran~ 
geiras: as garantias concedidas pelos artigos 4o, 7o 
e go da Lei de 22 ue Agosto. de 1-8tH são-não 
poder ser demittido senão por sentença do Tri~ 
bunal competente, tendo servido dez annos os 
lugares de Chefe ou Secretario de Legação; sendo 
mandados retirar para a Côrle pelo Governo, e 
considerados em disponibilidade, perceberem dous 
terços do ordenado, se fôrem admittidos ao ser
viço da Secrelari~ de Estado dos Negocios Es· 
trangeiros ou de qualquer outra repartição , 
não devendo accumular este com outros venci-
mentos; e não sendo a . algum destes serviços, 
perceberem metade do ordenado , ou poderem 
ser aposentados na fórma declarada no § 6° deste 
titulo. 

§ 1 O. Necessidade de exame para os que não 
tiverem as habilitações. Os indivíduos que não 
tiverem as graduações de que se trata no para
grapho antecedente, só mente poderáõ ser nomea
dos· precedendo exame perante a Commissão no-
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mead;;t annualmente pel0. Governo para esse fim, 
a qual é presidida pelo Ministro e Secretario de 
Estado dos Negocios Es~rangeiros, versando o e~ame 
sobre as. seguintes ma terias : 1 o, c.0nhecime.nto das 
línguas moderaas, principalmente da ingleza e 
france-za, cleven.do o candidato t.radu:zir, escrever e 
fallar esta ultima; 2o, histaria geral e geographia 
po1itica.,_ historia nación:al e noticia dos Tr.at.ad.os 
feitos entre o Brasil e as Potencias Estrangeiras; 
3°, principiõs ge-raes do. Direito das Gentes. e do 
Direito Publico, Nacional,_ e das.principaes. n.açães; 
estrangeiras; 4q' rn:incipio~ gerae.s de ecc;momia 
política, e dO< ~ystema eom.mercial dos priacipaes 
Estados, e da pvod·ucçã:o, in_dustria, irnp.ortações 
e exportações, do Brasil;- 5o, a pa-rte do Dü<eito 
Civ:il · relat~v;o ás-pessoas e priRcipiosfu:ndamentaes. 
em ma terias de succ~s.sã.o ~ 6o, e~tyl.o. diplomatko, 
redacção de despachos; notas, relatorios, _etc.,. 
artigo 3o do Itegulamento n. 940 de. 20 de Março 
de 1852, e Inslrucções da mesma data. 

§ 11. Consutados. Os interesses commerciaes.s.ãQ. 
representados pelos Consules d~ diversos gráos : 
a Instituição dos Consules antiq~issima no Brasil •. 
como se vê dos Tratados com a Russia em 1787 
e 1798, ratificados o 1 o a 24 de Março de 1788, e 
o. 2-o· a 19 de- Abril de 1·799, nos quae.s expressa-
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mente se estipulou sobre o droit d'Aubaine, assim 
como dos Tratados com outras nações posterior
mente, e que teve regulamento vroprio em 11 
de Junho de 1847, que revogou o de 14 de 
Abril de 1834, necessita de novas bases quere
gulem a sua classificação e funcções administra
tivas a par dos codigos modernos das nações ma
ritimas, e que -guardem a conveniencia devida ao
disposto no Decreto n. 8õ5 de 8 de Novembro 
de 1851, que regulou as isenções e atlribuições 
dos Consules e Vice-Consules estrangeiros no lm
perio, dado o caso de recipmcidade, e lambem 
ao disposto no Decreto n. 2127 de 13 de Março 
de 1858, o qual permitte a creação e nomeação 
de Delegados dos mesmos Consules estrangeiros 
sob a denominação de Agentes Consulares, daquellas 
nações que concederem a mesma faculdade aos do 
Brasil. 

§ 12. Os Consulados são instituídos para pro
teger o comrríercio e a navegação dos Brasileiros 
junto ás Autoridades Estrangeiras, para exercer a 
justiça e · a policia sobre os nacionaes, e para 
communicar ao Governo os documentos que de
vem assegura-lo da prosperidade elo commercio 
exterior. 

§ t3 ... Organi.sação; O Corpo Consular é com-
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posto de Consules-Geraes, Consules de primeira e 
segunda classe, e de Vice -Consu]es ( 1) admissíveis 
de vinte a vinte e cinco annos de idade com o 
gráo de Bacharel em Direito ; os districtos ou 
portos consulares são igualmente divididos em con_ 
$U1ados geraes e consulados de primeira e segunda 
classes; o Consul Geral zela e dirige nos limites 
das suas instruccões os Consules estabelecidos no . ' 

districto de que é chefe; nos Estados em que o 
Brasil não tiver Consules Geraes as attribuições 
serão reunidas ás da ·Missão Di1}lomatica; as im
munidades e prerogativas inherentes ao caracter 
de Embaixadores e de Ministros .publicos não se 
reunem á qualidade de Consules ; estes ultimos 
não têm ordinariamente a qualidade de represen
tantes políticos, e respondem perante os Tribunaes 
do paiz em que residem: sómente o uso isenta no 
Brasil os Consules estrangeiros de toda a contri
buição, excepto a que diz respeito á propriedade 
de immoveis e ele todo o serviço pessoal, mas 
com a condição de que nos paizes de que os ditos 

( 1) A divisão elo Decreto de ll de Junho de 1847 em Oon

sules geraes, e privativos, destroc a unidade da acção admi

nistrativa, além de ser hoje desnecessaria pela rapidez das 
communicações, e por isso é inadmissivel. 
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Consul~Ef são .delegaQ_os, s.e :guarde reCiprocidade 
·para com os Consules Brasileiros~ ... , 

§ 14. Chancellaria Consular. Chancelleres nó
meados pelos Consoles e approvad·os pelo Ministro 
dos Negocios Estrangeiros, são autorisados para 
escrever os termos consulares, sellar e· guardar 
os sellos, dirigir ou executar os trabalhos da Chan
cellaria, acompanhar os capitães de navios ás A~
fandegas ou Administrações competentes, fazer tr?
ducções legaes, pro.ceder ás intimações, e substituir o 
Consul por mo~ie deste, quando não haja Vice
Consul no lugar da sua residencia, e o Consul não 
tiver designado quem o deva substituir; os Con
sules são responsaveis pelos actos e omissões pra
ticadas p.elo Chanceller, artigos 203 e 204 do Re
gulamento de 11 de Junho de 1847. 

§ 15. Nomeação de, Ag,entes Consulares. Os 
Consules ~- para melhor zelarem os~ interesses de 
seus compatriotas,são autorisados a nomear Agentes 
Consulares sob sua. responsabilidade: nos lugares 
onde não possa chegar a sua acção ; mas estes 
Agentes- Cansulares- não p-odem delegar- seus- po-
deres sob qualquer pretexto q~e seja,. nem pre
tender isenções,, pre.rogativas ou immunidades con
sulares ; DecretG: n.. 2,!27. de. 13· de. Marçp de 
18~8. 
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§ 16. Funcções dos Consules. Os Consules têm 
funcções administrativas , judiciarias, e attribui_ções 
relativas á Marinha de Guerra, e Marinha Mer _ 
cante. 

§ '] 7. Funcções administrativas. Os Consules são 
autorisados para dar passaJJOrtes aos Brasileiros 
qu e se apresentarem para obtê-los, depois deve- . 
rificar a sua nacionalidade e identidade: todo o 
Brasileiro que viaja em paiz estrangei ro· deve , 
á sua chegada nos lugares em qnc residem- os 
nossos Consnles, aprc.3entar seu passaporte, para · 
ser v·isado, aüm de assegurar-se da sua protec
ção; os Consu!es devem Jegalisar todos os actos 
e escripturas qne tiverem de se r produziclàs pe
rante as .Jnsliças e mais Autoridades do lmperio, 
conformando- se com as Leis deste; dar ccrlidões 
dos doeumentos e terrnos que fizerem quando 
forem requeridos pelos interessados ; ·proteger os 
subditos Brasileiros nos paizes de sua resjdencia, 
servindo-lhos de in terpretes nos seus requerimen
tos e mais dependenc ias que tiverem pt:rante as 
Autoridades locaes. e nroeurar facilitar-lhes a expe-, . 
dição dos seus negocios. 

§ 18. Funcções judiciarias. A jurjsdicção dos 
Consules comprehende os Brasileiros commercian
tes, navegantes e outros no districto de seus eon-

~s i 9 

.. 
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sulados; toda a especic de differenç-a-s., de qualqt~er 
natureza que sejão, são da sua competencia-, tnas 
esta competencia não se estende ·ás contestações. 
que os nacionaes possão ter com os estrangei
ros, ou quando elles prefirão recorrer ás auto
ridades do paiz, nem possão perturbar a lran
quillidade publica, ou affectar particularmente a · 
qualquer habitante do paiz, artigo i 4 do Regu lamen
to de 8 de Novembro de 1851. 

§ ·19. H.elações dos Consu]es eom , a l\farinha 
Mercante. 0 .;; Consules têm a cumprir a este res
peito importantes funcções, que o Regulamento 
de ·11 de Junho de 1847 não enumera, mas que 
se achão determinadas com cuidado na Ordenança 
de 29 de Outubro de 1833, e que necessariamente 
hão de ser consignadas na nova Lei ; assim os 
Consules Brasileiros devem esmerar- se em que o 
Pavilhão Nacional não seja empregado senão con
forme as Leis, e Regulamentos, denunciar os abu

sos, que possão existir, ou que prelendão commetter 
e devem zelar por todos os meios a seu alcance, 
em que os subditos do Imperio não se occupem 
no trafico de Africanos, nem no transporte de 
indivíduos vendidos, ou destinados a ser vendidos 
como escravos. Os Consules exercem a policia sobre 
os navios do commercio brasileiro em todos os 
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poi·tos do seu · dislricto, e nas bahias, em qu·e 
não estão embarcaçõ'es do Est.ado; mas devem 
conciliar a sua conmucta com os diTeitos da Auto
ridade local, e dirigir-se conforme os Tratados ; 
convenções e . usos, ou o principio de reciproci-_ 
dade . A Autoridade local pó.dc conhecer dos aclos, 
que tiverem compromettido a lranquillidade do 
porto; á excepção deste caso o Consu1 <leve recla
mar contra toda a tentativa; que eHa fizer de co
nhecer dos delictos Otl crimes commettidos a bordo 
de um navio brasileiro, ua hahia ou quando se acha
rem envolvidos em taes quesíües direitos de qual
quer habitanlc do paiz 11e diversa nacionalidade : a 
jurisdicção sobre as pessoas quanto aos interes
ses privados perlcnce aos Consu1es ainda · no 
caso que os seus julgamentos não tenhão de ser 
executados no paiz da sua residencia , o que de
pende dos Tratados celebrados entre o governo 
<lesse paiz, c o do Brasil, e nos quaes s~ esti
pule lambem que a appellação seja interposta para 
o Tril1unal ele segunda lnstancia mais vizinho do 
lugar, em que fôr dada a sentença ; quanto á 
fórrna do processo, é a que por direito compeLe 
não só para as ques~ ões relativas aos sa1arios das 
tripolações, mas lambem para as ciYeis, e com
merciaes, com as restricçõcs ha pouco indicadas, 
porque o artigo 13 do Decreto e Regulamento n. 85t:i 
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de 8 de Novembro de 185 'l expressamente con~ 
sagra o principio de que·- Os Consules exercem 
a . autoridade de Juizes e Arbítrios nas sobreditas 
questões . Sob a mesma condição de t'eciprocidadc 
aos Co nsules pertence tomar conhecimento dos 
dellclos commettidos a bordo dos navios de sua 
nação por individuos da tripulação, uns contra os 

outros, durante a viagem, com\anto que nem o 
olfensor, nem o 0fl'end ido sejão subditos do paiz, 
em que residem os mesmos Consules Brnsileiros, 
porque enl tal caso, não obslu n! c fazerem parte 
da tr ipolação, cotnpete exclusiYarnen!e ás .\u!ori
dades territoriacs conhecer de taé·s deliclos; nem' se 
estende iam bem sn a a u loridacle «o.: de1iclos grn v c i', 
ou que por qualquer modo no porto, por um indi·v i
duo da tripolaç.ão con tra onlro da mesma lripoJação, 
ou de outro nnvio brasileiro; o conhccimcn!o do 
caso deve ser rcmcttido <to Consul, :rfim de que seja 
julgado ulteriormente conforme as Leis Drasileir<ls, 
salvas as restricções do paragrapho antecedente . 
Se a Aulorídaclc loca l prende algum Brasi i ~iro por 
desordens, c deliclos commettidos fóra do navio: ou 
mesmo ahonlo conlra pessoas estranhas á tripolaçfío, 
o Consul deve empregar os meios necessarios ufim 
de que os Brasileiros assim presos sejão tralados 
corn human~(~ade, defendjd<?s, e julgados imparcial 
:mente. 
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§ 20. Relações dos ; Consules com a Marinha 
de 'guerra~ O Regúiametito de 11 "de Juilho cle 1841 
ti·ata do ceremonial, cori1 que os Consoles Bra.:. 
sileiros devem ser recebidos a bordo aos Navios 
de guerra, e ·por isso é necessario recorrer á 
Ordenança de 7 de Novembro ele '1853, que re~ 
.gu1ou estas relaçõ·es. Os Consnles devem ·enlregar, 
ou transmiltir o direito cle policia sobre os Navios 
mercantes brasileiros, que estiverem no ancora
douro aos Cornmand<tntes das Embarcações de 
Guerra Nacionaes, que apparecerem no Distrieto 
da sua residencia; se desertão praças dos Navios 
de Gucr~al o Consul intervem junto ú Autoridade 
local para que sejão persegu idas e presas. O Con
sul não é Heprcsentante pol ítico do Brasil ; mas 
a gravidade das circumstancias na falta, ou ausen
cia do \'lin istro Brasileiro: pôde obriga-lo a exe1;cer 
um poder extraordinario chamando, ou antes ap
pellando ás forças Navaes Brasileiras, que se 
acharem no ancoradouro, ou em paragens pouco 
remotas, o que tem lugar em dous casos ; ·j o' logo 

r 

que , segundo a situação polí tica do paiz, elle 
julgar' este appello necessario ao interesse do 
Estado; 2", quando correr perigo manifesto á se
gurança das pessoas; ou á conservação das proprie
dades brasileiras. 

Assim o Brasil se acha prompto para proteger 
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s~us .interesses poHticos, comrnetciaes, para exer
cer O'U reclamar a -justÍ(ja a res.peito dos subditos 
estabelecidos em paizes eslrangeiros, ou solJ o 
pavi:lhJo Nacional, para garantir pela voz do Mi
nistro , que o representa , e defender mesmo pelas 
armas as pessoas, e propriedades dos Brasileiros~ 
que invoquem i1e longe o nome e a intervenção 
da pntria. 

Assim se cumpre successiYamente, lanio no in
terior, como no exterior, pelos meios, que aca
bamos de .expôr o dever da conservaçào, c defesa 

social. 

I . 



TERCEIRA rARTE. 

~tlministt·a~ão geral. 

Dh·elto A.dHlinbrtratl"o nas sua!!! :reJ·açõe~ eo•n 
o ft•n da Sof'ieclade. 

O fim da Sociedade é: 1", garantir o exercicm 
dos direitos, e o cumprirnento das obrigações; 2°, 

· aüxiliar o progresso inte1lectual, e moral, e o des
envolvimento da riqueza publica ; dahi para o 
Direito Administrativo nas suas relações com o fim 
da Sociedade muitos titulos, que poderião ser di
vididos em duas series, mas que comprehendemos 
em uma só, cujo encadeamento logico se fará sen
tir . ufficientcmente. 

Titulo '1 o Garantias espcciaes a certos direitos 
incliYidu-aes. 

Titulo 2" Garantia elos direitos voliticos . 
Titulo 3-" Ga-rantia de deveres 11rofessionaes. 
Titulo 4.o Instituições com o fim do progresso 

intellectual, e rnO'ral. 
Titulo 5" Instituições para desenvolVimento dos 

interesses materiaes·. 
Titulo 6° Mineraçã'O. 
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. Titulo. 7• Obras ·publicas; desapropriação 
ne-cessidade ou utilidade publica. 

Titulo 8° Estradas de ferro. 
Titulo 9" Navegação fluvial. 

por 

Titulo '10'. Correio geral terrestre, e-Paquetes a 
vapor. 

Ti(ulo ·11. Telcgraphos clectricos. 
Todos esles títulos versão sobre objeclos do Di

reito Administrativo, mas nem todos lhe fornecem 
a mesma quantidade de materiaes; tambem não é 
nossa intenção dar desenvolvimentos, que formas
sem sobre cada titulo um tratado ex-professo, po
rém sim estabelecer principos, que possão ter 
applicação na pratira. 

'lTnJLO I. 

f~a-.•antin~ ei!!ipeeiael!' a eCJ.'tU.!!l tlireitos 
huUviduaes. 

§ 1 Q Todos os direitos individuaes se reduzem á 
idéa de liberdade, e de propriedade, artigo ·179 da 
l.onstituição; assim a liberdade da pessoa, a liber
dade de Heligião, e de publicar seus pensamentos 
}'}ela imprensa, são garantidas pelo Direito Publico 
Brasileiro, salvas as restrieções, de que demos con
ta an~eriormente, qu~ tem si(lo concedidas em ra-
zão da Lei <la ·conservação social. · ·· · 
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__ .§ 2· ·:o d'ireito;de ·propriedade, applicado a · ól)
jectos moveis, em geral) ·e aos immoveis, -é invio
Iavel no seu exercício aclual, e na sua transmissão 
legitima; a garantia geral é sufficiente-a estes ob
jectos ; as Leis civis se encarregão da sua consoli
dação, e o Direito Administrativo sómente fa1. á 
propriedade uma excepção por necessidade ou 
utilidade publica, da qual trataremos em · um dps 
títulos subsequentes : porém ha duas especies de 
propriedade, que lambem têm lugar entre os direi-: 
tos individuaes, laes são: '1 •, os direitos de proprie- . 
dade sobre invenções e descobertas; 2", o direito 
de propriedade dos autores sobre as producções 
litterarias: e artísticas . E' o que se costuma cha
mar por abreviação, propriedade industrial , pro
priedade artística e litteraria. 

§ 3• Propriedade industrial. A indnstria-liber
tada pela Constituiçao ('l) só mente reclama a ga
ranti~ geral da acção, e da inviolabilidade do di..:. 

· ~eito de trabalhar_, -a propriedade mais sagrada, e 
mais imprescriptivel de todas - porém o e~pirito 

· (l) § 24 do aí'tigo 179. Neuhum genero de tmbalho, de 

cti:ltura, inclustria, ou commercio, póde ser pl'ohibido, uma vez 
-que não se opponha aos costumes pu hlicoE:; á segman~a, e á 

~>aude dos cidadãos. 
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de inv-enç·ão tem _ne-c:es_sida.de de·ga-rautia ·espeeial; 
o autor de uma descoberta util na industria e mis 
artes tem necessidade de que a SoG_!edacle lhe ~
segure o benefiCio de sua invenção ; de oulro modo, 
q.ualquer pode·ria converlê,-la em proveito seu. 

§ 4" Patente de invenção e descoberta. A Lei de 
28 de Agosto de 1830 assegura ao descobridor, ou 
inventor de uma industria util a propriedade, e o 
uso exclusivo da s'ua descoberta, on invenção, fir
mado o seu direito por uma Patenle gratuitamente 
concedida pelo Govemo; e para consegui-la hasta: 
1 O, mo~trar por escripto que a industria, a que. se 
refere, é de sua propria invenção, ou desco
berta; 2·, depositar no Archivo Publico uma cxacta 
e fiel exposição dos meios, e processos, .de que se 
servio, com planos, ·desenhos, e modé1os, que os 
esclareça, e sem elles, se não puder illustrar exac
tamenle a materia: estas Patentes são concedidas 
segundu a qualidade da descoberta ou itHençao por 
espaço de t:i até 20 annos; ma-ior pl'azo só p6de ser 
concedido por Lei. 

§ 5" O principio fundamental em materia de Pa
tentes de invenção é a conciliaçao do direito in
dividual com o direito da Sociedad.e; o individuo 

·ti-n.ha um direito natural, p.o.rém fug.itivo, a S.ocie.
dade Ih' o garante) e a Patente é 'O aeh~', pelo qual 
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. o . Govemo assegura· ao autot· de .uma d:esc:obe"Fta 
· ·· industrial' o exercício privati1'io do pro.ccsso nov.,o ; 

mas · a Sociedade· é interessacla em que uma desco
berta util não esteja por muito longo tempo con
centrada em. uma só mão, e por isso a garantia! que 
ella concede ao inventor não deve 5er senão tem
poraria: ora, a theoria da nossa Lei abraça seis 
objectos, os quaes desenvolveremos snccessivamen
le: ·J u, os cara c Lere:::; constitutivo:; do direito de 
propriedade i zo, as eondü;ões do seu exercicio; 3", 
os ciTei tos do direito, e sua sancção; 4o, causas da 
perda dos di reitos da Patente; !5°, a competencia; 
6o, providencias administrativas de interesse com
mum. 

§ 6o Caractere::; constitutivos do direito de pro
priedade. Estes caracteres são a invenção, o aper
feiç-oamento, c importação, que constituem tres 
especies de propriedades, as quaes correspondem 
ás Patentes de invenção, de aperfeiçoamento, de 
_importação, artigos 'I", 2°, c Jo da Lei de 28 de 
Agosto de '1830. 

· § 7o Condições de exercício do direito. As con
dições para obter Patente de ÍRYença:o, ou des~o
berta ach'ão""se esp-ecificadas no .§ 4o deste titulo~ 

.mas a l ,ei de 28 de Agosto de .18.3.0 ·no aitige 2" 
.tambem garante ao que· mellwrar~ ou ap.er:f~içua:r 
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uma descoberta o mesrn.o direito de descobridor, 
o ri inve~nt~r ; ·o · introducÚ)r dé · u::ma {~dustria es:
ú·angei~a teri1 'direito à um ;· prém~o proi)orcionà
do _á utilidade e clifliculdade d~ introdncção, o~ 
importação; sendo concedidas Patentes a duas pes-:
soas pela mesma invenção, a prioridade do direi.:. 
lo é determinada pela prioridade do deposito. 

§ so Efi'eitos do direito coucedido, e sancção. 
O effeito do direito c-oncedido é o monopolio 
em proveitodo inven lor, ou do eessio.nario pelo 
tempo limitado peh1 Patenle. A sancção do direito 
conferido pela mesma Patente é a acção contra o 
infractor, o qual é condemnado a perder os ins
trumentos, e productos. e pagar além disso uma 
multa igual á decima parte do valor dos produ~Los 
fabricados , c as cus! as) íicando sempre sujeito á 
indcmnisaçáo de perdas e damnos; sendo app1ica
dns ao dono da Patente os insi.rumentos, os pro
duetos, e a multa. 

~ gu Causas da perda do direito da Palentc. No 
artigo J O e seus paragra phos da Lei de 28 Je Agos
to de J 830 se a chão enumeradas estas causas, as 
quaes são: 'I·, provando-se que o agraciado faltou 
á verdade; ou foi diminuto, oecultarido materia 
essencial na exposição, ou · declaração, que fez 
para obter a Patente; z•, provando"se ao que se 
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diz ii'ivQot~rJ · qu · de~cobriclor: <1ue a · inveüÇão · ~u 
descoberta, se acha imp'ressa e descripta tal quaf . 
.Clle a apresentou como sua; _ 3•, se o agraciado 
não puzer em pratica a invgnç~ão, ou -descohérta, 
·dentro d·e dons anuos depois de co-ncedida a Paten
te; 4•, se o descobridor, ou inventai· obteve pela 
mesma descoberta, ou invenção Patente em pair. 
estrangeiro ; neste ca~c porém tem direito ao pre
mio, como introductor; 5'; se o genero rnanufac
turado, ou fabricado fôr reconhecido nocivo ao 
publico, ou contrario ús .Leis; 6": cessa tamhem o 
.Oire_ito de Patente para aquclles 1 que antes da con
cessão dclla us:-não do mesmo imento ou des
coberta. 

8 '10. Comoe:encia. A accão de nullidado ou 
rJ J. "' 

de perda do direito da Paten1e deve ser in ten-
tada lJeranle a Justiç,a Civil de orimeira 1nstancia 

. a. . ' 

por meio de processo ordinario; sendo , porém, 
contra o infrac!or, deYc ser perante a Autorida(lo 
Policial Admin istrativa 1 em processo summario) 
onde o réo pôde dar prova testemunhal, porque 
trata de clefender.:.se, e a defesa ó de Direito Na
tural, e por isso pôde apoiar-se en1 qualquer es
pecie de prova, artigo '2o § 2o do Regu1amento de 3.1 
de Janeiro de . <1842. 

§ J L ;Próvídehéids adi·ninish;ativas cÚ{interesse 
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comrnurn > Os -requerimentos para obter Patente 
podem ser dirigidos per intermcdio dos ·Presiden
tes de Província, mas só ao Governo Geral com
pete mandar passar as Patentes i e esta centra
lisação dá o meio de crear um catalogo geral das 
Patentes d.e invenção, devendo ser depositado um 
exemplar delle nas Secretarias das Presidencias das 
Províncias: por esta providencia todo o Cidadão 
póde conhecer as Patentes concedidas, seu ohjccto 1 
e · a descripção dos verdadeiros meios de execução, 
e então ninguem se expõe a apresenlar um re
querimento para obter Patente de invenção já co
nhecida: tamhem se o Governo comprar o segredo 
da invenção ou descoberta, deve manda-lo publi
car i o mesmo inventor ou descobridor, findo o 
prazo qu e lhe foi concedido , deve patentear· · o 

segredo da sua ürvenção ou descoberta , afim de 
que seja en tregue á actividade geral do paiz, artigo 

. 6o da Lei ele 28 ele Agosto de 1830.-Assim , a 
acção do Poder Adminis trativo, a este respeito, não 
se exerce no centro do Estado senão para fazer 
diffundirpor todo o Imperio os progressos e as desco
bertas da Inclustria Nacional. 

§ 1:2 . Propriedade artística e litteraria. Pro
priedade litteraria é o direito gue pertence ex
clusivamento ao autor de um livro para niulliplicat~ 
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por me1o da i:,mpT.ensa e ceder · a facuJ.dade · de · 
repwduzir, por aqueBe modo de pub~icaçao, ol! 
outro, es exemplares da sua obra em quanto vi ver,. 
e sendo transmissível a seus herdeiros por espaço
de dez annos; o contraventor ou infractor fica 
sujeito ás penas do artigo 261 do Codigo Penal (2) : 
a propriedade artística tem igualmente por objecto 
o direito exclusivo, e temporariamente transmis
sível de multiplicar ou vender a reproducção de 
quadros, desenhos, planos de architectura, etc., por 
meio da gravura, lithographia, impressão, ou por 
outra maneira. 

§ J 3 . A propriedade arlistica e litteraria com
prehende tres classes de objectos : obras de sciencia 
e de li tteratura; producções dramaticas e de mu
sica, o'bjeclos d'arte; comprehende tambcm tres 

(2) Imprimir, g ravar, lithographar ou introduzir quaesquel' 

escl·iptos ou estampas, que tiverem sido feitos, compostos ou. 
traduzid os por cidadãos brasileiros, em quanto vi verem, e dez 

annos depois ela" sua morte, se deixarem herdeiros : Penas -
de perda ele todos os exemplares para o autor ou tracluctor, ou· 

seus herdeiros, ou na falta delles, elo seu valor e outro tanto, 

e de multa igual ao tresclohro elo valor dos exemplares. Se os 
escriptos ou estampas pertencerem a Curporuções, a prohibição 

de 1mprimir) gravar, lithognlphar ou intro.duzir , durará só

mente por espaço de dez nnnos. 
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classes de pro[Jrietarios ; indivíduos a réspeito das 
súas producções, Corporações Academicas a res.-:. 
peito · das rnemorias, _collec~ões e diccionarios pu
blicados pelos seus cuidados, o Estado a respeito 
das obras que m:,lndar publicar a expensas do The
som·o . 

. § ·14. Obras litterarias e scientificas. O auto·r é 
o verdadeiro proprielario, ao qual a Sociedade ga
rante o direito exclusivo da ·lmblicacão : o seu 

• J 

direito passa a seus herdeiros ou ao parente mais 
proximo, segundo as regras do Direito Civil, ma.s 
a transmissão é limitada a dez annos além do tempo 
que viver ; mas como o direito em si mesmo é todo 
pessoal ao autor, este p6de ceder o direito exclusivo 
de publicar a sua obra pelo tempo concedido tanto 
a elle, como tambem a -seus herdeiros. --As obras 
poslhumas cntrão tambern no circulo de urn direito 
limitado em sua duração. As Acadernias e o Es
tado são proprietarios) por dez annos sómente, das 
obras e colleções devidas a seus cuidados; se se 
trata de um diccionario, os dez annos contão-se da 
publicação da redacção nova. 

§ 15. Obras dramaticas e de musica. 03 autores 
~e publicações dramaticas e de musica têm duas 
especies de direito : o direito ordinario· da pu
blicação por meio da imprensa, e os direitos de 
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f~zer represe!! ta r e . de . e-Jte.eata.F; estas dua-s. -~s"' 
p,eeies dé d:ire,ittl ·passão i~~a-lm~m1e-' aos :seus b.eiJ;; ' 
deiros fltli' _ espaço <Í6s d~ anH0S. · · 

.§ 1J3. Obj~etQ? d' art.G, 0.? ª-'ÜGr~s Q,~ qM~>d.ros,. 
e_sU\hiª-$~ d-~_sen}J.Q?, c.,a.rrta~, plaQ.O.s, ~t<~., ~»P.C-~p~i
v~is de serem r~prodnzidos pel.Çt ~ravu.r~, lWlO~f?-
phia , . .etc., t.!3rão ;;6 Q d.ireito de aqf4.risar ~ re
producç.ão, e transmittiráõ este direito a seus herdei-

- ros pelo ·tempo já !ndiq\.QQ: qs artistas poderáõ, 
conservando a propriedade destes objeclos, ceder 
sómentc o direíto Je pu·blícar cópías; mas, se a 
o.bra fôr vendida, o djr~ito ~xchJsivo d.e f)Htoris.ar 
cópias pertence ao compr_çtdor, como .clir~üo ac
c~~sor1o que seg.ue o prin-cip.al, {{.Qe é a proprie
dade. De resto a proprjed.acle dos objgctos ~·ar.te 

taes c.orno são os quadros e estatqas, é indcflni.,. 
damentg transmi~sivel, ªssim como a propriedade 
de ~p,.alqu.Br otltJ·o ol1jecto n),ovel; só .o direito 
d.e reprochwção pelos proc~ss_os ~le g.raVtl-ra, Jiilw.~ 

gr~phi<1, impr<~ssf:,W, ,é que é limilac}o nq. p.essoa ~ .Qs 

h~rtleiroi'. 

§ ·17. Deposito e contra,renção. E ' cond-ição ae
cessaria para que o autor p<:>ssa ·intentaF a€~ão 
contra o infractor, ou cot'lt1;avenlor que cleposite 
na Bibhotheca Publiea cim=:o exemplaFes uos livros 
e g·ravur·as, cobrando ·eci-1~0 do deposito, para 

49 20 
I 
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que com este documento possa ser admittida a 
queixa contra o iofractor ; a ~oritravenção tão pre
judicial á propriedade Jitteraria é punida como 
delicto, com a perda de todos os exemplares para 
o autor, ou seus herdeiros, ou na 'falta delles, do, 
seu valor e outro ·tanto, de multa igual ao tres
dobro do valor dos exemplares;- artigo 261 do~ 

Co~igo Penal. V.' nota 2 ao § 12 deste titulo. 

TITULO 11. 

Os direitos políticos dos Cidadãos Brasileiros 
repousão sobre o principio da capacidade, que a 
Constituição presume em todos quantos têm a renda 
por ella prescripta, mas por falta da Lei regula
mentar, que exija expressamente a capacidade 
política nascem os abusos , que muitas vezes 
se observiTo nas eleições; a capacidade política 
suppõe dous elementos, o conhecimento das ne
cessidades do paiz, e o interesE:e pela manutenção 
da ordem publica ; assim como a Lei de 19 de 
Setembro. de 18[)5 decretou as eleições por Dis
trictos, e as incompatibilidades sem ferir a Consti
tuição, assim outra Lei deve exigir os dous elemen·· 
tos dé capacidade política, não exclusivamente na 
propriedade, ou renda, que a represente, mas 
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lambem nas posições sociaes, que são títulos .in
dividuaes de intelligencia, e . de interesse pela 
ina.nutenção da ordem ; embora a propriedade, 
ou a renda seja para a Constituição o elemento 
dominante, ella não exclue a garantia da intel
Jigencia, nem obsta que a Lei obrigue o c_andidato 
a apresentar-se directarnen te aos elei tores para 
fazer conhecer os seus principios politi_cos, e sua 
aptidão para as funcções de legislador. _ As con
dições do exercício dos mais importantes direitos 
politicos, de votar, e ser votaJo , · entrão especial
mente no circulo do Direito Administrativo, ellas 
formará() o objecto deste titulo, nas tres grandes 
applicações, de eleições geraes, provineiaes, e mu

mcipaes. 

§ 1o Eleições geraes. O_ Decreto n. 842 de 19 
de Setembro de 1855, alterando a Lei n. 387 de 
19 de Agosto 'de 1846, e mandando dividir as 

Províncias do Imperio em tantos ·Districtos elei
toraes, quantos fôrem os _seus Deputados á Assem
bléa Geral, mudou totalmente a fórma das elei
ç-ões ( '1), sem comtudo estabelecer cousa alguma, 

------
[l) As eleições dos Deputados á Assembléa Geral, e dos 

Membx:osdasAssembléa.s Provincip.es antes do Dec1·eto de 19 
de Setembro de 1855 erão como ainda são hoje as eleições de 

Senadores do Imperio, feitas por Provincias; em dia designado, _ 
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como convinha sobre o essencial dellas: neste 
estadG é melhol· qae se decrete já as eleiçõ~$ 

directas, afim de·. que . os candidato-s se dirijã.o dt:l 
viva v0z . aos Eleito-res, e se evite-m abusos. 

§ 2o Condições Administrativas do direito de 

votar. A lista geral dos votantes na eleição de 
Elei1tores) Juizes de Paz, e Vereadores das Camams 
Municipaes é organisada na Junla de Qualificação 
em cada Parochia na terceira dominga do mez de 

por todos os collegios Eleitoraes clellas , CL~a aplll'ação geral 

indicava quacs os Deputados, e quaes os Membros elas As;;em.:. 

lJiéa s Provineiaes, contados os v-otos desde o maximo até o 
mini mo pelas Camaras Múuicipaes das Capitttes , regulando a 

pluralidade relativa á eleição, de maneira que erão declarado~ 

eleitos oa que tinl:ião a maioria de votos seguidamente até o 

numero dos que à P1·ovincia devia eleger. O modo por que se 

f!lzião esh1s eleições desde~ seu principio estava m~rcado nas 

lnstrncções de 26 de Março de 1i:í24 , altemdas pela Resoluçi:lo 

de 29 de Julho de 18:28, Dect·eto de 6 de Novembro do mesmo 

anno, dec laradas e explicados pelos Decretos de 28 e 30 de 

Junho de 1830, reformadas pelo Decreto de 4de.Maio de 1842 , 

sendo a Lei regulamentar , <Jllü esta v a em vigor, a de n. 387 
de 19 de Agosto de 1846 : actualmente depois do Decreto de 

19 de Setembro de 1855, é elai to Deputado o Cidadão, que 

obtiver maioria absoluta ele votos, reunidos todos os Eleitores 

do Districto na cidade, ou vi1la mais centro! (em um s6 col

legio), e que tiver sülo designada pelo Governo para cabeça do 
Districto Elcitc.ral. 
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Janeiro, sen-do pr-esidida pelo Juiz de Paz mais 
votado .do Distrido de Matriz, .esteja ou na:o -em 
exercício, esteja embora suspenso por acto do 
Governo, ou por pronuncia em crime d·e respon
sabilidade, tendo o Governo na Côrte, e os Pre
sidentes nas Províncias expedido em tempo as 
convenientes ordens ás Camaras Municipaes, e 
estas aos que têm ele presidir ·ás referidas Juntas 
de Qualificação do seu Município para que se reu
na no dia aprazado, e inclua na lista geral ós 
Cidadãos Brasileiros, que tiverem direito de votar 
nas eleições primarias. 

§ 3o Recursos d.a Quali11caçào. Dous períodos 
bem dislinctos têm sido estabelecidos pela Lei de 
19 Je Agosto de '1846 : um é especialmente para 
trabalhos administrativos na revisão da lista geral 
Clos qualificados votantes pelo Conselho Municipal 
de recurso ; o qual deve reunir-se na terceira do
minga do mez de Abril , e funccionar por espaço 
de quinze dias; o segundo período é para recorrer 
ilas decisões deste Conselho para a Relaç,ão elo 
Di3triclo, d~ntro do prazo marcado para as ap
_pellações cr.imes; pela lista assim revista, corrigida . 
e publicada , se faz a c.hamada no .recebimento da·s 
ceuulas dos volantes. . 

_ § .q,o Condições elementares do dir~ilo de v o-
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tar. A _Lei exige para ter direito de votar nas eleí-. 
ções primarias tres condições elementares: 1•, ser · 
Cidadão Brasileiro de vinte e cinco annos de idade 
no gozo de seus direitos políticos; 2•, ter de renda 

liquida annual 200f por bens de raiz, industria, 

eommercio, ou emprego; ha quatro excepções, 
quanto á idade de vinte e cinco annos, os casados; 

gs Officiaes militares, que fôrem maiores de vinte 
e um annos, os Bachareis formados, e Clerigos de 
ordens sacras ; os estrangeiros naturalisados t.am

bem têm direito de votar nas eleições primarias; 
:3", com lan to que uns e ou t.ros tenhão pelo menos 

um mez de residencia na Parochia antes do dia 

. da formação da Junta de Quali ficação : os que ahi 
'residem menos , são qualificados na Parochia, em 

que a ntes residião. Os Cidadaos, que de novo 
. · chegarem á Parocbia vindos defóra do lmperio, ou 

de outra Província, qualquer que seja o ·tempo, 

que tenhão de residencia na época da formação 
da Junta, são incluídos na lista ; se mostrarem animo 
de ahi permanecer. As duas primeiras condições 

sobre a idade , e a renda são Constitucionaes, a 

terceira está escripta só mente na Lei de :l9 de Agosto 
de 1846; todavia o Cidadao Brasileiro, que reu~ 

nindo essas condições fôr eliminado da lista geral 
dos votantes por erro material, ou por falsa sup

posição de ter fallecido, ou se não ~iver sido in-
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cluido na lista por engano, ou esquecimento, não 
pôde ser privado, ou esbulhado pela Mesa Paro
chiai do e"xercicio do seu direito devotar. 

§ !)o Condições elementares -para ser Eleitor. 
As condições elementares do direito eleitoral são 
as mesmas do direito de votar nas Assembléas 
Parochiaes, com a differença de que para ser Eleitor 
a Lei exige a renda liquida annual de 400$ poT 
bens de raiz, commercio, industria , ou empreg?, 
sendo excluídos do eleitorado: 1 o, os que não ti
verem a sobredita renda i 2°, os libertos i 3°, os pro
nunciados em queixa, denuncia , ou summario, es
tando a pronuncia competentemente sustentada. 

§ 6" Condições administrativas do direito elei 
loral. Um mez antes do dia , que vai indicado 
neste paragrapho, o Presidente da Mesa Parochial 
tendo recebido por interrnedio da Camara Muni
cipal as ordens do Governo para a eleição de 
Eleitores, § 2° deste titulo , e convocando por ofl:icio 
os Eleitores da ·Parochia , e igual numero de 
supplentes para se reunirem no dia designado sob 
sua presidencia no consistorio, ou no corpo da 
'Igreja Matriz afim de organisar-se a Mesa Paro
ehial, e organisada esta, a eleição dos Eleitores 
é feita em lodo o Imperio no 1 o domingo do mez 
de . Novembro do 4o anno de cada Legislatura: 



.exQepLua-se :o catJo cla dü;sGlução da Camara dos 
Deputados, e.m que _o GovernG mar~~ o dia em qNe 
a eleiçãG deve ser feita em todo o lmperio. 

A eleição dos Eleitores é regulada pela plurali
dade relativa de votos ; a cÓpia authentica da 
acta especial da apuracão desde o maximo até 
o menor numero de votos, assignada pela l\'Iesa, 
e entregue uma a cada Eleitor, lhe serve de 
diploma. 

§ 7° Hlegibilidade, ou a~tidâo para Depútados 
á Assembléa Getal Legislativa, e para Séf1àdõi' 

do Ii11pei·io. A e1egibílidacle não é t1ff1 direito áéÜVõ 
coi:i10 o Eleítorado, é ulna ap1idão paí·a ser eleito; 
:as cond·ições particulares, que são as g-arantias de 
capacid-ad:e para ser eleito Deputado á Assemhléa 
Geral Legislativa ach·ão-se declaradas no artigo 
95 da Constituição: << Todos os que podem ser 
« Eleitores, são habeis para serem nomeados De
<< pulados; exceptuão-se: '1 o, os que não tiverem 
(< 800$ d-e ren.da liq_uida por bens de raiz, indus
« túa, cotnmercio, ou em,prcgo; 2", os estr-angei-
''< ros nat-Rralis-ados; 3o, os que ,-não professarem. · 
<<. a rel-ig~ãa d11 Es-tado. )) Fóra destas cond-ições 

.. nem à ümstituiÇãó, a-ern a Lei re.gulamoota:r pGe 

h_tnilt>s á li:berdautc de. ,E-le-itor .sóhre . Jl . ~legilú
lülard·e :dGB Ci<:tadãos Br{lsHeiro:s, ós "i'Uàes errl ·qual-



qoer par~e ~ qu-e e'Xistao s-ãE~ elegrveis em cada. 
Distl'i'C:to e:l~eitoral pára Deptltados ou Senador-es~ 

ainda quando ahi fi.ão sejão nascidos, residentes, 
ou domiciliados: se acaso se moverem duvidas 
sobre as condições de elegibilidade, exclusiva
mente colhpete á respectiva Camara, na verifi
cação dos poderes dos eleitos, examinar se têm 
e11es as condições de idoneidade exigidas pela Lei. 
A di visiTo das Províncias do lmperio em tantos J?is
trict.os eleitoraes, quantos são os seus Deputados 
á Assembléa Geral, Decreto de 19 de Setembro 
de '1 8~!:>, eleva o numero dos Representantes a 1 i 8, 
cada um dos quaes todavia não representa o 
Distl'icto particular, por onde foi eleito, mas sim 
a totalidade dos Districtos, isto é, a Nação inteira. 
Para ser Senador requer-se: « 1 o, que seja Cidadão 
« Brasileiro , e que esteja no gozo de seus direitos 
<< polilicos; zo, que lenha de idade quarenta annos 
« para cima ; 3o, que seja pessoa de saber, eapaci
<< dade, e virtudes, com preferencia os que li verem 
« feito serviços á patria ; 4o, que tenha de ren
« dimento ahnúal por bens, industria, cotnmercio, 
c< ou emprego a somma de 1 :600H. )) O Senado 
é composto de membros vitalícios, c é organisa
do por eleição Provincial em listas tríplices, sobre 
as quaes o l.mperador escolhe o terço na totali
dade da li~ta ; quanto ao numero de Senadoresr 



3H: 

a regra estabelecida no artigo 4i da Constituição 
é a seguinte: - -Cada Província dá tantos Sena~ . 
dores~ quantos fôrem metade de seus respectivos· 
Deputados, com a differença que, quando o nume
ro dos Deputados da Província fór ímpar , o nu
mero dos seus Senadores é metade do numero 
immedíatamenle meBor, de maneira que a Pro
víncia, que houver de dar onze Deputados, dará 
cin_co Senadores; mas a Província, que tiver um só 
Deputado elegerá todavia o seu Senador, não obs
tante a r~gra acima estabelecida. - « Os Príncipes 

<< da Casa Imperial são Senadores por direito, e 
<< terão assento no Senado logo que chegarem á 
« idade de vinte e cinco annos, >) artigo 46 da Coi1s
tituição. Em conformidade com as attribuições 
conferidas ao Senado pelos §§ 1 o e 2o do artigo 47 
da Constituição , foi concedido ao lugar de Senador 
o tratamento de Excellencia pelo Decreto de 18 de 
Julho ele 184 ·J. 

§ go Incompatibilidades. Ha duas especies de 
incompatibilidades, uma é absoluta, outra é pura
mente relativa, 

A incompatibilidade absoluta resulta da inconve
niencia política do exercício de certas funcções 
publicas com as de Deputado Geral, Provincial, e 
de Senador, ou porque podem prejudicar a inde-
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pende11cia do Representante da Nação, e da Pro
víncia, ou porque exigem a presença continua do' . 
funccionario na séde da sua residencia ; no estado 

· actual da nossa legislação esta especie de incompa
tibilidade é limitada ao cargo de Vereador, mas 
póde ser utilmente ampliada a outros funcdo
narios publicos, sem offender a Constiluição, sub
sistindo sórriente emquanto dmarem as suas func
ções, e mais seis mezes desde o dia, em que ellas 
findarem. 

{\ incompatibilidade ·relati.va resulta da influen
cia , · que certos funccionarios poderião exercer 
em um, ou mais Districtos eléitoraes; ella é pura.,. 
mente local , porque não torna os funccionarios 
incapazes de serem eleitos senão no Districto, ou 
Districtos eleitoraes comprehendidos no circulo 
de suas funcções ; ella é applicada pelo§ 20 do 
artigo t o do Decreto de '19 de Setembro de 1855 
c< aos Presidentes de Província , e seus Secre
« tarios, aos Comnumdantes de armas, e Gene
<< racs em chefe , aos Inspectores da Fazenda 
<< Geral, e Provincial ~ aos Chefes de Policia, aos 
(( Delegados, e· Subdelegados , aos Juizes de Di
<< reito, e lVInnicipaes, os quaes não podem ser 
<< votados para Membros das Assembléas Proviu
<~ ciaes , Deputados, e S~nadores nos collegios 
<< eleitoraes dos Districtos, em que exercerem 



~ autoridade, ou jurisdicção : os votos, que reca
« hiTem em taes empregados serão reputados. 
« null:os. >J 

§ 9o Eleiçoes Provi:nciaes. O. Acto Addicional 
reformando em parte a Constituição Política do 
lmperio substituio os Conse'lhos geraes pelas As
sembléas Legislativas Provinciaes; as qlialidades 
necessarias para ser MemJ)ro destas Assembléas 
são - a idade de vinte c cinco armos, probidade, 
e decente suhsistencia.- A eleição dos .Membros 
das Assembléas Provinciaes é tambem feita por 
Districtos, seildo applicaYeis a r espeito della as 
mesmas regras estabelecidas para a eleição dos 
Deputados; o seu numero porém, que estava de-

-terminado pelo artigo 2" do Aclo Addicional foi 
alterado pelo § '16 do artigo '1 o do Dec.reto 
n. 842 de 19 de Setembro de '1 85:5 da maneira 
seguinte : «A Assembléa Provincial da Bahia terá 
«. 42 Membros, a tres por Districto; a de Minas 
<< Geraes 40, a dous por Districto; a de S. Paulo 
c< 36, a quatro por Districto ; a do Rio de Janeiro, 
c< tantos quantos fôrem os seus Districtos á razão 
(( de cinco, excepluados o Districto, ou Districtos 
« da-Côrle, e seu Município; a de Pernambuco 391 

<< tJ. tres por . Districto ; a Jo Ceará 32, a • quatni 
« por Districto; as de S. Pedro, e Maranhão 30, 
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« a cine(). por Districto ; a do Pará gfl~ a dez por 
«{ D.istr,i~c-to -; as das Alagóas e Par:abyba ~O> a seis 
« por Dis1ric,t-o ; a d-e Sergi-pe 24, a seis par Dis;"'' 
(( tricto; a de Piauhy 24, a oito por Districto; .as 
{( de Goy.az, Rio Gra-nde do Norte-e Matto--Grosso 
<< 22, a or:ze por Distri,cto; as -de Sa.nla Catharioa, 

<< Espirito Santo, Arnazonas, c Paraná 20 . }) Nas 
Pr-ovíncias, que Livere.tn um só Districto eleitora~ , 
ao Govern-O compete d-ividir pelos collegios d9 
m.esmo Disb·icLo o numero dos Memb.ros, de qt~e 

se -corupuzer a Assembléa Provincial, elegendo cada 
-collegio o numero s.ómente dos que houve-r de dar. 
--A .regra, .que se deve observar quanto .ao nu-
mero de S.up:plentes é a seguinte : -- -Os J)istrictos 

ou subdivisões do Dislricto, que derem até quatro 
Membros á Assemhléa Provincial, devem dar dous 
S.upplentes; os que df~rem cinco até seis Membros, 
devem dar t~res; os que derem seLe até oito , 
devem dar quatro Supplentes; e assim por d~ante. 

Sendo applica veis á eleição dos Membros das 
AssembJéas Legislativas ProviRciaes as n,1esmas 
regras estabele-cidas para a eleição dos Deputados, 
segue-:se que, as inca.pacidades legaes, ou as incom~ 
patibilidades são communs á elegibilidade dos refe
ridos Membros das Assembléas Provinciaes. 

§ 1 O. Eleições Municipaes . A idéa de capaci
dade domina ainda este ultimo gráo do systema 
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··eleitoral; mas aqui é perm~ttida · mais ampla ex
·p.a.nsilo do -principio, porque as razões deduzidas 
da natureza das cousas têm modificado o principio 
geral. 

As divisões territoriaes lêm differentes limites, 
e differentes objectos, a unidade neste genero é a 
.Municipalidade, ·e nós vimos que ella não tinha uma 
natureza ·arbitraria, mas que era . produzida pela 
imidade da situação, a qual faz nascer necessi
dades, e relações diarias : a Municipalidade é uma 
sociedade restricta, cujos interesses especiaes af
fectão directa mente os Membros, que a compoeni ; 
ora quanto mais os interesses se particularis(tO) 
tanto mais accessiveis vêm a ser á capacidade na
tural dos Membros da associação ; as condiçõ-es 
impostas pela Lei elei toral devião pois diminui.r, 
porque a presumpção·de capacidade vem a ser mais 
geral ; d'onde se segue que a unidade municipal é 
essencialmente democratíca , e que o elemento 
popular na esphera eleitoral da Municipalidade 
deve ter mais livre actividade : a Lei do 1 o de Ou
·tubro de 1828 repousa sobre o principio da capa
·cidade assim modificado, e por isso têm direito a 
serem eleitos Vereadores das Camaras Municipaes 
todos os que podem votar nas Assembléas Paro
_chiaes, tendo dons armos de domicilio dentro do 
Termo, e podem votar na eleição dos Vereadores 
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os que têm voto n~ n?meação dos Eleitores d~ Pa
rochia; ·e esla extens!lo da capacidade política 
tanto para o votado, como para o votante provém 
da natureza mesma dos interesses municipaes, os 
quaes facilmente cahem sob a apreciação da intelli
gencia; e como é precisa lambem a garantia do 
interesse material, a Lei exige para ser votado os 
dous annos de domicilio dentro do Termo, condi
ção accessoria da elegibilidade. 

§ 11. Período legal da eleiç_?o das Camaras, e 
numero de seus Vereadores . A Eleição dos Ve
readores das Camaras Municipaes é feita de quatro 
em quatro annos, no dia 7 de Setembro, em todas 
as Parochias do Imperio. Um mez antes do dia 
marcado para a Eleição, o Presidente da Assem
bléa Parochial, que é o mesmo da Junta de Quali
ficação, e da Eleição primaria, tendo recebido da 
Camara Municipal as convenientes ordens ,-deve 
convocar não só os Eleitores da Parochia, e igual 
numero de Supplentes afim de proceder-se á orga
nisa'ção da Mesa Parochial, mas tambem deve con
vidar na mesma occasião os Cidadãos qualificados 
votantes para irem dar os seus votos , publicando 
a lista geral deUes por cópia authentica da Qualifi
cação ; tendo nós dito no paragrapho antecedente 
quaes as pessoas, que têm direito de votar, e quacs 
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a'S -que ·p~âem s0r ·votada-s p;ara Veread.eres · das 
CamaTas M-tmíe.ipf).~s, resta dizer qual é o seu ntl
mei!(l). As Camaras das eÍ·<ilaâes e·C!>Inpoem-se de· 
n.~m:~ M:.~mbi'OS, ~as .d:a•S vi]bs d.e 8@W 1 e de um S~
C41€:h.wio nomead-o pfl1a.s mesmas camaras. -A li-sta 
geral.d~s YC)tantes é d-e-stinada lambem a ser-vü· na 
E1eiçãé> doe Juiz@s d~ Paz, a que a Lei de 19 de 
Agost.e de H346 manda proeeder conjunctamente 
com a Eleição dos Vereadores das Camaras Muni..,. 
cipaes, devendo por isso cada votante entregar 
duas codulas, uma contendo os nomes de sete ou 
nove pessoas para Vet•e-adores, e outra contendo 
quaüo nomes para Juizes de Paz ; nilo se aeeitão 
eedulas senão dos que com-parecerem pessoalmen
te, c aos q·ue falt-arem, sem legitimo impedimento, 
partie'i11ado á Mesa P-arochial, esta impõe a muHa 
de iO-sooo. 

§ '12. Incompatibilidades, e motivos de cs·eusa. 
Dissemos no § 8" deste titulo qu~ as incornpat-ibih
dades de funcções são causa de ~ncap-acida{le ab-

\ soluta, ass-im a Lei do 'i o de Outubro de 1828 no 
artigo 19 declara absolutam-ente incompatíveis as 
funcções dos Vereadores das -Gamaras Municipaes 
com as dos Empregados-Civ-is, Ecclesiasticos, e Mi
litares, cujas obrigações são incompatíveis de se 
exercere1n c.onj-unctamente ; as .qualidades de pai 
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·e filho, irmãos, ou cunhado , emquanl.o durar o 

cunhadio, são causas de incapac idade relativa para 
não poderem servir de Vereadores no mesmo anno , 
devendo por isso preferir o que tiver maior numero 
de votos, ar~igo 23 da Lei do 1 o de Outubro de 

1828. 
Ao elei to não aproveita motivo de escusa 

senão: '1 o, enfermidade grave e prolongada; 2o, ree

leição immediata . Para obter a escusa a Lei exige 

que aquelle, que se escusar, represente á Camara 
Municipal, e que esta ouvindo por escripto ao que 
tiver maioria de volos depois ~l os já apurados, possa 

clle demonstrar se foi dolosa a escusa, decidindo 
então a mesma Camara, de cuja decisão ha r ecurso 
na CôrLe para o Ministro do lmperio, e nas Provín
c ias para os Presidentes clellas ; guardando-se o 
mesmo processo administrativo no caso de impedi
mento, ou morte de algum dos Yereadores, que ti
verem aceitado o cargo; a Camara Municipal deve 

decidir dentro do prazo de oito dias cl8pois de 
apresen tada a escusa; sob pena de ser multada em 
200S pagos pro 1·aLa entre os seus Membros para as 
despezas das obras publicas ; artigos 1 5 e '2 1 da 
Lei do '1 o de Outubro de 182.8 . 

21 



TJT'ULO UI. 

§ -1 o As condições de capacidade não devem ser 
impostas sómen.te ao exercício dos direitos políti
cos; ha profissões, e funcções, que interessão di
rectamente á Sociedade, e para cujo exercício o 

Estado deve exigir lambem garantias; mas a ordem 
das idéas não é a mesma ; porque quando se Lrata 
da participação do Cidadão ao poder publico, a Lei 
deve occupar-se sobretudo dos direilos do Cidadão 
para determina-los conforme as necessidades da 
organisação social; quando se trata da admissão a 
profissões liheraes, ou para empregos de Justiça, e 

. Fazenda Publica) a Lei deve occupar-se mais dos 
deveres , do que dos direitos do indiYiduo, e as ga

rantias têm por ohjecto assegurar o cumprimento 
desses deveres, que classificamos sob o titulo ge
nerico de deveres professionaes. 

As garantias são de duas especies bem differen
tes : garantias de capacidade, e garantias pecu
manas. 

§ 2" Garantias de capacidade. Elias se referem 
a profissões liberaes, aos empregos de Justiça e Fa
zenda, aos que são relativos á hygiene publica) e 
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individual, e lambem ao exereicio de officios, que 
têm por objecto ou os actos publicos das transac
ções particulares, ou os a c tos do processo. 

§ 3o As garantias dos deveres pro.fessionaes dos 
Jurisconsul tos, e as condições de admissão dos Ad
vogados achão-se na Lei, que permille o uso de 
suas le tras, c nas nomeações motivadas dos respec
tivos Tribunacs, perante os quaes tem de servir; 
assim os Advogados tio Conselho de Estado~ c os das 
HelaçõC's necessilão fer por e11es norneauos, sendo 
idoneos; os Advogados do FOro Ju dicial dependem 

' do registro de suas car:as para en \rarern em exer
cício, e não sendo fonnaLlos necessilão obter licen
ça do Presidente da Relação, precedendo exame 
em :ma presença conforme o § 7° do artigo :2" da 
Lei de 2:2 de Setembro de ·! 828; os TaheHiães, · 
Escrivães, e Solicitadores uependem não só de 
exame feilo perante os Juizes terriLoriaes, com 
quem têm de servir~ mas tambem de provimento 
dado pela Administração geral á ,·ista tios docu
mentos de suas habilitações) da mesma fórma os 
Contadores, Distribuidores do Judicial, e Partido
res do Juizo d.Js Orphãos, incu mbindo a seu~ legi
timas superiores a vigilancia activa sobre os -eus 
actos prufessionaes, e da vida privada, que podem 
affectar o caracter publico. 
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§ 4o O Regulamento da Junta Central de Hy
giene Publica ma ndado executar pelo Decreto n. 
828 de 29 de Setembro de 18~ 1 estabelece as ga
rantias dos deveres professionaes elos Meclicos, Ci
rurgiões, e Boticarios, prohibindo no artigo 2D que 
ninguem possa exercer a Medicina ou qualquer de 
seus ramos, sem que lenha titulo conferido por al
guma das Faculdades de l\'Iedicina do Imperio; 
e nem possa servir de perito perante as Autorida
des Judiciarias, ou Administrativas, ou passar cer
tificado de molestia para qualquer iim que seja 
sob pena de serem os infraclores multados em 
'100,~ pela primeira vez, e em 200$ nas reinciden
cias, e quinze dias de prisão; e tamb em obrigando 
á matricula, de que faHaremos no§ 6°, em 1:elação 
aos Facultativos civis. 

§ 5o São exceptu?dos do preceito c pena esta
belecidos no paragrapho antecedente: 1°, os Me
dicos) Ci rurgiões, e Boticarios nacionaes, ou es
trangeiros, formados em Universidades estrangei~ 
ras, que fi)rem, ou tiverem sido Professores de 
qualquer Universidade, ou Escola ele Medicina, 
reconhecida pelos seus respectivos Governos, jus
tificando previamente as referidas condições para 
gozarem elo dito favor, apresentando para esse fim 
attestaclo dos Agentes Diplomaticos do Imperio, e 
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na falta destes, dos Consules Brasileiros acredita
dos nesses paizes; 2-o, os Medicos, Cirurgiões, e 
Boticarios, formados em Universidades, ou Escolas 
estrangeiras, que forem autores de obras scienti
ficas de reconhecido merecimento, e de bem es
tabelecida reputação litteraria, porque a estes o 
Governo póde dar licença para exercerem as suas 
prolissões, ouvindo a Cong~·egação da Faculdade 
de Mediciúa da Côrte. 

§ 6° A outra condição é da matricula,§ 28 do Re
gul. : os Medicas, Cirurgiões, e Boticarios são obri
gados a apresentar os seus Diplomas na Côrte e 
Província do Rio de Janeiro á Junta Central e nas 

' 
Províncias, ás Commissões, e Provedores de Saude 
Publica, assim como o conhecimento de haverem 
pago a taxa ela Tabella annexa ao Decreto n. 1959 
de 22 <le Agosto de '1857 afim de se proceder á ma
tricula, inscrevendo-se em livre competente os seus 
nomes, profissões, e as Corporações , que tiverem 
conferido os Diplomas; o que feito , o Presidente da 
Junta Central, ou da Commissão, ou o Provedor de 
Saude Publica lança o -Visto- no Diploma, e as
signa. Não são inscriptos nos livros da matricula os 
formados em Universidades, ou Escolas estran.geiras, 
cujos Diplomas não tiverem sido legalisados pelas 
Faculdades de Medicina do lmperio, ou nao estive
rem comprehendidos nas · excepções ao paragrapho 
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antecedente .. S:e.m que se tenha feito a matricula do 
.modu acima decla:rado,· não é licito o exerci cio da 
M-edicina em qualquer. de seus ramos, ainda que te. 
nhão sido preenchidas as obrigações declaradas no 
§ -1° deste titulo, e que sejão os exceptuados do § 5•: 
os infractores incorrern na multa de 50 H pela pri
meira vez , e no clohro nas re·incidencias, e quinze 

· dias de p1:-isão; § 29 do Regulamento: pelo artigo 
5" do Hegul. de '12 de Dezembro de J 857 ficárão 
pertencendo ao Presidente da Junta Central as ma
tricu'!as, de que trat;:t este paragrapho. 

§ ju A' Junta Central compete julgar ela legali
dade da rnatricu·la, e a que fôr julgada illegal 
depois de onviJa a Autoridade respectiva, e a parte 
interessad:.r, íica a :~·wtricula sem eiTeito, fazendo
se no respectivo liuo as declarações competentes; 
mas ha recurso da clecis~o da Junta para o Conse
lho de Estado, tanto por parte da Autoridade, que 
procedeu á nwtricula, -como da parte interessada) 
sendo a correspondcncia dir igida ao Governo por 
intenned io dos Presidentes de Província. 

§ 8" 'fendo tratado das condições de admissão 
dos Facultativos civis, segue-se tratar dos Cirur
gi\Jes, e Pharrnaceuticos militares, ou dos Facul
tativos com graduaçJes militares. 

§ 9" Cirurgióe3, e Pharmaceuticos militares. As 
condições para ser admittido Cirurgião no quadro 
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do Corpo de Sãude do J~xercito, e da Armada são 
as seguintes : '1 •, ser Dot1 to r em Medicina pelas Fa
culdades de Med~cina do lmperio, ou poT ellas le

galmente habilitado; 2", ser Cidadão Br-asileiro, 
estar no gozo dos direitos civis e poJiticos, e ter 
menos de trinta annos de idade; 3•, ser bem mo
rigerado; 4', ter a necessaria robustez e sêwcle para 
o serviço terrestre, ou naval: elles são da escolha 
do Governo, e noú1eados por Decrelo; estão sujei
tos a todas as regras, c ·condições da disciplina mi
litar , Decreto n. 601 de '19 deAhril de 184·9: para 
o quadro do Corpo de Saude da Arm.ada são 6\d
mittidos com as condições acima referidas; para 

admissão dos Pharmaceulicos são necessarias as 
mesmas condições dos Cirurgiões da Armada, em 
relação á arte, e á individualidade do candidato; 
Decreto n. '198'1 de 30 de Setembro de ·1857 . 

As condições de admissão dos Facul~ativos, que 
entrão para a composição dos Corpos da Guarda 
Nacional são as de idoneidade, e nacionalidade, e 
lambem conforme a organisação ela mesma Guarda, 
Lei n. 602 de '19 de Setembro de 1850. 

§ '1 O. Garantias pecuniarias. Ellas consistem na 
cau(Jão estabelecida pelas Leis; tres são os modos, 
pelos quaes os empregados, e responsavcis da Fa
zenda Publica podem caucionar; vem a ser: por 
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meio de bypotheca, de fiança, ou de deposito; mas 
-a caução por meio de hypotbeca constituída por 
escriptura publica, dando por isso a preferencia á 
Faze~da Nacional aos credores por hypotheca ge
ral anterior, conforme os Regimentos antigos da 
Fazenda, de 17 de Outubro dp, HH5 Caps. 81, 
159, c '196 , e de 22 de Dezembro de -1761, Tit. 3" 
§ 13) raras vezes é admittida pelas Leis novas; da 
mesma fórma a caução por meio de deposito feito 
na Thesouraria Geral de Apolices da divida publi
ca, que, pelo valor médio do mercado , correspon
dão á importancia, em que se calcula a responsa- . 

bilidade pecuniaria do_ empregado, sómente é ad
mittida em alguns casos -no Thesouro Publico Na
cional ; a fiança pois é o meio mais generico de 
caucionar, ne1la consiste a maxima parte das ga
rantias pecuniarias á vista do artigo 67 do Decreto 
n. 736 de :2.0 de Setembro de 1850, que refor
mou o Thesouro Publico Nacional , e as Thesoura
rias das Províncias. 

§ J '1. Natureza obrigatoria da caução, ou fjança. 
Não só o Thesoureiro Geral, os Pagadores do The
som·o, c os Thesoureiros das Thesourarias das Pro
víncias são obrigados a prestar fil;l.nça idonea do va
lor arbitrado antes de começarem a servir, mas lam
bem todos os Thesoureiros e Pagadores das outras 
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Repartições de Fazenda, e quaes·quer Exactores, 
ou Collectores de Rendas ; o juramento destes 
funccionarios não póde ser recehido sem pri
meiramente apresentarem o documento da_fiança, 
sob pena de nullidade dos actos, que praticarem, 
além das declaradas no Codigo Penal ; artigos 
65 e 67 do Decreto de 20 de Setembro de '1 850. 

§ '12 . Regras para o arbitramento da fiança , 
e a quem compete estabelecê-las. A idoneidade 
da fiança regula-se com altenção á imporlancia 
das operações, de que são encarregados os ·afian
çados, ás circumstancias dos fiadores, que devem 
ser de reconhecida abonação, e isentos ele divida , 
ou qualquer encargo para com a Fazenda Nacio
nal; ao Tribunal do Thesouro compet~ estabe
lecer, e applicar essa regra para o arbitramento 
das fianças dos Thesoureiros, Recebedores, Paga
dores, Almoxarifes, Contractadores, e de todos 
aquelles, que por qualquer motivo as deverem 
prestar á Fazenda, aceitando, ou rejeitanto as 
que fôrem offerecidas na Côrte, e Províncias do Rio 
de Janeiro ; § go do artigo 2o do citado Decreto. · 

§ '13. O Thesoureiro da Alfandega da Côrte 
presta fiança á satisfação do Thesouro ; o The
soureiro da Alfandega nas Províncias presta fiança 
á satisfação dos respectivos Presidentes) e Thesou-
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rarias, regulada a idoneidade segundo o maximo . 
presumível do rendimento nos prazos ordinarios, 
em que o deve remetter á Thesouraria , observadas 
as clausulas do § 11 deste titulo ; Regulamento 
de 22 de Junho de 1836 artigo 36 § 7o; da 
mesma fórma os Thesoureiros elas Mesas de Hendas, 
Hegulamenlo ele 30 de Maio de J 836. 

Tambern os Collectores. antes ele corneçarern 
a . servir, são obrigados a prestar fiança, a qual 
é regulada pelas Thesomarias das Províncias, com 
attenção ás so mmas das cobranças, de que rôrem 
encarregados ; Regulamento de 14 de Janeiro ele 
'1832 artigo 2H . 

§ 14·. O lnsp ec tor Geral da Caixa da Amorli
sação não entra em exercício do seu empreg-o 
sem que i)rcste uma l:ança iclonca, ou hypolhe
ca, no Thesonro Publico Nacional, pela quanlia 
de 61 :000S, e hem assim o Contador c o The
soureiro pela do 18:000# cada um; o Corretor 
pela de 32:000S; osEscripturarios pela de 24 :0008 
cada um; c o Porteiro pela de 20:000S: arligo 5-l 
da Lei de 'it) de Novembro de l 8:27. 

s '15 . Agcnles auxiliares do commercío .- São 
considerados agentes auxi lia res do commercio: '1 ", 
os Corretores ; '20, os Agenles de leilões; 3o, os 
Feitores, Guarda- livros, e Caixeiros ; 1·", os Tra-
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picheiros, e os Administradores de armazem de 
deposito; 5o, os Commissarios de transportes; os 
primeiros dos quaes ·são tamhem (!)brigados a pres
tar fiança antes de se lhes mandar .passar Patente 
de Corretor tendo justificado previamente .pe
rante o Tribunal dü Commcrcio respectivo a ca
pacidade legal , e os outros estão sujeitos a outras 
formalidades inhercntes á sua qualidade de respon
s:ne i51 por isso cabe tratar delles sob este titulo. 

§ '16. Corretores. Cada um dos Corretores de 
fundos publicos é obrigado a prestar uma fiança de 
'10:000$, actualmente, os de navios 5:000S, c os de 
mercadorias 5:000$; as quantias destas fian ças po-· 
dem soffrer alleração, e nova fixação , sempre que o 
C~ovcmo assim o resolver, sobre consulta do TrilHt
nal do Commercio: a fian ça deve ser prestada no 
cartorio do escrivão do Juizo Municipal e do Com
mcrcio do domicilio do Correlor. 

Os Corretores, que accumularem o serviço de di
versos ramos de corretao·cm são obrio·ados a rwes-

o ' o 
tar separadamente a fiança correspondente, a cada 
um dos ramos de corretagem, que exercerem. 

Em lugar da trança póde o impetrante depo
sitar no Thesouro Publico ·a importancia della 
em dinheiro, ou apolices da divida publica pelo 
valor real, que estas tiverem ao tempo do deposito, 
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recebendo das apolices na Caixa da Amorlisação 
os dividendos de juros, e do dinheiro o juro ammal~ 
que o mesmo Thesouro Publico marcar, pago se-

, mes~ralmente ; tambem é livre ao proprietario das 
apolices substituir o deposito pela respectiva quan
tia em dinheiro, ou mesmo pela fiança 5 sempre que 
o julgar conveniente. - A natureza da fiança ó por 
tal fôrma ohrigatoria, que no caso de morte , fal
lencia , ou ausencia de alguns dos fiadores, ou de 
se ter desonerado da fiança , legalmente, cessa o 
oificio do Corretor, emquanto não prestar novos 
fiadores ; o Corretor, que não reforçar a fiança, ou 

não preencher o deposito dentro ele tres mczes 
contados da data da suspensão, é destituído ('1 ) ; 
Codigo Commercial Cap. '1 o do Titulo 13, Decreto 
n. 806 de 26 de Julho de -18tH , que estabelece 
Regimento para os Ccrretore~ da Praça do Com
mercio do Rio de Janeiro , na qual deve haver tres 
classes de Corretores, a saber: '1'', de fundos publi
cos; 2·, de navios; J', de mercadorias. 

O Decreto n. 807 de 27 de Julho do mesmo 
anuo de '185 '1, mandando observar na Praça 
da Commercio da Província da Bahia o Regimento 

(1) St)bre o imposto dos Cot·t·etores e Despachantes vide 
§ 30 do Cap. 1 o Tit. 2" da 2• Parte. 
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para os Corretores da do Hio de Janeiro, com algu
mas alterações, lixa a quantia da fiança dos Cor
relor ~s de fundos publicos em 6 :OOOH, dos de navios 
em4::000H, e de mercadorias em 4:000S,justiíicada 
competen temente a capacidade legal, e o seu nu
mero não deve exceder de quatro em cada uma das 
tres dasses. 

O Decreto n. 808 de 28 de Julho do referido anno 
de ·18~ ·J, mandando observar na Praça elo Com
mercio da Prov íncia de Pernambuco o Regimento 
para os Corretores da do nio ele Janeiro, cletermi
\na que os Corretores sejão geraes para todos os 
objectos) que pertencem ás tres classes de Corre:o
res estabc1ecidas no Rio de Janeiro, c fixa a fiança 
em '10:000 para cada um, cujo numero é li
milado á metade dos de 1 a e 3a classe elos qne devern 
haver na Praça do Commcrcio do Rio de Janeiro, 
isto é, até dez, pois que os Corretores da 2' classe 
não devem exceder a oito na referida Praça do Rio 
de Janeiro, para a qual posteriormente o Decreto 
n. '1 798 ele 7 de Agosto de '18~6 elevou a vinte o 
numero_ dos Corretores de fundos ouhlicos. e a 

- r ' 
quinze o dos Corretores de mercadorias. 

§ 17. Agentes de leilões . O Agente de leilões 
não presta fiança, mas está sujeito a oulra for
malidade inherente á sua qualidade t!e responsavel 
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pelas vendas ~eitas por seu ini:ermedio ; .elke obri
gado a entregar ao commit tente, dentro de tres 
dias uma conta por eHe assignada ·das fazendas 
arrematadas com as convenientes declarações ; 
e dentr o de oi to dias immedia tamente seguintes 
ao do leilão deve realisar o pagamento do l iqu ido 
apurado, e vencido 1 sob pena de prisão até o effec
tivo pagamento, perdendo neste caso a sua com ..,. 
missão : ta rnbem não lhe é permütido vender fiado, 
ou a prazos, sem autorisação por escripto do com
mittente. Cap . 3o Titulo :zo da '1' parte do Codigo 
do Commercio. Quando os Agentes de leilões 
exercem o seu o !fiei o dentro de suas proprias casas 
de leilão, e fóra dellas não se achando presente o 
dono dos effeitos, que houverem de ser vendidos, 
são reputados verdadeiros C~í~.sig~alarios, e por isso 
í1cão sujeitos ás disposições do Titulo 8."-Da Com
missão Mercantil - arlígos '167 a J73, '177, 'l8J, 
'182, '185 a '189 do Codigo Co mmercial. 

' § '18. Feitores, Guarda-livros e Caixeiros. Estes 
e outros quaesquer prepostos d·as casas de com
mercio são obrigados, antes de entrarem ern seu 
exercicio, a fazerem il1screver no Hegistro do Tri
buna] do Commercio, as nomeações que tiverem 
recebido por escripto de seus patrões ou prepo
nentes, sob pena de ficarem privados dos favores 



corw.edidos pelo Codigo Conunere ial aos da sua 
da5se: elles são respemsaveis aos preponentes -por 
toElo- e qu-alquer danmo que lhes causarem por 
malversação , negligencia culpaveJ , ou fa'lta de 

exacta e fi el execução de suas ordens e i nl rn cções~ 

cornpelindo alé contra elles acÇão criminal no caso 

de malversa ção, artigos 74 e 78 do Codigo Com
me rcia1. 

§ 19 . Trapicheiros e Administradores de ar
mazens de deposito . A. formalid-ade que são obri ga
dos a preencher os Trapicheiros e Administradores 

de armazens de deposito consiste em assignarem 
no Tribunal do Commercio, ou peran Le o Ju iz de 
Direito do Commercio, nos ]ugares distantes da 
residencia do nH~Snlo Tribunal, termo de fieis de
positarias dos gene ros que_ receberem, e á vista 
delle se lhes passa titulo competente, que tleve 
ser lançado no Registro do Commercio para garantia 
de seus deveres professionaes, sob pena de não 
lhes valerem as disposições do Codigo Commercial 
na parte que 1hes são favoraveis , artigo 87 do Codigo 
Commercial. 

§ 20. Concluctores de generos e Commissarios 
de transportes . Estes e quaesquer outros que se 
encarregarem de transporte de generos, mediante 

uma . commissão, frete ou aluguel) devem eiTectuar 
a sua entrega fielmente no tempo e no h1 gar do 
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ajuste, e einpregar toda a dilige:ncia e meios pl:á
ticados pelas pessoas exartas no cumprimento dos 
seus deveres em casos semelhantes, para que os 
mesmos generos se não deteriorem, fazendo para 
esse fim, por conta de quem pertencer, as despezas 
necessarias , e são responsaveis as partes pelas 

' perdas e damnos que por mahersação ou omissão 
sua, ou dos seus feitores, caixeiros ou outros quaes
quer agentes resultarem; exigindo-se mutuamente 
uma cautela ou recibo por duas ou mais vias, se 
fôrem pedidos, o qual deve conter o nome do dono 
dos generos ou carregador, o do conductor ou 
commissario de transportes, o da. pessoa a quem 
a fazenda é dirigida, c o lugar onde deve fazer- se 
a entrega, e todos os mais esclarecimentos do 
ajuste, artigos 99 e 100 do Codigo Commercial. 

§ 2 '1. Ofl~cios hereditarios. O systema dos ofli·
cios hereditarios e havidos por compra ou renuncia 
feita por autoridade, ou licença regia, era nma 
das bases fundamentaes do Systema Administrativo 
do regimen passado, firmada no Direito Consue
tudinario (2). A Lei de 1 ·I de Outubro de 'l 827 

(2) As leis . que pretendêrão combater o costume de pas

sarem os officios de pais a filhos, ou de serem havidos por com

pra ou renuncia feita por dinheiro com autoridade, ou licença 

regia, attest ilo a existencia des3e costume ; taes são as se-
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mboHa e-sse nns:trrume, .pr0olam'a'OOO 1m s.e:n arttigm -f·" 
0 ·pci1m:crp.m da :eapa:cid-acle ou :id<meida-6l:e pes.soa1 
em t.erm.(i):S absO'lutos p:a-ra o 1~resente e par.a .6fu~ 

tm·0 : « Ne:rnhtMJJll oflllicio de .Jtit&tiça t>:u :Faz;e,!ll'<ia"" 
(< sej.a q.maf fê:r a ·sua qlllalidade ·e ;ol,-e;of,;)mioação.., 
:« s.e-rá con.lierid(i) ã titu~h~ de pr(}.pwi·eda:ele, )> e ~e 
aeco-ltGio com ;o :p11ec·eií@ da Do;l\lstittl<Íf;ã@Q ~ll!te -de

.c~a,ra ·q:ue tod-o o Cidadão Bras-iJe-i·ro pólfle ser atl
mittido a0s ca:rg@'.S public0s sem 1!)tl.tfa diJI'erea.ça 
qiue nã·o sej.a de seus talentos e vcir·tude6, ·cl-eteif
rr.Mn:a mü ar.~igo 2° q,ue t.o@;@S l(i)S ejfieios d.e Ju-sti-ça 
ou Fazenda sejão conferidos partitalos -àe ·serv-entia-s 
vitalícias ás pessoas que para ellas tenhão a ne
ICessa-ria aptidão, e tque -0s sirvão pess.oalmente, 
salvo .o .a.coesso regular que lhes -eompeti:rl)Or esc.a1a 
nas repa.rti~1-es em que o hc;mver. 

§ 22 . Nesta innovação da Lei de 1'1 de üutubro 
de ·1827, duas cousas ha para notar : a obrigação 

guintcs: a que foi obtida ua-s oól'tes de Coimbra em 1473 de D. 

Affouso V; de·l2 de Novernbt·o ele 1841 de D . .Joiio II; de 

D. I~fanoel na sua Ordenação Liv. 1° titulo 76; de D. João III 

de 17 de Junho de 1533; de Felippe Ir na Orà. Li v. 1 o titülo 

'9tl ú~·p1·inc., de Felippe UI de2G de Outubro de 1ô0'1, cle.B, 

JOão IV de 15 de Fevereiro de 1648 i de D. José I de 22 
de Dezembr,o de ~n~n titulo <to , e de 23 .de Novembro 
de 177f) . 

lW 22 



imposta -de nomear ' no . prazo de seis ·mezes .as 
· pessoas que, esta.ndo de posse da propriedad~ ou 

sérventia vi talicia de alguns officios, não os po.:. 
dessem exercer ao tempo da publicação da Lei, 
e depois desse prazo, o direito de se.r a nomeação 
feita pelos Magistrados ou Autoridades, perante 
quem tivessem de servir os officiaes : « Se dentro 
do sobredito prazo não fizerem a nomeação, per-_ 
deráõ o d-ireito a ella, e a farão os Magistrados 
ou Autoridades perante quem hão de servir os offi
ciaes, >> artigo ·5o da Lei. V. Decreto n. 1294 de 16 
de Dezembro de 1853. 

§ 23 . No estado actual da legislação ao Governo 
compete prover os officios de Justiça, e Fazenda1 

conforme a exigencia do serviço publico, e interes
se administrativo, verificando previamente a ido
neidade dus pretendentes perante as respectivas 
Autoridades. P . de 6 de Setembro de 1833, e Av. 
de 24 de Novembro de 1833. 

O Decreto do 1° de ~1arço de 1833 determina o 
numero dós Escrivães, que devem ter as villas 
creadas depois da publicação do Cod. do Proc . 
Crim. , cujo ar tigo 39 esta tu e que os Escrivães das. 
cidades, e _villas que servião perante os Juizes 
locaes, e Ouvidores das Comarcas, continuem a 
.servir p_erante os Juizes de Dire ito, e 1\iunicipaes, 
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:: tanto no Crime~ como· no · Civel, ·emq~aiÍto : -i>~rn 
desempenhaú~m suás obrigações, coriform·e· a· Lei 

de ·1 ·1 de Outubro de 1827: o Decreto de 2'6 dé 
Março de 1833 modificado pelo de 20 de Agosto 
.do mesmo anno, regula os que ~evem servir peran
te os Juizes Municipaes, e · de Direito da Côrte; V. 
D. n. 8 17 de 30 de Agosto de 18'51. 

Para o provimento dos Officiaes de Fazenda o 
artigo 45 do Decreto n. 736 de 20 de Novembro 
de 1850 exige o concurso, pelo qual se mostrem 
habilitados os que pretenderem os empregos das 
'diversas Estações do Thesouro, e Thesourarias das 
Províncias: as habilitações consistem no conheci
mento dos princípios da escripturação por partidas 
dobrad'as, arithmelica e suas applicações, com es
pecialidade á reducção de moedas, pesos, e medi
das, ao calculo de descontos, e juros simples e com
postos, boa letra, bom comportamento, e a idade 
de dezoito annos comp!etos. O concurso só pôde ter 
lugar entre os Praticantes, e em igualdade de 
circumstancias são preferidos os que souberem lín
guas estrangeiras. 



TI'i'(J'LO IV. 

~í~etltu·il.~ões e.om o {hn ·d.B pH.·o-;;res:~~o intelleetuall, 
e DIOrRl. 

§· f o Necessidade da -funôa.ção da Universida
de. · E' urgente fundar a Universidade Brasileira; 
no estado actual da. üvilisação, e progresso das 
luzes não se póde co.nsiderar perfeitamente util 
á Nação a existencia de algumas Academias isola
das, sem centro de unidade, e força, e que desli~ 
gadas umas das outras funccionão independentes d@ 
espírito vivifica dor, que desv ia os perigos do iso
lamento, e faz convergir os estahclerirnenlos scien
tiflcos em provr.ito) e gloria da Nação. A Indepen
dencia do Imperio derri~)OU o monopolio do ensino, 
que caracterisava o regimen absoluto, a promessa 
da Constituição do ensino nacional em collcgios, e 
Universidades ainda não foi reaiísada; fal ta o ensi
no superior <:íquellcs; que aspirão aos gráos m<Jis 
elevados da Jerarchia Ecclesiaslica, a Thcologia, 
é preciso habilitar aos que se destinão aos empregos 
da Administração, Sciencias moraes e políticas, é 
nece5sario o estudo da Philosophia, Letras; deste 
modo a Universidade, ou o ensino superior será 
representado pelas Faculdades de Direito, de Me
dicina, Theologia, Sciencias, e Letras ; e conser..:.. 
vando-se · os estabelecimentos de S. Paulo, e d'o 



Reoi-fe, dg Rio fie Janeire, e Bahia, a Faeu:ld,ade .de 
fheologia seria .collocada em Minas Geraes, a Fa
.culà.ade ele Sciendas na Capital do Rio .Grande do 
Snl, e a Faculdade de Letras no Maranhflo, ou vice
versa., ou havendo mais algum~s destas ultimas Fa
.culdades nas mesmas Províncias já dotadas, perma
necendo a Administração Central na Côrtc sob a 
inspecção do Director geral dos estudos . 

§ zo Classificação do ensino., As divisões do en
sino, que resultão da ordem nalural das cousas, 
e que são applicaveisa todos os systemas, se achão 
.na distribuição do ensino superior, ensino clas&ico, 
e instrucção primaria . 

§ 3" Organisação actual. O ensino superior é 
representado actualmente pelas Faculdades de Di
reito, e de Medicina; a instrucção secundaria no 
[:::nperio é representada pelos Lycêos, Athenêos, 
Gymnasios, ,e Collcgios, e no Município da Côrte 
peJo Collegio de Pedro 1I, objecto constante da soli
citude do Governo; a instrucçJo primaria é dada nas 
Êscolas estabelecidas nas Freguezias das cidades , e 

· villas, e nas qu e existem no lVIunicipío da Côrle (i). 

(I ) O numero dos estabelecimentos de instrucção publica, e 

particular, primaria e secundaria em todo o Imperio sobe a 

2,491, frequentados por 87,920 alumnos; Quadro demons
trativo annexo ao Re!atorio do Inspector o·era:l de instruccão o • 

primar-ia e secundaria do MuniCípio da ~rte de 1858. 



§':' 4~ ... ~~mini~traçãõ:·; ;·. 1~s· FªGU;ldades . cl~ :l)ireit9 , 
doJmperio ereadas pela Lei de O· de Agosto · _de .. 
1827 sob a deJ?:ominação de Cursos J uridicos, tive- , 
rão .. nova orga~isação , e novos Estatutos con) ,() : 
Dec.reto n. 1386 Je 28 de Abril de -18:S4 í as Fa::-, 
c:uldades de Medicina, antigas Academias Medico~ 
Cirurgicas, denominadas depois pela l..ei de 3 de,: 
Outubro de 183 2 Escol_ as de Medicina, ti verão tam
bem nova organisação , e novos Estatutos pelo De
creio n. 1387 do rnesmo mez e anno; cada um_ac 
destas Faculdades é regida por um Director, e pela 
Congregação dos Lentes, sendo exercida a Admi
nistração Central pelo Ministro do Imperio , ouvin-. 
do a respectiva _Secção do Conselho de Estado nos 
objectos de sua competencia; a Ad-ministração lo
cal do ensino primario e secundario nas Províncias 
de 1mperio é exercida pelos Inspectores de instruc
ção 11nblica; e particular sob a inspecção dos Pre...:-, 
siden les ; a lnspecção dos estabelecimentos publ i
cas e particulares da instrucÇão primaria e secun
daria no :Municipio da Côrte é exercida pelo Minis-. 
tro do Imperio, pelo Inspeclor geral , e com audiei1-' 
cia do Conselho direetor, e pelos Delegados de. 
úistrictos. Decreto n. 1331 A de 'i 7 de Fevereiro 
de 1854 . 

.. :§ 5 "~ Jurisdi~~ão di_sçipliBat:- . A r.esp.eito.do.s .pro~ , 
fessores dos prep"aratorios o Director da Faculdade 



terii ·direit<=> de t:éírsará ex-officig,..: quando;por rf~
gligencia, ou má vontade elles não cumprirem seus-, 
deveres ;··a pena de multa, ou de suspensão, e per
da da cadeira só mente póde ter lugar por delibe:.. · 
ração da Congregação sob proposta do Director, 
havendo recurso para o Governo , Regulamento' 
approvado por Portaria de 4 de Maio de 1:8156. 

A respeito dos alumnos, elles estão sujeitos á 
jurisdicção do Director, e da Congregação, confor
me a natureza das faltas commettidas, e das penas 
previstas, quer seja em primeira instancia ou ha
vendo recurso. Decretos ns. 1386, e '1387 de 28 
de Abril de 1854. 

§ 6• Admissão ao professorado . A nomeação dos 
Lentes para as cadeiras das Faculdades é feita di
rectamente pelo Governo por accesso regular dos 
substitutos mais antigos; os lugares de Substitu
tos s3o conferidos sob proposta da Congregação, 
precedendo concurso; os professores- dos. estudos 
preparatorios são nomeados pelo Governo sob pro
posta de uma Commissão de exames, presidida pelo 
Director, informando este reservadamente sobre 
tudo quanto lhe constar, e colher dos documentos 
apresentados ácerca dos candidatos! ! ! · 

§ 7o Garantias. Os Lentes Cathedratjcos, que 
tiverem servido por 25 annos não podem c_ontinuar 

. ~ . . 
' ' 
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no exercíCio de .srias. funcç0es sem p.eFmissit@ ·· ril-0: 
G~verliw, e 0s que fôré·m juhilados perdeú1 quasi 
1n:etade d.e seus honorarios; artigos 27 e 28 do De
ereLo- m. 1386 de 28 de Abril de 1854, artigos 53 

e ~4 do Decreto n. 1.387 elo mesmo mez e anno ~ 
parece que estas iucoherencias se devem corrigir 
na Lei da organisaçJo da UuJliversidade, dando-se 
ma_is garantias aos que ensinã.o, e modificando
se convenientemente as referidas disposições dos: 
a(i;tuaes Estatutos elas Faculdades de Direito, e de 
Medicina : os Professores dos estudos preparato~ 
rios annexos ás mesmas Faculdades depois de ap~ 
provados em concurso' por uma Commissão de 
exames, e depo.is de soffrerem o precesso inquisi
torial feito pelo Director para informar ao Governo 

em o!fiáo reservado sobre tudo quanto lhe constar, 
e colher dos documentos apresentados, ácerca dos 
candidatos, ficão elles ainda dependentes da expe- . 
riencia de cinco annos de effectivo serv iço para 
obterem ~ ou não-, declaração expressa por apos- ' 
tina em suas cartas ele ser vitalício o provimento . 
anterior, artigos 23, 24, e 83 do Regul. de 4 de . 
Maio de 'J 856; taes precauções são mais em odio · 
tios Professores, do que em favor do ensino, não :. 
são garantias; o resultado será não haverem concur
r~ntes, e os lugan=J . serem dados sem ·a m€nor pro:va . 
de sufficienc~a; e o ~xlre,mo 0pposto. . . 



3415 

§ · s~ : lnstiitluto. - Bis~urietll e Ge:Qgr.atphim Brasi~ 

1e:f.ro·. Associação particula-r fundada p;elo bene
m-eri~o p:a-trióta o Reverendo Conege. Januario da 
€:unha Barb:t>sa aos 2 '1 de Outubro de '1838, o, 
Instituto Histo:ico e Geograpbico Brasileiro é úma 
das instiluições litterarias mais uteis do nosso paiz; 
Üis.laurada em sessão do 'la de Dezembro do dito 
anno sob a immediata protecção de S. M. o Im
perador, o qual honra quasi sempre as sessões 
com a sua Augusta Presença desde 1 [:) de Dezem- . 
bw de 1849, conta e~ia no numero dos seus socios 
iHustres personagens, e oll'erece na sua R . .'vista. 

1'rimensal aos estudiosos d:a historia e geographia 
do Brasil preciosos trabalhos; rec;.;bendo dos cofres. 
publicos úma consignação votada nas Leis annuas 
para auxiliar ás despezas de impressão de ma
nuscriptós de grande interesse que existem no seu · 

archivo, o Instituto Historico e Geographico Bra
si-leiro continúa no d-esempenho do programma que 
adoplou com louvavel solicitude, merecendo es
pecial menção o projecto de instrucçües que offe
receu ao Governo, e que este approvou, para a 
Com Hissão Scientifica de Naturalistas Naóonaes, 
que tem de explorar algumas das Pro-vincias menos . 
conlwcidas do lmperio, rom o fim de enriquecer o 
MnsÊ'o Nacional com os produ c tos que serãt} por 
e na eoHlidos nos . tre:s reirto-~ e a naturez:a: o Go-
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I veà10; }autor-isádé ·: pélO artigo ·'17 §:to :da t.ei ri:~ 884:. 
do· 1• de Outubro d~ 1 181).6,~ n~~neo·ú· a Conüilissãó : 
solicitada pelo Instituto para . fazer collecções dbs 
produ c tos naturaes para o ' Musêo Nacional e para · 
os das Províncias. 

· § 9• Musêo Nacional. Fundado na Córte do Rio 
de Janeiro pelo Decreto de H de Maio de 1819, 
teve organisação accommodada á melhor classifi
caçao e cons~rvação dos ·objectos pelo Regula
mento n. 123 de 3 de Fevereiro de ·1842. -- 
Administração.-Dividido o Musêo Nacional em 
quatro Secções, cada uma das quaes é conferida·· 
a um Director especial, que pôde ter um ou mais 
Adjuntos, em relação ao numero das subdivisões 
da respectiva Secção, a administração do Musêo 
Nacional é exercida por um Conselho composto· 
dos Directores das Secções sob a denominação 
de-Conselho de Administração do Musêo Nacio- · 
na1-presidido por um dos Directores especiaes que : 
o Governo escolher; ao Governo tambem compete . 
designar annualmente o Vice-Presidente para sub
stituir ao 'Presidente nos seus impedimcnt.os.-Os 
Adjuntos tomão parte nas deliberações do Con
selho, e têm voto consultivo; na ausencia dos . 
Direclores da Secção a que pertencerem, podem ter 
voto deliberat:ive, se para isso · fôl'em autorisados 

.. ;• : .. .: . • ' .. 
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por '<de.terminaçã~ - ~_spe.ci91 do .. 9-o~_m·I:tO;r:'""Aqs J),i-'"' 
rectores . das ·· Sec~:õe_s inc.urnbe não só providenciar-. 
á.cerca do bom arranjo do estabelecimento cori
forme o syster-na_ adoptado pelo Conselho Ad,mi- · 
nistrativo, mas tambem dar um cm:s.o a.nnual das · 
sciencias relativas ás suas Secções, á vista dos 
respectivos productos, seguí1do as Instrucções do 
Governo, § 5o artigo go do Regi.tlarnento de 3 de 

Fevereiro de 184·2. 

§ ·1 O. Bibliotheca Publica Nacional. Em relação 
ao valor dos objectos que a Bibliotheca Publica · 
do Município da Côrte contém, pertence ao Cap. i• 
Tit. 1o da 2' Parte-Do Domínio dn Estado-sob o 
ponto de vista de instrucção, e meio auxiliar do 
progresso ínteHectual e moral, cabe dizer que os 
86,000 volumes que ella possue se achão classi
ficados de modo conveniente a facilitar o seu es
tudo, a saber: Theologia Catholica e Protestante, · 
Sciencias e Letras, comprehendendo a Jurispruden
cia, Administração, Política e Philosophia, Scien
cias Physicas e l\fathematicas, Bellas-Artes, His
toria Geral, Geographia, Biographia e Archeologia, 
Historia Nacional, Litteraturà, Hisloria Litteraria, · 

linguas (2) ·.-Adrninistração.--0 Governo trata de 

(:2.) Para ajuizar da utilidade do estabelecimento .da Bibli?- · 
th~a Publica N!lcion~l ba~~a conb'ece~· o .. nu~e'ro -'d!l8,.pes90as;;,. · ~ · · 
que a frequentárilo em diversos ann~s; no decurso de 1854 sob6 
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farmtÜar Jn&~c~Õ·es q-ue mél1fto-r regu-lem G-se~viÇCl~ 
por modo que a Bi&Iiotfl.eea Pubfiea NaeionaJ.seJa 
freque,n+ada também de noüe, ai1rn de. que possão 
apifoveita.r as pesso-as que de dia carecem de temp0 
para isso . No ·intuito de t0rnar-se:effectiva a ob.rl
gação if.nposta pelo Decrelo n. 433 de 3 de Julho 
de '1847 a todos os editores ·e ·ünpre~sores de 
re'metterem na Côrte á Bibliotheca Pnhlica l\'a:... 
cional, e nas ProYincias á Bibliotheca da capital, 
um. e'";(emplar de lodos os imp-ressos que sahirem 

das respeclivas TypograiJhias, foi expedido o De
creto n. 1283 de 26 de Novembro de 1853 , o 

qual approva as Instrucções que acompanbão o 

citado Decreto, mandando applicar as penas do 
artigo t28 do Codigo Penal aos impressores que 
não remetterem OS: impresscs que sahirem das 
r espectivas Typographias no prazo de vinle e qua!:rd 

lwras depois de exigidos pelo Bihliothccario, o 
qual devê participar ímmediabamente ao Promotot' 
Publico a desobediencia occorricla, afim de tornal:

se effeclíva a punição pelos me[os estabelecidos 

---------------·--------·-----

a 3,939, sendo por ellas consultadas lO, 71<1ohras, no decurso 
de ] s·55 foi frequentada por 3,407 pessoas, que consultárão 
7,3I7 obras ; no decurso cie 1856·, em que adquirio algumas 

oôra:s de subido valor e interesse, foi frequentada por 5, 701 

pessoas, à'S quae-s cottc;ultârrw 13,111 Obrás. 
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~la :· Lei ; sen~t> sttfficien~ :P-~:tr'3. :: v~riflC.ar.,se a 
ohrig.açã'@ -de d-e:posi·to-de qu-alquer .oh r-a .nas:FEH7s,-nas 

BiMi10thc~as rá rns-cripç·ão clá e·i~a-d-e, .ain0a q.llle oous 
autor~s '('TU prepri-e:ta,ri0s a~!leg-uern bav'et' sido -i m
Jpi'essa fój:a da C0rte ou do -J.mpe·rie .. 

§ '11. lmperia1 Academia de 1'\'ledicina. Fundaôa 
aos 30 de Junho de i 829 sob a d~nominação 
de Sociedade d·e Medicina, approvada por Decreto 
de 15 de Janeiro de- 18.30, foi publicamente ins
tallada aos :24 .de Abri] do me::mo anno, obtendo 
o tilu lo de Imperial por Decreto- de 8 de Maio 
de J 83rJ, com o qual foi de novo instaurada aos 
2·l de Dezembro do rnesmo anno; nella se occu
pão os seus membros em discutir e elucidar ques"" 
tões da sciencia e da utilidade pratica para o paiz 
-em relação á Saude Publica. - A importancia desta 
instituição exige que os Podere:; do Estado lhe 
prestem auxilio efficaz, e a habilitem para tomar 
o 1ngar qu e lhe convém em henelicio do paiz, e 
que se deve e&.perar dos · talentos e luzes de seu~ 
membros, sendo autorisaclo o Governo para me
lhorar a sua organisação e constitui_.la no pé em que 
Jeve ficar. 

§ '12. Instituto Commercial do Rio de Janeil·o. 
Em ·virtude da autor·isaçl(o {:Oncedid.a pela Reso
luça:o da A~semhlé.a Geral Legislatinrn. 7·69 d~ 
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. 9 ·de·' A:gosttr de i 8!>4 :é órgaitisado em conforirii-
d'ade" com os Estatutos, que baixárão com o De

. ereto n. ·i 763 de 14 de .M~aio de 1856, o Instituto 
·Commercíal do Rio de Janeiro- promette resultados 
satifactorios não só aos que se destinão á carreira 
do co.mmercio, mas tambem a certos empregos da 

Fazenda, porque o plano geral do ensino compre
hende a contabilidade, escripturação por partidas 
dobradas, a Geographia, e Estatística do Brasil, e a 
Economia Politica applicada, isto é, a theõria do 

valor' da producção, do sala rio, da renda, e da 
moeda, e dos bancos, caixas economicas, e empres
timos, e da importação e exportação. - Sob o

ponto de vista da Administração, o Instituto Com

mercial do Rio de Janeiro é regido por um Director, 
e pela Junta dos Professores nomeados pelo Governo 

ao qual compete lambem nomear um Commissario, 
a quem incumba immediatamente a alta inspecção 
do ensino, da di sciplina, e da economia do estabe

lecimento. 
O Commissario do Governo além de outras at

tribui ções marcadas nos Esta tu tos deve: 1 o, assistir 

aos exame3 annuaes dos alumnos, e lomar parte 
nos seus julgamentos1 presidir aos concunos, e 
á sessão extraordinaria da Junta para a concessão 

dos premios ; 2o, propôr as medidas, que julgar 
conv~nien :es para repressão dos abusos; 3o, dar 
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conta-ae Go-verno eni relato.do. annual · d~r·estaxlo d<> 
. · ' . .._ • • •.• '· ' .· '• • .. ~ . · • • I . 

Instituto, tendo . ~irei to de exigir do Director; Pro-
fessores, e mais empregados as informações, que 
entender necessar~as para, .desempenho de süas. 
funcções. 

§ 13. Academia das Bellas-Artes. Em abando
no, e quasi perfeitamente nu_llidade até 30 de De
zembro de 1831, em · que por Decreto desta data 
teve os.primeiros Estatutos, posteriormente modi
ficados em parte pela Resolução de 19 de Julho 
de 1837 , obtendo permissão pelo Decreto n. 769; 
de 24· de Março de J 85'1 para conferir o titulo de 
membro correspondente a Artistas estrangeiros, 
que por seu distincto merecimento se tornem dignos 
·desta honra, precedendo a approvação do Governo, 
a Academia das Bellas-Artes foi por assim dizer 
propriamente fundada pela Lei n . 805 de 23 de 
Setembro de 1854, que autorisou o Governo para 
reorganisar crear1do as Aulas de Desenho geome
trico, Desenho de ornatos, Escu1ptura de ornatos, 
Ma thematicas applicadas, e I-listoria das Bellas-
Artes, e o lugar de Conservador, e Restaurador de 
quadros, e annexado o Conservatorio de l\'!usica, 

a Academia das Bel! as-Artes recebeu novos Estatu-:-
tos pelo Decreto n . 1603 de 14 de Maio de -1855. 

Fim da lnsliluição. - A Academia das Bellás-



t:4:rt~1 ;ins:tituida ~soib .o :plano da mrra Lei':l ·t~m :p,l!.lr 
.ftm promo1v.éT (i) :pr,o;gressj) ;das Ã:rites no Brasil1 :com
_ha<tler :os err-os, que .a falta 'We tgo.sto ~em introduzi
-do_, ·da~r aos a:f'tefaebêS d'll i·n:dtl&tr.ia •naci-onal :a coo
veniente perfeição, auxiliando o Governo ·em :tão 
importante objecto. 

Aômin4st-raç·ão. - 0a ·pre-fessores -sã e nemeallos 
-pe-ló Govenw Im-per-ial se'b pr·O'}'>OS(ta -cl:e Cor~ 

Acardcm·tco; 'for·~ão doas classes d-istinclas, dff-ec
tÍ'V05 e hon()•rari-os ; a .r-e-união ·àes-tas duas dasses 
fH'esididas pd& Minis~ro do ilfn-perio, ou pe:lo Dí
r-eotor .da Aeader:t:1ia, 00-nstitu.e o Corpo Acadel!nico; 
~l reorgaH·isação tem pr-odmz-id0 0s desejados effi'e i·tos; 
os curS{:)s de Scienóas acc-essorias tên1 apresentado 
:progressos sa-tisfa-etor.ies ta:nlo na parte i.heorica, 
corn{r) na prati.ca.- Da mesma fó.rma o ·conserva- · 
lorio de 1\lfm;,ica fu ndado por Decreto n . 4~·6 d.e 
2 ·1 de Janeiro de 1847, que estabeleceu as bases 
em conftwmidade -con'l o ~e n. 238 de '27 de No
yemb-m de 1811, e que posteriormente recebeu 
noya organisação por Decreto n. 1542 de 23 Ô:@ 

Ja·n-ei-Te de 4855: e que -foi anne*o pela Lei de 23 -iie 
Sete-rrihro de 1-854 á Academia clas Be:rlas-Artes, ;~or
ma·ndo uma das Secções, progride com animaç:llo 
e conc6-rre grande~eri.te para e -progre5s.o do:,; 
ál Ulll'll 0'8. 
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§ i4. Theatros. · úrn dos ob]ect(;s dà- atterição 
do Administrador pela ínfluencia que exerce sobre 
úS costumes, sobre a arte, e sobre a gloria littera
ria de um paiz, a existencia legal dos Theatros está 
subordinada a duas condições, - aulorisação espe

cial do Governo, o qual dieta as clausulas conforme 
a utilidade publica, e censura prévia sobre as obras, 
que têm de se r levadas á scena 1 que é exercida na 
Córte pelo Conservatorio Dramatico, e nas Provín
cias pela Policia administrativa. 

Para execução da Lei n. 707 de 3 de Setembro 
de t 853, que autorisou o Governo para subsidiar 
o Theatro Lyrico Fluminense, e de S. Pedro de 
A lcantara do Rio de Janeiro, forão expedidas as 
Jnstrucções de 30 de Dezembro do mesmo anno, 
encarregando a fiscalisação e vigilancia ao Inspec
tor dos Theatros subvencionados. 

Os Decretos ns. '1467 de 6 de Setembro de '1854, 
e 1669 de 24 de Dezembro do mesmo anno são 
relativos ás Sociedades Dramat.icas, o de n. I 935 
de 6 de Junho de '1 857 autorisa a incorporação , 
e approva os Estatulos da sociedade- Nova Em
presa Lyrica. 

Opera Lyrica Nacional. Eslão lançadas as bases 
para creação da Opera Lyrica Nacional, que abre 
carreira proveitosa á mocidade predisposta á arte, 
e que deve animar os !itteratos nacionaes ; o Go-

49 23 
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verno lm·perial t-end·o· ac0llí.idóbenigriamefite á ide a 
de tão-util instituiGão-, corieedeu os favoi'es· éon
veaient'es á sua realisa{}ãO·,. e, O· Conselho Birector 
cont-a- eom vali6s6s auN.ili0s de particulares,_ e-com 
o favor e prótecção dã Assel'hbléa Ger~l Législativa 
para adquirir edifieio proprió. V. Programma e Es
·tatutos de 25 de Março de 1857 : o·Decreto n. 2294-
de 27 de Outubro· de 1858 approvou os Estatutos 
da Imperial Academia de Musica e Opera Nacional 
organisados pelo Conselho Director. 

Tl'fULO V . 

In!!!tituições eona o firn do de.senvolvbnento 
dos intere!il!!!e§ naa1erh,es. 

CAPITULO I. 

Instituições de credito_, Grande Livro da 
Divida do Brasil, Caixa de Amortisação , 
Banco do Brasil, Caixas filiaes. 

§ 1 o O credito publico é um dos elementos ne
cessarios da Constituição dos Estados modernos, e 
a instituição de Bancos autorisados se liga aos 
grandes interesses do credito commercial , e pu
blico . 

§ 2° Grande Livro da divida do Brasil. A Lei de 



355 

15 ele Novembro de 1827 inslit'uiindo o Grande
Livro da divida publica na Côrte, e seus Auxiliares· 
n-as Proviucia·s para serem inscriptos e legalisados 
t-(Jdns os títulos da di vida do Brasil, reconhece como 
taes: 1 o: todas as dividas de qualquer natureza·,_ 
origem; ou classe constantes de titulos verídicos, 
e legaes; contrahidos pelo Governo tanto no Im
perio; como fóra delle até o anno de 1826, á excep
Çao daquelles que se acharem prescriptos pelo 
Alvará de 9 de Maio de 1810; 2°, todos os juros 
vencidos e não pagos das referidas dividas, que pela 
natureza de seus contractos os vencião. 

A divida contrahida no Imperio é designada pelo 
titulo de - Divida Interna , e a contrahida fóra 
delle é denominada- Divida Externa. 

§ 3o Inscripções elo Grande Livro e seus Auxi
liares. Todos os credores ela divida interna, que se 
achar liquidada, ou fôr liquidando , devem por si 
ou por seus Procuradores entregar os títulos no 
Thesouro Publico , e nas Thesourarias das Pro
víncias para serem. devidamente inscriptos no 
Grande Livro, e seus Auxiliares, depois de reconhe-_ 
cida a veracidade, e legalidade delles, dando-se 
aos credores ou seus Procuradores um conheci
mento, em que se declare o numero da inscripção, 
a pagina e volume do livro; em que ella foi feita, 
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a quantia da divida, do juro, que vencer, e o nome 
do credor .. 

Os títulos da di vida externa são inscriptos no 
Grande Livro lançando-se nelle a integra dos con
tractos de emprestimo, que a Nação contrahio , 
quando a Lei o determinar. 

§ 4o Fundação da Divida Interna. A Lei de Hí de 
Novembro de '1827 creoLL e reconheceu como di
Yida publica fundada o capital de doze mil contos 
de réis para ser desde logo inscripto no Grande 
Livro) e posto em circulação por meio de Apolices 
de fundos: não sendo Apolice alguma de menor valor 
qut- de quatrocentos mil réis, e devendo cada 
uma dellas declarar o capital, que representa, e 
o juro, que vence-. • 

Publicada em occasião de apuro de finanças , em 
que se achava o Thesouro por causa do empres
timo contrahido em Londres, da convenção cele
brada com o Governo de Portugal, e do alcance 
para com o Banco então existente, a Lei de '15 de 
Novembro de 18:27 contém disposições de mo
mento, ou lransitorias além das que devião per
manecer ; assim determina que as Apoliccs doca
pital creado, e reconhecido scjão applicadas: '1 ",á 
compra, ou troca de seis mil -contos de réis pelo 
menos em Notas do Banco; 2°, ao pagamento dos 



credores publicos pela divida inter~a actual, que 
se fôr inscrevendo no Grande Livro da Divida Pu
blica, e seus Auxiliares tanto na Côrte como nas 
Províncias; 3o, ao supprimento do deficit do The
souro Publico no anno de 1828. 

§ 5o Applicação de fundos para as despezas dos 
juros, e amortisação. Duas especies de rendimen
tos são applicadas pela Lei para as despezas dos 

juros, e amortisaçfío do capital creado ; -rendi
mentos obrigados, e rendimentos desobrigados
fórma a primeira especie a prestação mensal de ses
senta contos de réis fe ita pe1os ref?:dimentos da 
Alfandega do Rio ele Janeiro , entregues directa
mente pelo respectivo Thesoureiro á Caixa ele 
Amortisação, e no fim ele cada semestre o mais que 
fôr necessario para saldar as despezas ela Caixa, 
artigo 28 ; a segunda especie comprehende o pro
dueto das prestações annuaes, que as Corporações 
de Mão morta devião ter pago pela dispensa) que 
lh es concedeu o Alvará de 16 de Setembro de 1817, 
e quando opporLuno fôr, alguns outros, que como 

deso~rigados possão supprir qualquer falta, que haja 
_de occorrer na Caixa de Amortisação, artigo 68. 

Os capitaes ou rendimentos assim obrigados, 
como desobrigados, ·applicados por l_,ei á Caixa de 
Amortisação, não podem ser distrahidos pelo Go-
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yerno qualque._r .que fôr a causa, ou pretexto sob a 
-pena imposta na :Lei da responsabilidade dos Minis
,tros e Secretarias de :Estado aos que dissip.ão os 
·bens publicos, ar.tigo 69. 

§ 6o Caixa de Amortisação . Instituída e creada 
pela Lei de 1 () de Novembro de 1827 , exclusiva
mente destinada a pagar os capitaes e juros da di
vida publica fundada por Lei, a Caixa de Amortisa
ção é independente do Thesouro, e administrada 
por u,ma Junta composta do Ministro da Fazenda 
como Presidente, de cinco Capilalistas Nacionaes 
escolhidos pelo Governo, e do lnspector geral da 
Caixa. 

As operações da Caixa de Amortisaç.ão por SI e 

suas liliaes nas Províncias são: '1 o, pagar por semes
tre os juros das Apolices de Fundos, que fôrem 
emittidas ; 2o, resgatar annualmente _tantas Apoli
ces do capital fundado quantas equivalerem á 

1 somma de 1 o/o do mesmo capi taL e a do juro das 
Apol ices, que se fôrem amortisando ; 3o, inspec
cionar as transferencias das mesmas Apolices de 
uns para outros possuidores. 

§ 7a A amortisação ou resgate das Apolices é 
,feita pela Caixa , e suas filiaes- ou por compr~ das 
me~mas Apoliccs quando se acharem no mercado 
ab;)i.~o elo par, ou por meio de sorLe, quando esti-
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,:y;ellem.acima ~dell,e.- O ,E::;tado -nunca -paga mais 
:cl.e qu~ .e oa.p-ital , .que .a A!:pelice :represenl-ar: 

§ 8° A transferencia',das A,polices .sómente póde 
ser feita na Caixa de Amortisação, á vista das pro
prias Apolices, e mediante o Corretor respectivo, 
por assento em um livro depois de verificada a 
Apolice, e reconhecido o _possuidor : este assento é 
assignado pelo Corretor, pelo transferente, e pelo 
transferido ; podendo ser estes dous ultimos repre
sentados por bastantes procuradores, os quaes de
vem apresentar nesse acto as .suas procurações. 

Todavia as Apolices de menor valor que o de 
um conto de réis pode1_11 ser transferidas por es
cripto particular do primeiro ao segundo possuidor, 
e deste ao terceiro, e assim por diante, comtanto · 
que este esc.ripto seja assignado por duas teste
munhas reconhecidas, e seja apresentado junta
mente com a Apolice no acto do pagamento do 
juro pelo possu-idor, ou seu procurador, e então 
ao Corretor cumpre fazer lav-rar no livro proprio, 
á vista do mesmo escripto, o assento da transfe
rencia feita, que deve ser assignado pelo novo pos
suidor, ou seu bastante Procurador, ficando desde 
logo o referido escri·pto no archivo da Caixa, ou de 
-suas Ji-liaes. 

§ go A Caixa da Amortisação, e suas fi.li;1es {ile-
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vem receber pontualmente oª capitaes necessarios 
para as despezas, que fôrem postas a seu cargo em 
conformidade da Lei de 15 de Novembro de 1827, 
a qual no artigo 67 estabelece para o futuro o se
guinte preceito: cc Não se deverá fundar capital de 
1c divida alguma sem que na propria Lei da sua 
cc fundação sejão consignados rendimentos certos, 
« que bastem á despeza de seu juro ; e amor
« tisação. )) 

Devendo a Junta da Caixa de Amortisação apre
;;entar todos os annos á Camara dos Deputados o 
seu B-ªlanço Geral, acompanhado das reflexões, 
que entender convenientes ··para o seu melhora
mento, e prosperidade, a mesma Camara por in
dicação de qualquer de seus Membros póde in~ti
tuir Com missões de exame, quando julgar nece'ssa- · 
rio para conhecer o estado da Administração da 
referida Caixa. 

' 
§ 'Í O. Banco do BrasiJ. E' uma instituição de 

credito, que reune em um centro commum o 
interesse do manufaclor, do commerciante, e do 
banqueiro, e que se liga ao interesse governamen
tal pelo soccorro, que pôde prestar ao Thesouro 
Publico nos momentos difficeis ; estes clous pensa
m.,entosdo credito commercial, e elo interesse publi
co, estes dous interesses presidirão á creaçã~, e ao 

· desenvolvimento do Banco do Brasil. · 
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·A Lei n. 683 de 5 de Julho de t 853 autorisando 
o Governo para conceder a incorporação, e appro-

. v ar os Estatutos de um Banco de deposito , descon
tos, e emissão na Cidaâe-do Rio de Janeiro, o qual 
deve durar trinta annos contados do dia de sua ins
tallação, e com o fundo capital de 30,000:000H 
divididos em t 50,000 acções, cujo augmento é per
mittido , assim como a creação de Caixas filiaes 
onde a necessidade do commercio exigir, sujeitas 
todavia á approvação do Governo, a Lei de 5 de 
Julho de t 853 estabelece privilegio exclusivo de 
serem recebidos os bilhetes, ou notas do Banco, 
nas Estações publicas da Côrte, e Província do Hio 
de Janeiro, e nas outras, onde fôrem estabelecidas 
as ditas Caixas (1). 

O Decreto n. 12.23 ele 31 de Agosto ele '1853 
effectivamente creou o Banco elo Brasil sobre as 
bases da Léi de 5 de Julho do mesmo anno, orga-

( l ) O antigo Banco do Brasil creado pelo AI vará de 12 de 

Outubro de 1808 ficou extincto a 11 de Dezembt·o de 1829, 

em que temiinou o prazo, que lhe CO!lCedêra o referido Alvará, 

começando porém desde logo a liquida~ão, verificação e con

clusão de todas as suas transacções activas e passivas até final 

divisão elos seus interesses , bem como elas Caixas filiaes da 

Ballia, Rio Grande de Sul, e S. Paulo existentes nessa época, 

artigos l 0 e 2° da Lei de 23 de Setembro de 1829. 



nisou a .~dr;ninistração ger;~l do B.anco especifican
do a.s .attribuições da Asse,mbléa .Geral dos Accio.,. 
n.ista,s e da ·Directoria Geral, .regulou as o.peraçõe;; 
bancaes, determinou que .ficarião extinctas as duas 
ª-ssociações ,par-ticulares - Banco do Brasil e Co.ro.
mercial-logo que fosse instaHado o Banco Nacio
nal, e se verificasse a primeira prestação, impôz 
obrigação 6 Directoria, em beneiicio do commer
cio, de publicar até o dia 8 de caua mez o balan
ço, que mostre com clareza as operações realisadas 
no mez anterior, e o estado activo e passivo do 
estabelecimento no ultimo dia do mesmo mez. 

O dividendo annual consiste nos lucros liqnidos 
do Banco, depois de deduzidos 6 o/o, que constituem 
o fundo de reserva; esla deducção porém cessa 
desde que a reserva exceder á decima parte do fvn
do realisado do wesmo Banco. Os dividendos são 
pagos por semestres nos mezes de Janeiro e .Julho 
de cada anuo. 

Tambem o Banco é obrigado pela Lei a retirar 
da circulação o papel, que actualmente faz as fu .nc
,ções de numerario, á razão -de 2,0Q0:000S cada 
an·no, devendo o resgate começar o mais tardar, 
dons annos depois da ·ii1stallação do mesmo Banco, 
e ser feito do modo seguinte: 1 o, o.s primeiros 

1.0, 000:000$ ernpx:egados no resgate do 1papel-mo~

da serão fo.rn,ee,idos 1pelo Banco a titulo de ern-
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pres~ip.'H? sem vep.cimento ~-e j-u-ros emq~1an-to dJI-rª'r 
o seu p1~ivil.egi0; findo o praz;o dos -tdnta RQ·Q..QS o 
.Governo de,ve _pagar os referidos dez mil conto_s em 
dinheiro, ou em Apolices da Divida Publica de 6 6 / 9 

e ao par; 2", logo que a somma do papel resgata
do exceder a dez mil contos, o Governo fica obriga
do a pagar trimestralmente ao Banco o excesso da 
referida somma; e quando .por escassez de papel
moeda não puder o Banco realisar o resgate, a 
:Oirectoria deve solicitar do Governo as medidas 
necessari;;1s para remover esta difficuldacle, e se 
para maior segurança ele suas operações entender 
o Banco que lhe convem obter em qualquer paiz 
.estrangeiro um cred.ito, que não exceda á quantia, 
que o Governo lhe dever, póde o mesmo Governo 
prestar para esse effeito a garantia do Brasil: por 
esta fórma o credito do Banco se acha ligado ao 
credito do Estado. Tal é o ponto de vista legjsla-
tivo do actval Ba;nco do Brasil. -

§ '11. Sob o ponto de vista economico: '1 o, nas 
.crises políticas, em que ha escassez de numerario 
no Thesouro, o Banco vai em soccorro do Estado; 
2~, nas crises corl)merciaes o Banco eleva a taxa 
dos descot;ttos: e1l,e não excita a producç,?o, mas 
q,~~ndo as crises_,i_ndustd.:;tes cheg~o ~s C.OI~sequen
cias da pn;>d.~cç~o ,excessiv;:t, o B~nço t.r:ab~lh~ po:-
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derosamente em neutral isa-las ; 3o, em razão do 
considerave] numero de objectos, sobre que póde 
fazer ernprestimos, o Banco sustem e protege o 
commercio miudo (2). 

As principaes operações do Banco são: i", des
contar letras de cambio, da terra e outros títulos 
commerciaes á ordem .e com -prazo determinado, 
garantidas por duas assignaturas ao menos de pes
soas notoriamente abonadas, residentes no lugar 
em que se fizer o desconto, e bem assim escriptos 
das Alfandegas e bilhetes do Thesouro.-Como 

(2) Em conformidade do § Ô0 artigo ll dos Estatutos o 
Banco póde fazer emprestimos sobre penhor de ouro, prata e 

diamantes ; de Apolices da Divida Publica, de acções de Cam

pauhias acreditadas , que tenhi1o cotação real, e na proporção da 
importancia realisada , de titulas particulares, que represen
tem legitimas transacções commereiaes; e de mercadorias não 
sujeitas á corrupção, depoeitadas nas Alfandegas, ou armazens 

alfandegados. O Banco não póde emprestar sobre penhor de 
suas proprias acções. O artigo 27 dos Estatutos estabelece os 

abatimentos, com que o Banco póde emprestar sobre penhores, 

a saber : de om·o e prata lO 0
/ 0 do valm· verificado pelo con

traste ; de titulas de Jivicla publica com abatimento de lO 0 / 0 , 

ao menos, do valot· do mercado ; de ti tu los commerciaes e mer

cadorias 25 °/0 ao menos; de diamantes 50 °/o do valor dado 
pelos peritos nomeados pela Dit·ectoria ; de acções de Compa
nhias com abatimento de um terço do valor realisado. 
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excepção de regra póde uma só das assignaturas 
ser de pessoa residente no lugar do desconto, mas 
a importancia dos titulos assim descontados nunca 
deve exceder á decima parte do fundo effectivo 
,do Banco i 2o, receber em conta corrente as som
mas que lhe fôrem entregues por particulares ou 
estabelecimentos publicos: e pagar as quantias de 
que estes dispuzerem, até á importancia do que 
houver recebido; 3°, comprar e vender por conta 
propria melaes preciosos; 4°; effecluar operações 
de cambio para importar metaes preciosos, ou 
impedir a exportação delles; 5o, ernittir notas: isto é, 
bilhetes pagaveis á vista e ao portador. 

As operações secundarias do Banco consistem: 

'1 ", em encarregar-se por com missão de compra -e 

venda de melaes preciosos, de Apolices da Divida 
Publica; e de quaesquer outros títulos de valores, 
e da cobrança de dividendos, letras e de outros 
tilulos a prazo fixo; 2o, tomar dinheiro a premio 

por meio de contas correntes ou passando letras 
não podendo o prazo em nenhum dos dous casos 
ser menor de 60 dias ; 3o, emprestar sobre pe
nhores i 4°, fazer movimentos de fundos de umas 
para outras Praças do Imperio. 

A emissão do Banco permitlida pelo artigo 11 
§ go dos Estatutos, sendo limitada ás regras esta
belecidas nos §§ 1 o e 2o do artigo 16 (salva a dis-
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posiÇão do af.tigé· ·18) nãe podia· el'evar-se a mais 
de du-plo do- fundo disponi-v:el, isto é, o· duplo d·os 
válores que o Banco tivesse effectivamente em· 

caixa, representados por moeda corrente ou barras 
de ouro de 22 quilates, avaliado pelo preço legal; 
exceptuando-se todavia o dinheiro recebido a pre
mio ou em contas correntes, o qual não faz parte
do fundo disponível; o Decreto n. 172 '1 de ti_ de 
Fevereiro de 1856, alterando os referidos artigos 
16 e 18 dos Estatutos do Banco, autorisou a elevar 
sua emissão até o triplo do fundo· disponível, e 
estende esta autorisação ás Caixas filiaes do mesmo 
Banco, e no artigo 3o permitte que o fundo dis

ponível do Banco possa ser representado, até á 
decima parte de sua importancia, em barras de 
prata de 11 dinheiros, na relação de 1:15 5/8 
com o ouro de ·22 quilates: o Decreto n. 24'11 de 
30 de Abril de 1859 revoga o de () de Fevereiro 
de 1856, e manda vigorar o § 1 o do artigo 16 e o 
artigo 18 dos Estatutos do Banco . V. Appendice. 

A' Caixa central do Banco não é permittido emittir 
notas de menor valor de 20H, nem ás filiaes de 

menos de 10fl000. 

§ f2. A Administração Geral do Banco é exer
cida pela Assembléa Geral dos Accionistas e pela 
Directoria Geral, nos limites das respectivas attri

. buições, e da Commissão permanente. 



.A reuni~e dos &ecionisr:as qll'é possuí.rêm-v-ínt'e 
ou m-à-is: acç6es por si ou com-o p-rocutádorês' d·e 
outrem-, f6rm·a a- Ássembléa· Gêral, que é presidida 
pelo Presid'ente do Banco: a reunião ordinária <leve· 
ter lugar no· mez de Julho de cada anno no dia 
fiNado pela Uirectoria, a extraordinaria quando fôr 
requerida ou quan-do a Directoria julgar necessario; 

·a convocação o-rdinaria ou extraordinaria é feita 
por editaes publ'icados nos jornaes tres vezes con
secutivas e oito dias antes do ütdicado para a reu
nião. 

A' Assembléa Geral compete: 1 o, alterar ou re
formar os Estatu-tos do Banco; mas neste caso é 
necessario que a reunião seja composta de numero 
de membros que representem mais de 10,000:000$; 
2o, approvar, rejeitar, ou modificar o Regula
mento interno , organ isado pela Directoria ; 3o, 
julgar as contas annuaes; 4°, nomear os mem
lJros da Directoria, seus Supplentes e os Fis·ca-es. 
- Nenhuma alteração ou modificação dos Estatutos 
p6de ser executada sem approvação do Governo 7 

artigos 28 a 36 dos Estatutos do Banco. 
A' Directoria Geral, que ' é composta do Presi

dente do Banco, e na sua falta ou impedimento 
do Vice- Presidente, e de 1 t) Directores, compete : 
1 o; deliberar sobre a creação, emissão e annullação 
das notas; 2o, fixar semanalmente as quantias que 
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podem ser empregadas em descontos ou empres
timos sobre penhores; 3•, determinar a taxa dos 
descontos e do premio do dinheiro que receber a · 
juro, e o maximo dos prazos por que se dçvem 
fazer os mesmos descontos, não excedendo todavia 
a quatro mezes; 4•, .organisar arelaçãodasfirmas 
que podem ser admittidas a desconto, e o maximo 
da quantia que póde ser descontada sob a garantia 
de cada firma; 5•, dirigir e fscalisar todas as 
operações do Banco; 6•, nomear e demittir todos 
os empregados; 7o, prop6r á Assembléa Geral as 
alterações ou modificações que julgar necessarias 
nos Estatutos; 80, organisar o Regulamento in
terno de accordo com os Estatutos, e executa-lo 
provisoriamente emquanto não fór approvado pela 
Assembléa ·Geral dos Accionistas; go, approvar o 
relatorio das operações e estado do Banco, e oba
lanço, que devem ser apresentados á Assemhléa 
Geral. 

A Directoria deve reunir-se uma vez ao menos 
cada semana, e pódc deliberar estando presentes 
1 O Directores, além do Presidente, excepto sobre 
as operações de cambio para importar metaes 
preciosos ou impedir a exportação delles, porque 
neste caso se requer a presença de todos os membros 
da Directoria. 

A' Cornmissão permanente, composta de tres 
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Fise.aes ele-ito'B pela Assemhléa Geral por escruiinio 
secr~to e maioria absoluta de votos d'entre os 
Accionistas de 50 ou mais aeções; os quaes devem 
ser suhstituidos annualmentc pela terça parte, po
denclo ser reeleitos , compete inspeccionar todas 
as operações do Banco para dar conta á AssembJéa 
Geral dos 1~ccionistas em cada uma das reuniões 
ordinarias, da maneira por que tiverem dese mpe
nhado suas funcçõ es ; declarando se forão lielmentc 
executadas as disposições dos Estatutos e Hegnla
mento interno, e principalmente as que d1zem 
respeito aos descontes e ernprestimos sobre pe
nhores. 

E' deve r do Presidente compatcce r diariamente 
no Banco ; os Directores alternão con forme a ordem 
em que tiverem sido eleitos, de modo que ne
nhum Director sirva na Commissao de descontos 
mais de quinze dias consecutivos ; os Fiscaes podem· 
assistir aos trabalh os desta, c aos das outras Com
missões dc·signadas no Regulamento interno , ar tigos 
37 a :S i dos Est:üul.os do Uanco. 

§ 1:3 . Caixas Fi!iae:; . As Caixas Filiacs do Banco 
do Brasil actualmcntc estabelecidas nas Provincias 
do Imperio são em numero de sete, a saber : na 
Imperial - Cidade do Ouro. Preto, Capita.l da Pro
víncia de Minas-Geraes; Dect!e_to n. Ut90 de 20 de 
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Dezembro de 185 4-, na Cidade da Bahia, Capital 
da Província do mesmo nome, na do Recite, Ca
pital da Proyincia de Pernambuco, na de S. Luiz 
do Maranhão, na de .Belém do Pará, no Rio-Grande 
do Sul, S. Paulo, Decreto n. 1580 de 2'1 ele Marçó 
de 185ts. 

O fundo capilal de cada uma das Caixas Filiaes 
é fornecido pelo Banco, quando e como entender 
conveniente a Directoria desle, a qual pôde aug
menta-lo ou diminui-lo segundo as necessidades e 
conveniencias da circulação. Achando-se especifi
cadas no § 11 deste titulo quaes scjão as operações, 
que as Caixas Filiaes podem fazer, e com que ga 
rantias, a Administração de cada uma dellas é exer
cida por tres Directores (3) nomeados pela Direc
toria do Banco, que dev e designar o Presidente , 
c os tres Supplentes para substituírem os Dil~ectore.s 
·em seus impedimentos, competindo á Directoria 
da Caixa nomear d'entrc os Directores o que deve 
servir de Secretario, artigos 2o c 3° e segui!.tes 
dos J:.stalutos approvados })elos Decretos de 20 de 
Dezembro de '1854, e 2'1 de Março' de 18155, que 

(3) Nas Províncias da B:1hia e Pernambuco as Directorias 

são compostas de sete membros, no ·Maranhão, Pm·á, Rio
Grande do Sul, e S. Paulo· de cinco annualmente nomead.os 

d!l mesma fórma que a de Minas-Gentes. 
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organisárão · as Caixas Filiaes novamente creadas) 
c rnodííicárão a organisação das que perlencião ao 
cxtincto llanco do Brasil, estabelecidas no Rio
Grande do Sul, e S. Paulo, convertendo-as em 
.Filiaes do actual Banco. 

Para prevenir a riva1idalle sempre funesta aos 
Bancos é concedido pela Lei ás Caixas Filiacs o 
privilegio cxelnsivo de erniltir notas, isto é1 bilhetes 
não infcriorc;:; a ·1 OS. pagaveis á vista c ao portador) e 
de serem recebidos em pagamento nas Rcparliçõ~s 
publicas da Provincia . 

Cada urna das Caixas Filiaes deve ter um col're 
de deposites voluntarios para ti 1ulos de creditos, 
pedras preciosas) moeda, joias de ouro: ou prata em 
harrns, dos quaes recebe premio na porporção dos 
objeetos J.epositados; os recibos dos dcposilos uão 
são transferiveis por via de endosso. 

O estado das Ca ixas Filiaes é inspeccionado e exa
minado por ordem da Direc'oria do Banco sempre 
que esla juigue nccessario, c impreteriYelmente 
uma vez cada anno; e pelo meio que entender 
Ú1elhor. 

As Directorias das Caixas Filiaes devem sob 
immediata responsabilidade cumprir, e fazer cum
prir lodas as inslrucções e ordens da Direcloria do 
Banco, em lu do que disser respeito á execução dos 
Estatutos, do Regimento interno, e de qaaesquet 
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QJelhor ordem do expediente, e funcções dílS Caixas. 

As CaixRs Fili aes estão red uzidas á circulação 
local, mas podem remediar eslc inconYenie nle e a 
mediocridade de seus recursos pelas re]açües uteís 
com o Banco, qnc rem a ser para cilas a inst.ihJição 
ccn1ral. 

C.APlTUJ.O U. 

Instituição do Credito Predial, :ç<.~ new~ 
Terr:i.toriaeg. 

§ J '' Ai 11da que exist!io o UJnco do Brabil, as 
Caixas Filiaes, e muitos outros Bancos de cmi;:;silo, 
e de desconto (J), elles são exclusivamen!.c desti
nados a facilitar as 1ransacções comrnerciacs nas 

(l ) Tacs são o Banco :Mauú (coiY!I1Iandit11 ) ; au torisnc!o5, 
ComnJercinl do Pará, Comme!'cial e Agrícola, Rm c:o do Rio
Grnnde do Sul, Novo Banco de Pcmarnbuco, BJnco elo Maen. 
nhão, ela Bahia , Banco H mal e Hypothec:ario incorporad o 
por Decreto de 30 de Março de 185:3, e que obteve eoncessilo 
para eleva e o seu capital ao duplo, reduzir spas acções a 2008 
cada umll, e emitti r até á som ma elo seu capital efl'eetivo bi
lhetes ao portador, c á vista, re~d i s~tveis em metaes preciosos, e 

notas do Thesouro, ll f\S mesmas condições impost,1 s aos ul
t irnos Bancos aeirna referidos; cujo prazo de duraçiio é de 15 . 
~ 20 rmnos. Dccl'eto de 3 de Abril de 1858. 



grandes cidad-es, deixando em isolamento, e entre
gu'es a seus limitados recurso-s os ·prõprie:arios de 
terras (2), cuja agricullura é o funclan'lento dá 
riqueza do paiz, e a principal fonte da sua indus
tria : eumpre portanto não retardar por mais temp-o 
à 1nstituiç.ão do Credilo Predial (3) como unico mero 
de promover os melhoramentos materiaes: que se 

{2) O BancoRLli'al e Hypothecario atlmittindo a l1ypoiheca 

de propt·ie:laue, e estabelecimentos rmaes, e bens de raiz ur

banos sitos na cOrte, na capital, e ProYincia do Rio de Janeiro 

a termo bre>e, niío tem em vista o '?ysterna do Credito Teni
torial; o prazo de sua dura çrw é el e 20 annos contado.; 

de 1833. 

(:3) E' 1weciso fazer distiHcçiío entre o Credito Tenit01·ial 

propriamente dito, c o C!'edito pat·tieularmente agrícola ; este 

teudo cet·ta aflinidade com as operações, e exigencias da in

dustria mesm a .rffect:lndo os meios accessm·ios, e a labutação 

peasoal do agricultm· , funda -se pru·ticularmente nos rendi

mentos da lavoul'a, e contenta- se com um capital de ·r·olame·nto 
ou com t·eemoolso a brere terrno, qt:e póde ser eftectuado 
com os productos, ou colheitas destiua.das ao mercado, e por

tanto lhe bastão os Bancos de circul a~fl.o, mediante o ·desconto . 

O Credito Tet·J·itorial p01·ém sendo destinado aos melhommen-

1 os materiaes, que se fix1í.o, e se ident.ificJo com o solo, dando

lhe um novo ,·tJlor, denmnda despezas, que não po'dem ser 

reembolsa.cla·s seu'ão lentamente, e depois de úma long7a serie 

ele annos, é po rtanto cnreee de uma instituiçrro espccinl, quttl 
~de que se l1·atn. 
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identiticão com o solo, dando-lhe maior valor, e 
tornando-o mais productivo, autorisando o Gover
no a incorporação el os Bancos Territoriaes. 

§ 2o The01·ia especial do Credito e da circula
ção (4:). Consistinclo o Credito na confiança .da 
efl'ec!iva adquisição de nm objecto estimado, ou 

(4) A definiçií0 mais scient.i6ca ele Cr·edito é formulada poi· 
M1·. Auguste Cies:tko\vski nos termos seguintes: - «O Cre
dito é a tmnsformaçfio de eapitacs estaveis. ou :fixos em capi
taes circulantes, e transmutaveis; )) qum· dize1· que é da essen'

cia do Cred ito rnobilisar os valores, sem fnzer perder comtudo 
<lOS capitaes fixos o seu caracter Lle estabilidade indispensarel 
ú pt'oducção ; ass im, pelo C1·eclito, toda a riqu ex~l, ainda mesmo 
incorpol'ada em uma sub.stancia immo vel co.mo é a terra, entra 

no movimento elos valot·es, c pü:lc adqairir, soh o ponto de 
vista da cit·culaçiío, uma pnl'te elas rrwlid,Vl es dos bells mo

vi,·eis : se esta clef[ niçáo não tlá completamente conta de tudo 

o que a palavra Ci·edib ence:·t·n, elh exprime :10 menos o 
sentido mais amplo, e o mais fecundo ; as outras clef1niçõl's 

taes como, anti!Jipcçüo de fitiU1'0, ·recebe;· Oi!· tfJ I71rtr' eni)J?'es 
tado, são empil'icas, e além disso não podem tet· npplicação ns 
ui-versas fônnas de assoei ações, nem com prehendet· as com h i na· 

ções variadissirnas do Cr·eclito; a circulaç:To é o desenvolvi

mento do Crwlíto geral cle uma naçiío . 
A questão ela organisaçàü do Cr·eclito e da circulação

debate-se até hoje entre duas opiuiões inteimmente oppostas; 
a saber : o monopolio de uw Banco Central, e a livre concur
nmcia rle Bancos pai·ticul,ues; amhas estM opiniões encerrS,o 
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antes de um haver} que economicamente se chama 
riqueza, e que é a condição essencial em todas as 
transacções, ou negocios de interesse reciproco, 
eHa provém do juizo formado sobre a certeza da 
lransacção, e conceito da pessoa, com quem se tran
sige, que constilue o Credito pessoal, que nem sem
pre é sufllciente para os contractos; e da segurança 

um fundo de verdade , mas são falsas no !}Ue tem de exclusi

vas ; porque cada uma dellas contenta-se em atacar pura o 

simplesmente o systema contrario sem pensarem os seus 

sectarios em substitui1· providencias novas á aquelbs cuja abo

lição provocilo, como se fosse possi vel obter resultndos positivos 

com o auxilio de meios puramente negativos, como se fosse 

possível chegar a construir algumn causa duravel e no1·mal por 

meio ele simples demolição ; os resultados são recriminações 

reciproc ::. s sem que jámflis possão traze1· solução conveniente . 
A experiencia tem feito conhecer que ns providencias nega-'
tivas não servem senão para pei01·ar as situações, que as pro

videncins ?'egulcmwntar·es são impotentes e illusorias, porque 

exige-se d6llas o que s6me1 1te púde prnvil' de disposições posi

t ivas, e orgr.nisadoras, conscquentemcnte o que resta a fr.zee é 

-instituir eml'eZ de abrogar, nmpliar em Yez de resh·ingit·, pro

mover em lugar de pô:· obstaculos, outorgar gamntias reaes em 

lugar de exigir garantias fictícias, organisar de uma mnneirn. 

ampla e solicla, conciliando a gc.rantia, e a protecçuo do Go

verno com a livre exp loração ela industria dos Bancos . -Esta 

-organisaçüo protectora terlí. lugar mediante a con·vergenc1:a ge

ral dos elementos individuaes para o centro da força publica, 

sendo elb coadj uvada para vivificar os elementos parciaes; 



do ohj:eeto da íransacçã'o mesma, is!'O é, a ceri:eia, 
ou fundada esperança de hf\ver a si, fim púnópal do 
co111morcio prepdamenle dito, o que constitue 0 

Credito real, unico, que d-á presteza ·c facilidade ás . 
transacções successivas dos ohjectos vcndaveis de 
uns lMra outros possu-idores_, no que consislc a 
c irculação . 

ma-s~ couvm·gencia organica não é a simples l'euniilo <lüs c·a
·racteres exclu-sivos dos dous systemas, p01·que servi1·ia para 
desenvolver cedo ou tarde uma opposiçã0 i·ntriu seca, pol'l;m 
uunca a corn1inaç1LO nor·mal, a qual consiste na organisação 
central, e convergente, em que a abertma de Credito a cada um 
Banco não dependesse senão ela obrigaçil.o de uma caução 
e-ffectiva, que· com:tituiria, po1· assirn dize1· , a condição da 
l-icença exigida para o estabeleeiment.o ele bancos inteJ·me
diarios, gal'antia ao mesmo tempo positira e pre\·entiva, cL~ja 
cffi.cacia 1i.ão poderá ser contestaaa; a unica restricção, CJUB 

poderião soffrer os bancos intermediar·ios seria de não emittir 
senão os bilhetes ou notas, que lhes fossem enhegues pelo 
Estado, coucol't'endo or·gauicarneni-c par·a um fim commum, 
partindo de uma origem commum . Dn Cfrédit et de ht 
ct'rcu.Zation, pat· le C. 1

" Auguste Cies:dwwr::ki; M. H. Bau
drillar1·, J11anuel d'E;conomie politique; Wilson, C1.wreney an·d. 
Banking ; A I-Iis tory o( Prices by Thomaz Tooke ; La JJ.fon
nat·e de Bamq·ne 01~ l' espeoe et le portejen-ille par Paül Üô<J . 

Ap1~l icação . - Do que fica dito seg-ue-se que no cs1ado"'
actual do ÜI'edito e d;a circulaç~o convem preoavet· os desastres 
que podem provl!· .·da. ·emiss!io desOI·clenacl.a dos barrcus par·ti~ 
culart<s, assi:m ccm0 os pcr:igas ~<in ia mais serios, qu-e n}~re-
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A tnoíúla, 'OU 'OS melaes }'ltedows, }Yel'O sétt Yá.lor 
rntrÍ•l'l'SCCO, ou apreço uniV'-efsal, COffl que sã'O réte
.bidós, sendo facilmente pern'lutaveis p-or qüalqoeT 
outra mercadotia, s~Jo tamben.1 univei'salmente re
conhecidos, o{ferecidos, e aceitos como symÍ)olo 
da riqueza , ou de lÍm haver, quer irtnnediato 
como mercadoria mesma, ou ohjecto de utilidade, 

senta o s_)'Stema exclusi vo , a conv.wtilnlidade porém é um 

mal inherente á uatureza de todos os S.)'Stemas de circulação 

inventados a pn'ori, ou desenvolvidos pela pratica (excepto 

o da circulllç:to pu·ra•n·1ente rnetallica ou sobre g(wantia.s 
reaes), assim para abrogar a conurtibilidade_. que não é 

seJJãO uma garnntia illusot·ia. é mister organisat· por in

teiro o systerna. actual da cir·culação outorgando~lbe um 

JJenhM' útt1·inseco, e luc?'O ~fl'ectz'vo, mediante a hypotheca. e o 

interesse :Jdclictosaos bilhetes do Banco, attributos pelos quaC's 

teremos um valor pwcluctivo por si mesmo, e a nova moeda

papel não terá necessidade da garant-ia app1·orcirnatir;n, (jtM (t,. 

coWüM't-ibilidarle o.f!e?·~ce. - Eleve-.se pois r. moeda-papel ao 

ultimo gráo ele pe1·fectibilidacle, de que é susc·epti,·el, ella Yirú a 

ser capital ci1·c-u.lante e procli~ctivo, ou por outros termos tit1~lo· 

de Cndúo 1mzúrsal; com estas condi<;oes o papel -111oecla elo 

Baneo nlio poderá soffrer nem provocnt· n menoi· pet'turbação, 

sm·á prefGt'ido á moeda metallica porque realisa mais prompta

mente todas as t.ransacções commerciaes e economicas, e não 

!38t'á preciso j ó.mais augmentnr a somma elo simples nuinerurio 

esteril ou ficticio, porqüe o cáp-iütl ·d?-éulanZ'e éló brinco ser1;·itá. 
rle ?i/iJ)1M1'an:o. 
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quer . media.to corno representativo de qualquer 
outra mercadoria, que se pretenda adquirir; de 
maneira que taes generos preciosos vêm a ser de 
certo modo a medida commum de todos os valo
res, e são tidos elles mesmos como valores espe
ciaes uma vez contrastados pelo cunho authentico 
do seu pew, lypo e denominação, ou qualidade, e 
então resumindo em si a realidade abst.racta de 
todos os generos, e por consequencia dando toda 
a segurança, ou a mais bein fundada esperança de 
se obter com el!a qualquer objecto procurado, 
vem a ser o objecto principa1 do Credito . 

Não se segue porém que a moeda seja uma ri
queza exclusiva, pelo contrario, a riqueza consiste 
nos objeclos mesmos que a moeda apenas 1:epre
senta, pois que considerados clles abstractamentc 
têm muito maior valor como generos de primeira 
necessidade, ou de superior utilidade; de sorte que 
no primeiro caso os produ c tos a1 imenticios, e das 
terras, e no segundo as terras mesmas como ma
nanciaes desses productos, proporcionalmente, e 
em circnmstaneias dadas, os equivalem, ou excedem 
para a applicação do Credito; d'onde se segue que 
as terras, pr.)priedade, que não perece, e que é 
productiva de valores moviveis, podem vir a ser 
çom multiplicada segurança e vantagem a hase fun:.. 
damental de um Credito. superior ao dos metaes. 

/ 
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preciosos , e · em certos casos, ·e condições dadas, 
mais do que a propria moeda, por isso que se lhe 
cedem nos predicados de facil e universal trans
mutação, a excedem em permanencia , segurança} 
e productibilidade real. 

§ 3° Objecç·ões contra a Instituição do Credito 
Predial. As objecções deduzidas de que as terras 
pela sna lixidade nfio podem satisfazer ás condições 
do Credito, nem realisar promp!amente os til.ulos, 
que as represenliío, paralysando as lransacções 

successi-ras: que sob sua garantia se possao fazer, 
resolvem-se na questão pratica da escassez ou abun
dancia de capilaes disponíveis; ou os capitaes são 
os necessarios, enlão nrio se prestão senão ao des
conto , e outras operações do comrnercio rapidas 
e a pequeno prazo, ou são superabundantes; c então 
procurão um emprego seguro, e lanl.o mais perma
nente, quanto menos necessario ao capitalista pre
ferindo uma gara~1lia solida, e inaltcravel (t)), a qual 

(;::) A crise comrnm·cial , que partindo dos Estados- Uuitlos 
da America do Norte em 1858 pela fallencia de numerosos 

Bancos incorporado3 sem garantias eeaes, e que fez gnwe im::.. 
pressflo na praça de Lonches, e em outt·as da Eu1·opa, e veio 
repcrcut.ir· nas do Brasil, convence que se neve dae preferencitt 

no emprego dos capitaes d_isponiveis nos ·Bancos Terrítoriaes. 

embóra o reembolso seja mais lentó, é comtudo rnni.s sflgut•o, 



se verific-a na bypothcca elos bens de ra·iz ; de tl'là

neirá q ·l'l'C o ca}}ltalista, que qüéi' tirar pi·oveito dos. 
seus fni1clos accurt'mlados (6), não tetn necessidade 
~le comprar as letras inesmas, nem de e'Sl1ecülar nas 

laboriosas transacções do cornrnercio. 
Estando abolidos os vinculos, approvada a refor

ma hypothecaria (7), desapparccendo o odioso da 
desaproprial:ão judiciaria pela equiparação das ter
ras a qnaesquer outras propriedades não privilegia
das, a instituição do Credito Terrilorial sedt aceita 
pelo interesse proprio dos capitalistas, applieando-

(ô) Accumulação de cnpitaes. V. Ch. Coqu elin et Guillaumin 

artigo capital, /J n D·iction. de l'Économz'e politiq~c e. 

(7) Achamlo-se demonstt·ada pela experiencia ele mais de 

meio seculo em . todo o centro da E uropa a p?'actiot:lidade élo 

systema do Credito Tenitorin l, e suas vantagens, a condição 

si?~e qu.a non elle é npplicavel ao nosso paiz depende da refomw 

hypothecal·ia, cujo projecto é de esperm· t>~ja npprovado 

pelo Senado em sua altf. sa heclm:ia para se oLter este melhora

mento social, esta instituição , que deve concorrer para abas

tança de todas as classes da população, e que ]Jl'OYém da agri

cul tura, a qual tem direito á protecção dos Supremos Poderes 

do E stado, não aquella protecçiio, que tende són:iente a favore~ 

cer o próprietn't·io sem proveito pnrà o agricultor, porém sim a 

que tem poi· :fim melbóJ•ar e . augmentai· a pi·oducçiio. V. 

M. WoJo,'vski, Étnd'Cs d'ÉcoMfiz.ú jJolill:q u'é et de 'Está-'
túl1:ft6iJ. 



lhe os seus fundos disponheis i e a acção prolec
lora da Actministração fará desenvolver esse ele
mento de prosperidade publica; ou organi~ando 
ella mesma o Credito Territorial em lugar de con.,.. 
fiar a candidatos constitu.idos sob os auspicios do 
Estado . ~ l. \Volowski, ll'íudes d'Éconamie po
lihque. 

s .{" Cond ições do Credito TerPitor iol. E' da 
csscncia do credito mobilisa r os valores sem corn
tudo fazer perder os rapitaes ftx.os o sen caracter 
-de rstabilidade indispensave l á producção, § Z9 

nota ; conseguinlernente as cond ições ioherentes ao 
Credito TerriLorial vêm a ser : '1 ', ulivrc c leg itima 
disponibilidade do immovel; 2', a cxacla osl.ima
~~ão do su1 valor real, quer nalura1 c propr io, quer 
de prodocção, accidenta1 ou accessorio ; 3", a sua 
fac il e prompta lransmissão, que lorne e::: La especic 
de bens em valores circulantes; 4", seguro contra o 
r isco e perigo da perda, que possa prov ir <lc qual
quer accidente. 

§5o Bancos Te rriLor iaes . Têm por ohjecto mi-
t:tisl:rar aos propriclarios de terras que quizerem
contrahir emprestimo sobre hypotheca, a possibi
lidade de se libertarem da clivida por meio de 
annuidades a longo prazo (8) ; isto é, pag€lr o 

(t.) Ohm·!. Coc1uelin, J)u C'rédit et des Bc&?U{1~es. 
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capital ao mesmo tempo que o interesse do em
prestimo por meio de cotisações modicas durante 
uin termo pr~fixado; o que todavia não impede que 
o devedor possa livrar-se da divida por anticipa
ção em todo, ou em parte, em numerario, ou em 
obrigações hypothecarias, ou títulos emittiàos como 
representativos do emprE?si imo contrahido ; sendo 
neste caso essa.; obrigações recebidas ao par, c im
mediatamente . inutílisada~ para que os respectivos 
nu meros possão entrar nos successivos sorteios para 
a amortisação, visto como os capilaes provenientes 
desses emholsos anticipados até devida concurren
cia são Jestinados a amortisar; cu a resgatar as 
obrigações hypotbecarias . 

.,Ao Governo compete reguiar os limites ex
tremos da duração das annuidades por meio das 
quaes se poderá verificar a cxtincção da divi
da (9) . 

Os meios de Credito offerecidos pelos Bancos Ter
ri toriaes em virtude da autorisaçíio do Governo con-

(9} Conforme o plano proposto por M. Wolowski a amortisa

ção da divida deve começar do quinto anno em diante, e não 

receber por consequeucia durante os ql!atro primeiros annos 

senão 4 "lo affectos ao interesse puro e simples das letras ou 

bilhetes de segurança, com o :fim de dar tempo ao proprietario 

de ut.ilisar no melhoramento de suas terras o capital, que 

l'ecebeu. 
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síslem: 1 o, na é missão de bilhetes de segurança ( 1 0)7 
transmissiveis, e negociaveis com designação de 
pessoa, ou ao portador, e susceptíveis de amorlisa
ção a longo prazo, entregues pela Agencia aos pro
prietarios, que subscrevem obrigações hypothe
carias para com os Bancos; 2o, na negociação das 
letras pe1o:;proprietarios, que tomão o emprestimo, 
ou direclarnente pela Agencia) a qual neste caso 
recebe o lucro ou soiTre a p3rda dessa nego
ciação . 

As obrigações dos proprietarios para com o Esta
belecimento consistem principalmente no paga
mento duranle o período determinado no contracto, 
c em eonformidade dos seus Esta lutos, de um juro 
ammal, que comprchenda o interesse e amorlisa
ção do emprestimo a ell es feilo em ietra·s lle segu
rança, e mais os ga3los, ou clespezas da administra
ção, e as que resulno do mesmo contracto, sem 
que nas ditas letras se faça menção de hypolheca 
particular . 

§ 6° Interve nção Governamental . Instituído por 
Lei o Credito Territorial do Brasil, Banco Central 

(lO) Preferindo- se o systerna proposto por M. Wolowsl~~ 
á emissão dos bilhetes de segurança deve attribuir- se directa
mente no Estado sobre a primeira hypotheca dos i rnmovei~ 

particulares. · 
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n~ Côrte, e os Bancos Te1~ritoriaes. nas Pro
v.inda.s , COHJ.. auto.risação vara emprestar até 
2.00)000:000S sobr.e hypotheca de be11s de raiz, 
r~en1bolso a longo termo, e coma duração de 20 a 
50 anr~os, o Governo intervem a-utorisando a incor
poração, e approvamlo os Estatutos de cada um 
dos Bancos depois de ouvir a respectiva Secção 
do Conselho de Estado, nomeando os sens com mis
sa rios encarregados de visar os bilhetes de segu
rança antes de cmitt.idos, iiscalisar os fundos em 
caixa, e os valores de qualquer natureza, examiuar 
os livros, registros e documentos, que ju]g~ncm 

proprios a esclarecer seu conhecimento; assist ir ás 
sessões da A~sembléa Geral, faz endo as ob~crya-

ções necessarias, que deveráõ a seu pedido se r 
inscriplas na-acta; e vigiando cspecialmen.le que o 

montante das leLras de scgnrança nunca exceda aos 
conlractos hypothecarios, e que sejão annnll adas 
sem demora nos casos previslos nos Estatu tos . 

O Governo deverá intervir igua1menie nornea ndo 
'-

uma Comm issão espec ial de oito membros, quatro 
nomeados pelo Ministerio do lmperio, e quatro pelo 
da Fazenda para dar se u parecer sobre todas as. 
questões, que lhe fôrem suhmettidas relativamente 
á gestão, e á vigilancia dos Bancos Territoriaes ; 
sendo essa Commissão presidida pelo Ministro do 
lmperio, ou por seu delegado ; e as fu ncí;.ões de 
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seus mcmb1·os serão incompativeis · coi'n as de 
Commissario- do Governo, Dircclor, ou Empregado 
do ·Banco. 

CAPITUtO UI. 

lnstituições de agri<.uhura, commercio e 
industria . 

. ) 

§ i o A agricultura , o commercio c imlusíria , 
(]UC repousão sobre o trabalho do homem, ncces
sitão da protccl~ão social. A liberdade , que a Cons
tituição deu a estes dive rsos ramos de riqu eza 
publica,· não é sufficienle para o seu desenvolvi
mento, porque o interesse individual apezar de sua 
actividade prop1~ia não está sempre em harmonia 
com o progresso llas idéas, c Yercladeiras necessi
dades da Sociedade: é preciso pois um vinnllo de 
commnnicação entre os centros pa~ciaes da cul
tura , ela producçf:o, c permuta, c o ceniro geral 
de actividadc, que constitue o.Govcrno; nós neces
si tamos de instituições, ftne apresentem para a 
agricultura , commercio, c indnslria uma organisa
ção verdadeiramente liberal ( I) . 

(1) Com os auxilios prestados pelo Governo aos no~sos Fa
zendeiros facilitando- lhes po1· meio dn Associaçiío Central de 

Colonisaç üo incorFOl'üCb por Decreto n . 1584 de 2 de Abril (]e 
1855, que soregr:.h va pelos Estntntos , .quo ficár i.ío sem Yigor 

69 2 ~ 
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§ ·2· Organisação. Em mater:ia de tão vita1 inte
resse para o paiz nós temos na S0ciedade Auxi!i·a
dora da Indus ia Nacional um poderoso incentivo 
para chegar ao conveniente .resultado , obtendo 
Leis, que organisem. Sociedades de agricultura) 
commercio, e industria mis Províncias, em que 
convier, recebendo dos Presidentes sua autorisação 
e estatutos regulamentares: o numero de 9 a '15 
membros, os quaes nomearáõ d'entre si o Presi-' 
d ente e -o Secretario, será sufliciente para delibe
rar; as sessões ordinarias serão no mez de Julho, 

_podendo durar interpoladamente os dias, que fôrem 
necessarios; as suas funcçõcs duraráõ quatro 
annos . 

§ 3o Attribuições . Assim como a Sociedade Auxi-
liado a da Industria Nacional se acha autorisada 

·pelo art. 1 o dos seus Estatutos approvados por De
creto n. '1927 de 21$ de Abril de 1857 a promover 
por todos os meios a seu alcance o melhoramento, 
e prosperidade dos diversos ramos de industria do 

pelo Decreto n. 2158 do 1° de Maio de 1858, o qual approvou 

os novos Estatutos, e das que já existem nas Provincias, para 
acquisição de colonos industriosos; é de esperar que a nossa 

agricultura vá prosperando, e que se desenvolva tambem nas 

localidades o espirito de associação para receberem com van
tagem as instituições. de que carecem. 
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paiz, e auxiliar o Governo .sernpre que por elle fôr 
.. consHltada sobre todas as questões concernentes á 

aquelle fim, as Sociedades agricolas devem ter por 
objeelo applicar os trabalhos ele seus membros, as 
experiencias, e os processos de agricu1lura ao 
aperfeiçoamento de agronomia local. As aLtribui
çõcs das Sociedades commerciaes consistem em 
dar ao Governo os pareceres e informações, que 
lhes fôrcm pedidas sobre os factos e interesses com
inerciaes, e industr iaes, fazendo conhecer os meios 
de melhorar as manufacluras, fabricas, artes, e 
ofilcios. 

§ 4° Conse1bo de Revisão. Cumpre lambem 
crear um Conselho, que resuma todos os elementos 
anteriores. e os assemelhe mais directamente á 

' ' 
acção do poder, sendo para elle chamadas pelo 
Governo as pessoas d::: maior capacidade em cada 
um ramo da riqueza publica, e da industria Na
cional para que attendendo ás reclamações locaes, 
possa comludo concilia-las com o interesse geraL 

Deste modo) ou com essa organisação tendo a 
agricultura, o commercio e a industria · os seus 
orgãos nos pontos mais imporLantes do Imperio, e 
havendo o Conselho de Revisão para desembaraçar 
os pareceres elo que elles te~ de mais adslricto ás 
localidades, a acção administrativa sómente inter-
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vem para terminar as quesH'íes ouvindo as recla
mações c os votos consultivos das Sociedades, pois 
·que _sómente á Administração compete dirigir o 
desenvolYimento dos intere~ses materiaes. . . 

TITUVO Vll. 

§ ·lo A riqueza mineral do Brasi l consta de minas 
de ouro, diamantes, p1·ata , ferro, ch umbo , salitre, 
carvão de pedra, c outros prodnctos ch irnicos 
na!urnes . 

§ zo O Direito ftomano antigo con:-:idcrava as 
minas como parte integrante do solo, que as en
cerrava, a propriedade porlanto pertencia aos 
donos desses terrenos; o Direito nomano novo rno

dificou as disposições anteriores na razão do iule-: 
res~e socia l; as minas, que continhão mclaes pre
ciosos c pedra mannore erlJo consideradas como 
objccto de Direito Publico; os Imperadores niíü se 
atlribuiao a propriedade, mns co nccdião a explora
ção a outras pessoas, se os proprielarios não ex
plora vão, com a condição de pngar um dccimo ,do 
producto bruto ao lhesouro, e igual qnantia ao pro
prictario da supcrficic , Lei 3, C. de Met,-,!larhs 
metalhs tt pncurat . me!all. 
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§ 3o PeJa lcgislaç:ão brasileira (1) as mirias .. cJC 
diamantes, ouro, prata c outros rüétaes, ou produe:... 
tos chimicos· naturães pertencem á Nação, ou ao 
EsJado ; e1Ias não podem ser exploradas por parti
culares sem permissão do Governo, o qual estipula 
as condições de conformidade com as Leis em vigor 
para serem levadas á execução, ou ficão depcn-: 
dentes da approvação da Assembléa Geral Legisla
tiva na parte, em que della depender. 

§ .,tu Minas de Diamantes. A Hesolução de 24· 
de Setembro de '1845 mandada observar com as 
alterações do Decrelo de 6 de Setembro de ·1852 
disllngue os terrenos diamantinos já explo 1·ados pela 
antiga Administração, ou pelos conccssionarios 
dos que não estão ofl'ectivamenle occupados :, no 
primeiro caso elles podem ser arrendados -ás pes
soas, que os estiverem occupanclo; no segundo caso 

(l ) Lei de 24 de Dezembro de 1734, H.esolução de 25 de 
OutulJro de 1832, Decreto de 31 de :Maio de 1833, Resolução 
J.e 24 de Setembl'o de 1845 n. 374, Decreto n . G65 .de 6 de 
Setembro de 185'2, Ül'd. ou autes Cod. Civ . Li v. 2° tit. 26 
§ 16. As minas têm t·elnção com a agricultLu·a em que a sua 
exploração tende a augmentar o solo vegetal,. com a industl'ia 
e commet·cio em que lhes fomece os oLjectos, que empregão, 
0 :.1 tran sport~o; eis a razrto rl e ordem deste titulo r.om o Cap. 
anteeedent.e. 
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devem ser arrendados em hasta publica.- Ex
pedido o titulo de arrendamento, ellc continúa a 
ler vigor emquanlo convier ao arrendatario, ou o 
Corpo Legislati-vo não lhe der outro desrino. 

As minas, que não tiverem de ser arrendadas, 
ou concedidas a Companhias, podem ser lavradas 
por quaesquer pessoas, que se acharem munidas 
de licença da Administração. Reg. 1081 de '1 i de 
Dezembro de ·1852 . V. §§ 24 a 26.do f.:ap. do Do
mínio do Estado . 

§ () 0 Minas de ouro , prala, co1ne, ou chumbo. 
As minas e ·veeiros estão á disposição da Nação, 
9 3o deste titulo: é neste sentü1o sómente que 
estas substancias nJo poderáõ ser exploradas sem 
autorisação, para o fi m ele ser inuemnisado o pro
prietario da su perficie, visto que é necessario con
ciliar os direitos da propriedade individual com os 
d~reitos da Sociedade sobre os objectos ue in teresse 
geral ; mas o Decreto de 27 ele Janeiro de '18 .29 
lransigio com um principio contrario, e seguindo a 
doutrina dos Economistas, que desconhecião o po
der e a proprie(lade elo trabalho para tud o aHr ibuir 
ao poder do solo, declarou que os subditos brasilei
ros não precisavão de aulorisação para emprehen
derem a mineração nas Lerras de sua propriedade 
por meio de \.ompanhias nacionacs ou estrangeiras. 
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O Decreto de 28 de Novem.bro de 183 ·1 exigindo 
que o ouro extrahido. das; mi.r-1~-s seja acompanhado 
de guia das Casas de Fundição , ou Estações 
Fiscaes para evitar a fraude , sob as penas impostas 
aos contrabandistas e extra via dores de direitos~ não 
impõe obrigação de fundi-lo~ salvo querendo, 
comtanto que satisfaça o impcsto , q_ue por Lei esti
ver marcado; e o art. 94 da Lei de 24 de Outubro 
de 183:2 elaborado no seFJtido do Decreto de 27 de 
Janeiro de -1829 permitle o livre gj'rO do ouro em 
pó nas Províncias, que o produzem, seja qual fôr 
a sua quantidade ; e quando nellas não tenhão 
pago o co.mpetente direito, póde ser manifestado na 
Casa da Moeda para ser reduzido a barra , ou a 
moeda, pagando no primeiro caso o direito respec
tivo, e no segundo o mesmo direito, e o de Senlw
nagem. 

Podem se-r concedidas até cento e cincoenta 
datas para mineração elo ouro, prala, cobre, ou 
chumbo, sendo cada uma data de ·141,750 braças 
quadradas, segundo a base de 2·25 braças qua
dradas por trabalhador, estabelecida no § 3o do 
art. ()o do Alvará ele ·13 ele Maio de 1803, tomando
se o termo médio de trabalhadores na fórma do 
§ 2° art. 7o do mesmo Alvará. V. §§ 27 e 28 do 
Cap. -Do Domínio do Estado. 
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§ Go Minas de outro qualqu.er mmeral, ou pro
duelo chimico natural. O privil-egio concedido ás 
Companhias ele mineração contém em geral à fa
culdade de exclusivamente lavrar as minas, que 
descobrirem; o maximo do tempo do privilegio é 
de trinta annos contados da concessão de caJa uma 

das datas : para mineração de qualquer producto 
c h i mico natural, as da las devem ler o dobro do 
qumero de braças concediYeis ás Companhias de 
mineração de melae::; preciosos, sendo medidas e 
demarcadas logo qu e pelo Presidente da Província 
fôrem approvados os lugares escolhidos e desig
nados para a mineração : a desapropriação de ter
renos particulares , em que tiver ele se verificar a 
mineração deve ser de conformidade com as Leis 
em vigor. V. Decretos de 21 de Novembro de J 857 
para a Província do Ceará, 30 ele Oulubro de 1858, 
que concedeu privilegio por trinta annos ·á Corri
panhia, que se incorporar para lavrar _ as minas 
de chumbo na Freguczia de lpor;anga na Provincia 
de S. Paulo) e outros. 

§ 7~ Condições impostas ás concessões novas, e 
favores outorgados. As Companhias niTo emprrgaráõ 
nos trabalhos das minas senão braços livres; as 
minas de ouro i prata, cobre e chumbo ficao sujeitas 
aos impostos aetuaes, e aos que por Lei fôrem de-
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CJetados; os outros mineraes ou productos cbimicos 
naturaesficão suje'itos aos o nus, que fôrem impostos 
por Lei, excetJto nos primeiros cinco annos, dmante 
os quaes são isentas -as Companhias de lodo ó lri
bulo ou para explorar, ou para lavrar (2) ; ficando 
porém entendido que esta isenção não compre
hende as dispo~ições da Lei , ou de Hegulamentos do 
Governo, no que fôr concernente a regular a mi
neraç.ão, quer seja em terrenos devolulos, ou nos 
de dominio particular. 

Outro favor outorgado ás Companhias de mine
ração novamente orgaúisadas consiste na isenç.ão 
dos direi~os de importação para os materiaes, e 
instrumentos, que mandarem Yir do estrangeiro 
para os trabalhos de exploração , ou mineração. 

§ go Nomeação de Delegados do Governo con1 o 
fim da conservação das minas. Assim como o Poder 

(2) Igual favor e pelo mesmo espaço (]e tempo é ampliado 
pelo DJcreton. 10J3de 12d"e 0utubro ele 1857áCompanhia, 
que se organisar p:n·a lavrar a mina de carvão fossil descoberta 
na Pro víncia do Rio Grande do Sul no perimetro compl'chen
dido nos limi:es actuaes do Município do Triumpho á margem 
direita do Rio Jacuhy, e bem assim quaesquer outros jazigos 
carboniferos, que descobrir no mesmo perimetro ; mas a mine
ração do carvão de pedt·a carece de legislação apropriada, e de 
Hegulamentos locaes, porque não se lhe póde applicar cou ve
nientemente n ·legislação geral, que tem os .. 
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Publico intervem-para exploração das substancias 

mineraes para erear uma pr0priedade·, tambe·m 
deve intervir para a. sua conservação ; a primeira 
intervenção é seu direito, regulado pelas Leis res
pectivas, a segunda intervenção é seu dever; dahi 
a necessidade de nomear Delegados, que se in
cumbão ele inspeccionar os concessionarios com o 
fim da conservação das riquezas rniaeraes, cha:
manclo ás suas obrigações os que não preencherem 
o intuito e fim soc ial , ou que abusarem , ou faltarem 
ao cumprimento das obrigações contrahidas, visto 
como a propriedade da concessão não é consti
tuída sómente no interesse exclusivo dos concessio
narios, mas Lambem no interesse social; a Lei deve 
conciliar em um systema o interesse dos proprie
tarios do solo, o interesse dos exploradores, e o 
interesse da Sociedade. 

§ go Casos, em que tem lugar a dissolução das 
Companhias de mineraçã,o. Concedidas gratuita
mente pelo Estado para serem empregadas util 
mente, as minas devem seguir o fim da sua destina
ção ; o concessionario, qm.e · se recusa, ou que 
abandona a exploração, perde o direito ao privi

legio, que lhe foi concedido ; conseguintemente as 
Companhias de mineração podem ser disso1vidas 
nos seguintes casos previstos pelo· art. 295 do 
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·Codigo Commercial conf.ot•me a regra estabelecida 
no art. 2" dos Estatutos da Companhia -Mine
ração ~iairanhense -, approvados pelo Decreto 
n. 19.25 de 25 de Abril de '1857 ·: 1 o, expirando o 
prazo da duração da Companhia, se os Accionistas 
se recusarem a novas convenções, e não houver 
autorisação elo Governo; 2o, por quebra; 3o, mos
trando-se que a Companhia não póde preencher o 
intuito e fim para que foi organisada. 

§ 1 O. E' da competencia judiciaria o julgamento 
das causas de perda do privilegio das CompaHhias 
de mineração nos casos previstos· pelo Codigo Com
mercial,e que se a chão enumerados no paragrapho 
antecedente. 

E' tambem da competencia judiciaria estatuir 
sobre indemnisações, que podem ser devidas por 
urna Companhia a outra em razão de clespezas pro
venientes de explorações: o que é consequencia 
natural dos princípios geraes sobre a divisão das 
jurisdicções, e que além disso consta das estipula
ções exaradas nos contractos, ou condições an
nexas aos Decretos de concessão. 

Por identidade de motivos devem ser propostas 
perante a autoridade judiciaria todas as questõ'es 
de indemnisação não expressamente reservadas á 
Autorida·de Administrativa. 
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lgualmentc compete á Autoridade Judiciaria ap
plicar o acto da concessão conforme as regras fun
damenlaes sobre os limlies respectivos. do conten
cioso jndiciario, e contencioso administrativo, salvo 
send;o necessaria a interpretação do mes110 acto da 
concessão, porque neste caso a questão é devolvida 
á Autoridade Administrativa. 

Bem assim compete a Autoridade Jucliciaria de
cidir sobre todas as questües a satisfazer pelos con
cessionarios das minas em razilo de explorações, e 
trabalh os anteriores á concessão; e sobre indern
nisações devidas aos proprielarios da superf[cie a 
respeito dos terrenos, em que os concessionarios 
das minas estabelecêrão ()S seus trabalhos, ha
vendo permissão prévia do Governo para desapro
priar terrenos de propriedade particular. V. o 
lilulo -Da desapropriação por necessidade e utili
dade puhlica (3) . 

§ 11. E' da competencia administrativa estatuir 
sobr0 as reclamações contenciosas relativas ás obri
gações dos concessionarios para com o Estado. 

(:3) Púde-se consultar a Lei de 21 de Abril de 181 O, 27 de 
Abril de 1838. Cabantous, R epétions E coites, arts. 1138 
e seguintes do Godigo Admi nistrativo Francez , subsidiario 

do Direito Administratii'O Bra~;:il eiro. 
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TITULO VII. 

Ghra&~ puJtliea10, cl~iiiaJU'61Wiação IJO!t' neeel!4-
~lt1ade e uHUtla•le ;udtlleâ • 

. § 'i o As Obras publicas civis têm por objecto as 
vias de communicação, as construcçõe~ , e reparos, 
que inleressão ao Estado, ás P_rovincias, e ás Mu
nicipalidades i cllas se pre11dem ao desenvolvi
mento social sob o trip~ice aspecto dos interesses 
maleriaes de agricultura; commercio, e indusiria, 
e por consequencia têm grande importancia na 
economia da Sociedade i os tilu1os seguintes sobre 
Estradas, e Navegação Pluvial estão igualmente em 
natural uepcndenc ia desta doutrina , por isso tra
taremos desde já da organisação, e das regras da 
eompetencia administrativa. 

s 2u Em confo rmidade da Carla de Lei de 2\J do 
Agosto de 1828 todas as obras, que tiverem por 
objecLo promover a navegação dos rios, ab ri r ca
naes, ou construir cslraçlas, ponles) calçadas, on 
aqueductos, pertencentes á Cap ital do lmperio, ou 
a mais de uma Província, devem ser promovidas 
pelo Minislerio do lmperio ('l) ; as que forem pri-

·----·-·--·-----
(l ) A deliberaçüo , direcção e fiscalisação das Obras pu

blicas mi litares , bem como são as rbs arsenaes, elas fortalezas, 

. ou das fortificações em campanha, as t]UC pertenc;:m ás Ac.-t-: 



vativas de uma só Provín-cia, pelos respectivos Pre
sidentes em Conselho, e as que fôrem do termo de 
alguma Cidade, ou Vi:Jla, pelas respectivas Munici-
palidades (2) . -

A organisação do serviço das Obras publi·cas 
comprehende a deliberação, acção , e modos de 
realisar. 

§ 3o Deliberação. Logo que é projectada al
guma das sobreditas Obras, as Autoridades, a quem 
competir promovê-las devem mandar levantar a sua 

planta, e plano, e orçar a despeza por Engenheiros, 
ou pessoas intelligentes na falta déstes com o 
fim de deliberar; á Commissão de Engenheiros 

dem·ias Militares, e outras, são da competencia do Ministerio 

ela Guerra, ou Marinha, conforme a natmeza dellas, Av. de 

l O de Janeiro de 1834, Ordem n. 28/ de 19 de Dezembro de-

185 1, Decreto e Instrucções n. 762 de 22 ele Fevereiro de 

1851 art. 11 § 5•, Decreto e Regulamento de 15 de Abril 

elo mesmo anno, e Decreto n.l050 de 13 de Outnb1·o de 1852 
e Av. n . 117 ele 26 de Abril elo mesmo anuo . 

(2) O Acto Aeldicional, Lei de 12 de Agosto de 1834 no 

§ So elo art. lO declara ser da competencia das Assemhléas 

Provinciaes legislar sobre as Obras publicas, estradas, e nave

gação do interior das Províncias, que não pertenção á Admi

nistração Geral do Ests.do. 
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creada pelo art. t.o da Resolução ele -14 de Se
tembro de '185'() (3) compete informar, ·e dar o seu 
pa-recer sobre todas as Obras ao serviço publico pro
prio da profissão de Engenheiros sobre que o Go
verno por qualquer dos Ministerios· a quizer ouvir; 
levantando plantas, fazendo n·ivelamenlos, e mais 
trabalhos preliminares, além de mostrar a conve
niencia ou clesconveniencia delles e o que occorrer 
·sobre o orçamento da clespeza, afim de que o Go
verno delibere com pleno conhecimento de causa, 
Hegulamen to n . 848 de 2 '1 de Ontubro de t85 L 

Nas Províncias os Presidentes ti~m a fa culdade de 
exigir dos Engen heiros, ou das pessoas intelligentes 
em falta destes, iguaes pareceres, çm informações 
vcrhaes, para esclarecimento das Jeliberações a 
respeito, art. 3° da Lei de .29 de Agosto de 182.8. 

(3) Esta instituição para que possa ser valioso auxiliar do 

:Miuisterio do Imperio prendendo-se ao systema geral do ser

viço das Obras publicas, Gonvenientemente estabelecido, e para 

que occupando ahi o lugar que lhe deve competir, coadjuve a 

Administração na parte scientifica dos trabalhos, e constitua 

effectivamente o centro ele sua direcção e fiscalisação, neces

sita de outra organisação , que aliás depende ela reforma das 

Repartições sujeitas ao mesmo Ministel'io : parece entretanto 

mais curial a creação ele um Ministerio especial das Obras 

publicas para desenvol vimento das g randes empresas, que têm 

começado nos nossos di as . 
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§ 4• Inspecção das Obras pub1icas. Ao Inspector 
Geral compete executar as ordens do Ministro e 
Secretario de Estado dos Negocios do lmperio em 
tudo o que fôr concernente á Inspecção das Obras 
publicas, e as de qualquer dos outros Ministros c 
Sccrelarios de Estado no que fôr relativo ás Obras 
publicas de suas Repartições, apresentando: -1 •, ao 
re.3peclivo Ministro as plantas, pedis, e orçamentos 
das Obras, que se pretender fazer, e manda-las 
executar, quando competcr1lcmentc autorisado; :2o, 
remettendo ao Ministro do Irnperio até o dia '1 O de 
cada mez o mappa do pessoal, material, c despcza, 
acompanhado de um rclatorio circLimstanciado 
do andamento das Obras no decurso do mez prece
dente, e hem assim a relação das que continuão; 3o, 
propondo ao l\Jínislro do lmpcrio tudo qnanto for 
concernente á conservação , economia, fiscali sação 
e melhoramento das Obras publicas. O lnspector 
Geral é responsavel pela segurança das Obras, sua 
perfeita execução , e pelas !'altas d~ providcncins ; 
clle deve procede!' a todo3 os concertos, que furem 
urgentes ainda que exccdão a '100$, participand o-o 
porém ao ~linistro respeetiYo; este mesmo proce 
dimento tem lugar · a respcilo das compras do ma
teriaes, fazendo ajustes ú vista das propostas, c da;:; 
informações dos Mestres ácerca das qualidades, c 
do Almoxarife a respeito dos preços ; Enal mente o 
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mesmo Inspector Geral das Obras publicas deve 
determinar na Hepartiçao a sen cargo todas as 
cousas1 que fórem necessarías ao pagamento, fis
calisação, c boa ordem do serviço ; Decreto e· 
Hegulamerito n. 302 de 2. de Julho de '184~3 . 

Nas Províncias, em que ha lnspeclores de Es
tradas, e outras Ohras publicas; a elles incumbe as 
obrigações inhercntes ao dilo cargo~ nas outras 
Províncias os Presidentes encarregao aos Engenhei
ros ou em falta destes a pessoas designadas por 
elles, a execução dos planos competentemente au
torisados. 

~ t'i" Os modos do realisar o serv iço das Obras 
publicas são por Empresa, arrernatação, ou admi
nistração; ellas podem ser descmpet:rhadas por 
Empresarios naciouacs , ou estrangeiros asso
ciados em Companhias, ou sobre si, a ris. '1" e 1 t) 
da Lei de 29 de Agosto de -1 8'.28. 

AJém das ma is conuiçüc~, · lJUC se convenciona
rem c.om os Empresarios dcre-se tarnbcm expres
sar no contracto : ·I o: o tc:npo . crn que a Obra 
deve ser priucipiatla e acabuda; 2o, o inlcrcssc: que 
os Ernpresarios devem perceber em compensação 
das suas dcspezas ; c cslc poderá consistir no di
reito de cobrar certa e determinada taxa pelo 
uso da Obra que fez obje.cto da Empresa por certo 

26 

f 



numero de ·annos, que .se entender necessario pai:'a 
amorlisação do capital em,pregado na Obra com os 
seus competentes interesses, servindo de base para 
se fixar a quantidade da taxa a somma elo capital 
orçado para a construcção . da Obra, devcndo...:sé 
impô r o mesmo direito de uso e passagem no caso . 
de ter sido a Obra administrada por conta da Fa
zenda Publica em falta de Empresario, ou arre:.._ 
matante, arts. 6° e 7°, e seguintes da Lei de 29 
de Agosto de 1828. 

§ 6" Desapropriação por necessidade, e utilidade 
publica. A Lei de 9 de Setembro de -1826 fazendo 
distincçr:o eritre os casos, em que póde ter lugar 
a desapropriação por necessidade, ou por utilidade 
publica, impõe á AclminisLra~~ão formulassolemnes, 
e convenientes precauções para se verificar a causá 
do uso, ou emprego da propriedade do Cidadão, 
cujo direito é garantido pela Conslituiçüo Política 
do 1 mperio. 

Tem lugar a desapropriação por necessidade 
publica nos seguintes casos : 1\ defesa do Estado i 
2°' segurança publica; 3°' soccorro publico em 
tempo ele fome, ou outra extraordinaria calamida
de ; 4·0, salubridade publica; por utilidade publi
ca tem lugar nos casos seguintes : 1 •, instituições 
de Caridade ; 2°, fundações de casas de instruc-



\'ão da mocidade; 3"1 curnmodi·dade geral ; 4°, de
coração publica. 

s 7o As formulas da Lei de 9 de Setembro de 
1826 não são as mesmas para. os ~asos de neces
sidade ou de utilidade, porque a verificação dos 
casos de necessidade é feita a requer imento do 
l?rocurador da Fazenda Publica perante o Juiz do 
domicilio do propriolario eom audiencia deste, 
mas a verilicação dos casos de utilidade sómente 
Lem lugar por acto do Poder Legislativo, perante o 
qual é leY <:\ da a requisição do Procurador da Fa~ 
zcnda, c a resposta da parte para insliluir-sc exame, 
c discussão expedindo-se aclo legislativo qnando a 
Asscmbléa Ge ral decide pela allirmativa. 

A desapropriação Lambem pótlc ser feita ami
ga velrnente se a proprieJade pertence a pessoas 
c~pazes de alienar, e preslão a sua acquiesce ncia, 
porqu e o consentimento faz o contraclo ; pcrten
cemlo porém a pessoas Ü1capazes de a] ienar , como 
são os menores) ausentes, c pessoas interdictas da 
administração elos seus bens, os tutores e cnrado
rc. podem transigir com autorisação do Juiz. 

§ so lndemnisação. Deveoclo o proprielario 
ser indemnisado do valor da sua propriedade antes 
de: ser privado della, o Yalor cacu1a-se Hão só 



pelo intrinseco da mesma propriedade, mastambem 
da localidade_. e interesses que della tira o pro
prietario, e é fixado. por arbitt"os nomeados pelo 
Procurador da Fazenda Publica, c pelo dono da 
propriedade. 

Se o prOJH~ i ctario recusa receber o valor da 
propriedade, é levado ao Deposito Publico, por 
cujo conhecimento junto aos autos se adquire a 
posse da propriedade; é livre ás par:es interpôr 
todos os recursos lrgaes . 

§ gv Tornada da pos:3c pelo Estado em caso de 
urgencia. No caso ele perigo irnrninente, como de 
guerra ; ou commoção, cessão todas as formalida
des e o Estado póde lomar poss ( ~ do uso, quando 
basle, ou mesmo do dominio da propriedade , quan
do seja ncccssario para o bem publico nos casos 
expressos no § 6" deste titnlo) logo que seja liqui
dado o valor de propriedade , e levado ao Deposito 
Publico, reservados os direitos para se deduzirem 
em tempo opportuno; arl. 8" da Lei de 9 de 
Setembro de '1826. 



'I'ITULO VIII. 

~ 1" Tendo indicadn no Titulo antecedente as ;s 
bases da classificação legal das Estradas ( 1 ), c as 
regras da competencia administrativa, reservamos 
para o presente Titulo tratar espccialrnenle das 
Estradas de ferro, destes caminhos modernos a 
que se ligão lantos interesses publicos c particu
lares, e que, apezar de serem no Brasil de mu i 
n~cente origem, ttw rapido desenvolvimento têm 
tido, que a sua industria já representa o capital 
de 1:5'1 ,09() :000$ , ou _n milhões f ao cambio de 
27 pences por l $, 000. 

Cada dia se elaborao novos projectos; (~ de cs-

(l ) A classificação legal das Es tradas deduz-se cb disposiçuo 
<la Lei ele 29 de Agosto de 1828; as Estradas siio geraes , Pro

vinciaes, e :Municipaes, conforme pePtencem ú. Capi~al do Im

perio, ou a mais de urna Província, ou fó?em privativas de uma 
st\ Provineia, ou do tenno de alguma Cidade, ou Vilhl. ; ns 

Estrndo.s de 1'1 classe cstüo a r;argo do E;;tado, as de 2a 
elasse estilo a c-argo de C1ada uma das Províncias , at:sim 

como ns Muuicipaes , sendo consignadas nas Leis elo Or·
çnmcnto as quotas jm1·a sna construcção, e conservaç'lo, além 
dos impostos especialmente arrecadados em algu-ns Municípios 
(~om a- mesma npplicação. V. § 7o- do Cap. -· Do Domínio 

Publico. 



perar que para o futuro hajão tanLas Estradas de 
ferro quantos são os caminhos ordínarios, em razão 
dos seus resultaclos e productos financeiros. 

§ 2" Achando-se incorporadas ou tendo oMido 
concessão para se organisarem sete Companhias de 
Estradas de ferro, e devendo tratar de cada uma 
dellas em separado, dividimos o Titulo em outras 
tanLas Secções, das quaes se deduzem as regras ap
p1icaveis ás demais companhias de igual natureza. 

SECÇlO I. 

Estrada de ferro de D. Pedro JI. 

§ J o Au torisação. Heconhecida a necessidade e 
utilidade das Estradas de- ferro , foi o GoYerno au~ 
torisado peJa Resolução da Assembléa Geral Le
gislativa n. 611 de 26 de Junho de J8õ.2 para 
conceder a uma ou mais Companhias a cons!yucção 
total ou parcial de ur:n caminho de fer ro , que, 
partindo do JUunicivio da Côrte, -vá terrninar nos 
pontos <las Províncias de Minas Geracs c S. Paulo, 
que mais convenientes fôrcm. 

A concessão comprebende ci privileg(u do ca
minho de. ferro pelo prazo que não exceda a noventa 
annos, contados da incorpora ção da Co11panhia , 
tendo-se em vista o plano e orçamento da o1)ra 
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projectada, debaixo das seguintes condições: 'i', que 
a Companhia empresariu terá o direito de desapro
:priar na fórma da Lei os teTrenos de domínio par
ticular que fôrcm necessarios para o leito do 
caminho de ferro , estações, armazens e mais obras 
adjacentes, sendo-lhe pelo Governo gratuitamente 
para o mesmo Jirn concedidos os terrenos devolutos 
e nacionaes, e hem assim os comprehendidos nas 
sesmarias c posses, salvas as indemnlsações que 
fôrcm de direito ; '2.0

, que durante <;> tempo do 
privilegio não se poderá conceder outros caminhos 
de ferro que fiquem dentro da distancia de cinco 
leguas tanto de um como de outro lado, c na 
mesma direcção deste , salvo se houver accordo 
com a mesma Companhia; 3', durante o tempo 
-do mesmo privilegio a Companhia lerá o direito 
ele perceber os preços de transporte que fôrem 
fixados pelo Governo. na Tabella organisada de 
accordo com a Companhia, cujo maximo não ex
cederá o custo aclQal das conclucções i 4", o Go
verno garantirá á Companhia o juro até t5 o/o 
do capital empregado na construcção do cami
nho do ferro j ficando ao mesmo Governo a fa
culdade de contractar o modo e tempo do pa
gar.l,1cnlo deste juro; 5", para embolso dos juros 
despendidos pelo Thesouro Nacio.nal estabele
cerá o Gôverno uma escala de porcêntagem, que 
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começará a receber Jogo que a Companhia tiver 

feito dividendos de 8 o/o pelo menos; 6", o Go
·yerno fixarit, d<~ accordo com a Companhia , o 
maxirno dos dividendos, dado o qual, terá lugar 
a reducção nos preços da Tabella de transportes; 
7", que a CornpaJ.Jhia se ohrigará a nno possuir 
escravos, e não empregar na construcçao e custeio 
do caminho de ferro senão pessoas livres; 8\ que 
o caminhü de ferm não impedirá o livre transito 
dos caminhos actuaes e de quaesquer oulros que 

por commodídade publica se abrirem; 9", que o 
(iovemo terá a faculdade de eiTectuar o resgate 
da concessão do carninho de ferro, se o julgar 
conveniente, convencionando-se com a Companhia 

sobre a época e maneira de o realisar; 'l 0", a 

Companhia não poderá emittir acções ou promessas 
de acções negociaveis sem que se tenha constituído 

ern Sociedade legal com Es!atutos approvados pelo 
Governo. 

§ '2" Incorporação da Companhia. ü_ Decreto 
n. H:i99 de 9 de Maio de 1855 efl'ectivamente 

creou a Companhia da Estrada de ferro de Il Pe
<lro IL appronmdo os seus Estalntos con1 o fim 
de fazer- construir a dita Estrada pela fórm;1 ~~ 

tempo marcado no contraeto celebrado com o Go
verne:; Imperial em data de -li de-Maio-do mesmo 



anno, c bem assim quaesquer ramificações que 
. fôrcm convenientes para chamarem a concurrencia 

á Hnha· principal : o Decreto de 9 de Maio de 
1855 allcnde ·ao ~isposto no ·§ JO do art. 1o da 
Hesolução de '26 de Junho de '1852, transcripto 
sob igual numero do pal'agrapho antecedente ; o 
contracto é redigido em conformidade com as 
condiçi'íes exaradas nos outros numeras do mes:no 
paragrapho (.2). 

s :Jo Capital da Compauhia posteriormente 
augmentado, formação de mn fundo de reserva. 
O Capital ela Companhia da Estrada de ferro de D. 
Peuro Jl conforme os Estatutos era de 38 1000:000$ 
dividiuo em acções de 200$ cada uma, ou o sou 
equivalente em dinheiro esterlino, ao cambio ctc 
27 pcnees por 1 #; posteriormente porém foi aug
menlado em virtude da disposição da Lei n. 9 i 2 
tle 26 de AgosLo de '1857, a qual ;:wlorisando o 

(2.) A Estradn de feno de D. Pedro II pn1·tt~ da Estação 
do Campo de Santa Anna na Cidade do H.i.) de Janeiro, passa 
pelos Municípios da Cõrte, e Iguassú, tmnspõe a serra do 
mar no espaço que medeia entre a mesmn serra e o 1·io Par&~ 

h.yba; e di vi ele~ se em dous J'amaes , um dos quães se dirige Íl 

J>ovoac;ão r]a Cachoeira, llfl Província de s·. Paülo. e outro JoW 

:poi·to· novo do Cunha nos limites·:aa Província do Rio de .Ta.:.:. 
11eit·o com a de Minas Geraes; art. 2° do contracto. , 



Güverno para proporcionar á mesma Companhia 
os meios de levant~.r por emprestimo um terço do 
Capital fixado para a sua etnpresa .. na importancia 
de '12,666:6.66#, com a clausula de que o juro 
e amorlisação annuaes não. excederião a 7 °/o do 
Capi·tal emprestado, a DiEcctoria requereu e o 
Governo Imperial concedeu 'que se verificasse em 
f .. ondres o dito emprcstimo por parecer azada a 
occasião para atlrahir Capitaes estrangeiros : ce
lebrou-se o conlracto aos 19 de Maio de '1858. 

Para formação do fundo de reserva solicitado 
por deliberação da Assemlüéa Geral dos Accio
nistas da Estrada de ferro de D. Pedro li o 
Governo Imperial approvou por Decreto n. '1734 
de '17 de Março de '1856 as seguintes disposições 
propostas pela mesma Assembléa Geral: e que de
vem ser consideradas como parte integrante dos 
seus Eslalutos, a saber : '1" , a D irectoria da Estrada 
de ferro de D. Pedro Il deverá applicar desde já -
para formação de urn fundo de reserva a quantia 
éorrespondentc a i / -10"/., ao anno das acçõcs emit
tidas; 2.", desde que os lucros da dita Companhia se 
elevarem entre 7 c 1/'lOe 8"/o ao anno,estefundode 
reserva será uugmentado até corresponder a 3/ 'lO''/" 
sobre o Capital; 3", o proclucto desta verba deverá 
ser empregado. como. melhor convier, ou em acções 
da mesma Com·panhia, ou em fundos do Governo, 
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sendo do mesmo modo . appliGados ·os seus juros 
semestraes; 4•, o fundo assim constituído deverá ser 
applicado para· occorrer ás necessidades ex:traordi
narias provenientes de força maior não comprehen
·didas no contracto feito com o Governo Imperial, mas 
em nenhum caso poderá ser applicado ao pagamento 
·das multas, que a Companhia hoUYer ele soflrer. 

8 4° Administração. A direcção c gerencia dos 
ucgocios da Companhia está a cargo e sob a res
ponsabili dade de uma Directoria; o Presidente é li
vremente nomeado e demittido pelo Governo Impe
rial, devendo com tudo ser Accionista de cincoenla 
acçües pelo menos; os cinco Directores sáo eleitos 
pela Asscmbléa Geral dos Accionistas, c d'entre 
elles o Governo designa o Vice-Presidente. 

A .. Direcloria tem plenos poderes administrativos 
em relação a todos os negocios da Companhia, 
incluindo mesmo os poderes em causa propria, 
podendo delegar nas agencias a parte ele laes 
po_dercs, que julgar conveniente a bem dos interes
ses da Companhia , c revoga:-los á !:ma vontade, 
decidindo todas as questões, dirigindo e regulandG 
todos os negocios da Companhia, com excepção 
dos actos reservados á Assembléa Geral ; taes são : 
-1\ deliberar sobre qualquer proposta feita pela 
Directoria, ou por qualquer Accionista; '2°, no-



mear mn on mais .Delegados especiaes para exa
minarem os negocias ·da Companhia; sempre que 
o julgar conveniente; 3'', escolher um Director por 
maioria absoluta d-os- ,otos representados em cada 
reunião annual designando . a sorte os que de\'ern 
ser substituídos nos primeiros quatro annos, e de
pois a antiguidade, podendo ser sempre reeleitos 
os Directorcs, que tivcrern de sahir ; 4°, autori
sar a Directoria par·a contrahir cmprestin1os e tixar 
·o modo c condições dos mesrnos; oo, resolver 
sobre proposta da Direcloria , ou de algum Ac
eionista ácerca ela continua~;ão da linha ferrca além 
dos limites lixados nos contraclos celebrados corn 
o Governo, bem corno a construcção de ramaes, 
eanaes, estradas ordinarias: o expioraçõcs de mi
nas; 6°, resolver modificações nos Estatutos; 7", 
deliberar sobre a rcnu11cia da garantia de :juros 
·por parte do' Governo ; 8", decidir sobre o aug~ 
mento do Capital da Companhia além da quantia 
sobre que o Governo garante o maximo do juro: 
n": resolver sobre a dissoluçJo da Companhia, sua 
incorporação a outras, venda ou cessão de par
te de sua linha : as decisões, ele que tratão os 
ns. t> a O, só podem ser tomadas em Asseinhléa 
Geral, expressamente convocada para sem~lhan
tes fins e por dons ter~~ns pelo menos dos voto& 
representados. 



Todas as resoluções votadas em Assemhléa Geral 
de conformidade com os Estatutos e com o co'n
lracto celebrado com o Governo Imperial : ligão 
a Com panhia collectiva c indh··dualmcnte sern 
reserva e sem direito de appe11o 1 arts. 22 a (54 
dos Estatulos . 

~ ()o Competcncia. E' da co:Hpetc ncia da Sec
ção do Conselho de Estado dos Negocios do Im
perio conhecer e julgar nn prazo de um mcz dos 
abusos voluntarios1 de qnc a Comp;mhia fôr con
vencida a respeito da lista do:3 nornes das pessoas 
empregadas no serviço da eonslrucção, consena
ção, e custeio da Estrada de ferro, e que deve 
ser apresentada ao Governo semestralmente para 
serem isentas do serviço activo da Guarda Nacio-= 
na! , e do recrulamento 1 hem como a respeito dos 

indivíduos , que nrro tiverem sido efl"cclivarnentc 
empregados pela Companhia durante tres mezes 
depois de passados os primeiro5 seis mezes 1 e fôrem 
indevidamente incluidcs na referida lista, podendo 
impór-lhc uma multa . até it quantia ele 2:000~ , 

e no caso de reineidencia a multa póde ser tri
plicada, arts . '12 a i 4 do contraclo. 

A mesma Secçilo do Conselho de Estado é 
competente para julgar do caso de perda do pri
vilegio da Companhia; e garantia de juros, ou mul
tar nos casos de falta de apresentação ao Governo 



nos prazos marcados dos planos e orçàmcntos do
custeio da linha ferrea e das obras necessarias. 
arts. 51 e 52 do conlracl.o. 

Nos casos de desintelligencia · entre o Governo 7 

e a Companhia a respeito dos direitos e deveres,. 
e seus respectivos interesses a decisão é da com
petencia do Juizo arbitral, sendo a questão defini
ticam,ente decidida por tres arbitras, um dos quaes 
é nomeado pelo Governo , outro pela Companhia, e 
o terceiro por accordo de ambas as partes : não 
sendo possivel obter este accorclo o terceiro ar
bitro é nomeado da maneira seguinte : << o Go
verno apresentará ú Companhi a Ires nomes escolhi
dos d'entre os Conselheiros de Estaclo 7 e a Compa
nhia apresentará lres outros nomes, juntos estes 
seis nomes, um será escolhido pela sorte, e cl esignnrá 
o terceiro arb itro. )) 

<< Havendo desintelligencia entre o Governo e 
« a Companhia, para a decisão da qual seja 
« necessario o Juizo arbitral, qu alquer das partes 
<< dará aviso á outra dessa necessidade e do nome 
<< do arbitro escolhido ; se dentro de trinla dias da 
« data do aviso, a outra parle deixar de nomear 
« o seu arbitro e ele intimar sua nomeação á pri
« meira, o ponLo em questão será considerado como 
•< concedido e abandonado pela parte assim em 
« falta. >J 



<! Em todos os casos e:m que se tenha de rc
« correr ao J:uizo arbitral, a parte contra a qual 
« os ar.bitros decidirem pagará todas as custas: 
c< nos casos em. qtle possa ser duvidoso para que 
c< lado pende a decisão dos arbitros será deixado 
« a estes o direito de decidir quem pagará as 

c< custas. >> Taes são as estipulações exaradas nos 
arts. 53 a 56 do contracto: 

.A.s penas de perda de privilegio c garantia de 
juro sómente podem ser impostas por Decreto 
expedido em virtude de Hesolução de Consulta de 
Secção do Conselho de Estado dos Ncgocios do 
lmperio , art. 62 do contracto. Esta mesma dis
posição é adoptada para casos identicos nos Es
tatutos das outras Companhias de Estradas de !'erro 
por ser a formula geral prescrípLa pelo art. :20 do 
Hegulamenlo do Conselho de Estado de 5 de Feve
reiro de '1842 para se expedir a imperial Reso
lução-. 

Conforme o art. ·13 da Lei de 26 de Junho de 
1852 o Governo tem o direito de effecluar o 
resgate da concessão do caminho de ferro, se o 
julgar conveniente, convencionando-se com a Com
panhia sobre a época, e a ma1;eira de o realisar. 

§ 6o A inauguração da 1" Secção da Estrada de 
ferro ele D. Pedro H teve lugar aos 30 de Março 



4H} 

de i 858 em presença de um numeroso, c brilhan
tissirno concurso de pessoas de todas as classes, que 
comparecêrao animadas de grandes esperanças no 

futuro : logo que estej~o ·vencidos os trabalhos 
mais pesados da Serra, e da 3• e 4" Secção, 
vodcr-se-ha considerar em prospero andamento 
esta empresa, cujo exíto feliz dará os mais van
tajosos resultados em beneficio da agricullura do 
paiz, constituindo assim urna das riquezas, de (lU.C 

abunda. 

t:strada de ferro do Recife. 

§ 1° Os actos, que tem sido expedidos para 
realisação da Estrada de ferro do Recife são, além 
da Lei de 26 de Junho de 18[5'2, em que se baseou a 
concessão, e da de n. 725 de 3 de Outubro de J 8 ~)3 

que perrnittio as alleraçüe::; no primeiro contraclo, 
o Decreto de 7 de Agosto de 18ti.2 que concedeu 
o privilegio, o de 13 de Outubro de 18i.í3, que 
modificou o antecedente, e outro ela mesma data 
approvando os seus 'Estatutos, e finalmente o de 
n.1629 deH . de Agosto de,i855, que elevou a 
um maximo provisorio o capital desta empresa, 
e fez Otllras declarações indispens.aveis para se 
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1íão retardar, ou antes para tormir realisavel a cons
trucção d~sta Estrada de ferro (3). 

§ 2o Concessão do privilegio, resgate do ca
minho de ferro. A concessão do privilegio da 
Companhia é feita pelo prazo ele noventa annos, 
contados da data da incorporação da Co;npanhia, 
li ndos os quaes, ou quando o Governo entender 
de conveniencia publica effectuar o resgate da 
eoncessão do caminho de ferro, poderá usar deste 
direilo, mediante prévia indemnisação da Corn
panhia, e só mente depois de passados tr inta annos da 
duração do privilegio, e sendo o preço do resgate 
regulado pelo termo méd io do renclimenlo Iiqnido 
dos ullin:ws tres annos. 

§ 3o O capital de 875, '123 x. üxado no ar t. 
'1 '1 n. l do Decreto n. '124t> de 13 de Outubro 
de ·18:53 para a e;npresa da Estrada de ferro 
do Hecil'e , foi elevado a ·i, 200,000 x. pelo 
art. '1" das alterações que acompanhão o Decre to 

(3) A Estrada rle fel't·o tl.o Recife parte da cidade deste nome 
á vi lb do Cabo, atravessa a povoaçito d' Agua-P1·eta, e 
seg-u~ até o rio de S. Fmncisco acima da Cachoeil'a de Paulo 
Affonso, em ILlgal' propl'io para encontrar a navegação daquelle 
rio em sen nivel süperior. · 

4D 27 
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n. i 629 de i 1 de Agosto de. 18!55 com as seguinte~ 
condições : 1 a, que o G-overno não se obriga sen.ão 

pela quantia de 1,200,000 :f., quaesquer que 
sejão os gastos que se fação, os quaes, impor~ando 
em maior quantia, correráõ por conta da Compa
nhia ; 2a, se os gastos não excederem á quantia 
de 87!5, 123 ;!3, 1 nessa proporção será o paga

mento do juro de !5 °/o garantido pelo Governo. 
' franqueando-lhe a Companhia para verificação dos 

referidos gastos o exame de seus ]ivros, e pro
porcionando-lhe quaesqu er outros e3clarecimentos 
de que possa precisar; se acaso porém excederem 
áquella quantia, em consequencia das modifica
ções no planQ traçado, correrá o excesso por conta 

da Companhia; 3", para verificação do excesso r1a 

fôrma da condição anterior o Governo se reserva 
o direito de expedir Regulamento e,;pecial em que 
designe o modo de se verificarem as despezas da 
conslrucção , do custeio , e a receita realisada ; 

bem como as épocas e fórma do pagamento do 
juro; 4•, para que possa aproveitar á Companhia 

. a elevação do capital, é indispensavel : 1 o, que 

as pontes, aterros e excavações desde a cidade do 
Hecife até o Cabo se achem inteiramente con
cluídos até o ultimo dia do anno de 1857; 2o, que 
a metade de toda a linha até á confluencia dos 

rios Una e Pirangy seja aberta ao serviço publico 
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até o ultimo dia do anno· de 1860 : rião sendo 
satisfeitas estas condições essenciaes, a Companhia 
perde o direito a · todo o augmenlo do capital, 
conservando sómente o que foi prirriitivamente 
marcado. 

§ 4° A administração dos negocios da Companhia 
é exercida por uma Dirccloria composta de cinco 
a nove membro~, além dos fundadores; quando 
estiverem em Inglater ra, e por um Superintcil
dente da nomeação da Directoria, o qual reside 
em Pernambuco) sendo a séde da Dirccção get·al 
na cidade de Londres. 

§ !:io Att.ribuições Ja Directoria c das Asscm
bléas Gerars. A Directoria é revestida de plenos 
poderes pa ra dirigir os negocios da Companhia, 
regular tudo quanto diz respeito ao systema adop
tado para assegurar a prompta e eaicaz conclusão 
das obras, para nomear um Superinlendente que 
res[ua em Pernambuco, e fixar o seu vencimento; 
clla pócle contrahir cmprestimos; regular a reserva 
c ma i~' fundos disponiveis, póde alienar e mandar 
aiienar pelo Superintendente em Pernambuco os 
bens moveis e immoYeis que se tiverem tornado 
desnecessarios á Companhia ; ella representa a 
Companhia , e póde obrar em seu nome e decidir 
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todas as questões que não estiYerem especialmente 
reservadas para decisão das Assembléas Gentes, 

ordinaria e extraordinaria . 
A' Assemhléa Geral ordinaria compete delibe

rar sobre quaesquer proposições, e decidir todas 

as questões submet\ idas pela Directoria ou por 
membros da i\ ssembléa. quando não sejão incluidas 
nas que são especialmente reservadas para a As- · 
se ;rjhléa Geral exlraordinaria.-A reunião da As
scm':J1éa Geral ordinaria lem lugar nos mezes de 
Abril o Outubro, sendo coriYocada pela Girectoria 

· por n1eio de anrmncios em dous jornaes puhlieos 
de Loi~ dn.•s em duas occasiões diiTerentes, a pri-

. l ] . • 1. me:ra um mez pe.o menos, a segunc a vxme (tJas 
antes elo dia da reuni ão , sendo pre:oidida pelo 
Presider:tc da Directoria, · ou por outro membro 
elei to por elia pa ra esse fim ; é membro da As
semb!éa G· ral o possuidor de cinco acçõcs, pe1as 
quaes ter11 um voto; o valor de cada uma acção 
é ele .20 x., e para se contarem os votos é pre
ciso que os Accionistas tenhão salisfeito todas as 
prestações . 

A Assembléa Geral extraordinaria é convocada 
pela. mesma fôrma das Assembléas crdinarias, todas 
as vezes que a Directoria o julgar conveniente, 
assim como sempre que o exigirem vinte Accio
nistas que representem pelo menos a decima parte 
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do numero das acções que conferem o direito de 
' 'otar, senuo a requisição acompanhada de uma 
exposição em lermos claros e precisos do fim da 
reunião : deve-se convocar sessão extraordinaria 
para se tratar da dissolução ela Companhia, da 
venda ou cessao de toda a li nha principal ou parte 
della, ou das lateraes pertencentes á Companhia, 
do augmento do capital da mesma para construcção 
da Estrada na sua continuação além do rio Pirangy, 
assim como das linhas lateraes, e finalmente para 
se modificarem os Eslatutos, devendo neste ultimo 
caso ser annunciada a convocação da Assembléa 
para sessão extraordinaria em dous jornaes de 
Londres: um dos quaes publ ique os a c tos officiaes 
do Governo do Rio de Janeiro, e outro de maior 
circulação da Bahia e Pernambuco, pelo menos 
uma vez por mcz por espaço de um anno antes da 
época da reunião. 

Totlas as resoluções das reuniões ordinarias ou 
extraordinarias devem conformar-se sempre com 
as condições e estipulações elo privilegio concedido 
peJo Governo Imperial do Brasil, Estatutos ap
provados por· Decreto n. L2 46 de 'l3 de Outubro 
de '1853 . 

, § 6" Atlr ibuições do Director e Inspeel.or Bra-



·42~2 

sileirós -{4). O --:Direétor· Btasileiro~ o qual é ·da 
-nomeàÇão do Governo Imperial, e deve ser· o·' l\-Ji
nistro Brasileiro residente em Londres, ou quem 

· suas vezes fizer, é competente · para verificação 
das despezas do custeio da Estrada, assim como da 
receita que se realisar; o Inspertor Brasileiro çla 
Estrada do Recife é igualmente de nomeação do 

·Governo- Imperial, e deve ser o Presiden :e da Prc
vincia de Pernambuco, ao qual compete inspcc
cionar as obras em relat;ão á sua execução, em 
conformidade com os planos approvados: estes 
dous empregados, pelo simples facto de suas no
meações ,- são considerados revestiuos de poderes 
para o exerci cio de suas funcçõcs ou allribu ições 
da maneira seguinte :-0 Direclor Brasileiro em 
LondrC's tem todos os direitos que competem aos 
membros da Directoria_. e por isso deve ser con
vidado para todas as ses:3Gcs da mesma, as -1m 

(4) A Comp:mhia da Estrada de ferro do Hecif0 organisnda 

po;· Eduardo de Mornay , e Alft·edo de Mornay , consta de Ac

cionistus Estrangeiros, é em Londres a séde da Directoria 

·Geral e das Assembléas Gerar.s, mas deve tm· nm Direct.or e 

um Inspector Bt·asi!'eirof!, cujas attribuicões-se aclüo especifi

. cadas nas condições do Dacreto n. 12c15 de 13 de Outübeo 

de 1853 at·ta·. 12 a 14; deltas uos oceupam:;s nn §().a 
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como· para os trabalhos de suas Commis~ões ; -.. 
para o exame dos livros, e em geral -de quaes.:. 
quer · contas, das quaes possa resultar o nus ma.im· 
no quantitativo do juro, o Director Brasjleiro póde 
nomear um Delegado seu, o qual será um ne
gociante dos mais acreditados da praça de Lon
dres; para esle mesmo fim o lnspe.ctor da estrada 
de ferro do Recife póde nomear tarnbern um De
legado, o qual será um empregado • da Thcsou
raria Geral da Fazenda, escolhido d'enlre os de 
maior categoria. 

Se porém se tratar de exames de machinas, ou 
da execuçao do plano da obra, os Delegados assim 
do Director como do Inspector serão Engenhei
ros dos mais idoneos; esta disposição toda via não 
embarga que o Governo nomeie lnspectores es
peciaes para exercerem as sobreditas funcções. 

§ 7o Competencia. Para regular a competen
cia adminis\rativa em relação á Companhia da 
Estrada de ferro do Recife em conformidade com 

' 
o art. 'l9 . do De c r. n. '1.245 de 13 de Outubro de 
1853, que modificou as condições do de 7 de Agosto 
de 1852, tendo attencão ao disposto nos arts. 1o e 
2° da Lei de 3 de Outubro do mesmo anno. é 
preciso distinguir as hypotheses, sobré que têm de 
recahir as decisões; porquanto se o desaccordo-
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. entre o Governo e a Companhia versar sobre_ os 
planos: ou execução da obra na parte scientiüca) 
o Governo e a Companhia devem nomear de 
com~um accordo tres Engenheiros, e quando nã'O 
possão combinar nessa nomeação, cada uma das 
partes nomeará um Enge-nheiro, e quando os dous 
assim nomeados divergirem na decisão, o Gover
no por. intermedio do Director Brasileiro em Lon
dres escolhê'rá. o Presidente effectivo, ou um dos 
ex-Presidentes do Instituto dos Engenheiros c i vis 
de Londres. 

Se porém a divergencia versar sobre direitos e 
deveres, e seus respectivos interesses, a questão 
será decidida definitivamente por tres arbitros no
meados um pelo Governo, outro pela Companhia, 
e o terceiro por accordo ele ambas as partes, e na 
falta deste accordo procede-se na fórma estabe
. cida nos penultimos numeres do § !)o ela Secção 
antecedente. 

Quando aconteça que os tres arbitros nomea
dos de commum accordo tanto na primeira como 
na segunda hypothese , divirjão cnlre si, tem voto 
decisivo no primeiró caso ·· o Presidente, ou o ex
Presidente <.lo. Instituto dos Engenheiros civis de 
Iondres, e no segundo caso um arbitro sorleado 
na fórma do sobredito paragrapho, com a diffe
rença <J.e . que u a c to .do sorleamento será p.rati-

\ 
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cado em Londres sob a presidencia do Ministro 
Brasileiro, e em presença dos membros da Direc
toria, os quaes assignão juntamente com o Ministro 
o termo, que se lavrar. 

Todas as vezes que fôr necessario recorrer ao 
juizo arbitral para decisão das questões de sua 
competencia) e uma das partes tiver feito aviso á 
cu íra dessa necessidade, e do nome do arbitro 
escolhido, e a outra parte deixar não só de nomear 
o seu arbitro, mas lambem de communicar á pri
meira dentro de trinta dias, o ponto da questão 
será considerado como concedido pela parte, que 
assim ficou em falta. 

· § 8° 1naugura<;ão . A t • Secção da Estrada de 
ferro do Hecife) a qual se estende da Capital á 
Villa do Cabo, foi aberLa ao transito publico no 

dia 9 de Fevereiro de 1858, sendo numerosa a 
concurrencia do mesmo publico em aproveitar-se 
das facilidades desta via de communicação. 

A respectiva Directoria em Lonàres com appro
vação da Assembléa Geral dos Accionistas pedio 
que se lhe ampliasse o favor da Lei de . 26 de 
Agosto de 'l 857) já coneedido á E!'ltrada de D. 
Pedro II, e attentas as circumstancias da Empresa 
o Governo decidio definitiYaniente. V. § 3.0 da 
Secção '1.· 
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SECCÃO III. -. . 

' . 
Estrada de ferr.o da Provincia de Pernambuco 

_entre o porto de Tamandaré, e o rio Una. 

§ 1 o Concessão do privilegio. Por De c r. n. 
1980 de 28 de-Setembro de 1857 e em virtude do 
§ · ·lo do art. 23 da Lei n. 939 de 26 do mesmo 
mez e anno o Governo concedeu nos lermos da 
Resolução de 26 de Junho de 1852 á ComtJanhia, 
que Luiz Je Carvalho Paes de Andrade e outros 

incorporarem, e cuja séde deve ser na cidade do 
Recife, o privilegio exclusivo para conslrucção 

_ de uma Es rada de ferro entre o porto de Taman
daré e o rio Una com extensao nunca maior de 
sete mil braças. 

§ 2° Prazo da duraç iTo do privilegio, condi
ções. A duração do privilegio é de 6t) annos 
contados da incorporação da Companhia; as con-

. dições da concessão são quasi as mesmas, que se 
tem concedido ás outras Companhias de igual natu
reza; e por isso mencionaremos nesta Secção as que 
não forão expressamente declaradas na Secção '1") -
hem como as · differenças entre umas e outras: 
f•, que a prohibição de não se conceder durante 
o. tempo do privilegio Empresas de outros .cami-
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nhos de ferro dentro da distancia de cmco le
guas tanto de um como de outro lado, e na mesma 
direcção, não comprehende a da construcção de 
outros . caminhos de ferro que ainda partindo do 
mesmo ponto, mas seguindo direcções diversas, 
posstio approximar-se accidentalmente de algum 
ponto da Estrada privilegiada, ou ainda corta-la, 
comlanto que dentro da zona privilegiada não pos
sao receber mercadorias e passageiros ; 2·, o Go
verno poderá fazer em toda a extensão do cami-

. nho de ferro as construcções e apparelhos neces
sarios ao estabele'cimento de uma linha telegra
phica electrica, responsabilisando-se a Companhia 
pela guarda dos fios e apparelhos eleclricos , e 
prestando-se a transportar gratuitamente os agentes 
da telegraphia, que viajem em razão do seu em
prego. A Companhia lerá direito d~ fazer se
melhante cons!rucção, se o Governo a não quizer 
executar por sua_conta , sendo neste caso graluilo 
o serviço prestado ao mesmo Governo ; 3•, logo 
que a Companhia puder fazer dividendos de ·12 o/o 
o preço do transporte será deduzido, reformando 
o Governo as Talwllas, ouvindo para esse fim a 
mesma Companhia; de qualquer maneira haverá 
todo.s os cinco annos revisao das-Teferidas T·abellas 

. para recebere!TI as modificações, que o bem pu
blico, conciliado com o interesse da Empresa, acon
selhar. 
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§ 3° Do resgate d_o caminho de ferro. Se o 

Governo entender de conveniencia pnblica effe~
tuar o resgate da concessão do caminho de ferro, 
o poderá fazer, mediante prévia indemnisação á 
Compànhia de accordo com ella, mas sómenttil de
pois de passados vinte annos da duração do pri
vilegio, regulando-se o preço do resgate pelo ter 
mo médio do rendimento liquido dos ui ti mos tres 
annos, e recebendo do Governo a Companhia uma 
somma em fundos publicos, que M igual rendi
mento. 

§ 4o As provid:~ ncias policiaes, e de segurança 
em favor dos proprios caminhos c do seu uso 
regular, para prevenir qualquer perigo, que ve
nha ou de estranhos, ou da Companhia _, ficão de
pendentes dos Regnla rnentos do Governo de con
formidade com o§ '14 elo art. to ela Lei ·de 26 
de Junho de 18;52, impondo o Governo aos in
fractores penas de multa até 200H, e de prisão 
até tres mezes, e so] !citando do Corpo Legisla
tivo penas mais graYes, e proporcionadas aos 
crimes, que possão aiT.~ctar a sorte da Empresa, 
as garantias do publico, e os interesses do Estado. 

§ ~o O Juizo arbitral é competente para deci
dir as questões entre o Governo e a Companhia a 
respeito de seus direitos e obrigações conforme 
se acha estabelecido no §!)o da Secção '1• , ácerca 
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da Estfada de ferro de D. Pedro Il, com a diiTe

rença de que não sendo possível haver accordo 
ácerca do terceiro arbitro, será este o Conselheiro 
de Estado mais antigo, e em igualdade de a~ti

guidade o mais velho. 

§ ()o O Juiz do domicilio do proprietario é com
petente (quando nfio houver accordo amigavel) 

para decidir as questões de desapropriaç:lo dos 
terrenos de domínio par1-icu!ar, que fUrem neces 

sarios para leito do caminho de ferro, estações, 
armczens, e mais obras adjacentes, na fórma con
ceJida para a E5trada de ferro de D. Pedro U; 
V. o Ülu1o da desapropriação por necessidade, e 
utilidade publ ica ; e bem assim para julgar sobre 

as indemnisações dos terrenos comprchendido:; nas 
sesmarias, e posses . V. a:; condições annexas ao 
D2cr. n. 1980 de 28 de Sete;:1bro de '1857. 

S.ECÇÃ.O IV. 

Estrada de ferro da Bahia á ViHa do Joazeirro. 

§ '1 • Os actos que têm sido expedidos para rea
lisação da Estrada de ferro da Bahia são, além da 

Resolucão n. 725 de 3 de Outubro de t853, que 
• I 

autorisou o Governo para conceder a qualquer 
Empresario ou Companhia, que se organisasse, a 

construcção de uma Estrada de ferro desde o li.-



430" 

tora] da Bahia- até :á ViU a do Joazeiro, ou outro 
· ponto, que se julgar mais conveniente da margem 
direita do rio de S. Francisco sob as condições 
da Lei de 26 de Junho de 1852, o Decreto n. 1299 
de 19 de Dezembro de 1853, que concedeu o 
privilegio , o de n. 1602 de 14 de Maio de 1855, 
que fixou provisoriamente o maximo do capital 
da Empresa, a concessão addicional outorgada 
pelo Governo Provincial da Bahia sob sua unica 
responsabilidade aos ·16 de Maio de 1854 em vir
tude da Lei Provincial 11. 500 de ·15 do mesmo 
mez e anno, o Decreto 11. 1614 de 9 de Junho de 
1855, que _approvou os Estatutos, o de n. 1615 
da mesma da:a, que approvou a començão feita 
com o Empresario, c finalmente o Decreto 11. 2123 
de 13 de Ma rço de 1858, que alterou a disposi
ção co11trda no final da 1 a parte do art. 5o do Cap. 2° · 
dos Estatutos, e explica a clausula 4• do art. 2° 
da convenção, combinada com o art. 39 dos mesmos 
Estatutos (5). 

(5) O contracto celebrado em virtude do Decreto de 19 de 

Dezembro de 1853, a convenção provincial de 16 de Maio de 

1854, e as disposições do Decreto de ] 4 de Maio de 1855 

Lzem parte dos Estatutos, conseguintemente entendem-se ap

provados e aceitos por todos aquelles, que em qualquer tempo 

fôrem possuidores de acções da Companhia, para a qual p!1s

são todos os direitos, concessões, e onus provenientes das refe

ridos acções i art. 2° dos Estatutos. 



431 

§ 2" O prazo da duração do ·privilegio conce
di?o por Decreto de 19 de Dezembro de 18!53 é-de 
noventa annos contados da organisação de t: nitiva 
da Companhia desde a data da primeira reunião 
dos aceionistas em Londres depois da approvação 
dos Estatutos pelo Governo Imperial , devendo ser 
communicada a referida reunião ao Ministro Bra
sileiro ali residente, art.. 4• dos Estatutos. 

§ 3• Capital da Companhia .. Tendo sido pro
visoriamente fixado pelo Decreto de ·14 de Maio 
de 1855 com as clausulas do art. 5• dos Estatutos 
para a garantia do juro de ti o/o o maximo do Ca
pital para construcção das primeiras vinte leguas 
da Estrada de ferro da Bahia em 1,800,000 :f., o 
Decreto n. 2123 de 13 de Março de 1858 alte
raudo a disposição final da j a parte do art. t5" dos 
referidos Estatutos, a subsC~ue pela seguinte : «O 
« Ca.pital da Companhia provisoriamente fixado 
« para garantia do juro em -1,800,000 ;~; . ,para as 
<t primeiras vinte leguas da Estrada de ferro (6), 

(6) Tendo sido lançada a Empresa desta Estrada no mer

cado de L0ndres no dia 20 de Janeiro de 1858, e tendo 

obtido o melhor acolhimento, como se prova pelo facto de se 

terem feito pedidos para mais do dobro do c <1 pital de 1,800,000 

il., divididasem90,000 acc;ões de 20 ;!;., cada uma, todo o 
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~< será defit1itivamente marcado para a mesma g?
« nj_ntia, segun.do O; que se reconhecer ter sido 
« effectivamente despendido até áquella som ma na 
<ç construcção das ditas primeiras vinte leguas. 

cc Os possuidores das acções não re f::pondern por 
cc- mais do que pelo total dellas. >> 

E explicando a clausula 4a do art. 2o da con
venção approvada pelo Decreto n. 16 '15, combina
da com o art. 39 dos Estatutos1 declara cc que em 
<< addição aos 2 1/2 o/. sobre o custo da cons
« trucção, na conformidade da clausula 4' do 
« art. 2o da convenção de 9 de Junho, e_1trão 
« tamben1 no Capital garantido os vencimentos 
« da Directoria de Londres por espaç9 de seis 
« annos, que é quanto tem de durar a construcção 
(( da ohra. )> 

§ 4o Adminislração da Companhia, attribuições 
da Commissão Brasileira . A Administração Geral 
dos negocios da Compa nhia é exercida por uma 

Capital foi logo subscripto, á excepçiío de 5 , 000 ncções, que 
forilo reset·vadas para serem distribuídas na pt·aça da Bahia, 

onde da mesma fórma apparecêrão pedidos para numero muito 

superior ao das referidas acções , as quaes · forão imme

diatamente distribuidas . - Iuforma~ão do Presidente da 

Província. 



Jurüa- - de ---Dü~e&tores -residentes-- em Londres (7};- · 
as.suas-attribuições--bem"como -as--que competem á 
.Asse_mhléa Geral-"dos AcciO-nistas nas nmniões Ol'

dinarias, e extraonlinar-ias, ,são -analogas ús que se 
achão estabelecida-s para n Empresa fJa Estrada de 
ferro- do Rec.ifc-, -§ 4'' t.~ segnintes da Secção 2•, 
corn ílS modificaçõe-s._, relativ-as aos {tireitos confe- . 
ridos -aos Accion-istas- residentes no Brasil a respeito 
chrAdmin-istraç·ã(:} .-da -mesma Cmnpa-nhia, quaes são 
o de nomear uma Commissãoí e um Fiscal-confor
m.e o art. 36 dos Estatutos, os Aecio.nistas resifleu
tes no Brasil dcve :n Ler umn reuniã'i:1 ordinaría na 
Bahia todos osannos, para o fim dt' elegerem d'entre 
----~-_:__ ___ ~.J..:.._ _____ ..,_.=_~----~.:.._-- ·~--' _- ________ .: __ _:.._. -·----~-

-pj · Os Dii·ectores ·t:!m nnin0i·ó-d;ú:in- •O. a setéj na p1·imt:ir·a o1'·· . 

gan_isnr;,fta rla Con:rpanhit1. ai:io cseol!-tidos p.olo con.P-ossionm•icJ, on , 

po1·· pe_s-so r• ;:10r elle. :1•.ltor~sad,1. t~ ' o:,J-tt•e · os ~ccionist,as m[l.is 

impqrt.~ntes pelo Evmero .de flcçoes , que possui rem ; o:; Direc-
tol'es assim 1101 ,eados devem s3rvir flOr tt·es annos cont:v.1os da

-i ncorporação tb Corn paqhi1, , i:indos us c1naes , e 1ín. [Wirn.eit'a 

l'ALmiiío ol'diuaria elo:> Aecionist:as proceie -se ao sot·teiu íle ·dous , 

<tLte deve;:; deixa!' vagos os lug-aees, ··procedend o-se tnmbem á -

na meação. do:: que os devem substituit·, . o annl.w.lme.nte n res

pt:;•') dos _p_. imeiros Di~oct.orPs restantes, e qua;ldo._ todc1s olles 
t]'lçrerf! sillo exonemdos peb sorte, ou reeleitos, n s11hida an~ 
nu;·l d~s . Dir'e~t~r~~ · cont,~nu~,rá·!~ - ~~r· f~ i ta pela ~rde~1 d~ - ~u~ 
:wtigíidade no' ca'rgo,' podendo-'co'mtud~' âer se1;p['e reeleitoi:l 
os (1ue ·pelv. ·sobredita fót·r~~ ·deverem ·auhir; -r.rt-s. ·17 0 18 dos ' 
Est!ltut'o~ -. '· · ' ·~' 
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aquel)es, que possuirem vinte acções, uma Conl
missão de tres meri!bros denominada-Commissão 
Brasjleira -, a qtlal se réunir'á todas as vezes, que 
lhe parecer neéessario para a''eriguar se os He-

. gacios da Companhia são bem ndmirrjstraclos . 
. A' Commissão Brasileira compete .requisitar qual

quer informação sobre os ncgocios da Companhia 
do Superintendente, o qual é obrigaçlo a presta-la, 
lembrar ao Superintendente qualquer idéa ou pla
no para augmenlar o rendimento e interesse da 
Companhia, ou para reduzir a despeza, éxaminar se 
os livros estão r~gularmente esrriptos, as contas em 
hoa ordem, e se os empregados da Companhia s::ío 
pont.u.aes, e fieis m.1 execução dos seus deveres, cor-· 
responder-se com a Jnnta em Lonch,es, c dar qual
quer informação, que julgar nece:::saria ~:ohre os 

,.. • 1 1 . ' r • -reierwos o lJ8C lOS; porem as suas communicaçoc:s 
ordinarias devem ser feitas por i!1termedio Jo Su
perirllendente. 

Ontro lireito, que os Accionistas residentes no 
Brasil exercern em relaç;.::o á AdministraçãG1 c na 
mesma occasião, em que elege; h a Com missão Bra
si1e.ira, é o de elegerem um Fiscal para executar 
na Bahia os mesmos deveres, e gozar dos ·mesmos 
direitos dos Fiscaes de Londres. Os Fiscaes têm 
pleno poder para a todo o temp::~ examinar todas 
as contas ~ livros do escriplorio, e despezas da Com-



11anhi:a: purà V1g1ar que os seus livros eslejão de
vidamente cscriptos, para fiscalisar a despeza, . e 
para se mn nt.erern constantemente informados (los . 
negocios da Companhia. 

Cada Accionista tem tambem o direito de exa
minar os livros da Companhia, tanto ua Bahia como 
em Londres llOs Escriptorios da Companhia; c em 
presença dos respectivos Empregados; da mesnw 
fórma os herdeiros ou credores dos Accionislas de
vem limitar o exercício dos scas direitos 1w conhc-· 
cimeulo das entrad a~ nos livros da Companh ia : e nas 
acla , da Jun!a dos Dircctorcs: sem que já mais pos
são; sob prclexto algum, fazer embargar a proprie
dade ou qua:~squ c r objeci.o~ ela Companhia, nem 
intromeUor-se pnr maneira alguma na sua Admi
nisira ~·i1o (8) . 

f; J'o I{n ···rr•1'n 3 . l ...... · ~n<\ l ....... do caminho de ferro . Para se 
verificar a de:;:apropria~:ão do caminho de ferro 
do !oazeiro, dc rc pr':ceder declaração do Governo 
dessa s:.1::; Í! !c:1ção dous annos an!es de expirar o 
privi!egio , c só depois de passados . os primeiros 

. l .. 1 d 1 t1 mr ~ unnos : o nreco c o resgate ~e r::~ re&:ma ·o I)C!O 
J.. .3 ~ u 

termo médio do rendimento liquido dos cinco annos 

(R' A ri· { ' ) -.I: ·~... 14 combinado com os ns . 32, 38 e 40 do.s 
E::;tututos. 

,. 



mais rendosos dos u1timosselé ; a 1ndemni5ação den~~r 

ser feita em fundos publicas, que dêm igual ren~

dimento, descontad~1s quaesquer quantias resul
tante:; da garantia do juriJ que a Companhia ainda 
dev<t, e as de amortisação que possa ter recebido 

por consentimento do Gorerno, ou qne haja de 
·receber na occasiiío (9). 

§ o" Para üeci;;ão das questücs entre o Governo 
e a Companhia Angio-Brasi1eira da Bahia ao Joa
zeiro, o juizo arbitnll é competente nos casos em 
que ces"a a cornpeteneia adalinistrativa 1 da mesma 
fónoa por que foi conveneionarlo para a Estrada 
de ferro do Hecife : as regras que devcrn ser ap

plicada::: ás diversas hypo:heses que possão oceorrer 

achao-se desenvolvidas no § 7a da Ser.çno 2• deste 
Titulo (10). 

(9) At·t. Ô" da couvenr~fio Hpprovada pelo Decreto 11. J 615 
de 9 de Junho del855 combinado com o a1·t. 32 e seus.§§ daa 
condições, a que se refere o Dect·eto n. 1299 de 19 de De

zembro de 185~). 

(lO) Art. 5o da convenção , a que se refere o Decreto 
<i . 1615 de 9 de J•mho de ! R55, e aet. 38 das Aondições :tp
prc·;adas pelo Decreto de 19 de Dezemhro de 1853, compa
rados com o art. 19 do Decreto de J 3 de Outuhro rlo 
mesmo anno, que modificou o de 7 de Agost.o do 1852. 



··~mcçiô v. 

Estradá de ferro de lllauá. 

s 'I " A obrigação de coustruir H estrada de ferro 
de Mauá foi uma eiausula annexa ao privil egio 
exclusivo por dez annos concedido por Decreto 
n. 987 de 12 de Junho de '18:5 2 para navegação 
a vapor entre a cidade do Hio de Janeiro e o 
porto de Mauá , no Município da Estrclla , oode 
começa o caminho de ferro até ;Í raiz da Serra de 
Pelropolis (11 ). 

§ 2° As condiçües para rea lisação da Es~rada 

de ferro de Mau á são as seguintes : a ~~ ", obriga 
o Em11resario a constru ir a Estrada no prazo de 

(11) O Decreto u. 1088 tle l 3de Dezemhro de 1852 , que 
concedeu no Empresari~ da Estraclü.' de fe1•ro r1e Mn.ult o pt·i

·vilegio por oitenta annos pura conshuir out:·o e;rrminbo clc ferro, 
gue partindo de Pet1·opolis fosse no Parnhybn, e dahi até ao 
Porto Novo do Cunha, hem como o de n . llO l de 20 domes_
mo mez e mwo, q•1e approvou os respect ivos Estntutos ficfl r5o 

sem effeito peb desistencia do roatracto , gne o Empt·esal'Ío 
fez, e por ha.ver o Gqverno Íncorpm·ado o rmna l do Porto l:\o,·o 

do Cmrha á linha gm·a! da Estrada de ferro de D. Pcdrn II 

por ser mais \'antaj oso -aos intei'esses do Thegouro P uh1i co No
eional. V. Nota 2" da Secçrro 1" drst e Titulo. 



dous annos contadQs da daia do Decreto de '12 
de Junho de 1852, soh pená de ficar sem effeito 
o privilegio concedido pelo mesmo Decreto; a 2•, 
declara que o Empresario não gozará do privile
gio sem que preste fiança idonea no Thesouro 
Publico á rca lisaç:'ío do caminho de ferro e ao 
pagamento das multas c:u que po::sa incc rrer, se 
não come1;ar a navegação a vapor logo que oca
miilho de ferro nossa ser transitado. sob 11cna de 

1 ' -

'I : 000~ de rnull.a em cada se mestre de demora da h i 
em diante. 

§ 3o Inauguração, regularidade do ::;erviço, aug
mento progressivo da renda. A Estrada de Mauá, 
inaugurada erJl :'\Ia i o de 1 8:H, tem coniinuado a 
prestar serviço r.:-;gnlar, conservaDclo-se en1 bom. 
estado toda a linha ferrea: o segu inte quadro 
comparativo dJ renda n -,s dous u!timos annos 
demonstra eYidcnlemente o progressivo augmento 
della; o nnmcro dos pas~agciros em '1 8~6 foi ele 
3~l,057, no anno d'~ '18 ~)7 subio a li7,2H1; a 

di!Jercnça é de cêrca de 20 "/. para mais ; o mesmo 
se observa quanto ao transporte de cargas: a renda 
que produzio em J 857 na impor:ancia de 18():082#. 
apresenta, comparada com a do anno anterior, que 
foi de 90: '1'27 H 6!30, a diffcrença ile '1 05 ·;. 11ara 
llli:HS. . 



A receita geral em 1857 subio a 310:2.24$, 
. e as dC'spezas de custeio forão de 238:4308' ficando 
liquida a somma dé 74:7948, ou cêrca de 3,6 "/o so'
hre o Capital realisado: no anno de 1856 este liquido 
foi apenas de '14:547fl780, ou cêrca de0,7 o;" sobre 
o dito Capital . . 

SECÇ_Ã.O VI. 

Estrada de ferro de Santos a .,Jundiahy, na 
Provincia- de S. Paulo. 

§ ·I o A' Companhia da Estrada de ferro de Sa.nlos 
::í Villa de Jundiahy, na Provincia de S. Paulo, 
,que fôr incorporada no prazo de dous annos con
laclos da data da concessão fóra do lmper io , em 
,<.:ollformidade da Lei n. 838 de J 2 de Setembro 
de 1850, são concedidos pelo Decreto n. '1759 
de .26 de Abril de 1856 os mesmos priYilegios e 
faYures da Estrada de ferro do Recife; conseguin
tcmcnlc a Direcção, a fórma da Administração e 
as regras de competencia estabelecidas na Secçflo 2• 
dr.s le Titulo lhe devem ser applicadas. 

s -zo Prorogação do prazo para incorporação da 
f:ompanhia, declaraçãt, ácerca-da garantia do juro. 
O Decreto n. 2·124 de 13 de Março de 1858, pro
rogando por mais dous annos o prazo concedido 



pará · t'ôrlllação·· ·da Est'i'àda ·de: feno, de-Santos a 
JuncHahy•,"· e ·alterando as condições 7"' e 16' a· que 
se refer·e · ó Decreto de 26 de Abril d-e -1856, i'senta 
dos direitos de-itnportação as machinas, os maleriaes 

-e 'inst1·Uinenros que · se desti'tiarem á · consl.rucç~o 

da obra e sua conservação~ pelo espaço d·e tempo 
marcado para sua conclusllo, c mais dez annos que 
a el la Ímluedültamen te se seguirem, e bem assim 
pelo mestao tempo as locomolivas e mais objectos 
necess<lrios para os trabalhos da Empresa; garanle 
o juro da Lei geral de 5 o/o ao anno, os 2 o/o que 
lhe assegura a Le i Provincial n. 6 de 17 de Março 
de 1855 ( H~) , e dcc.lara expressamente que a ga
ranlia do referido juro, tanto geral co1no pro-
vincial, é sómente sobre o capital despendido dentro 
do maximo na dis~ancia da Estrada de ferro de 

.-Santos a .lund-iah,y,· que nilo poderá exeder a dons 
milhões de t ao cambio de "2.7 . 

(12) A autiga concessão da LP-i provincial ele S. Paulo rle 22 
J.e l\Iarço'cle 18:38 approvad a pel~t Lei ger;d de29Lle Outubt·o 
do mesmo armo ua parte, em que ns suas disposições excedião 
:)s nttribui(;ões da!" Assembléas Legislativas Provinciaes, para 
,eunstl'll ·r,l4il ·th· uma Estrmb d<J ferro Je SantüS á. Capital 
_dn. lJr :)viuci~ , , nüo .so t JalisrJU e~n ra~~1 9. d9 f.-t~le eilnento Jos 
eonceF.illonan(w. - ) 

{ . i ' ' 
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sEcÇio'· ·vir. 
J "'; • • • 

;1: • ~ ;. ~·· !'\ )-r --: ' 
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tEstt:aé:là t de "" ferro' da ·· bahia de ' .Nicthérdy · ao 
r·· ponto 'mais conveniente do rio Par'a:hyba," na 
'·: cidade de Campos, da Provinda d·o Rio de 
, J"au_eir o ;···· 

. . 
§ Unico. Contractada est~ Estrada de ferro pelo 

. Presidente da Província do Rio de Janeiro, garantindo 
o j nro de 7 ":' ·J ao Capital fixado de 12,000:000$, 
sendo dirigidos por Enger1heiros Nacionaes os tra
balhos de exploração e de levantamento de plantas; 
os Estatutos da Con1panbia que se havia de orga
nisar forão sujeil~s á approvaçao do Governo : 
por accordo de ·13 de Julho de -1859 entre a Pre
sidencil.l c os Empres<Jrios elfecttWlHC a rescisão 
do contra do em razão das circurn stancias finan
ceiras da Provincia (13) . 

Ohservaçües, --Assim como -a Lei de 12 de Se-

(18) A E strau:l d.e ferJ' tJ entl·o a b<m·a do J'Í O Camoci e a ci

dade da Granja na Pt·ovincia do Cc:ti'Íi, e a cidade de Ipú da 

mesma P1·o;-iuc i;1, diffe1e das qHe temos tr-atado nas i'espee
til·ns Secç;ües , P,lrl qu e a forç:a motriz dei'·-~ ;;e1· animal ; porém 

·se duru.ute o tempo G<J f!l'Í vilegin a Compan hia enipl'Cfi'ill' o 
·vapm· como f,wça motl'i ;,·, ·o pmzo dos ciucoenta armos, ql:lCJ lhe 

,fm:1'1.o · co~wed i do:;., _ sal'fL. jll'olongado ;~ ·nnven.t'' ;muos . Decreto 
n. 1 ~}8:l ,le ~1 ele Outubro. •J:e 1 S57. · : n· · 



lembro de 1855 autorisou o, Governo para fazer 
extensivas á Estrada de feáo de Santos a Jun
diahy as condições <la E:-lrada do Recife por serem 
estrangeiras ambas as Companhias, ela mesma fóri11a 
se dcYe eoneluir que a Estraiia de Nictheroy, bem 
como quaesquer outras Empresas concedidas a 
Companhius de Nacionaes qne SD houverem de 
incorporar, se derer<lõ regular pelos princípios e 
regras geraes sanccionadas para a Estrada de 
ferro de D. Pedro H. V. Secçao J" deste 'titulo. 

A dcsclassi t:('açãü, declassenw:tt (14), que pela 
Legislação Franceza tem lugar no julgamento das 
contestações entre o Govcn~o e as Companhias con
cessionarias de Estradas de ferro, suseiladas ácerea 
da cxecuç;1o, ou interpretação das clausulas in
t~er tas nas condições, e sobre o preço do resgate da 
concessão. as t}uaes eontestacucs são J·nh;adas ad-

f '' L ..' 

ministrativarnenle pdos Conselhos de prefectura 
com recu!'so para o Conselho de Estado, d'onde 
resulta Uilla Jesclassificação ( Jt)); p·oTqne ent vir-

_ , (14) Chaveau Aclolphe, P ·rinciyes de cmnprftence et de .l7b-

1:isdiction A(lim'nistnt#res, Notas 629, SOG bis. 

( 15) Chaveau refe1·e-se especialmente ás condiç(}es anuexas 
ús Leis de 11 de Junho de 1842, Estrada de fen·o de Pat·is ao 
Havre, arts. 43 e 52, 24 de Julho ele 1843, cttminho dr~ fen·o 
de Mm·selha a Avignon, nrts. 47 e 58. 
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·tude dos princípios ordinario3 seria preéisa a des
. <:propriação, sendo a indemnisação fixada peli) 
jury, esta drsclassificaçfio-, ou antes esta theori"a nãp 

-.é adoptada em 1guaes casos pelo Direito Adminis-
trativo Brasileiro, porque a providente Lei de 26 de 
Junho de '1852 pcrmitte ao Governo convencionar 
.com as Companhias conccssionarias sobre a época e 
maneira de realisar o resgate das concessões : ora em 
l.odos os contracios celebrados com as Companlüas 
Nacionaes, ou Estrangeiras so acha estipulada a 
seguinte c] ausu!a: « Se a diver);{encia entre o Go-

v u 

'' verno e a Cornpauhia versar não· sobre ma terias 
r< professionaes, e sim sobre direitos e deveres e 

<< seus respectivos interesses~ a quesLJo será dcú
(( dida definitivamente por tres arbilrlis C!:icol hidos 
<< ou nomeados por ambas as parles; e se não hou
rr ver accordo úcerca do terceiro arbitro, este será 
<< !irado á sorte, cu jo voto será decisi-ro. )) Logo não 
ha desc1assi!icação, porqne o julgamen to das con
i.cstaçües entre o Go1·erno e as Companhias de Estra
das de ferro sobre direitos e deveres c rcspect"ivos 
in teresses, inclusive o resgate da concessão, não é 
da competencia administ.r<.1Li,ca; e sim judiciaria : o 
mesmo se observa na desapropriação; V. tilulo 7" 
Obras Publicas, desapropnação })Or necessidade, e 
utilidade publica . 

As Estradas de · ferro e as suas dependencias 



-assignaladas na planta , não , esU(o ·s.l!jeiJas à P4i.);licia 
,.Munidpa1 ; ao , Governo. Imperial na ,C.óri.G, e,aos 
Presidentes. das Províncias · compete , mandar ins
pecciona-las, e punir administrativamente .as infrac
-Ções. dos.Regulamentos .e Instrucçnes concernentes 
·HO serviço e policia das Estradas de. ferro ; e os que 
recusarem pagar as multas serlío rcmel.tidos com o::;. 
respectivos termos á Autoridade Policial mais pro
. xima' para proceder como fôr de Direito : ~orlas as 
pessoas e veh iculos, que entrarem nas Estações, ou 

. -páteos, ou ern qualquer ponto dos terrenos perten

centes á Estrada de ferro esUlo sujf i tos emqnanto 
cahi 'pcrmanecerern ao Heguhrmento n. 19:30 de 26 
·de Abril de 1857, e ás fnst.rucçües espcciacs, que 
poderáõ ser examinadas, e consultadas por qual
quer pessua no Escriptorio de cada Estação, sem 

"que tenha direito para levar comsigo súb qualquer 
pretexto que seja, nem mesmo para as salas conti

-guas, . os exemplares depositados nos referidos es-
-criptorios. 

· Multas, a que lierro sujeitos os infractorcs. -

"Ninguem poderá parar nos cruzamentos ao nivel 7 

' nem entrar no recinto da Estrada de ferro senuo os 
Empregados da ,estrada exercendo suas funcções, e 
as Autoridades nos mesmos casos, em que . podem 
entrar nas casas partieulares, sob pena ·de_ 5H de 

Lmulta devendo em qualquer destas excepçõesos dou& 
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guardas mais proximos.arv.orarern immediatamente 
o .signal-de par-arem os. trens pára·.evita.r-se o perigo; 
semelhantemente o proprietarjo1 que tiver-Obtido da- . 
Administraça:o uma passagem ap nivel; .não:- poderá 
atravessar a Estrada de ferro n~ts horas prohibidas, • 
pena de.508 de multa em cada infracçílo. 

1TfllLO IX. 

§ ·I o Tendo anteriormente demonstrado (i) os 

fundamentos por que o Direito das Gentes moderno 
recónhece que os rios navegaYeis pertencem ao 
domínio do Estado, eru que são interiores, ou aos . 
Estados, cujos limites marcão , OJ atravessão os 
respectivos territ.orios, cumpre dizer neste título 
-os principias geraes 1 que constituem o Direito 
Administrativo Brasileiro sobre a navegação flu 
Yial, capecialisando as Leis, Decret.os, Comen
çúes e Tratados, que a autorisao e regulão. 
, Os canaes oavcgaveis, a3sim como os rios e ca

naes não n:avegaveis, comprehendem-se tarnbem 
na Administração do Estado, ainda que sejao de
pendencias do dominio public~ (2), ou particular. 

(l) Y. §34Cap. ·l o no Uominio dó~stadu .. 
· (2) § (io Cap. :3o 'Do Dominio publico. 



§ 2" O Direito Administrativo · ácerca da navega

ção fluvial deriva-se de uous princípios geraes,quaes 
são : to, o dü:eilo do Estado a respeito das gran~es 
vias · de communicação, e sobre as dependencias 
do domínio _publico; 2", a nece.,sidade de pro te..,. 
teger um interesse coJ! eclÍYO, da agricultura e " 
industria. O principio relativo ao dominio pu
blico, e aos meios do transporte funda o direi to 
da Administração e da Po]i~ia ; o principio do 
interesse co1lecli vo ilrma o direito de in.specção e 
de autorisação. 

§ 3" Rios e Canaes navegavets. -'\ applicação 

mais exlcnsél do Direito Administralivo tem lugar 
a respeito dos H.ios e Canaes ~~·avegaveís ; meios 
naturaes de trauspo rte de pessoas e mercàdorias, 
forças motrizes de grande vanlagem l?ara a indus
tria-, lodos os carac teres se achão reunidos para 
dar ao mesmo tempo ao Estado o direito de Ad

rninislração e de Polic ia; o di reito de i nspecç~o 

e de aulorisaçao. 

§ 4o NaYegação do Amazonas (3) . E' em Yir-

(3) Y. 1\ota 4 no § 34 Cap . l o Do Domínio !lo Estndo. A 
abertura do Amazonas r:.o com mcrcio estrangcúo occupa a 

attençiio do Governo que deve tomae as precauçCies, quere
clamão a segurança e interesses do Imperio por aquelle lado. 
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lqde dos p1,inctp10s: qt!e acahamos de cxpôr nos 
paragraphos antecedentes que a Lei n. 586 de 
6 de Selemlwo de ·1850 autüri~a o Governo para : 
estabelecer no Amazonas, c agnas do Pará a na
vegação a vapor, que sina para correios, trans
portes, e rehocagem até ás Prov incias ·vizinhas: 
e terr itorios e::; trangeiros co:din antc's, co nsignando 
prestações a quem se propuzer a manter a di ta 
navegaç:"ío) ou emprega ndo embarcações do Es
!ado; é em virtude destes mesmos pr inc ipias que 
a Lei n. 7'26 de 3 de Ou tubro de '18:53 permit.
tindo resgatar o pr ivilegio co ncedido por trinla an
nos ::1 Companhia de nav egaç.ão do .\mazonas, !'oi 
subslí!nid;) o conlraclo de :30 de Ago~lo de 18:52 

I ' 1 ' - 1 -por OUtro, CUjas eonmçoe:; se acdaO anncxas ao 

Decr. n. '11 -Hi de ':.>de Outn1.;ro de 1 8~4, e que a 
Lei 934 de 20 de Ago~1o de -1857 autorisando a 

~ . 

innovaçrio do contrato celebrado com a dita Com-
panhia, se verificárão pelo Decr. n. '1 988 de 1 O 
de Outubro do mesmo anno as alteraçõe.3 COI1V e 

nientes a evitar a completa ruioa da mesma Com
panbin, exonerando-a de algumas obrigações; que 
excedião ás suas forças, quaes erão a ela coJoni
sação, e da cruarLa linha de navegação, que se 
estendia de Manáos a Santa Isabel, no Rio Negm, 
por se acharem ainda quasi inteiramente despo
voadas 8.s margens deste Rio; conservando--s i?. as 



outras rlres linhas-- d.e navegação, .redU-zidas p0-rém 
as. viagens .a . menor . numero 1 e" devandp-&.~ a.-. 
35:00,0$ a-subvençãü -coneetiida para <tue--a.,na;ve- · 
gaçào fosse- feita .. Gorn va:pore:!> -de -maior eapaci- .. 
dade, c de melhores proporçõe:s . ;, 

Esta subvenç!lo de 35 :000$ mensacs póde ser 
reduzida.,. . depois de passados qui.nze. annos1 á ,vista 
das circumstancias da Companhia, ficando porém . 
sal-vo sem1we -o dividendo ~ çle J2 °/n aos. Accio
nistas. 

O prazo de 20 armos é iixado para a duraçao 
da Companhia, á qual o 'Governo garante o pleno 
domínio dos terrenos , que lhe havião sido com~e

didos nos anteriores contractos. 
Accresce o Decr . n. 2107 de 20 de Fevereiro de 

1858, o qual . reconhecendo a inconveniencia da 
estipulação para reduzir a uma só as-duas v-iagens 
da 1• linha 1 a mais-impor! ante em razão de . com
prehen~er os principaes pontos commerciaes do .
Amazonas .. alterou a dita eslipulação, e restabe
leceu. a .viagem supprimida 1 . concedendo á Com,.. 
panhiar por este accrescimo de- serviço, a sulwen
ção addicional de 16.:00.QH por mez. . 

Os arts, 2o e 3o da nova .convenç~o tluvia.l entre. 

o lmperio do Brasil e a Republica do Perú admit
tem o > principio de . reciprocidade · para que as 

embarcações " perua~as ~ . bi·asileiras , regular-
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mente registradas, possão livremente :passar do 
Pení ao Brasil , e vice-versa, pelo rio Amazonâs 
ou Maranhão, e sahir pelo dito rio ao oceano, e 
vice-versa, sempre que se sugeitem aos regula
mentes fiscaes e de policia estabelecidos pelas 
autoridades superiores peruana ·e brasileira. De
creto no 2442 de '19 de Julho de '18õ9, acha-se no 
Appendice. 

§ 5" Navegação entr~ a Côrte e a ·Cidade de 
Nictheroy, Hios interiores das Províncias do Rio 
Grande do Sul, do Maranhão, Rio de S. Francisco, 
Canaes da Provincia do Espírito Santo. 

O De c r. n. i 737 de 19 de Março de 1856, que 
alterou em algumas partes as condições do de 
n. 1011 de '12 de Junho de 185'2, tem por fim me:
] hora r o serviço da navegação entre a Córte, e a 
Cidade de Nictheroy, estabelecendo meios mais effi
cazes de fiscalisação, e offerecendo maior com'
modidade e segurança aos passagei-ros; em. com
pensação eHe permitte á Companhia elevar a 
f 20 réis o preço das passagens nos dias uteis, o 
qual era de 100 réis, conservando-se o mesmo 
que estava fixado para os Domingos, dias Santos 
e de Festa Nacional. 

O'Decr. n. '1728 de 20 de Fevereiro de f8!H au-
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torisa a incorporação e approva os Eslatu·tos da 
Companhia -União- formada ria Cidade de Pe
lotas, na Província do Rio Grande do Sul, com 
o capital de 150:000$ , para · a navegação por 
vapor nos rios dessa Província. 

Com o mesmo fim foi expedido o Decr. n. 2020 
de 11 de Novembro de 1857 relativamente á na
vegação dos rios do Maranhão, sendo subvencio
nada pelos cofres publicos da mesma Província 
a Companhia, que ali s~ organisou. 

A Lei de 26 de Setembro do mesmo anno, no 
§ 5o art. 29 autorisa o Governo para auxiliar com 
a subvenção annual ele 30:000.$ qualquer Com
panhia, que tomar sobre si a navegação a vapor 
no Rio de S. Francisco, cuja exploração foi feita 
em 1852. -

O Governo auxilia · annualmente as obras elo 
c-anal do Rio Una, e elas ltaunas no Município ela 
Barra ele S. Matheus, que deve ligar a navegação 
do Rio daquelle nome com o ele S. Domingos na 
Província do Espírito Santo. 

Estes actos do Poder Administrativo Central, ou 
dos Poderes Geraes, que referimos para exemplos, 
são outras tantas applicações elos princípios estabe
lecidos nos §§ 2° e 3o deste titulo, isto é, do 
direito de Administração e de Policia, do direito de 



inspecção e de autorisação , que competem ao 

Estado (4). 

§ 6o Rios não navegave1s. A necessidade de 
proteger Ul)l interesse coJlectivo da agricultura 

(e industria; § 2o deste titulo, é o fundamento 
do · direitó da Administraçã.o a respeito dos Rios não 
nav~gaveis: nestes casos o meio de transporte é 
ohjécto secundaria ; vem a ser predominante só-: 
mente depois que a Administração usando do seu 
poder declara a navegabilidade do Rio ; e porque 
este poder se deriva do principio -o -Jeito dos Rios 
não navegaveis depende do domínio publico ·-se-

(4) Pelo Acto Addicional artigo 1'0 § 8° compete ás As
sembléas Provinciaes legislar sobre a navegação interior das 
respectivas Províncias, mas se o privilegio comprehender 
a navegação costeira o privilegio torna-se exorbitante, 
porque a ~oncessão pertence á Admi1'listração Geral do 
Estado, Lei de 9 de Outubro de 1835 ~ da mesma f6rma é in
competente o Governo Provincial para estipular condições de 
preferencia na descarga nas Alfandegas para as embarcações 
das Companhias, porque o:ffende os Regulamentos das Al- . 
fandegas, que não Bstão snj eitas ao poder Provincial. A rries
ma offensa existe na isenção da matricula em todas as viagens 
para os barcos de ·barra fóra. E' igualmente exorbitante a con
c.essão de marinhas para cáes de embarque e desembarque, ou 
outt·Ds misteres, visto qufl essa concessão depende da appro
vação doGov.emo Impm·ial. Aviso de 9 de Novembro del844. 
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gue~se que é principalmente o direito de inspecção 
e de aulorisação que o Estado exerce, ainda que 
algumas vezes tenha o direito ele Administração. 

A autorisação do Governo a este respeito compre
hende tudo quanto se refere a estabelecimentos de 
fabrícas, para o que se emprega o processo admi
nistrativo; sendo necessario que preceda consulta 
da Secção do Conselho de Estado sobre a conve
niencia, ou ínconveniencia- de r-ommodo et in
commodo - .-, informação do Presidente da Provín
cia depois de ouvir os Engenheiros encarregados de 
indicar as medidas proprias para evitar todo odam
no, e publicando-sepor Editaes o requerimento com 
o prazo de t:ces mezes para comparecer quem tiver 
de reclamar : o impetrante fica responsavel pelos 
perigos, que possão provir da concessão ; esta dá 
o direito ao uso da força motriz ela agua, e a Admi
nistração estipulando as condições, não póde ao 
depois retirar a concessão, salvo o caso de se mani
festarem imprevistos e graves resultados della (5). 

§ 7o Canaes artificiaes não navegaveis perten
cem á propriedade particular, porque sendo feitos 
em terrenos particulares, e pelo trabalho, têm re-

. -
cebido o caracter de propriedade particular; e a 

(5) Risolução de Co~i;;ulta de 27 de Julho de 1854 • . 



este respeito o Governo s6 tem o dlteito de inspec
ção e de autotisação para expedir Regulamentos 
sobre -o uso da agua, mas não para dispô r da col'
renteza della sem indemnisar os proprietarios de 
officinas mesmo não autorisadas : comtudo se a 
officina fosse collorada por ta! fórma que désse 
occasião a inundações, a inspecção e policia sobre 
a direcção das aguas lhe tié.s :ão direito de tomar 
todas as precauções necessarias. 

§ 8• O Direito Administrativo Brasileiro sob o 
ponto de vista da navegação fluvial comprelH~nde 
tarnbem as estipulações dos Tratados, Conven(~õ,es, 

e ajustes celebradas com os Governos das Repu
blicas limotrophes ao Sul do Imperio, e que 
tendem a organisar um accordo commum sobre 
à navegação dos Rios - Uruguay, Paraná, e Alto 
Paraguay (6), que facilitão a communicação com 

(6) O territorÍC! do Imperio do Bra-sil d:víde-se do daRe

publica do Paraguay pelo Rio Parauá desde onde começrto as 

possessões do Brasil, e por elle aeima até á foz do Iguatérny, 
seguindo por este Rio acima, e pelo seu galho pr" acipai (dei
xando ao N orb o seu confluente EscópH) até ás s11a-s mais a l-

r 
tas vertentes, e dahi pela linha mais Cürta. a prOcurá'' o alto da 
serra Maracajú, que divide as aguas do Paraná das do Pa

raguay, segue p ,~los cumes da dita serra, sendo as vertentes 

de leste do Brasil, é ás de .Oeste do Pat{l,gaay, até- che~·n.r ás 
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a Provinda de Matto-Grosso, a mais remo Lado inte
rior do Brasil,' cuja fronteira e interesses reclamão 
efficaz protecção dos Poderes Supremos do Estado. 

O Decreto de 11 de Abril de ' 1853 (7), que 
habilitou o porto de Albuquerque, na referida 
Provincia de Matto-Grosso para o commercio ge
:ral, o de 25 de Outubro de 1856 (8), que per-

primeiras vertentes do Apa, desce por este Rio até á sua con
fluencia com o Paraguay, desde onde a margem esquerda, ou 

oriental pertence ao Brasil, e a· direi~a, ou occideutal á Re
publica do Paraguay: da confl.uencia do Apa segue pelo Para
guay acima atá á Bahia Negra, onde as possessões do Brasil 

occupão ambas as margens do Paeaguay .-O reconhecimento 
desta fronteira funda-se nos pt·incipios- 1~ti possidetis, e Tra
tados de 13 de Janeiro de 1750, 1° de Outubro. de 1777. 

(7) Ficão creadas nas Províncias do Rio Grande do Sul, e de 
Matto-Grosso as Estações fi.scaes seguintes -Na de S. Pedro 

uma Alfandega na villa de Uruguayana, uma Mesa de Ren
das na de S. Borja, outra na Povoação de Itaqui, e outra final
mente na de Jaguarão; na de Matto-Grosso uma Mesa de 
Rendas na Povoação de Albuquerque-Decreto n. 1140 de 11 
de Abril ele ] 853. 

(8) O Decreto n. 1833 de 25 de Outubro de 1856 estabelece 
as seguintes regras para navegação directa para o porto de 
Albuquerque, e os casos, em que o transporte dos generos e 
mercadorias póde ser feito em navios estrangeiros -1 ", quando 
em qualquer dos portos do Imperio, em que existem Al
fandegas não se encontrem embarcações Nacionaes para car-
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mittlo, sob pavilhão --est~·angeiro, para o dito porto 
o transporte de mercadorias de producção nacio-

rega rem com destino ao porto de Albuquet·qne generos de 

producção e manufacturas do paiz, ou mercadorias estrangei

ras já despachadas para consumo, poderá o seu transporte 

ser fa cultado a navios esteangeieos por autorisação especial 

do Governo Imperial na Curte, e dos Presidentes nas Provín

cias: 2"', o despacho de taes generos não se fará todavia sem 

que o despachante deposite no Consulaúo em dinheiro a im

portancia dos respectivos direitos de exportação, ou os cau

cione com letras na fôrma do art. 2 43 do R egul. de 22 de Ju

nho de 1836 : 3a, na falta de navios que naveguem directa

mente·para o dito porto, os generos e meecadorias poderáõ ser 

rer.xportadas das Alfandeg~s elo Rio da Prata, ou baldeados 

em outras embaecações para o porto de Albuquerque, obser

nmdo-se as d·isposições seguintes : 1 n, o Administrador do 

Consulado, depois ele 01·ganisado o manifesto, r eunirá todos os 

despachos orig inaes, e preenchidas as formalidades elo art. 

312 do Reg. de 22 de J unho, os dirigirá ao Administrador da 

Mesa de Rendas de AlbuquPrque afim de servirem de guias á 

carga, quando ali houver de ser importada, e fazer-se por 

ellas o despacho; 2n, não serão cobrados direitos de consumo 

dos generos assim gLti ados se no pra7.o de anuo e meio se veri

fi car a importação por conta do proprio individuo, que os ex

portúra; 3·'~ nos despachos de exportação desta ultima especie, 

o prazo para aunullação das letras passadas em caução de di

reitos , ou para levantamento do deposito é ampliado a dous 

annos; 4•, as mesmas disposições são applicaveis aos generos e 

mercadOI'ias do paiz, que fõrr.m exportadas da Mesa de Rendas 

de Albuquerque para outros portos Nacionaes. 
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nal, ou já despachadas para consumo nos outros 
portos do Imperio, que só mente depois da con
venção de 12 de Fevereiro de 1858 podem ter 
plena execuçao, provão incontestavelmente a soli
citude do Governo imperiaL 

§ D" Navegação do Uruguay. E' commum entre 
o Brasil e o Estado Oriental a navegaçao do Rio 
Uruguay e de seus affiuentes pelo Tratado de 12 de 
Outubro de '1851. 

§ 10. Princípios qne devem regular a navega
ção fluvial entre o Brasil e a Republica do Uru
guay.-Dar-se-ha a maior facilidade possível á 
:l)avegação e commercio de cada Estado ribeirinho 1 

isentando os navios que passarem em transito di
recto de escalas forçadas de todo o imposto nao 
convencionado, e por qoaesquer outros meios que 
se julguem convenientes. 

A Policia de cada Estado contra os eml)arques 
e desembarques clandestinos será em geral exer
cid-a em terra, ao longo de suas margens, ou sobre 
o Rio por meio de embarcações mercantes ou de 
guerra. 

O direito de praticagem será percebido con
forme a tarifa estabelecida de commum accordo 
,para cada Rio. 

Cada Governo instituirá um Commissario ger~l 
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e Commiss-arios parciaes para inspeccionarem a 
navegação fluvial dentro dos limites de seu res
pectivo territorio, e velarem para conservação do 
rio, pharóes, balisas e quaesquer outros signaes 
n.ecessarios á navegação. 

Os navios de guerra dos Estados ribeirinhos 
gozaráõ de liberdade de transito e de entrada 
em todo o curso dos Rios accessivel aos navios 
mercantes. 

Os navios de guerra das Nações não ribeirinhas 
sómente poderáõ chegar até onde em cada Estado 

ribeirinho lhes fór isso permittido, não podendo 
a concessão de um Estado estender-se além dos 
]imites do seu terrítorio, nem obrigar de fórma 
alguma aos outros ribeirinhos. 

O regimen sanitarío applicado ás procedencias 
suspeitas será regulado de ~ma maneira uniforme, 
e por accordo commum de todos os Estados ri
beirinhos, de maneira que em cada um delles se 
conciliem as precauções sanitarias com os deveres 
da humanidade e os bem entendidos interesses do 
commercio e navegação geral; Accordo de 15 de 
Setembro de 1857 entre o Brasil e a Republica 
Oriental do Uruguay sobre os princípios que de
vem regular a navegação fluvial entre os dous 
paizes. 
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§ '1 '1. Navegação livre dos Rios Uruguay, Pa

raná e Paraguay. Conforme o que fôra estipulado 
no Tratado de '12 de Outubro _de '185'1, e como_ 

consequencia das anteriores estipulações consa
gradas na Convençao preliminar de paz de 27 de 
Agosto de '18.28, e no Convenio de 29 de IHaio 
do mesmo anno celebrado entre o Brasil, o Estado 
Oriental do Uruguay e os Estados de Entre-Rios e 
Corrientes, concordando estes al! ia dos no art. '14,. 
elo de 2'1 de Novembro do dilo armo em que se 

o Governo da Confederação e os dos outros Estados 
riberinhos não quizessem admittir a livre nave
gação, nem convir nos ajustes para esse fim ne
cessarios, os Estados de Entre-Rios e Corrientes, 

assim como o Estado Oriental a manterião entre 
si, e entre /e11es sómente se trataria de estabelecer 
os H.egulamentos precisos para a Policia e ·segu

rança da dita navegação: o Governo da Confede
ração Argentina (9) rati!icou o empenho contrahido 

(D) O T ratado-de limites de 14 de Dt~zembro de 1857 entre 

o Imperio do R·asil e a Confedera-;ão Argentina consagra 

uma linha importante de iwssas fronteims entre os Rios Uru-__.. . 
guay e Paran{t ; esta linha é descripta no art. l 0 da seguinte 

fónna: «O tenitorio elo Imperi.o do Brasil divide-se do da Con

federação Argent.ina pcÍo H io Uruguay, pertencendo toda_ a 

m~Hgem direita ou Occidenta l á Co:tfedera ção, e a esquerda ou 

Oriental ao Bmsil, clesrlc a foz do aiUucnte Quarahim até ú do 
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nesses ajustes, e especialmente no Tratado de 
amizade, commercio e navegação de 7 de Março 
de 1856, negociado com o Drasil, e por elle ·se 
obrigárão as duas partes contractantes a adaptar 
como basçs da navegação dos rios Paraná, Uru
guay e Paraguay, na parte qne lhes pertence, 
aquellas disposições que majs e fficazmente con
tribuíssem para o desenvolvimento da navegação 
fluvial. 

O Governo da Confederação Argentina, reco
nhecendo desde logo a conveniéncia de dar mais 
amplo desenvolvimento ao principio da livre na
vegação dos Rios Uruguay, Para ná e Paraguay 

Peperi- guassú, d' onde as possessões brasileiras occu pão as 

duas margens do Uruguay. Seg ue a linha clivisoria pelas 

aguas do Pepet·i-guassú até á sua origem J)l'Íncipal ; desde esta 

continúapelo mais alto terreno a encontrar a cabeceira princi

pal de ·Santo Antonio até á sua entrada no Iguassú ou Rio 

Grande de Coritiba) e por este até á sua conBuencia com o 

Paraná. O tel'l'eno, que os rios Peperi-guassú, Santo Aotonio, 

Iguassú separão, para o lado do Oriente pertence ao Brasil, e 

para o lado do Occidente á Confederação Argent~na, se rido elo 

domínio commum das duas nações as aguas elos ditos dous 

primeiros B.ios em todo o seu curso, e as elo Iguassú sómente 

desde a confluencia do Santo Antonio até ao Paraná . >> Para 

evitar duvidas fica declarado qde os rios P eperi-guassú e 

Santo Antonio são os que forão reconhecid'os em 1759 pelos 

dcmarcacloi'es do tratado de 17Gü. 
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sobre bases conformes ao Tratado de 7 de Março 
de 1856 e aos princípios geraes consignados em 
outros actos internacionaes vigentes, conveio nos 
artigos seguintes:-· « A navegação dos rios Uru
guay, Paraná e Paraguay é livre para o commercio 
de todas as Nações desde o RiO da Prata até aos 
porlos habilitados, ou que para esse fim fôrem 
habilitados em cada um dos ditos Rios pelos res
pectivos Estados, conforme as concessões já feita s 
por cada uma das Altas Pélrles Contractantes em 
seus Decretos, Leis e Tratados. >) 

A liberdade de navegação concedida a todas as 
bandeiras não se entende a respeito dos affiuenles 
(salvas as estipulações especiaes em contrario) nem 
da que se faça de porto a porto da mesma Nação. 

Assim esta como aquella navegação poderáõ 
ser reservadas . por cada Estado para a sua bandei
ra, sendo comtudo livre aos cidadãos e subditos dos 
outros Estados ribeirinhos entregar suas mercado
rias nas embarcaçnes empregadas nesse commercio 
interior, ou de cabotagem. 

A convencão de 20 de Novembro de -1857 con
signando os mesmos princípios do Accordo de ·I tJ de 
Setembro do dito anno, não só a respeito da liber
dade de transito dos Navios de guerra dos Estados ri
beirinhos, e das Nações não ribeirinhas, mas tambem 
as mesmas bases para organisação dos Regulamentos 
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de poliéia fluvial, e deregimen sanit.ario applicado ás 
procedencias suspeitas, § 1 O deste titulo, no art. 40 
dispõe que « se acontecer que os outros Estados 
dbeirinhos recusem a sua adhesão, o Brasil, e a Con
federação Argentina trataráõ de realisa-la por si 
sómente nos limites de seus respectivos territo
nos. >l 

O pensamento da eiiltipulação do art. 41, que 
fixou o prazo de seis aunos para a duração da 

convenção fluvial, não é pôr em duvida os princípios 
geraes_da livre navegação anter·iormente reconheci
dos, mas só se refere aos detalhes, que podem variar 
com o tempo, e circumstancias peculiares de cada 
paiz; devendo preceder annuncio de uma das partes 
contractantes da intenção de modifica-la, e com 
anticipação de 8 mezes, e especificar as bases, 
que se julgue conveniente modificar e o sentido da 
modificação. Convenção entre o Governo Impe
rial e a Confederação Argentina de 20de Novembro 
de 18;)7 sobre n-avegação fluvial, completando 
as estipulações do Tratado de 7 de Março de 185fl, 
Appendice. 

§ 12. Navegação do Alto Paraná, e Alto Paraguay. 
Para fixar e regular por um novo accordo a intel
ligencia e pratica do Tratado de 6 de Abril de 18~6, 
objecto das differenças sobrevindas, e das redama-



ções do Governo Imperial contra a vexatoria e 
offensiv·a policia, a que foi obrigado oc;ommercio da 
Província de I\'Iatto-Grosso, e o transito das pessoas 
que de lia sahião, ou para ella se dirigião, contra a 
longa escala, a que erão forçados os navios Brasi~ 
leiros, que sqmente transita vão pelas agnas da Re
puhlica, contra a exigencia de ser essa navegação 
dirigida por praticos paraguayos, contra as imposi
ções, com que era gravado o simples transito dos 
navios-e subditos brasileiros, e íinalmente contra a 
Soberania exclusiva, que o Governo Paraguay o pre
tendia exercer por meio de seus Regulamentos sobre 
a parte do rio Paraguay -comprehendida entre o 
Apa, e o forte Olimpo, o plenipotenciario brasilei
ro offereceu como base do accordo relativo á intel
ligencia do sobredito Trata do de 6 de Abril a con
venção celebrada com a Confederação Argentina, e 
assignada na cidade de Paraná em 20 de Novembro 
de '1857,o Governo Paragua_yo sem adherir á dita 
convenção . a aceitou como base util para solução 
das questões pendentes entre os dous Governos, e 
firmou em 12 de Fevereiro de '1858 uma nova con
venção fluvial garantindo o principio da livre na
vegação dos rios Paraná e Paraguay, salva a res
tricção do art. 3° quanto ao Hio Paraguay, que 
sómente poderád subir) ou descer pelas aguas de 
cada Estado até tres na'vios de vela {)U a vapor; 
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juntos, ou separadamente ficando para esse fini 
revogada a clausula do art. '18 do Tratado de 6 de 
Abril de 1856, que limitava esse numero a dous, e 

exigia que a àrqueação não excedesse a seiscen!9.s 
toneladas , nem o armamento a oito bocas de 

fogo. . 
Fica expressamente entendido que os navios de 

guerra de cada uma das Altas-Partes Contractantes 
térão reciprocamente direito nos E:elis respectivos 
territorios fluviaes á maior franqueza, se de maior 
franqueza ahi gozarem os de qualquer outra Nação. 

§ 13. Formalidades exigidas para os navios com 
destino á Província de Matto-Grosso. Os navios, 
que se empregarem no commercio direclo de Mat
to-Grosso, são obrigados a tocar em dous pontos 
só mente em virtude da Convenção de '12 de Feve~ 
reiro celebrada com a Republica do Paraguay : no 
to, subindo o rio em Humaitá terão de exhibir à 
carta de saude, e certificado de sua nacionalidade, 
tonelagem, procedencia, e destino ; no 2°, no forte 
Olympo entregaráõ o passe, que alli tiverem recebi~ 
do; estas formalidades devem ser'preenchidas nos 
mesmos pontos, mas na ordem inversa, pelos na
vios, que descerem da Província de-Matto-Grosso : 

A designação do forte Qlirnpo, e os actos, que aJÜ 
devem ter lugar, pão poderáõ ser em tempo algum 
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allegados como prova de direito ao territorio con
testado na margem esquerda do dito Rio. 

S6 eventualmente, ou nos portos, em que vo
luntariamente entrarem, terao de apresentar os 
seus papeis, e sujeitar os passaportes de seus pas
sageiros ao exame J e visto da autoridade paraguaya; 
estas diligencias não importão onus algum pecu
niario , e serão executadas do modo o mais expedito, 
a qualquer hora do dia desde o nascer até ao pór 
do sol. 

§ 14. Outras modificações feitas pela Convenção 
Fluvial de 12 de Fevereiro de 1858 ao Tratado de 
6 de Abril de 1856. - O serviço de praticagem fica 
declarado por uma e outra parte inteiramente fa
cultativo. - Os paquetes de vapor, assim como os 
navios de guerra gozaráõ de maior facilidade po
dendo communicar com a autoridade local até ás 
f O horas da noite, durante o verão, e até ás 9, du
rante o inverno; elles são obrigados a communicar 
sómente com a Fortaleza de Humaitá, subão ou 
desção o Alto Paraguay, para declarárem a sua na-. 
c ionalidade, procedencia e destino. 

O Alto Paraná, que pelo tratado de 6 de Abril 
f3e achava nas condições do Alto Paraguay: fica pela 
nova Convenção collocado em outras especiaes, 
sendo permittido aos navios que subirem para as 



po.rtos brasileiros, ou de] les procederem, apres.en
tarem-se ás Estações Argentinas ou ParaguayaS\ , 
conforme mais lhes convier. 

A questão relativa á policia do Rio Paraguay 
desde o Apa até o Rio Branco é decidida por um 
accordo negat ivo prescindindo os Govern0s do Bra-: 
sil e elo Paraguay dos meios autorisados pela (}@n
venção ( emquanto não fôr ajustado o reconheci
mento de limites dos dous paizes) salvos os caso~ 

de invasão dos indígenas, em que será licitq a uma 
e outra Autoridade perseguir os invasores do seu 
territorio. 

§ 15. Bases para organisação dos Regulamentos 
Fiscaes. Será adoptàdoTeciprocamente pelos dí)us 
Rstados o p.rincipio de unformidade no system_a de 
arrecadação dos direitos da Alfandega, porto, pha
rol , praticagem , e policia. 

A importação, ou exportação de mercadoria~ 
pelas margens dos Rios, ou suas ilhas, assim como os 
alijamentos, ou baldeações fóra dos portos designa

dos, sem prévia autorisação, nem por causa de 
avaria , ou outra circumstancia extraordinaria , sem 
participar aos Empregados da Estação Fiscal mais 
proxima , e na falta destes á Autoridade local , fi-

. caráõ sujeitos á multa , além da perda do contraban
d6, e das outras penas comminadas pelas Leis geraes 
do paiz . 

49 30 
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-A tentativa de importaçãO, ou exportação frau-

. dulenla) que tiver sido manifestada por actos exte

riores, e seguida tle principio de execução, se deixar 
de ser levada a effeito por circumslancias fortuitas) 
ou independentes da vontade do autor, será punida 

com as penas da importação ou exportação frau

dulenta. 
A' apprehensão de mercadorias, ou embarcações 

por causa de contravenção de medidas fiscaes , , ou 

policiaes conceder-se-ha levantamento mediante 

fiança idonea do ' 'alor dos objectos apprehen
didos. 

§ '16. As de mais estipulações da Convenção 
addicional de 'l 2 de F evereiro de 1858 , não só 

favorecem o livre Lransilo , prevenindo a necessi
dade de porlos de escalas e os casos de entradas 
(orçadas, e de naufragios, màs até arnplião os di- . 

reílos e obrigações, que firmou o Tratado de nave
gação tluvial com o Paraguay de 6 de Abril de 
1856. Ambos se achão no Appendice nos Decr~ los 
ns. 1782 e 2155. 

TITULO X . 

. § J o A regul aridade dos Correios, e a maior 

celeridade da sua marcha , além de coucorrerem 
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· para facilitar e desenvolver as relações sociaes, 
attestão a civilisação do paiz : aos Poderes Su
premos do Estado inc~mbe promover o seu melho
ramento. 

§ _2o , O Decreto de 5 de Março de 1829, creando 
um . Director Geral dos Correios para o Governo 
Economico e Administrativo do Correio Geral da 
Côrte e das Províncias, estabeleceu lambem os 
Correios M ritimos, determinando no art. 99 do 
Regulamento da mesma data que no principio e 
meiado de cada mez se expedissem paquetes do 
porto da Capitàl do lmperio para os portos do Norte 
e para os portos elo Sul. 

§ 3" Organisação actual. l) Regulamento n. 399 
do 2'1 de Dezem,bro de 184·4, expedido em vir
tude da autorisação concedida pelo art. 29 da 
Lei de 2·1 de Outubro de ·J 843, revogando as 
disposições anteriores, organisou a neparlição dos 
Correios da maneira seguinte :- Directoria Geral 
do Correio, que é composta do Director Geral, 
Official maior, dous Officiaes, e dous Amanuenses ; 
Administração do Correio da Côrte e Província do 
Rio de Janeiro , constando de Administrador, Aju
dante, Contador, Thesoureiro, dons Fieis, quatro 
Officiaes, cinco Segundos Officiaes , Agente do 
mar, seu Ajudante, dez Praticantes e dous Correios 
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àe officios: a Administração dos Correios em cada 
uma das Províncias do Imperio_ consia de Admi
n.istrador, um Ajudante e mais empregados de

signados na Tabella annexa ao dito Regulamento, 
á proporção do serviço dos Correios em cada uma 
das referidas Províncias. 

§ 4" Nomeação elos empregados. São nomeados 
por Decreto Imperial os empregados da Directoria 
Geral e das· Administrações, bem comQ os Agentes 
e Ajudantes elas Agencias dos Correios ; exceptuão
se os Amanuenses e Praticantes, os Agentes e Aju
dantes do mar, os Porteiros e seus Ajudantes , 
os quaes são nomeados por Portaria do Ministro. 

§ 5o Attribuições do Director Geral e dos Adwi
nistradores dos Correios das Províncias. Ao Director 

I 

Geral são subordinados todos os Administradores, 
Agentes e mais empregados dos Correios; o Di
rector Geral é subordinado ao Ministro elo lmperio; 
conseguintemente 
· Ao Director Geral compete: 1 •, informar ao 

Ministro do Imperio sobre a idoneidade dos pre
tendentes aos empregos elo Correio, bem como 
sobre o accesso, aposentadoria ou demissão de 
qualquer · dos empregados; 2°, decidir sobre as 
duvidas e confliclos que se suscitarem entre os 
-differentes empregados no desempenho de suas 
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funcções, quando urjão ou estejão resolvidas tl'á' 

legislação dos. Correios, participando ao Ministro 
do Imperio; 3° , tomar contas aos Administradores e 
Thesoureiros; 4o, organisar o orçamento geral d·a 
receita e despeza de todos os Correios; ;so, fisca
lisar, promover e dirigir a Administração de todos' 
os Correios. 

Ao Administrador do Correio da Côrte e Pro
víncia do Rio de Janeiro compete : '1 o, dirigir e 
distrihuir os trabalhos da Repartição, da qual é 
o Chefe ; 2°, fi~calisar a receita e despeza; 3°, vi
giar que todos os empregados e mais pessoa·s 
occupaclas no serviço elo Correio cumprão exacta'
mente com os seus deveres; 4o , impôr multas por 
infracção elo Regulamento , e prisão até seis dias 
ás pessoas occupadas no serviço elo Correio; õo, sus
pender de suas funcções a qualquer empregado 
que offencler a inviolabilidade do segredo das cartas, 
ou que dentro da Repartição o desattender, man
dando prender aos empregados que fôrem achados 
em flagrante delicto ; 6°, .nomear interinamente 
quem sirva nos impedimentos ou faltas ele qual

quer que não tenha substituto marcado; 7o, for
necer ao Presidente da Província quantos esc.la
recimentos exigir · sobre os Correios della e seu 
pessoal; go, nomear os empregados subalternos que 
fôrem necessarios, com tanto que não excedão a-o·, 
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numero determinado, e bem assim suspendê-los 
ou demitti-los quando julgar conveniente; 9°, in
formar ao Direc!.or Geral que pessnas tenhão a 
necessaria idoneidadt~ para os en~ pregos dos Cor
reios, e bem assirn sobre o acce ;::s<\ aposentadoria 
ou demissão dos empregados; 'l 0", exercer toda 
a mais autoridade economica e administrativa do 
Correio da Côrte . e Província do Hio de Janeiro ; 
'1 ·I 0 , determinar as despezas na fôrma prescrip la 
peJo Regulamento. 

Os Administradores dos Correios das outras Pro- , 
vincias do Imperio servem de Thesoureiros pres
t-ando fiança , rxercem todas as funcções que são 
da competencia do Administrador do Correio da 
Côrte, e prestão todo o mais serviço que fôr ne
ressario para o promplo e regular andamento do 
expedien te' da Repartição a seu cargo. 

§ 6° Regimento intemo. O Regulamento interno 
da Administração Q_o Correio da Côrte e Província 
do Rio de Janeiro approvado por Decreto n. 63 7 
de '27 de Setem bro de '1849, modificando o c!e 
21 de Dezembro de 1844 e as lnstrucçôes de ·15 de 
Dezembro d(• ·1847, encarrega o trabalho do Correio 

_a diversas turmas , cujos Chefes são nomeados pelo 
;\dministracloL distribue as horas para o compa
r,ecimento e retirada de cada uma dellas, determina 
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que o serviço extraordinario seja dividido com 
igualdade entre os empregados, crêa Caixas Fi
liaes, dando fqculdade ao Administrador para 
augmentar o seu numero e designar os pontos em 
que devem ser collocadas, organisa a turma da 
Thesouraria , espec ificando os seus trabalhos, pres
creve as regras da escrii?luração da Contadoria; 
ajuntaudo os - modelos que devem ser seguidos, e 

estabelece o processo das co o las do debito e credito 
da Administração do Correio: e a fórma por que 
hão de ser escriptos os balancetes da receita e 
despeza, e o balanço geral definitivo do anno fi-: 
nanceiro , revogado o art. 259 do Hogulart1ento 

de 2'1 de Dezembro de ·1844, na parte ~órnente 
em que obriga aos Agentes elo Corre io a rernetterem 
o balanço annual. 

Com o fim da segurança , regularidade e pres~ 

teza na conducção e entrega da correspondencia 
pelo Correio, o Decr. n. 638 de 28 de Setem
bro de 1849 manda observar em todas as Admi-: 
nistrações do Correio do lmperio as seguintes dis

posições do Hegulamento interno do Correio da 
Côrte relativas ao não seguimento das cart~s vindas 
de. paizes estrangeiros, para Correios estrangeitos, 

salvo se houver quem pague o devido porte; ao exa
me para verificar se o sello é su fficiente, verdadeiro 
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ou falso, sendo remetüd-os pelo Administrador ao 
Cnefe de Policia todos os eselarecimen.tos, que 
obtiver; ou a.o Delegad:o ou Subdelegado de Po
}icia~se o' faeto se verificar ern Agencias, m;n. qu:e não 
<?·stiver presente o Chde de Policia, sendo n'esse ca:so 
a partici;pac:ã·o~ e remessa dos esdaTecim.entos feita 
pelo Agente; aos impressos , e ás cartas e mais 
papeis seguros, e aos officios remettidos por uma 
Antori·dacle' á outra, supprimidasas guias, que peJ'O 
Regulamento de 21 ele Bezembro acompanha.vão 
os ditos- ofiicios; e ás embarcações de na·vegação 
i-nterior ohrigadns a conduzir gratuitamente as 
malas d0 Correio para os portos, e lugares de 
seus destinos~ 

Pa-m evitlar a d1emora na entrega das- cartas , e 
expedição das listas, o Decr. n. 1682' de 28: de 

Nowiembro de· 1855 alterando algumas disposições 
do Regulamento de 21 de· Dezembro de '1844, 
estatuio que as listas nominaes, que devião sem
pile aeompan:har as malas , fossem substituídas por 
simples facturas nas- que fossem· remettidas por 
mar, onde não são tão faceis os abusos como póde 
ac:outecer com as listas terrestres; igualmente o 
Regulamento·interno do Correio foi alterado pelo 
Decr. n. ·!694 de 24 de Dezembm do mesmo anno 
de 1.8!55· dimdo ·melhor ordem ao serviÇo. 



§ 7o Correio Urbano. Em \irtude da aulori
sa·çao do Decreto de 21 de Setembro de '1' 849 
e Áviso do Geverno ln1perial de f9 ele Janeiro 
de '1857 organisado o Correio Urbano na Côrte , 
e· expedido pela Directoria Geral o respectivo Re
gulamento interno em 4 de Março do mesmo anno 
d'e conformidade com o disposto no § 2° do art. 
2° do Regulamento ele 2'1 clé Dezembro de 1844·, 
foi a Capital do Imperio dividida em oito distric

tos , e para cada um delles creado um C:arteitO·, 

que o deve percorrer quatro vezes cada. dia, sa
hindo do Correio ás 9 e '12 da manbãa , ás 3 e 6 
da tarde ; sendo obrigado não só a distribuir a 
correspondencia , que para esse fim lhe é dada , 
mas ainda a abrir e tirar das caixas existentes no 
seu districto , e levar ao Correio as que nellas en-: 
contrar . 

Mediante uma modica quantia o Correio se en
carrega de levar uma carta de um a ou tro extre
mo· da Cidade , e a população reconhece a neces

sidade de aproveitar-se deste meio economico de 
communicação. 

Nas Capitaes das Províncias mais populosas de
ve-se tentar o ensaio deste melhoramento do Cor
reio da Côrte. 

~ 8° Refonna' do · Correio· Geral. Os qúe se 
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oppoem á disposiçao do ~ 8° do art . .29 da Lei 
de 26 de Setempro de 'l 857, que aulorisa o Governo 
para reforn1ar o Correio Geral organisando nma 
Secção especial para o serviço postal para fóra 
do lmperio, comtanl() qu t~ o augme·1llo da des
peza seja compensado com a vantagem do aecres-

. simo da receita , allegão em seu l'avor- a falta de 
exposição de motivos para se conhecer o pensa
mento do Legislachr, e que estando o Correio or.::. 
ganisado de modo conveniente a preencher o fim 
da sua instituição , não precisa dt> reforma; toda
via comparado o estado actual elo estabel ecimento 
com o de onlrns paizes vê-se qu e se acha longe 
da perfei çiTo a que póde altingir. 

Além disso o SJS!ema de porte uniforme adop
tado no Correio Inglez , e que alguns pensão ser 
o melhor, é inapplicavéÍ ao nosso paiz , ondt' as 
distancias são tão consideraveis, que excluem a 
base e o fundamento do systema inglez; e por
que se acha ern pratict:~. niio se segue que seja o 
mais razoavel, nem o iJMis vantajoso. 

As difficuldade~-; reaes st"ío pois a falta de boas 
estradas, a desproporção da população com o ter
ritorio~ e a insufficiencia dos meios pecuniarios, 
visto como a perfeição no serviço do Correio de
pende do concurso destas circumslancias ; logo 
que fóreul removidos estes obstaculos a reforma 
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do Correio se rea li san1 f'Oh re bases mais conve
nientes, quae:; devem ser as seguintes: - dar-~e 

melhor organisação á Dircctoria Geral dos Correics 
com o lim de dota-la dos tne!os de acção) de que 
carece para n desempenho de suas l'uncçõeB, aug
mentar o pessoal elas administrações dos Correios 
das Provincias á porporção do maior de~envol

vimento da correspondencia , estabelecer o sys
tema do porte por distancias ('I ), e dos portes 
mixtos. 

§ go Secção especial para o serviço posial para 
fóra do lmperio. Quaes são os embaraços que se 
aoresentão á execucão desta Lei? A C:onvenrão 

l -· ... 

postal celebrada com a Real C:>mpanbia de Pa-
quetes de SouthampltH1) não haver outra linha de 
paquetes a vapor para a Europa, o novo onus de 

(l ) Fixado o calculo exacto tl.as verdatl.eirns distancias , e 

tendo-se attenção a creaçiío das Províncias do Parauá e Ama

zouas, e a communieação pelo P nraguay !'ara o Matto-Grosso~ 

nos arts. 60 a 83 do R egulamento de 5 de Março de 1829 se 

encontrão as regras priucipaes para regulação do porte das 

cartas desde o mínimo até o maximo tanto )!fi ra os Correios 

terrestres, e marítimos, mas ílÍnda para as que fôrew ui rígidas 

pelos paguetes ing lezes ; admittidR a modificação gue o 

Governo julga1· necessar1a, em razão da difJerença das 

épocas. 
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sujeita r-se a portes todas as cartas, que· fôrem 
remettidas para paizes estrangeiros. 

EstabBlecido porém o syslema dos portes mixtos, 
isto é, ser permiltido pagar ou não pagar o porte 
no acto do recebimentó das cartas pelo Correio, 
ir a carta franca, ou não franca, desapparece o 
inconve·nienle do porte prévio, e celebrando-se 
novas convenções postaes com a Legação da Prus;.. 
sia, com o Encal'regado de Negocios da Sardenha, 

com o Senado de Hamburgo, que pretendem uma 
agencia igual á ingleza, ou com quaesquer outros 
Governos, ou Companhias , · que se ofl'erecerem, 
neutralisar-se-ha o monopolio da Real Compa
nhia de Paquetes de Southampton, e a organisação 
da Secção especial para o serviço postal para 
fóra do lmperio será effectuada·, havendo a com

pensação compatível com o accrescimo da re

ceita. 

§ 1 O. Paquetes a Vapor. A necessidade de 
approximar do centro do Governo as Províncias 
. mais remotas do Imperio , para que podessem co
lher com maior facilidade e rapidez o beneficio 
da Administração Geral, a conveniencia de reduzir 
o preço das passagens, e de assegurar m~lhor 
as · commodidaues dos passageiros, tudo concorreu 
para a substituição do Contraclo de 1 O de Março 



ele '1851 C(f1ebrado com a Companhia Brasileira 
de Paquetes a Vapor (2), os quaes làevem partir 

(2) Instituídos os antigos pnquetes pelo Regulamento de 

5 de Março de 1829 para servirem de Correios Marítimos, esta 

obrigação foi imposta pelo Regulamento de 21 de Deze1i1bro 
de 1844 a todos os navios nacionaes de guena ou mercantes, 

bem como as embarca.ções estrangeiras, com cujo Governo 

tiver o do Brasil_ estipulado a este respeito, devendo conduzir 

as malm;; para os pprtos, a que se dirigire!{l, ou deverem tocar, 

sob a pena ele multa de l 00 a 200$ sendo de viagem de long·o 

curso, e ele 50 a 1 OOS sendo de cabotagem, jnclusivamente 

os navios de guerra Brasileiros, salvo quando o bem do ser

viço publico, ou Ordem Superior exigi1· que não manifestem o 

seu dest-ino, ou o dia da sahit!a; observando-se com os navios 

das Nações estrangeiras, com as quaes fór estipulaJu a con

ducção das malas elo COI'reio, u que estiver convencionado, e 

na falta de penas aos tra:1sgressores das respectivas estipula

ções, deve- se reconer ao Governo Imperial para providenciar 

o que fôr necessario. Em todos estes casos o Administrador 

do Correio é autorisado a guardar as cartas e mais papeis, 

que houverem na Administração para os portos dos destinos dos 

referidos navios, afim ele serem remettidos pelo primeiro pa

quete, ou ba1·ca ele vapor, uma vez que s~ja notaria deverem 

estes fazer a viagem com mais brevidade, sendo os Conu~an

dautes, Capitrtes, ou Mestres desses paquetes ou barcas, su

jeitos ás mesmas obrigações, e multas estabelecidas par·a as 

embarcações mercantes; excepto se nos subscriptos das car

tas e mais papeis se declarar qüal a embarcação por que devem 

ser conduzidos. porque então s6 terá lugar se esta não fizer a 
viagem, ou não conduzir a mala. 
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elo porto da Capital elo Imperio para os portos 
elo Norte, e para os portos elo Sul. 

As condições annexas ao Decr. n. '15 '15 de 3 
ele Janeiro ele 1855 substiluindo o Contracto de 'lO 

I 

. de Marçc> de 185'1 . pr~ra melhorar o serviço dos 
paquetes a vapor pertencentes á Companhia Bra
sileira, supprem a falta, que se !'azia sentir de com
municaçõe~ regulares , dependentes da acção do 
Governo coill a Praça de Montevicléo, que tão 
immedialas relações manlém com as da Côrle , e 
Rio Grande do Sul , resl_abelecem as duas viagens 
mensaes, <~ elevão o nu mero dos passageiros do Es
tado) especificando as clausulas necessarias para 
as concessões dos passageiros, e acautelão a ma
neira do Lransporte dos soldados e recrutas, sem 
grande onus da Fazenda Publica; a Lei li. 84-f) 
de 28 ele Maio de 1856 apprnvou eslas condições, 
mandando que a Companhia de accordo com o 
Governo proced esse á Jotaçrio do numero dos pas
sageiros , qu e pôde admittir cada um dos paquetes, 
não se pollendo exceder o numero marcado senão 

em circumstancias extraorclinarias. 
Tendo havido porém 'reiteradas reclamaçües se

bre o modo , pelo qual se lem feito a navegação 
da linha elo Sul, o Deer. n. 2045 ele 9 de De
zembro de ·18!57 innovou o Contraclo celeb rado 
com b Gererne da Companhia Brasileira de Pa-



479 

quetes a Vapor a Z de Janeiro de ·1855, já em 
relação á maior capacidade e segurança dos va
pores, jâ quanto á cel eridade das viagens, Psli
pulações qu e (-icárão dependentes da approv ·1ção 
da Assembléa Geral Legislativa , visto que impor
tando ~os melhoramerítos referidos , despezas mais 
avultadas, não se achava o Gov erno autorisado 

d I . f para man a-, as sat1s azer . 

§ 'l ·J. Outras Compauhias de Navegação a Va
por subvencionadas pelo Estado. Consequencia 
do principio exarado no § 'i " deste titulo, qnal é, 
que aos Poderes Suprernos do Estado· incumbe 
promover o melhoramento dos meios de facilitar, 
e desenvolver as rela ções sociaes a Lei n. Ç) 36 
de 5 de Setembro de 1857 autorisa o Gov·erno 
para estabelecer a navegação por vapor (3~ entre 
o porto do Ri o de Janeiro e a Cidade da Vic toria, 
na l)rovincia do Espiriio Santo, e a estendê-la ao 
porto de Ca ravellas; na da Hahia. -

Dom; aclos . da Administração. forão expedidos 
em virtude da autorisação desta Lei , os Deeretos 
ns. 2057 de 'l 9 ele Dezr' mhro de 'l 857, e '2063 de 

(3) Trata-se da substituição do vapor pela electriciclade; as 
experieucias feitas em pL'esença do Governo Imperial obt iverão 

resultados satisfactorio s . 
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:23 dp mesmo mez e anno, o primeiro approvando 
o Contracto celebrado coin o Presidente da Com
panhia Mucury paril navegação por vapor, entre o 
porto rdo Rio Janeiro e o de Caravellas com escala 

pela Cidade da Vieloria; o seg.unde approva'ndo o 
Contracto celebrado com outro Empresario para 
navegação por vapor entre o dito porto do Rio de 
Janeiro) e o de S. Matheus, com esea]a por ltapemi
rim, e a mesma Cidade da Victoria: de igual natu
reza é o Decreto n. 2~16 de 7 de Agosto de '1858. 

§ Li. Competencia administrativa. Ao Governo 
Geral compete decidir sobre a perda da quantia de
positada no Thesouro Nacional pela Companhia de 
Paquetes a Vapor no caso · desta faltar á execução 
de todas, ou de cada uma das condições do seu Con
tracto, art. 30 das condições annexas ao Decreto de 
3 de Janeiro de 1855. 

Ao mesmo Governo Geral compete impôr a pena 
de multa até á quantia de 400$ ás Companhias de 
Navegação a Vapor no caso ele faltarem a qualquer 
elas condições estipuladas nos seus Contractos, con
forme a natureza e gravidade ela falla, Decretos 
de 19 e .23 de Dezembro de '1857. 

Ao Direetor Geral elo:> Correios compete decidir 
todas as duvidas e eonflíctos, que se suscitarem 
entre os respectivos empregados quando urjão, 
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()U estejao previstqs pa . ,.e.g\si~ção dos Correios, 
participando ao Ministro do .. Imperio, § 5o do art. 2• 
do Regulamerito,de (2.1.de iDezembro .de 1844. 

Aos Ad~ir;listr a.cl ores .d~s Co.rçeiQs .coru_pete im
,P.~r rnul La,_s aps jpfraçtorG_s das _d i~posi9ões regula
!llentares de 21 ~e .O,ezem~ro de 1844, ~a l v9 ~ 

re~prso para os Presj_dentes_das PrQvincias. 

§ 1l3 . ·Competencia judiciaria. Ao ju:izo arbitral 
compe:e julgar definitivamente as duvidas entr~ 
o Governo e a t~ompanh ia de -Paquetes por -V apor a 
respe.ito da compra, -ou ~frete de algum, .ou alg1;1ns 
d.o,s v~pores çla Compa_nhia, ~bem assim em lodos 

' ,. 

qs _c!l~PS, .em 9ue ?S p~rles contr;)ct~_tcs ,não con-
co~:cl a .rerp _ ; {lrt . . A9 .do ,.O,eG~:eto J~.e 9 de .Jilnc~~9 
sfe 1855. 

Ao ;Chefe d.e • PoliciF~ .compele julga.r .. sob•:e a 
falsidade dos seBos, havendo . pa.~ticipação do 
Direclor Ger~1 ; e ao Delegado, ou Subdelegado 
do Distr1icto, ,se o J':lclp se veri F_car em Ager.ci\ls, 
_em qu,e não ~.sti.ver (.presente o Chcef-e g_e .Polic~a, 

.se-ndo :a PJ!.I.:liçipjlçf.íp ,fei_ta Re.lo A_g_eQ_te do (:q~rei~, 
art. 141 do ,R_egulament.o interno.111;1od.ado ob~ery~r 

em -todas as Administrações .do .-Cor.r.ei.o .pd.o 
Decreto de 28 de Setembro de l849. 

31 
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§ 1 o EstabelecidÓs os telegraphos-electricos c'on
forme o systema do Aviso de i 7 de Janeiro de 
1854 á imitação do de Berlim ( 1) para o serviço 
da Policia Administrativa, a Secretaria de Estado 
dos Negocios da JuBtiça constitue o centro, que 
pôde cornmunicar-se simultaneamente com todas as 

(l) Sendo incompatíveis com o serviço de hoje os telegraphos 

opticos ou de signaes, cujas taboas telegraphicas forão organi
sadas, e impressas ha mais de trinta annos, Portaria de 14 de 

Fevereiro de 182·4, forçoso era mudar o systema telegraphico, 

subsistindo sómente (na Côrte) o do Castel!o, como symbolo, 

pa1·a transmittir ao publico de dia e de noite as communicações 

provindas das linhas electricas , estendendo-se estas até ao 

Cabo-Frio com Estações convenientes nos lugal'es intermedios. 

As linhns aereas sel'ião mBnos despendiosas , porém muito 

precarias, porque além de expostas á malícia, e ás crises 

politicas , muitas vezes a electricidade atmospherica põe 

em movimento os despertadores, e quando os empregB.dos 

vão responde!' silo offendidos ; outras vezes basta a diffe
rença do tempo nas extt·emidades das linhas pam neutralisar 

toda a communicação. A linha telegraphica de Pemarnbuco 

estende-se até ao caho de Santo Agostinho ao Sul, e até Olinda 

ao Norte. E' um grande melhoramento para a capital do Im

perio, e para as Províncias, por ser o meio máis rapido das 

communicnções e relações policiaes, e commerciaes . 
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Estações, ou com uma ou outra, como convier ás 

necessidades do serviço. 
A linha de communicaçn:o da Côrte com a cidade 

de Petropolis é Lambem franqueada ao cornmercio 
e ao publico, mediante o preço da Tarifa àe 1 'i de 

Setembro cte 18a8 ; o cabo submarino parte da 
Saude e vai a Mauá, onde se prende a linha aerea, 

que chega a Petropolis. 

§ 2° Organisação. O Aviso Imperial de 17 de 

Janeiro de 18::\4 adopta o systema da divisão do 
telegrapho electrico em Ci rculas, e subdivisão em 
Estações, ou Secções ; as Repartições Chefes consti

tuem os Círculos, e as suas dependencias constituem 

as Estações ou Secções; assim o Quartel-General 

será um Circulo, e cada quartel lerá uma Estação, 

ou Secção: actua1mente funccionão o da Secre

taria de Estado do Imperio, da Justiça, Policia, 
Castello, Quartel-General, Boa-Vista, Mauá, e Pe

tropolis; ao depois deveráõ estabelecer-se linhas 
de communicação entre a Côrte e as Provincias 

mais rer.no tas ao Sul, e ao Norle, pois que a sciencia, 
a habilidade, e a 'Índomüa energia de outros paizes 
têm conseguido realisar o telegrapho at1antico 

para ser mais um vinculo de paz, e de amizade, 

e para diffundir a civilisasão, a liberdade, e a Lei 

em todo o mundo; a linha de communicação entre 
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'a lngláterra 'e os :Estadbs-tJrti-idos ,da - 'Am:e-rica ~&o 

Norte · é ·um triumpho, ou an'tes um exemplo, :qae 
ha de 'ser prov·eitoso ás Nações mais jovens. 

§ 3° Direcç~o. O serviço do telegrapho electrico 
é encarregado a uma Direcção Geral, composta de 
um Director Geral,um Ajudante, um Officia!Escrip
turario, e um Porteiro (2);·c porqu-e o telegrapho é 
dividido em Círculos, e subdividido em Secções, cada 
Circulo tem -um E11genheiro (3), cada Estação~ ou . 

. secção de-ve ter um Agente com a denominação 
de Estac:or-wrio (4): e um ou mais Praticantes (5). 

§ 4o Attribuições do Director Geral e outros 
e;npmgadosda Telegraphia Eleclrica. Ao Direclor 
Geral incumbe: 1 o, dirigir, e im:peccionar o ser-

~ (2) Art. Jo tlas Instrucções Provisoeias de 27 de Março 

de 1855. 

(3) Art . 1 °·dos Additivns de ] 9 de :Maio de 1855 . 

. (1) Art. 2° das Instrueções P1·ov~sorias de 27 de Março 
-d-e 1855. 

(~) O -Regulameflto de .5 de -Dezembro de 1856 approvado 

em Portaria de igual data estabelece as condi c,;ões de ad

missão, numero, e ob1·ig-ações dos Praticantes; devendo set· 

chamados uma vez por semana para exercitarem-se os q~ttl 
'esti"verein e·m disponibi.lidade,-'e 's6 por m~io de ·cnncü.rso ~se 
preendhe o· lugar :(!e Age·àte. 



vi.•;o d@s: ~~lagmp1ll6:$'. ; 2Q-~ p.u01p~ e; ~~wi~~:r oS:: 
pllOJ~do.s, e· medidas; necess:ari~ p-;u-a e-~ectt,ç·~Q: Q· 

filJC-HflOliarnento dos pro.c.essos, e-3'-'f1parelfuos t~le.-... 
gr.aphicos. 

O A:ju.dante além de dirigir e, ÍJl-ª.pee.c~Q;nar: é;l~ 

E·s~ações s<~b as ord1~l'ls d:o Direct(i.H' Gell~}, te-m ~ 
seu cargo especialtn e11te p:rOVf'f á- OO.U.Se.rvaç~O e 

reparo das linhas,-e apparelhos. 

Os Agentes ou Estacionarios ajudados t:elos 
Praticantes, têm a seu cargo preparar·, traduzir, 
transmittir, e expedir ' os despachos.: elles são obri
ga-dos a transcrever as communicações, que rece
berem, afim de remeUê- las ao lugar a q.u.e são di
rigidas, com a data e hora do recebimento, para 
depois registra-las em outro iivro ; são r~s.ponsav.eis 
pelos abusos de confiança, e nem podem participar 
o contmJ.do das communicações sen3;o ~ pess,o.~ para 
isso autorisada coru ordem expressa (6). 

Aos Engenhc:ros em cada um Circulo compete: 
1 o, velar que estejãc em bom estado todos os appa
relhos, e conduclores das Estações, que compoem o 
seu Circulo; 2°, proceder immediatamente ao con
certo de qualquer desarranjo, que se manifeste ; 

(6) Instrucções Provisorias de 27 de Março de 1855, artigos 
additivos de 19 de Maio do mesmo anno. 



3\ preparar com tempo os elementos e reactivos de 
reserva para que as substituições não occasionem 
demora ; 4o, representar ao Director Geral sobre a 
conclue ta dos empregados seus subalternos; t>o, exa
minar os candidatos aos lugares de Praticantes ; 
6o, procede-f a-o levantamento _sla planta das linhas, 

que se lenhão projectado, explorar o terreno, e 
indicar a mais vantajosa direcção · (7). 

O registro da correspondencia da Direcção Geral, 
o archivo, e a contabil idade da Repartição incumbe 
ao Ofiicial Escripturario Archivis:a (8). 

§ ti• Ao Govérno compete designar as horas, 
em que as Estações devem estar abertas (9). 

(7) Art. I 0 dos Additivos de 19 de Maio de 1855. 
(8) Iush·. de 27 de Março de l85S . 
. (9) Instr. ele 27 de Mar.~ o de 1855. 



QUARrrA r ARTE. 

Administra~ Loeal (1). 

TITULO I. 

§ 1 o Caracter geral dos Presidentes de Provin
~ia. Instituídos pela Constituição ·Política do Im
perio para a Administração e economia das Provin-· 
cias, tendo as suas attribuições no Acto Addicio
nal e na Lei de 3 de Outubro de '1834, os Presidentes 
de Província realisão a Administraçao local por si 

(1) O methodo, que faz succeder a Adrninistrru~iio local á 

Administração gm·al não é arbitt·ario ; porque tratando-se das 

Instituições Administt-ativas do Impm·io, deve-se ir do Estado 
ás Províncias e ás Municipalidades em razão de que a existen

cia destas suppõe a existencia e a noção completa da Cons
tit"uição e da Administrução geral. As relações, que subor

dinão as Comarcas ás Províncias são puramente ju.diciarias, 

e por isso não se comprehendern na applicação do Direito Ad
ministrativo ás divisões territoriaes e centros pa·rciaes da 

população. V. o titúlo 6° da la. parte- Divisiio territorial do 
Imperio e sua população. 
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sós, ou em Conselho, onde têm o voto de qualidade 
no caso de empate. 

Delegados da · Admi-nistrãçãw Suprema elles 
cumprem, e mandão cumprir todas as ordens, e 
Decretos do Governo Geral, sobre qualquer objecto 
da Adminis-tr<içiTO das l~r-o-vfnC'tãS, jrâfâ' o que lhes 
são directamente re!llettidos, no interesse mesmo 
das Províncias, e dó Éstad·o, de que ellas fazem 
parte; sendo nomeados pele Imperador, qne os 
póde remover quando entender que assim con
vem <ró born serviço do Estadu, os Presrderrtes de 
Provincirr symbolisàà nos centros parciaes da ·[!>opu•· 
Jaçà'o' ó pénsamentô pteddmúianie do Poder Admi
ni'Stril:Úvo Céntnil. 

§ 2° Organlsa~ão dos Conselhos cle Presiden~ia. 
Os Conselhos de Presidencia constaráõ de 3 a n 
membros, confo rme a categoria das Províncias (2) : 
seráõ nomeados pelo ltnperaclár ; coriservâclos 
emqriari' to bem serviteni, vetule-riclo áhnt~a1men'te 
ã t~fçá parte do &f'dêHacib 'dthi Pfésíue'tites d't! 
Provlncià. 

(Q) A-s Pi·ovlnci~·s dê Mihàs' Géiaé's~ Riü i:lê' Jfãn·ei'i'ó'; Ba;li1a; 
P~hiltiliBliéti, M!i'l'iíiíhãu, Oêã:r&i Pârá, R:io.Graüflé 'dij Sül; 13 

S~ Hfuli:l d'eveni ter 5 memofffs tl& Cõlisêlb.o Pre'sidéiíl!iaí:; 'áS 

demais Provincias 3. 
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As sHas fancções sãn incompatíveis com. as de' 
membros das Assem,bléas Legisla.ti.v.as. Pravi.nciaes,. 
com as àe Vereador das Camar:as Municipaes,. com 
as de Ad\'ogado do f&ro-,. e com todas as outras 

funcções j.udiciarias; eHes sã e r:e~pensaveis pelos 
prejuízos resU'ltantes dos seus pare:Geres dados· ~m 
Conselhe>. 

Em sua falta, ou impedimento temporario, e rg
coaações; o Presidente de Província nomenTá quem 
os sl!lbstitua, ter1clQ em vrsta as dispo~ições a-nterio

res: os Conselhos de Presidencia não podem deli
berar sem a presenç-a da maioria: dos· respectivos
membros, contando.:.se ness~ numero o Presidente 
da Província. 

§ 3o Atttibuições contenciosérs dos Conselhos de 
Presidencia. Os Conselhos de Preside·nci'à julgã·o: 
1 o, sobre as reclamações de particulares tendentes 
a obter à isénção ou ret'lucção d·à sua cota das con
tribuições düectas; 2'\ sobre às orffiéuldades sus
ci-tadas entre os emprehendedere·s, ou -àftematan
ies ele quaesquer obras, eu forneoimé'fYtos publicos· 
e·á Administnrçâo, concen'H~nte5 tto sei.1{~do 'Oli ·á exe
éftção das clausulas dos seus ·C()ntracte·s; 3~>, solrt'ê 
réclárnaç~es de parHculates contra damn>ós :oo -àg .... 
gt·iiV-os'' eail'i5ath:ls pót fáct!e-pesso-âl d~o·s mprehen
ded6'res, dirêcfOresôe ~oifrtaspub:Jic·âs, tto 1tHaesquer 
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fornecedores, e na o da Administração ; 4o, sobre 
reclamações e contestações relativas a indemnisa
ções devidas a particulares em razão de terrenos 
desapropriados, ou escolhidos para exploração de 
minas, ou para estradas, canaes, ou outras obras 
publicas; 5•, sobre questões de servidões, distribui
ções d'aguas, e usufructo de terrenos devolutos, de 
arvoredos ou do logradouro commum dos vizinhos 
do Município, que tiverem por iim a utilidade 
geral, c por fundamento algum acto da Autoridade 
publica, ou em que esta tenha parte; 6•, sobre 
todos os mais objectos, que não estiverem formal
mente attribuidos a outros Juizes Administrativos, 
ou a Commissões especiaes. 

Das decisões proferidas por estes tribunaes 
haverá recurso para o Conselho de Estado. 

§ 4o Attrihuições meramente administrativas dos 
Conselhos de Presideneia; sao exercidas de muitos · 
modos, que irnp_s>rla não confundir: pàra justa 
apreciação dos aclos, que lhes são competentes 
convém · circumscrever os limites, em que elles se 
encerrão, ou antes todas as funcções adminis
trativas dos Conselhos de Presidencia; assim: 
1 o, elles podem ser chamados para dar seu parecer 
sobre todos os actos, que os Presidentes de·Provin-
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cia tiverem de tratar ou ordenar (3) ; 2", em. outras 
occasiões sua intervenção, os seus pareceres são · 
obrigatorios para os Presidentes de Província, 
quando a Lei o exigir formalmente, e os Presidentes 
fôrem obrigados a ouvi-los, tendo enU'i.o lugar a for
mula << o Presidente depois de ter ouvido o Conse
« lho de · Presidencia; >> 3o, algumas vezes lambem 

os Conselhos-de Presid~ncia são chamados não para 
dar parecer, que não liga a Autoridade administra
tiva, mas para dar uma autorisação prévia, auto
risação absolutamente necessaria para validade do 
aclo para o qual a Lei a requer; assim por exen1plo 
na autorisação dos processos a intentar pró ou con

tra. as Municipalidades, pró ou contra empregados 
ou estabelecimentos publicos provinciae~. 

Em todos os casos, em que o parecer, o concur
so, ou a autorisação do Conselho de Presiclencia fôr 
requerida pela Lei, não será licito aos Presidentes 
nem aos Trihunaes administrativos subtrahirem- se 
ou passarem em silencio essa obrigação sob pena 
de nullidade dos actos como emanados de falta de 
poder. 

(3) A súnz'li do que se acha detet·minado no Regulamento 

. de 5 de Fevereiro de 1842 para o Const>lho de Estado, e na 

Lei de 23 de Novembro de 1841; V. o§ 7•· do Titlllo 9° -da 1"' 
Parte. 
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~·: 5.0 Asseml5lé:asll..egjslat:ivas Pcov:i:oeiaes. (} Acta 
Mtliciona1· substüu,inclo os; C:ense·J.h.as. Getaes· G.e. 
Poov,inci-a; pelas Assem;~J:éas· Leg~sla,t~vas Prov.inciae;S· 
fumdau esta i·nsti ruiçã'() no SJsfema electivo peF 

Piovincürs d·a-rn-esma fórma· por q:ue a Constituição 
ha·via estaberecido para a deição dos Deputados a 
.Ass-emllléa· G·era·l ;. a· Lei• de 1-9· cl-e· Setembro de 
18-5~ atlera ndo a·d'e ·i 9 de Ag0sto de t8::1-6 eslatuio 
a. eleição dos membros das Assembléas. Legisl.atri·vas 
Prov-inciaes, e seus Supplentes, por Districtos, guar
dando-se a respeito de-lla as mesmas· regras esta 

belecidas para a eleição dos· Deputad:0s Geraes; a 
Hepresentação Provincial pois é composta dos 
represen tan tes dos Districtos eleitoraes: o seu nu
mero é regulado r. a razão de 3 a 20 por Districto 
na fôrma espe·cificada no § 9" d.o- Tit. 2o, 3• 
Parte. 

As funcções dos membros das Assembléas Legis
lativas Provinciaes são incompativeis com as de 
Presidentes de Provincia, e seus Seeretari0s, Com

mandantes de Armas, e Generaes em Chefe, lns
pectores de Fazenda Geral e Provincial, Chefes 
de Policia, Delegados e Subdelegados, Juizes de 
Direito e Municipa.es, os quaes não podem ser vo
tados nos CoUeg.ios Eleitoraes dos Districtgs, em 
q.ue exercerem auto r idade ou jorisd.ic.ção pelas r a- · 
.zOes indicadas no $ so do Tit. 2o da 3a Parte. 

" 
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r§ r6<> .~ttTth1iiç:õ:es "aas Â'"Ssembtéa,.s Legislativas 
tHrocvinG-i~es . ·Oam p-.:ehtmdem-'se na.'Fla tur.ezamesma 
da·s irntgressesílcrcaes ; e1las podem:propôr, di:scutiT, 
•e.de1iheTar so:bre os negocies :mais in.ter.essantes:.das 
suas f>rov i ~oias, formando ,projectos peculiar~s, re 

raccornmod.ados ás suas loc.aliüades, !e .uvgencias) .na 
conformidade .:dos artigos 81, .g3 .a i8'S da ·Consti
tuiç;ão, adop:La.dos p.ela Lei ·de :12 de Agosto lle 
·t834·, cpw .:additou .outr.as .dispnsições, cujos diff_e
'fentes caracteres .é _ preciso proaurar para dar .co.n
·ta racional das suas ~attrihúções. 

}\s }~,sse znbléasLegislativa·s :P.rovinciaes exercem 
attribuições que não dependem de sancção .do 
·Presidente da .Provineia, ou .depende m, ou são 
·destinadas .. a equi1ibrar a AcL:oinistração ·Jocal. 

Não dependcrn de sancç ;;o as Leis e H.esoluções 
:que ·ver-sar:e.m sóbre .a ·Policia Economica Muni
ai pa1, precctlendo prupostas elas Gamaras ( 4·) ; sobre 
.a fixação das despezas murticipaes e _provinciaes, 
com tanto que es:as não pr~judiq.ueni as imposições 
geraes do .Estado, as Camar.as _podem pr.opôr os 
meios de occorrer ás despezas dos seus Mun.ici
pí-os ; sobre oa r~·parlição ela contribuição directa 

(4) A palavra- policia- comprehende a pol icia municipal 
·e •atl:rriiriistrativa s6menl:e, e não "a ·polieia j+l'd·ieia'l'Ía ; 1 art. 
"}la Ü'll '1ei da interpretat;ião·de :I2âe:Maio,de-l :840. 



pelos Municípios da Província, e sobre a fiscalisação 
do emprego das rendas publicas provinciaes e mu
cipaes, e das contas da sua receita e despeza ; 
sobre o numero dos empregos municipaes e pro-

, vinciaes, sem alteração da sua natureza e attri
buições, quando fórem estabelecidos por Leis 
geraes relativas a objectos, sobre os quaes as 
Assembléas Provinciaes não podem legislar (5). 
São de igual natureza as allribuições para orga
nisar os Regimentos internos, para decidir, quando 
tiver sido pronunciado o Presidente da Província, 
ou quem suas vezes iizer, se o processo deve con
tinuar e elle ser ou não suspenso do exercício de 
suas funcções, nos casos em que pelas Leis tem 
lugar a suspensão (6) ; decretar a suspensHo, e 
ainda mesmo a demissão do Magistrado conlra quem 
houver queixa de responsabilidade, sendo elle ouvi
do, e dando-se-lhe lugar á defesa (7); vela r na 

(5) Art. 2o da Lei da interpretação. 

(6) Vet·ifi~a-ile esta disposição depois de formada a culpa 

pelo Supremo Tribunal de Justiça, para isso competente 
pelos arts. 164 § zo da Constituição; 77 § zo, e 155 § 1 o do 

Codigo do Processo C1·iminal na f6rma dos arts . 152, 157 a 

159 do mesmo Codigo. 

(7) Os membros das Relações e Tribunaes ~uperiores não 

se comprehendem na exprc~são - Magistrado -, de que usa 
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guarda da Constituição e das Leis na sua Pro
vincia, e representar á Assembléa e ao Governo 
Geral co.ntra as Leis de outras Províncias que of
fenderem os seus direitos (8). 

Devem ser enviadas direclamente ao Presidente· 
da Província, a quem compete s anccionar, as Leis e 
Resoluções das Assembléas Legislativas Provinciaes 
que versarem: 1 o, sobre a divisão civil , judiciaria 
e ecc]esiastica da respectiva Província, e mesmo 
sobre a mudança da sua capital para o lugar que 
mais convier; 2°, sobre instrucção publica e es
tabelecimentos proprios a promovê-la, não com
prehendendo as Faculdades de Direito c de Medi-

este artigo do Acto Addicional ; art. 4• da Lei da interpreta

ção. As Assembléas Legislati\·as Provinciaes procedem no 
julgamento dos Magistrados como Tribunaes de JL!stiça, e 
não como Corpos Políticos; mas a Lei da inte1·pt·etação não 

estabelecendo competencia para legislat· sobre a fó1·ma do 
processo, ficou duvidoso se a ellas pel'tence tlecret:lr ao dito 
respeito, ou se á Assembléa Geral, da qual pende a decisão. 
V_ a Nota 3 ao§ 4° do Titulo 5o da la Parte . 

(8) O Aviso de 28 de Março de 1842, e Ordem de 12 de 

Julho de 1843 declarão que as Assembléas Provinciaes quando 

se dirigirem á Assembléa Geral devem fazê-lo por meio de 
representação motivada, e não por proposta ; e que não 

podem decretar Leis , que tenhão execução em outras Pro

vmCJas. 
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c-ina, Academias aetualmenle e~ist-e-ntes, e Qutr(i)S 
~uaesquer -estabelecimentos de ·instmc.~ão ,que para 
o futt~ro .fôrem creaelos ,por :Lei -genil; 3.o, -sabre 
os casos e a fórma ·por que p6de -teF -lugar a 
-desapPüf>FÍaQ-ão por utilidade municipa-l Olqll~ovin
óa;l ; 4o, sobre as o-bras ·publicas, estradas e na
-vegação interi0r da -respecti-va Pro-víncia, que não 
-pe1•tenção -á Admi,nistração-Geral do Estado; 5o, so-
:bre a constmcção -de casas de prisão, trabat.ho, 
-correcção, e regimen de lias; 6°, sobre casas de 
soccúros publicos, conventos e quaesquer aEso
ciaçües políticas ou religiosas; 7°, sobre os casos 
e a fórma por que poderáõ os Presidentes das 
P-rov~ncias -nomear, suspender, e ainda mesmo 
.demittir os ~rnp_regados provinciaes (9). 

a'ambem d~l)endem de sancção do Presidente.da 
~Pro.vincia as iLeis de 1ixa ~;ão da força policial, de 
autorisação ~s Camaras -Municipaes e ao Governo 
·Provincial y,ara c.onlrahir emprestimos com que 
occorr.ãp ás su.a.s re~p E.' clivas despezas, para re
gular a Adrnini.strasão ,dQs Bens Prov.inoiaes, ·p.ar;l 

(:9) Não ~e - _s~gye :p<i>.liém cl!l:~&a .dispo,$ição .que as 1\.s· 
~:semhléas ,Provinçi!}es _p_os~_ão lt;lg,icsl a-r em :.partic.~lar , ácerca da 
<D.Omeação, S1JSpensão, e ,dernissão~e.cp.d_a ~11).1 cd013 8U1preg,adqs 
i~dividualme:ate, ,p.orque p.erJ;e.uce_ ao.e.xecptorJd!iJ.._ei_; ~A.XÍ§O d,.o 
1 o de Março de 1838. 
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promover cumulativamente com a Assembléa e 
o Governo Geraes a organisaçno da estatistica -da 
Província, a catechese e civilisação dos Indígenas? · 
e o estabelecimento de colonias, e exercer cu
mula tivamente com o Governo Geral o direito de 
dispensar por tempo determinado alguma.5 das for
malidades que garantem a liberdade individual, 
nos casos e pela fôrma do S> 35 do art. 179 da 

4 < 

Constituição. 
As anribuições destinadas a equilibrar a Admi

nistração local consistem na concessão ou dene
gação de providencias e quotas para as despezas 
provinciaes, precedendo exame e discussão do Or
çamento em presença do Secretario do Governo e 
inspector da Thesouraria Provincial ; na fixação da 
força policial respectiva, sobre informação do Pre
sidente da Província; nas reclamações ou repre
sentações dirigidas ao _ Governo Geral contra o 
Presidente da Provincía, para que o mesmo Governo 
Geral seja o Juiz entre a Administração locai e 
os orgílos do paiz: consisiem igualmente na facul
dade de instituir nova discussão e de approvar por 
dous terços dos votos dos membros da A.ssembléa 
os projecl.os de Lei a que o Presidente da Pro
víncia tiver denegado a sancção, dependendo neste 
caso da approvaç ão definitiva da Assembléa Geral, 
e provisoriamente do Governo Geral, quando não 

4g 3~ 



estiver reunida a Assemb]éa Geral, a quem com
pete decidir definitivamente se o projecto deve ser 
sanccionado; e no direito de publicar em nome 
do seu Presidente as Leis que o Presidente da 
Província não tiver publicado no prazo de dez 
dias, ou quando tendo-lhe sido reenviadas depois 
de approvadas pelos dous terços dos votos, e depois 
de haver decisão do Governo Geral , o Presidente 
da Prov íncia recusar sancciona-las. 

§ 7o Orçamento Provincial. Emquanto as Provin-, 
cias não erão consideradas senão como divisão pura
mente administrativa, não linhão Orçamento proprio 
ou particular : a Constituição havia centralisado to
das as despezas, ainda mesmo as municipaes; o prin

cipio de unidade e integridade do lmperio formu la
va-sp, nestes ter;nos- Um Estado, um Orçamento-; 
o Ministro ela Fazenda, depois de ter recebido dos 
outros Ministros os Orçamentos relativos ás despezas 

d~s suas Repartições, apresentava á Camara dos 
Deputados, logo que esta se reunia, o balanço geral 
da receita e despeza do Thesouro Nacional do anno 

antecedente, e o Orçamento geral de todas as des
pezas publicas do anno . futuro, e da importancia 
de todas as contribuições e rendas publicas ; de 
accordo com este systema as despezas de cada 
uma Provincia do Imperio erã.o fixadas pelos di f-
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f~rentes ivlinisterios no Orçamento geral~ § 7o Titu
lo 2o da 2· Parte; o A elo Addir.iona1 j dando ás 
Províncias existencia separada) permittio que as 
despezas provinciaes fossem fixadas sobre Orça~ 

meuto do Presidente da Província ('lO), e as mu
nicipaes sobre o Orçamento das respectivas Ca
maras. 

Pertencendo á rPceita provincial os impostos não 
comprehendidos na receita gera], Lei de 24 de 
Oulubro Je ·183.2, e achando-se elles especificados 
no Cap . 2o Titulo 2o da '2' Parte, juntamente com 
as rendas peculiares do Munieipio, segue-se tratar 
das despe:zas p:·ovinciacs, classificando-as em des
pezas ordinarias, facultativas, especiaes) extraor
dinarias, c eventuaes. 

Despezas ordinarias, ou obrigatorias são decre
tadas no interesse do Estado, e das Provincias; 
assim as àespezas com os Presidentes de Provin
cia ante~ de serem transferida3 para o Orçamento 
geral, erão consideradas nesta classe; depois da 
Lei n. 40 de 3 de Outubro de 1834 s;Jo consideradas 

. 
(lO) As As"sembléas Provinciaes podem instituir exame, 

nom!:'ando Commissões, nos livros elas Thesourarias no que 

flir relativo a rendas e despezus provinciaes , p.tra desem

peuho de suas attribuições; Ordem n . 275 de 18 de 

De:wmhro de 1840. 
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taes , o subsidio e ajudas de custo dos membros das 
Assembléas Provinciaes, dos Conselhos de Presi
dencia, Secretaria do Governo, Thesouraria, e 
Contadoria Provincial, reparações de edificios, e 
estradas provinciaes, prisões, etc . 

Despezas facultativas, são feitas em utilidade das 
Províncias, poré .rn nos limites fixados no Orçamento 
geral. 

Despezas especiaes, as que são votadas pelas 
Assembléns Provinciae:~ para s ~? rv i ços organisados 
em cerias Leis, por exemplo, paJ'a a instrucção pri
maria e secundaria, eslrada3 municipaes, ou vici-

. , . i, . I d I 1. naes, Jarams pu;.il!COS, catecnesc os nows, etc 
Dei'pezas extraordinarias, as que s?.o solici ladas 

por meio de cmprestimos, qua ndo os recur.sos or
dinarios e facultativos são insullicientes; é da com
petencia das Asscmbléas Legislativas Provinciaes 
autorisar as Camaras Municipaes e o Governo Pro
vincial para contrahir taes cmprostimos, § 3o do art. 
11 do Acto Addicional. 

Despczas evt'!.1tuaes, aquellas, que não se com
prehendem nas anteriores classes, e cujas quotas 
são fixadas com estas applicaç1o nas respectivas 
.Leis do Orçamento provincial. 

§ go Incapacidade da As3e~nbléa Pr:)vincial. O 
Acto Addicional indicou a esphera de capacidade 
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das Assembléas Legislativas Provinciaes, e previo 
os casos de incapacidade, que forão posteriormente 
interpretados pelo Governo Geral. . 

A Assemb.léa Provincial, que delibera no circulo 

das a ttribuições da Lei de 12 de Agosto de '1834, 
convenien temente desenvolvidas no§ 6o deste titulo, 

·legisla na esph era de capacidade ; toda a delibera

ção além desses li mites é nulla; e a nu1Iidade é 
declarada pela Assembléa Geral Legislativa, á qua l 

compete revogar os aclos legislativos prmrinciaes, 

que offendem a Constituição, os impostos geracs, os 
direitos de oulras Províncias, ou os Tratados, de
vendo o Presidente da Província enviar á mesma 
AssembJéa e ao Governo Geraes cópias authenticas 
de todos os actos legislativos provinciaes, que tive- . 

rem sido promulgados afim de serem examinados 
de conformidade com o disposto no art. 20 do Acto 
Addicional. 

Competindo ao Presidente da Província convocar 
a nova Assembléa Provincial, pro roga-la e ad ia-Ia 

quando assim o exigir o bem da Província, com tanto 

porém que em nenhum dos annos deixe de haver 
sessão, as AssembléasProvinciaes depois de adiadas, 

não podem exercer aclu algum senão depois de 
novamente convocadas, Av. do '1 o de Fevereiro 

de 1838. 
A Lei Provincial, que marca dia certo para aber-
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tora das sessões ordinarias, não inhibe aoPresiden:.. 
te da Província de convocar a Assembléa Provincial 
extraordinariarnente em qualquer tempo, que o berú 
da Província exigir antes dessa epoca, Av. de ·29 
de Novembro de 1 8~~ 7. 

Não havendo interrupção entre a existencia, e a 
renovação do Corpo Legislativo Provincial, a Lei 
que regalar a época do chamamento da Assembléa 
deve designar necessariamente a dissolução de 
mna, e a reunião de outra. Av. de ':W de Março 
de 1840. 

§ go Domínio Provincial. As Provincias têm um 
dominio especiaL e por isso ellas podem adquirir, 
alienare trocar. 

O domínio provincial em bens immoveis eonsisl.e 
nas propriedades, e edif!cios occupados com o ser
viço da Administração Provincial, Trihunaes, ins
lrucção pllblica primaria e secundaria , prisões, 
aquartelamentos, e estradas que não pertencem ao 
Eslado, nem ás '1unicipalidades. 

A. propriedade mobiliaria comprehendc todos os 
moveis , e objectos allcclos aos serviços de que as 
Províncias estão encarregadas; taes são as mobilias 
dos Palacios Presidenciaes, dos edificios pertencen
tes, ou em que funccionão as Assembléas Provin
daes: as Repartições Publieas , inclusive as Ecde-



ia.stieas e Episcopae-.S, q.uando ct:>tnprados com o 
.(linbeiro da Província. 

os· direitos) ou antes o d.ominio incorpnreo con
siste principalmente no pro(lucto das contribuições 
percebidas· em p-roveito d:a Província, e que as As
semhléas Provinciaes estão autorisadas a de.cretar, 

· ~ 7° deste titulo. 
O dominio provincial e.nfim compõe-se em geral 

de todos os bens moveis, e irnmoveis, corporeos e 
incorporcos, que pertencem ás Províncias~ quer 
sejão adquiridos por titulo oneroso, ou por doação, 
testamento, ou por qualquer ou tra fórma legal. 

E' da competencia das Assembléas Provinciaes 
regular a administração dos bens provinciaes, § 4o 
do art. i 1 da Lei de 12 de Agosto de 1834. 

8 1 O. Catechese, e civilisação dos Indios. A Lei 
de 20 de Outubro de ·t 8:23 incumbindo aos Presi
dentes de Província promover as missões e cate-
chese dos lndios precedendo em Conselho exame, e 
juizo adminis_trativo, a Lei de 27 de Outubro de 1'83 i 
revogando as Cartas Regias de 13 de Maio, 5 de 
Novembro, e 2 de Dezembro de 1808, pelas quaes 
se havia declarado guerra aos Indios, sujeitando-as 
á escravidão temporaria ('i 5 armos) daquelles, que 
os apprehendessem, restituirão-lhes a liberdacl.e ! e 
moditieárão as Leis ante1riot~es no interesse som~, 
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·collocandü-'-os sob a· immediatá. protecção do Go

verno. 
· O Regulamento n. 426 de 24 de Julho de 18415 ins-

. tituió administração especial da catechese e civi
lisaça:o dos Indios em cada uma Província do Imperio 

.. constando de um Director Geral, de um Director do 
Aldeamento, um Thesoureiro, e Missionarios; as, 

suas disposições carecem de revisão. 

§ 11. Estabelecimentos de Caridade. Elles sãO. 
publicas ou particulares conforme o patrimonio , 
com que são fundados; os primeiros estão sob a 
direcção do Governo Provincial (excepto os do 
Município da Côrte, porque recebem a direcção 
do Governo Geral,) os segundos estão coHocados 
sob a inspecção do mesmo Governo. 

A direcção dá ao :Ministro, ou aós Presidentes 
das Províncias o direito de approvar expressamente 

· os regulamentos internos dos Estabelecimentos pu
lJlicos; elles não podem ser executados senão de
. pois desta approvação; do direito de inspeccionar 
· resulta o direito de policia; assim ninguern póde 
, dirigir, nem formar um Estabelecimento particular 

· sem autorisação do Governo ; assim os Regulamen
: tos da Administração publica determinão as condi~ 
: ções, com que as autorisações são concedidas, os 
'casos , em que ellas poderáõ ser retiradas, e as oh ti-
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gaçoes, a que os Estabelecimentos autorisados ficão 
sujeitos ; mas a industria par ticular tem tambem 

direitos, que devem ser resp ~ i tados . · 
Os Estabelecimentos de Caridade comprehendem 

.lambem os Hospícios. Sendo destinados a rece
ber os _alienados interdictos , e nao interdictos t 
cuja admis:;ão ti ver sido ordenada pela A!l1Qridade 
competente no interesse da orde!n- publica, é pre
ciso distinguir : ·_I o, as formas da admiss&o ; 2•, as 
garantias em favor da liberdade individual; 3o, as 
medidas de precaução em favor dos bens, e pes
soa dos alienados. 

As admissões para os Estabelecimentos de alie.,... 
nados são voluntarias, ou determinadas ex-officio ; 
o requerimento para admissão voluntaria deve in
dicar o nome, profissão, a idade e domicilio_ da 
pessoa que requer, juntamente com as da pessoa, 

cuja admissão pede, assim como o gráo de paren
tesco, ou a natureza das relações, que existem entre 
ambas, sendo assignado o requerimen to por quem 
o tiver escriplo , ou não sabendo escrever, por um 

_ empregado de pol icia , e sendo acompanhado o 
requerimento de attcstado do Facultativo, que ve
rifique o estado mental da pessoa a admittir, e dos 

: documentos proprios para certificar a identidade_ 
A admiss&o ex- officio deve ser ordenada no Mu

nicípio da Córte pelo Mini::;tro do lmperio -1 nas 



Províncias- pelos fespe.cii,vos Pt>esidentês, em Por
tarias l'notivadas , deelara11do as ciwumstancias 7 

que as tornárã.o necessarias. 

As garantias em favor da liberdade individual 

consistem nas notificações legaes i no registro que 
deve haver em cada um dos Estabelecimentos ; 
nas visitas praticadas pelos commissarios de po
licia ; no · direito de ser concedida a sahida das 
pessoas detidas logo- que conste do seu estado 
sanitario; na intervenção judiciaria , e penal nos 
casos de detenção arbitraria. -

As precauções em favor da pessoa, e bens dos 
alienados não interdictos consistem na administra
ção da sua pessoa e bens por um Curador no·
meado pelo Juiz do domici lio , que se encarregue: 
1o, de ernpregar os rendimentos dos bens do alie
nado em melhorar a sua sorte, e accelerar o cura
tivo; 2o, em cuidar que elle seja restituido ao livre 
exercicio dos seus direitos !ogn que o seu estado o 
permittir; não devendo a nomeação do Curador 
recahir em herdeiro presurnptivo. . 

A validade dos actos praticados pelos alienados 
interdictos é regulada pelas disposições do CoU.igo 
Civil . o qual não poderá permittir que elles sejão 
-annullados por causa de demencia senão depois 
de déclarada por sentença. 
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· § 12. Agentes auxiliares da· Administtação: pr(')~ 
vincial; deveráõ ser nomeados e demitticlos pelos 
Presidentes de Província, pagos pelos cofres provin
ciaes· , e encarregados de executar as orden-s dà 
Administração pro:vin.cial n-os Di!ltrictos adminis
trativos, ou nas Joeal·idades, a que pertencem, e 
decidir as questões nos casos previstos nas ins1.ruc
Ções respectivas, participando. ao Presidente para 

confirmar ou revogar a rlecis~o. 

§ 13. Taes são as reformas convenientes a me
lhorar a Administração das Províncias, e de que 
nos occupamos nos §§ 2°: · 3°, 4o , go, e '12, deste 

titulo, de accor l0 com as bases apresentadas ao 
Governo Imperial pe1o Ex'"o Sr. Conselheiro de 
Estado Visconde do Uruguuy, no to de Fevereiro 
de 1858, e as disposições do Codigo Administrativo 

Francez adaptadas ás peculiares instituições do 
nosso pniz. Serrigny, J'raité de la compétence en 
matiere ctJntentieuse adnúnistrative. 

TITULOU. 

§ i" Organisaça:o das Camaras. l\f.unici;pae&. A 

Co'ns:tituiça:o· creando as Camaras para o Governo 
economico e· municip.a:l das Cidades: e Villas; das 
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.Provincias do Imperio adopla o SJSlema ele~tivo, e 

estabelece as pases de sua organisação; a Lei do. 

1° de Outubro de 1828 declara o numero dos V e~ 
readores, as condições de elegibilidade, fixa o pe
ríodo legal da eleiçao, as causas de incapacidade, 
e os motivos de ('Scusa §§ 1 O, 11 e -12, do Tit. 

2" da 3• Parte; as lnstrucções do i" de Dezem

bro do me::.mo anno de 1828, e a Lei de 19 de 
Agosto de 1846 regulao o modo de proceder á 
e1eição das Camaras lVIunicipaes. 

Feita a e:eição dos me:nbros das Ca maras Mu

nicipaes de quatro em quatro annos no dia 7 de 
Setembro em todas as Parochias dos respectivos 
Termos das Cidades, ou Villas, logo depois de ins
tallada no Corpo da Igreja a Mesa Parochial ) 

a quem compete proceder á chamada dos vota~
tcs pela cópia authentica da qualificação , que 

na fórma da Lei deve estar em seu poder, rece
bidas pelas Camaras Municipaes as Aclas das di
Ycrsas Parochias, e pmcedendo irnmediatamente 
á apuração dos votos para Vereadores em dia . 
annunciado por Editaes, seguindo o methodo ge

ral das apurações, declarando Vereadores os que 

tiverem maioria de votos e Supplentes os imme-
·diatos, os novos Vereadores em numero de 9 para 
1 as Cidades e.-de . 7 para . ~s Villas tornao posse 7 

: e entrao em exercicio no · dia 7 de Janeiro do 
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anno segmme ao da eleição, sendo Presidente o 
mais votado dos Vereadores ( 1). 

§ 2o As Camaras Municipaes consideradas como 
pessoas montes são proprietarias. Ellas têm Um 

domínio publico municipal, que comprehende os 
objecios destinados ao uso do publico emquanto 
conservão a sua destinação, especialmente os ca
minhos e as Igrejas ; elle é impresctiptivel como 
o dominio pubiico nacional, porque está fóra do 
-commercio ; os objectos não são susceptíveis de 
prescripção senão quando pela mudança de des
tinação passão do dominio publico ao;; bens com
muns, isto é, ao dominio nm nicipal privado; é 
este ultimo domínio que n l\Iunicipaiidade possue 
com os direi tos, e attributos de propriedade. 

O domínio privado das Municipalidades é com-
posto ou de edificios destinados aos usos Munici
paes, como são as casas da Camara, ou de bens 

. (1 ) Pela legislação antiga as C amaras erão presididas pelos 
Jtúes de Fóra, Juizes letrados de prirnaira entrancia, exerci:lo 
.certas attribDições judiciarias, e nas épocns mnis remotas da 
Monarchia tinhiío voto uns Curtes gernes do Reino: os Ve

readores erão designados por dous Eleitores escolhidos pelos 
Officiaes do derrndeiro anuo da eleição passada juntos com o 

povo nos ultimas dias do dito anuo na easa da Camnra. 



productivos; como .são .as 1erras dadas .em arren
damento. 

§ 3o .A.dministração . . "C.o.rpo.raçües meramente 
administrativas as Camaras 1'\funicipaes deliberão 
nas V.erea.ções sobre os l)ens, e obras do Municí
pio, tralão do Governo economico, e pol icial da 
terra, e -no que neste ramo fôr· a prol dos seus ha
bitan tes; ell as reivindicão os bens que se acharem 
alheados contra a determinat;ão das Leis; e farão 
repôr no antigo estado as servidões , e caminhos 

publicos, não consentindo de maneira alguma que 
os Proprietarios dos predios usurpem ; tapem, es
treitem, ou mudem a seu arbitrio as estradas; 
quando acharem não ser a prol do Município, que 
se alienem , ou arrendem os hens manda-los-hão 
aprovei ta r pondo ne!les bor.s administradores para 
que tenhão melhor arrecadação, llcando os Verea
dores responsavcis pela faita de execução . As 
Camaras li1unicipaes podem aju5!ar de e n~preitada 

as obras, que se houverem de fazer, mettendo-as 
primeiramente em preg§o para preferire;n aquel
]es, que se offerecerem por menor preço, prece
dendo vesto ria legal, publicação do plano, e sua 
avaliação, e na falta de ernpreileiros, as mandaráõ · 
fazer a jornal; e quando as obr;1s fôrem de grande 
importancia, e alguns socios1 ou Emprehendedores 
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se offe:recere:n:l a fazê-J:as percebendo algumas va.n-:-: 
tagens para sua indemnisaç~o , enviaráõ as propos
tas ás Assembléas Legislativas Provinci.aes. 

E' da attribui ção da Camara da Ca pital dar posse 
e juramento ao Presidente da Província , quando 
não estiver reunida a Assembléa Legislativ!\ Pro
vincial , sendo publ icada a dita posse por Editaes. 
das Camaras respectjvas; do mesmo modo per-:
tence ás Camaras l\'iunicipaes reconhecer os di-: 
plomas dos empregados) que não tiverem superio
res no lugar, a quem compita esse reconhecimento, 
e fazê-los registal', tomar-lhes juramento, e fazer 
publicar por Rditaes a sua posse; nomear Com
missões , que se encarreguem da visita das pri
sões civis, militares, ecclesiasticas, dos Conventos 
dos Regulares, e outros Estahelecimenios publicos, 
em que as houver. 

, Compete-lhes tambem propôr os meios de cc
correr ás despezas dos seus ~'lunicipios em occasião 
opori-una de se tratar da fixação dellas nas Assem
bléas Legislativas Proyinciaes, e remetter propos
tas sobre a policia economica municipal; art. 1 o· 
§§ 4o e 5°1 do Acto Addicional. 

§ 4e Venda, aforamento, ou troca dos bens mo
veis, e immoveis do Municipio . A Lei do 1 o de 
Outubro de 1828 determinando que as Camaras 
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Municipaes não possa:o vender , afo rar, ou trocar 
bens, e moveis do Municipio sem autoridade do 
·Presidente em Conselho , e na Côrte sern a do 
Ministl'O do Jmperio, as equ ipara á condição dos 
menores , que nf:ío podem al ienar sem consenti·
mento do Tutor, ou Curador; a emancipação das 
Camaras Municipaes a este respeito será uma das 
-reformas, de que mais adiante havemos de fallar; 
os arts. 42, e 43 da Lei do 1 o ue Outubro de 1828 
exigem que as Camaras Municipaes declarem os 
motivos, e vantageíls da alienação) aforamento, ou 
troca com a deseripção topographica, e avaliação 
por peritm dos bens que se pretenderem alienar, 
aforar, ou trocar, e que obtida a faculdade, as 
vendas se fação sempre em leilão publico, e a 
quem mais der, excluídos os officiaes, c aquelles 
que tiverem feito a proposta, e exigindo as fianças 
idoneas, qiumdo se fizerem a pagamentos, por se 
n~o poderem realisar logo a dinheiro, pena deres
ponsabilidade pelo prejuízo dahi resultante; da 
mesma fôrma e com as mesmas cautelas e res
ponsabilidades se farão os arrendamentos dos bens 
dos Municípios; mas este3 Contract03 poder<iõ ·as 
Camaras celebrar por deliberação sua, sendo con
firmados pelos Presidentes das Provincias em Con
selho, e na Côrte pelo l\iinist.ro do Imperio . 
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§. no Po.st~r~~ Municipa~s. A, ~dW1!li~~f<J.~q~ ~~~ 
Çam.(;lra? M\Jpicipaes c(:nupreh!:{p.d~ ~~w,b~q1 ~ eçu-. 
nçmÜq e policia d.a~ Povqações, e s~q~ T~r~ s, e 
pq.r is,so çompete-lhes delib~rar ,, ~ pp~~~r B~~ 
me~<;> de Posturas Policiaes so}:>~;e os, ~~~uipte§ qk::
j~çlos: '1 o, alinhamento, asse.io ,. Ulumin<].ç~~ d~~ 

ruas, cáes , e praças ,, conseryação , e re_parq ~~~ 
ml._lré!lhas feitas para segurança dos edificio~, ~fll

çadas, aqueductos, e quaesquer ~mtras constr~ççºç~ 
erp beneficio commum. ~os !fab.it!lnly.~., ou para {!e
coro, e ornamento das Pn,v:oqQões; 2°, s,qhr~ Q 

estabelecimento de cemiterios fó'ra d~ ;e~into dos 
Tem.plos, mmJy:rindp " ~sse PJ11 com ~ principal 
a.u~orid11de ecclesiastica do lo.c~l , &OQ~~ esgo~~
rn~~t<,> d~ panlanos, ~ quanto possa coHqmper <]. 

salpbrid~~e da atmosphera; 3~, soLr~ edificipp, f-':1,,_ 
no.sos, exqlVações, e precipícios nas vi~inh~nç;l~ d~~ 
Povo~ções, cautelas. contra o peri~q prove.nje~t!1 

da ~ivagaçãp dos loucos, e brios, aniq1aes f~ro.z~~' 

op damnados , e daquelles que corr~ndo }1P4~nt 
inc<,>mmod;ir os habitantes, provide.ncias para ~Ç/p-l~ 
te lar, e atalhar os incendios; 4o, sobre cqr{~trq~
ç;Io~ reparo, e conservação das estrad11s, qupi~4<?~1 
phmtaçq~s de arvores para pres~r~r,~ãQ de ~~~~· 
lirp.ües, e commodidade dos viajp.ntes~ ~ 4rs qp~ 
f~reJU uteis p~r~ os qso~ con;tm~ p~~ qu sirva:o p~ra 
fab,ricação d~ polvora,. e outros obje~t~~ d~ def~-

49 33 
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sa ;' D0
, proveráõ sobre lugares onde pastem e des

cansem os gados para o consumo diario, emquan
to os Municípios não os tiverem proprios; 6°, 
igualmente sobre a commodiclade elas feiras e mer
cados, abastança e salubridade de todos os man
ti~entos, e outros objectos expostos á venda pu
blica; 7°, poderáõ autorisar espectaculos publicos 
nas ruas, praças, e arraiaes , urna vez que não 
oJferidão a moral publica, mediante alguma gniti
ficação modica para as rendas do Município , que 
fixaráõ nas suas Posturas. 

· § 6" Condições de exequibilidade das Posturas 
Municipaes. Em geral as Camaras Municipaes deli
berão sobre os meios de promover e manter a tran:.. 

qulllidade, 5egurança, saude, e commodidade dos 
hàbitantes, o asseio, segurança, elegancia, e re
gularidade exterior do,s edificios, e ruas das Po
voações, formando Posturas, nas quaes podem 
coinminar pena de prisão até 8 dias, e multa até 30$' 
e n'as reincidencias até 30 dias de prisão, e 60S 
de multa; as Posturas porériY não têm execução 

. emquanto não fôrem approvadas na Côrte pela 
A~sémbléa Geral Legislativa, nas Províncias pelas 
As~einblé~s Provinciaes, ou provisoriamente . na 
Có'rte peio Mi~istro do Imperio, quando não esti
. ver reuri.ida a Assembléa Geral Legislativa, e em 
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iguaes circumstancias nas Províncias pelos Presi
dentes em Conselho; e publicadas~ antes e depois 
da approvação, por Editaes, em que se designe .o 
tempo · do começo da sua execução no segundo 
caso. 

A permissão da segunda parte do art. 72 da Lei 
do 1 o de Outubro de 1828 para que as .Posturas Mu- _ 
nicipaes tivesse-m vigor por um anno emquanto não 
fossem confirmadas pelos Conselhos Geraes de Pro- _ 
vincia, foi abolida pelo Decreto de 25 de Outubro 
de 183.1, -e conseguin temente ficou prejudicada a 
prorogação concedida pelo Decreto de 24 de Se
tembro de 1830 para terem execução por mais __ 
um anno antes de conGrmadas; as disposições da 
Resolução da Assembéla G:eral Legislativa de 25 
de OtJtubrode 1831 são terminantes, e o Acto Ad
dicional á Constituição transferindo para as As

sembléas Provinciaes a attribuição de 3pprovar, 
alterar, ou revogar as Posturas Mun-icipaes, sobre 

a proposta das respectivas Camaras , refere-se 
ap_enas á substituição dos Conselhos Geraes de 
Província pelas Assembléas Provinciaes sem des
truir o disposto na Resolução de 25 de Outubro· de 
1831, a qual estabelece: 1 o, que « As Posturas _ 
(( Municipaes não poderáõ ser executadas sem ap-

cc ·provação; 2o, se ao tempo, em que estiverem 
<< feitas não se achar reunida a Assenibléa Gerai -



« Legislativa, nem os Conselhos Provinciaes, Set1ãO 
« hwadas na Província, em que estiver a Côrte, ao 
<< Ministro do lrpperio, e nas outras aos Presiden
« tes em Conselho, para provisoriamente manda
« rem executar, se julgarem que e lias são dignas de 
<< prompta providencia pela utilidade, que de sua 
c< o.bservancia resultar, ou bem peculiar de cada 
« um do Município, em que fôrem formadas, en
<< viando--as á Assembléa Geral Legislativa, ou aos 
« Conselhos Geraes de Província , logo que se reu
<< nirem; 3Q, as Posturas uma vez approvadas pelos 
« Conselhos Geraes, não poderáõ ser alteradas, ou 
(( revogadas, sem que as respectivas Camaras assim 
« o proponhão ; 4°, fica revogado para este effeito 
« sómente o art. 72 da Lei do '1" de Outubro de 
( < f 828, e todas as disposições em contrario. >> 

Apresentadas na Assembléa Provincial as pro
postas qas Camaras contendo Posturas Policiaes, 
ellas são discutidas, emendadas, alteradas, appro
vadas, rejeitadas, ou revogadas, communicando
se-lhes o resultado para sua observancia , Lei de 
l2 .de Agosto de 1834 art. 10 §4.• 

§ 7• Recurso. Das Deliberações, Accordãos, e 
Posturas Municipaes que contiverem gravame, ha 
r_ecurso para as Assembléas Provinciaes, e na Côrte 
·para a Assembléa Geral Legislativa; e para os Pre-
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sidente,s das Províncias, e por estes ao Governo 
Geral quando o objecto fôr meramente economico1 

e administtativo; art. 73 da Lei do 1 o de Outu
bro de 1828 modificado pela de ·L2 de Agosto 
de 1834. 

§ 8° Orçamento Municipal. As despezas são obri
gatorzas ou facultativas ; as primeiras são aquellas1 

que a Lei do 1 o de Outubro de 1828 irnpôz ás Ca
maras Municipaes, e em geral todas as outras des
pezas postas a cargo das Municipalidades por uma 
disposição de Lei; se e lias n·ão são especificada:s 
nas propostas das Camaras Municipaes, as Assem..:. 
bl'éas Legislativas Pr.ovinciaes têm direito de in
clui-las no Orç:xmento Municipal~ assim como têm 
o di,reito de estabelecer os impostos para ellas ne
cessarios, comlanto que estes não prejudiquem as . · 
imposições geraes do Estado ; ás mesmas Camaras 
incumbe propôr os meios de occorrer ás despezas 
dos seus Municípios , §5o do art. 1 O do Acto Ad
dicional; exceptua-se o Orçamento da Camara 
Municipal da Côrte, porque é approvado por De
creto Imperial de conformidade com o art. 23 da 
Lei n. 108 de 26 de Maio de 1840. ((A Gamàra 
« Municipal da Côrte, com o relatorio competen-
c< te, remetterá o Orçamento annual de sua receita 
« e despeza ao Governo, o qual approvando-o com 
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« as alterações, que lhe parecerem conv©nientes 
<< ou sem e11as, o mandará executar por um Decre
« • to, >) e conforme o a"rt. 24 as contàs da sobredità 
Cama:ra são remetticlas á Assembléa Geral depois de 
serem approvaclas pelo Governo) perante quem são 
prestadas a nnualmente. 

C> Orçamento de cada Município proposto pela 
respectiva Camara, votado pela Assembléa Legis
làtiva Provincial, é regulado definitivamente pela 
Lei elo Orçamento Municipal, ou por Decreto Im
perial no Municipio da Côrte: se não estiver sanc
ciónaclo o Orçamento ~'lunicipal autes do começo 

·do exercicio ·do anno financeiro; a receita e cles
peza-()rdinarià continuão a ser feitas conforme a do 
anno ·precedente; as despezas propostas podem ser 
rejeitadas ou reduzidas pela Assembléa Provincial, 
ou pelo Governo Geral, mas as despezas novas 
podem ser accrescentadas, uma vez que sejão obri
gatorias. 

· As 'despezas facultatz'vas dependem da vontade 

das Municipalidades comtanto que sejão em objec
tos proprios ele suas attribuições, segundo prescreve 
o titulo da applicação das rendas, tendo a facul
dade ele dar preferencia ás mais urgentes, e de pro
pôr a necessidade, ou utilidade de fazer della» 
alguma extraordinaria applicação. 
. . . . . ' 
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§ go Contabilidade. A receita e despeza ~ eff~.c
tuada por um Procurador nomeado pela Ca!!l~~a 
Mu.nicipal sob sua responsabilidade, ou prestan.~,o 

fiau.ça idonea na proporção das ren~as, ql:le tem 
de arrecadar' e serve por quatro annos. 

· O Procurador ou Recebedor nmnicipa_l t~m. ~. ~eu 
cargo arrecadar e applicaras rendas, e multa~ des
tinadas ás despezas do Município, demandar peran
te os 'iVIagistrados Policiaes a execução das Post~
ras, e a imposição das penas aos co~traventores 
dellas. . ·. 

Dar conta da receita e despeza todos os trimes.
treJ no principio das sessões, . receben,do 6 °/o de 
tu do quanto arrecadar : se este rendimento poré~ 
fôr superior ao trabalho, a Camara convencio
nará com o Procurador sobre a gratificação me
recida. 

A Administração das rendas mupicipaes interessa 
a todos os habitantes, e por isso os Orçamentos e as 
contas devem ficar depositadas nas Casas das Ça
maras para que todo o Municipe con.tribuinte possa 
tomar conhecimento dellas; faculdade que ainda 
não é garantia sufticiente sem que a pub]icidàqe 
seja imposta á autoridade, por meio da impre~sa . 

§ 1 O. Agentes auxiliares da Administraçrto Mu
nicipal . Srto os empregados nomeados pelas Ca-



5'2b 
m'arà ' 'e pagos pêlos cofres municipàes; peitehcém 
à e ta ordl:iin; segund'o o principio estabeleéido na 
1e'i ao fo d~ Ou'tubro dé 1828, o Secretario, o Pro
curador; os Físcaes e seus Supplentes; ·a estes u~ti
mos competê vigütr ·na ·àbsé'f'ván'C'ia das Po's'turás da 
Câ'mara, promovendo a sua execução pela advér·
tericiã hos quê fôrem obrigados a ellas, ou pártié'ú
làtriiente, 'o'u lmr 'meio de Edi'taes; activar a"o Pro
cú'rador n'ó-B~seinpéhho â'ós sé'us deveres; exêcutar 
ás btde'ns dà Ciunai·a; d·ar-lhé pade em cada reu
niao do estado da sua Administração, e de tud'ó 
qu'afit · j\Hgare·m c·oifveniénte : para o expediente 
irô d'es'erNp1énn'ó destes seus deveres poderáõ em
pr~ga'f ô SBcrétarió :e o PorLéiro da Câmara. 

Dur'a'nte o ·teinp·o, em que se·rvirem, os Fiscaes e 
sêq's Supplerrtes s'ão 'respo'nsaveis pelos prejuízos 
occasionados po~ sua negligencia ; e se esta fôr 
jl.Ylgàd1a gráve 'pelà Girmàra, ou continuada, serão 
pÕr 'élla 'multados na q'u'atltià de 108 a ·30H, e de
irranaaído's l:>Mante a's Au'toridades Policia·e·s, se ré
cús'arem 11iagar. Os Fi'scaés nas Capitaes d'as Provin
ci'aJg recenerh uinà gratificação paga ·pelas rendas 
dô -~1unicipio, appróvada pela Assembl& Provüi.
âál, 'oh pelo Governo Geral, 'senao na Côrte. 
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'fiTULO 111. 

Ret'o'à•tila JUunieitJal, 

§ 1" Creação do Administrador Municipal. A boa 
Administração dos interesses municipaes exige que 
a deliberação esteja separada da acção, pois que 
reunidas se embaração mutuamente; convém por
tãnto re'mover esta confusão, que resulta d'os à,.efei
tbs aa legislação actuál, creanao urü Admiuistra
(lor para êada Município, e separando-se as su·às 
ãhribüi'çtl~s das Camaras Muriic'ipaés; assim íicàrá 
competindo ás Camaras Municipaes deliberàt sob're 
os o:bjectos de suas at~ribuições, e ao Administra
dor Municipal competirá a execução nas qualida
des, que deve reunir de Delegado do Governo sob 
a autoridade da Admínistraçãü Geral, e de repre
séntahte aetiv·o da Municipalidade sob a irrsfleCção 
da més'ma Adniinistração; deste modo se di'sTi'n
guem nas suas attribuições as flm·cções r·eJiúivas á 
Administração Geral) e as funcções proprias do 
Poder Municipal ( 1 ). 

( 1) A theoria do Poder Municipal nas sua:s relaqões com o 

Estado funda-se n'6steprincipio, que o séu exercicib não deve 

ser océasHto de 'luta ·; 'nem o Poder Municipal constituir-se 
a·dvàfsái·io ào Pôder Cen'tral ; a Sup'éáoridade da Adminis

tração Geral sobre 'à wa~miuistra'ç'ão Muniêi•pal ·é -pois a Mi n~-
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§ 2• Nomeação. Os Administradores Municipaes 
serão nomeados pelos Presidentes das Provincias 
d'entre os Vereadores mais aptos elas Camaras Mu
nicipaes, os quaes não cleixaráõ por este motivo de 
fazer parte dellas ; as suas funcções serão gratuitas 
e serviráõ por . quatro annos; elles cleveráõ ter 25 
annos completos, e ser domiciliados no Município. 

. § 3" Suspensão, e demissão. Os Administrado
res ~1unicipaes podem ser suspensos por acto do 
Presidente da Província, mas não podem ser demit
tidos senão por deliberação do Conselho da Pre
sidencia . 

. § 4" No impedimento, e ausencia dos Adminis-

cessaria das suas relações. Os elementos, que se reunem para 

constituir o Poder Municipal são -1°, o Executor encarregado 
da Administração, e do direito de expedir regulamentos de 

policia local; 2•, a Camara Municipal, orgão dos interesses do 

Municipio, mas considerada no estado de menoridade a mui

tos respeitos, como o Municipio mesmo, que ella representa ; 
3", o Presidente da Província encarregado de vigiar a acção 
regular do Poder Municipal ; 4", o Conselho da Pres1dencia e o 
Conselho de Estado revest.idos do poder da .tutela para auto

risar ou impedir o exercício das acçõesjudiciarias relativas á 

Municipalidade : na reunião destes poderes se acha tudo o 

que constitue a Administração Municipal, deliberação., 
acção, inspecção, e tutela. Relat. do Ea;mo 81·. Marquez de 

Olinda de 1858, a1·t. Camaras llf~micipaes. 



tradores Municipaes são chamados os seus substitu
tos pela ordem da lista destes. 

§ 5o Incompatibilidades. Não podem ser Admi
nistradores Municipaes os Empregados cl~ Justiça, 
Fazenda, Ecclesiasticos, e Militares em actividade 
ou dispon-ibilidade , e os Engenheiros ele pontes, cal
çadas, e minas em actividacle; com tudo podem ser 
nomeados para exercer este emprego os Supplentes 
dos Juizes Municipaes, e na falta destes os imme

diatos em votos elos Juizos de Paz, os quaes serviráõ 
tambem de Supplenles elos Administradores Muni
cipaes, ou pela ordem ela designação feita pelo 
Governo ela Província, ou preferindo os mais vota
dos na lista dos irnmecliatos aos Juizes ele Paz, e que 
eleve ser remettida ao mesmo Governo logo que se 
findar a eleição: ha poré-m incompatibilidade entre 
as funcções de Administrador Municipal e Supplen
te ao mesmo tempo, e o serviço da Guarda 
Nacional. 

§ 6" Installação. Os Administradores Municipaes 
não podem entrar em exercício senão depois de 

prestarem juramento nas mãos elos Presidentes da 
Província pessoalmente, ou por procurador. 

§ 7o Attribuições dos Administradores Munici
paes, Na qualidade de Delegados da -Administração 
geral sob a autoridade dos Presidentes das Provin,... 



cias, compete-lhes : 1 o, a publi'cação e execução 
das Leis e Regulamentos; 2o, a execução das provi
dencias de segurança geral; 3°, as funcçõesespeciaes 
qne lhes são attribuidas pelas Leis no interesse da 
ordem, ou em relação com a força publica, ou em 
relação com o exercício do culto; pertencem á 
1• Classe asattribuições sob a Policia Municipal, ru-

. ral, estradas municipaes, sobre armas prohibidas, 
ajuntamentosillicitos, tomada de presos do poder da 
Justiça, Policia da ordem e segurança nos Theatros, 
prohibição de certas peças clrarnaticas, cuja repre
sentação fôr prejudicial á paz publica, assistencia á 
verificação ele pesos e medidas, declaração das pessoas 
munidas ele licença para o exercício ele seu commer
cio e industria, illuminação; administração e con
servação das propriedades municipaes, e das rendas, 
da proposicã0 do Orçamento, e despezas municipaes, 
assignar as escripturas de arrendamento dos terre
nos municipaes até o prazo de dez annos indepen
dente de approvação superior, representar em Juizo 
as Municipalidades demandando, ou defendendo ; á 
2• Classe, com relação á Força Publica, as attri
buições, que deveráõ competir ao.s Administrado
res Municipaes não recrutarem nos seus Municipíos 

para o Exercito, e Armada, dirigirem a Força Po
licial , e requisitarem o comparecimento da Guarda 
NacioJ.1al nos casos, em que a segurança ,publica 



estiver ameaçada, ou em que a Autoridade Munici
pal ti ver faltado aos seus deveres eJD circumstancia_s 
graves; devendo as requisições, para serem legaes 

e obriga to rias, conter a enunciação da Lei, do moti
vo, ou da ordem, julgamento, ou do acto adminis.
trativo) em virtude do qual ellas são diri_gidas; per~ 
tencem á 3•CJasse as seguintes attribuições: dàr per
missão para o exercício de qualquer culto diverso da 
Religião do Estado, comtanto que seja em casa par
ticular sem fórma exterior de Templo sob as penas 
do art. 276 do Codigo Penal ; a manutenção da boa 
ordem nos lugares, em que houver grandes reuniõe~ 
mesmo nas Igrejas; todavia a autoridade do Admi.., 
nistrador l'l'Iunicipêd não deverá intervir senão no 
caso, em que a perturbação tomar o caracler de 
gravidade; e se provier do Sacerdote mesmo por 
inculpações directas, ou indirectas contra as pessoas 
ou contra os outros cultos autorisados pelo Estado; 
se elle provocar directamente a desobediencia ás 
Leis) e aos outros actos da Autoridade Publica, será 
do dever do Administrador Municipal authenticar 
por meio de processo verbal sem interromper o 
exercício do culto; pertence-lhe finalmente a poli
cia dos Cemiterios para que hajão separações nos 
terrenos destinados aos mortos de differentes 
cultos. 

Na qualidade de Delegados da Autoridad.e Judi-
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ciaria aos Administradores Municipaes compete co
nhecer das contravenções das Posturas das Camaras 
Municipaes nos lugares; em que não houver Dele
gados de Policia, tendo elle.s prevenção nas que 
disserem respeito aos campos, e regimen florestal, 
proceder a todas as diligencias, que fôrem relativas 
e impôr mull.as até 15S e prisão alé cinco dias. 

§ 8° Attribuições dos Supplentes dos Adminis- · 
tradores 1\'Íunicipaes. Os Supplentes substituem aos 
Administradores Municipaes qúando impedidos, ou 

. por delegação estando presentes, ou cumulativamen
te nas operações relativas ás contribuições; e pas
sando ·certicaclos de insolvabilida·de ou ausencia dos 
devedores da Fazenda Publica; prendendo os crimi
nosos em tlagrante delicto, ou perseguidos pelo 
clamor publico . 

§ go Attribuições das Camaras Municipaes e 

caracteres das suas deliberações. As Camaras Mu
nicipaes cleverá.õ regular, deliberar, e dar pareceres. 
- · As Camaras Municipaes regulão por determina
ções suas o modo da Administração dos bens mu
nicipaes ; as condições do aforamento rlos terrenos 
pertencentes ao Município, que não exceda a dez 
annos independente da approvação superior ; o 
modo por que se deverá usar das devezas, on pasta-
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gens, e as licenças para cortar madeira para os 
usos domesticas. 

Ellas dehberão: 1 •, sobre o Orça mente municipal 
e em geral sobre todas as receitas e despezas ordina
rias e exlraordinarias; 2o, sobre regulamentos para 
percepção de todas as \.·e nelas municipaes; 3o, ad
quisições, alienações, e trocas ele propriedades mu
nicipaes, sua applicação aos diversos serviços 
publtcos do Município, e em geral tudo o que 
interessar á sua conservação, e melhoramento ; 
4o, a divisão de bens ainda não divididos entre dous 
ou mais Municípios; 5•, as condições de aforamen
to, ou arrendamento , cuja duração não exceda a 
dez annos para os bens ruraes, e cinco para os 
outros bens, assim como as condições de bens 
arrendados pelas Can1aras, seja qual fôr o tempo da 
duração ; 6o, projectos de construcções, reedifica
ções, demolições, ou quaesquer trabalhos ele em
presa; 7o, abertura ele ruas e praças publicas, e 
projectos de alinhamentos de estrada municipal; 
so, aceitação de donativos, e legados deixados ás 
Municipalidades, e estabelecimentos municipaes ; 
9•, acções judiciarias, e Lransacções ; '1 Ü0

, contas 
annualmente prestadas pelos Administradores mu
nicipaes, e pelos Recebedores. 

As Camaras Municipaes deveráõ ser chamadas a 
dar seu parecer sobre os seguintes objectos : 1 o,. de-
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signação das pessoas, a quem de.vão ser distribl)ÍQQ§ 
soccorros publicas; 2°, projectos de ahQhameptQs 
de estradas gerae$ no .interior _das Cidades, Villas, 
e-Povoações; 3o, aceitação de donativos feitos <10$ 

estabélecimentos de caridade, e de beneiicenciª; 
4~, autorisação para pedir emprestimo, adquirir, tro.., 
car, alienar, demandar ou transigir, requerida_spel<:>,s 
ditos estabelecimentos e pelas Fa,bricas das Igrejas, 
e outras administrSições prepostas ao enfreteni'ine.n
to dos cultos, cujos minit;,tr-os sejão assalariados pelo 
·Estado; 5o, Orçamentos e contas dos estabeleci
mentos de caridade, e de beneficen~ia; 6n, todos os 
objectos, sob os quaes as Ca mar as Munioipaes fôrem 
chamadas pelas Leis, e Regulamentos, a dar seu pa
recer, ou fôrem consultadas pelos Presidentes das 
Províncias. 

§ 1 O. Causa de inçapacidade da Camara l\1uni
cipal. Tod.a a deliberação da Camara Mup.i~ipal 

sobre objectos estranhos ás suas attrihuiçoes ~ 
nulla; porque as altribuições das Camaras Mupi..,. 
cipaes são limitadas pela natureza das co usas, e pela 
Lei aos interesses especiaes do Município. Ao 1\fi-:
nistro do Irnperio na Côrte, e aos President~s das 
Províncias em Conselho compete de'cl~rar él qulli.,. 
da de, ou ex-oflicio, ou em vir~t1de da f~§1ª-mação ~os 
que.sentirern gravame ; é pennütidq porém .4 C.<J.-



U'l:ara Municipal :l~eeo~~r.er ;para ,o-GmlseUw d~ rEs~ 

tia~d-o. 

r Nenhum él:onati~o,, nem·h~:men~gern,, \lenl ·I~;co;rn-

pensa·poder:áõ. serwo:tadas, ·oiT-erecid.a~, -e ;de,eretadas 
·pelas .Gamaras Munici;paes >Sem :a-uteri.sação do Go
venw; .e@'mtudo pal·e.c-e que n-ã<!l ·se ,po.deria -co.n
süleTar 'Íll·egal a de-liberação, que VOtasse Urn ·ffiO

IiiOIDent_o., !Salva a sancção govern-amental., porque 
esta deliberação poderia ser-considerada eomo um 
voto !SD:bre uhje:cto de inte-resse l0caJ. 

A Damara ~'hmi·cipal ·não pmd.er.á .pu-blicar ~prg

loesto :algum, nem ;proclamação 'ou ~imlica~ão , netn 
deliberar senão nas suas ~reuniões legaes; ao -Mi
Aistro do Imp.erio .na Côrle, e aos Presidentes dl{ls 
llrovincia·s em Conselho com:pcte declarar a illegali
dadeda.reunião, e·a nullidade dosactos; é-lhe pmhi
bido estabelecer corrosponden·cia . com as outras . 
1\:lunrcipatidades; :havendo infracção da preh.ibição, 
o Ministro do lmperio na Côrte e os Pres·identes 
das :Provinc.ias poderáõ suspender a Camara Muni
cipal (:2) .para ser ao depois delinllivarne:nte esta
tuida a suspensão pelo Consel-ho ·de ,Estado. 

(2} Argumento de analogia da disposição do art. 118 'flíl. 
Lei n. 387 de 19 de Agosto de 1846. que confere ao-s ·Presi~ 

dentes de Província· decidir pro-visori-amente das irregu-laridade::~ · 
commettihs nasiélei~5es d11s :Camaras •1funi.cipa.es. 

49 3\ 



530 

As Camaras Municipaes são instituídas pela Cons
tituição para o governo eco no mico e municipal das 
Cidades, e Villas; se a Camara Municipal não preen
cher csle fim, se ella mandar publicar, ou fizer 
circular proclamações conlra a ordem publica, ou 
excitando a revolta, poderá ser dissolvida pelo Poder 
Cenlral, mandando este proceder a nova eleição de 
Vereadores) que a substilua; se os Administradores ) 
Municipaes derem a sua demissa:o antes da reelei
ção, o Governo ou os Presidentes de Província po
deráõ designar na lista dos Eleitores Parochiaes 
os Cidadãos, qu e devem exercer provisoriamente as 
funcções de Administradores . 

Decretada a dis::;olução , os Vereadores da Ca
mara Municipal, ou algu ns deHes poderáõ ser 
accusados erimir.ahnente, por exemplo, por tere:n 
tido parjcipação na publicação das proclamações; 
e a accusação criminal deve ser intentada perante 
a Autoridade Judicraria , sem que seja necessaria 
autorisa ção prévia uo Conselho de Estado, porque os 
V creadorcs das Camaras Municipaes não devem ter 
mais gannlias do que os outros Ci dadãos. 

§ 11. C~lebração das sessões das Carnaras l\Iu
nicipa~s. Elias deverá:J reunir-se quatro vezes ao . 
anno , no começo dos mezes de Janeiro, Abril , 
J ulho c Üctlubro : cada sessão poderá durar dez 



dias. O Min istro do lmperio na Côrte , · e os Pre
sidentes de Provincia prescreveráõ as convocações 
exlraordinarias , ou as autorisaráõ a pedido dos 
Administradores , todas as vezes que os interesses dos 
Mu nicípios exigirem; nas sessões ordinarias as Ca
maras Municipaes poderáõ oceupar-se de todos os 
negocios que se compre-hcndem nas suas attr ihui
ções ; nas con vocações ou reuniões cxtraordi narias 
deveráõ occupa r-se s6mente dos objectos para os 
quaes tiverem sido especialmen te convocadas.- -A 
convocação poderá. igualmente ser auiorisada para 
um ohjecto especicll e dcterminmJo,. a reque.ri mento 
da terça parte dos me mbros da Camara Mu nicipal 
dirigido directamen te ao Minisiro do lmperio, na 
Côrte,, ou Presidente da Provincia, o qual não 
poderá recJsar sen1o por uma Por taria motivada, 
qu e sc r~1 noli[c ada aos reclamantes, e da qual 
estes poJeráo appe1lm· para o Conselho de Estado. 

Quando depois de duas convocações successi v as 
feitas pe1o Admir:is! rador Mu nic ipal com interva11o 
de oi to dias , c devidamente intimadas, os Verea-
d ] c l'i. { • • 1 • ores o a .amara tl'. umc1pa1 não se reumrem em 

ffi . (" ) l ' '1 1 ] • numero su tcíen ;e ;J , a üelmeração to maoa acpors 

- ------- - - - -·-- - --·- - - ---
· (3) A Cam nra Municipa 1 não pó de deliherar senão estunrlo 

presente n maioria dos Vereadol'es em exercicio; as deliiJern.-
' •• 1 1 Ções ser·eto t om auas á mmrmn. üe votos; e no caso c e empate o. 
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dalercerra cotrvocaç:ão sei'á valida, qualquer {J_u~ fór 
o numero dos mémhros .presentes; em todos os 
casos o Presidente da Província declarará tetre~ 
hnnci'ado todo o Vereador que tiver faltado a tres 
conYoeaçõcs consecutivas. 

A Camara Municipal será presidida pelo Adrni
nislrador Municipal ( 4 ), excepto nas sessôes em que 
fôreo1 discutidas as contas ela Administração lUu-

voto do Prcsident,1 será preponderante; o numero dos Verea
dol·es será t.!e 7 para os Municípios de 2 a 3, 000 habitantes ; 
de 9 para os Municipios de 3 a 10,000 habitantes; de 1:3 par<1. 

os Je 1 O a 30,000 halJitantes , e de 15 para os ele maior pu
pulaçuo de 30,000 habitant!.'s . 

(4) O al't. 168 da Constituição que declara que o Vercadoi' 
mais votado sm·á presidente ela Camara Municipat p6de sm· 
al tet•ac~o em Lei regulamentAr peb legislatura orclinarin, sem 
as fot·ma lidades exigidas para reformn , porque o dito ar L 168 
não é Const ituciomd, isto é, não diz ·1·espe·do aos limites ~ 

att?·ibzâções respectivas elos JJode1·es políticos, e aos direitos 
politicos, e indiPiduaes dos cidaclt'ios , aet. 178 da Constitui
·ção; assim fo i votadt\ nn. legislatura ordinaria a Lei da Eleiçilo 
dos Deputados Gemes c Provinciaes pot' Distt·íctos, quando 
deveráõ ser eleitos por Províncias na fôrma elo art. 90 da Cons
tituiçi:'io e 4" do Acto Addicional; portanto nenhuma diffi 
culdade hat"erá em qu~ passe a Resolução, que altere a Lei do 
lo de Outubro de 1828, sanccionando que a Camai'a Municipal 
·seja presidida pelo Adrriinistrà.doe ·Municip:1l nomeado pelo 
Governo, e todas as outras reformas· cónsiguadas neste Titulo. 
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nj.cjpal·, porque ne~la.& sessões ~ ~:a.n,wra d~sigQ~rá 
em esçrutinip. secreto qual dos seus. m~-mbros deve 
ser o Presid~nte. ; Q Acl.ministrado.r Municipal po;
derá assistir á · deliheração, mas deverá retirar-se 
no rnomento em que a Carnara Municipal fôr 
cmjttir o seu vol:o; o Presidente eleito dirigirá 
directarnentc ao Presidente da Província a del i
beraçn:o da Camara Municipal; as funcções de Se
cretario serão preenchidas por um dos seus membros 
eseol hido em escrutínio, á maioria de Yolos , e no 
começo de cada sessão . 

As d-eliberações serão inscriptas pela orJem das 
datas no lh~ ro elo registro rubricado pei.o Vereador 
mais votado, que não fôr nomeado Admin istrador 
Municipal; cl!as serfio assignadas por todos os mem
bros presen les á sessão. 

As se2sües das Camaras Municipaes não serão 
publicas; os se:;us debates não poderáõ ser publicados 
oflicialmente senão com approvação da Autori 
dade Superior; corntudo não se poderá recusar a 
algum dos Cidadãos contribuintes do 1\Jnnicipio 
communicação ou certidão, sem mudança .. das de
liberações das Carnaras Municipaes: as votações 
serão em escrutínio secreto todas as Yezes que 
tres do$ Verr-ado.rcs presentes á. sessa:o o recla
marem. 
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§ f2. Aútoridade das deliberações rnunicipae;;;. 
Toda a deliberação sobre objectos concernentes ás 
altribuiçõ~s rlas Camaras M.unicipaes, § go deste 
Titulo, d~~rerá ser remettida immediatamcnle pelo 
Adminis:rador Municipal ao Presidente da Provín
cia, o qual accnsará a recep (,~ão. - E' <~xeqn ivcl 

a delibcra<;·ão ~c o Presidente da Pt:ovincia nos 
trinta dias nu c ,oc segu;re ;11 ao seu r~ce bi:l1C iltO não 

J ~ . -

annul!ar. ou cx-dlicio nor violacão de alauma 
I _.1, •t <...J 

Lei ou n.egu!amcnto da Admini:stra <;ão publica, 
ou em virtude de rcda rnação dos interessados; 
todnvia ; o Prcsidenle da Província ou o Ministro 
do Impc: rio ; ua Côrle, pódc suspender a execução 
da delihera;::'ío por c ~paço ele ou tros trinta dins.-
As deliberações tomadas f)ra da reunião legal ou 
sobre objeetos estranhos ás attribnições das Camaras 
~lunicipacs sao nullr1s pelas razões ex pendidas no 
§ ·iO deste Titulo. 

~ 13. Responsabilidade municipal,competencia. 
A theoria da rcsponsahilidade municipal consn.
grada na Lei 19 D. ar.l !.Jfmn'cipalem et de inco
h's- « Quod major pars curi(J! e!fecit pro eo lwbet L<r 
ac si omnes egerint >> -~ nao tem applicação ás 
Sociedades modernas, porque em um Governo re
gular as Camaras Munieipaes não são. respon!:'aveis 
pelas violencias praticadas em seu lenitoriopelos 
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seus Municipes ou por estranhos, salvo se elias 
fôrem autoras ou complices dos delictos com
mettidos, provocando ou publicando proclamações 
no sentido da revolta; e neste caso é da competen
cia do Governo suspender ou dissol rê-lasi mandando 
proceder á eleição de novos Vereadores e respon
sabilisar aos compromettidos, ·§ 1 O deste Titulo: 
mas as Camaras Municipaes são restrictamenle 
responsaveis pelos damnos resu 1tantes de suas pro
prias deliberações , por -exemplo, alJertura de ruas 
ou praças no in terior do Municipio, alinhamento 
ou nivelamento de terrenos cuja execução importe 
-a ruina de predios particulares ou ed ific ios pu
hlicos; compelindo aos prejudicados acçflo judi
ciaria contra os Agentes Auxil iares da Adminis
-tração Munic ipal , § J ·I Tit. :zo da 4• Parte, para 
resareir o damno , ou impedir a realisa<,:·rro. 

§ 14. Relações enlre as Municipalidades. As 
Camaras Municipaes 1 que são limitrophes urnas 
das outras7 podem te1· relações por .occasião de 
interesses que lhes dizem respeito; -se existem 
bens ou direito:; indivisos entre duas ou mais Mu
nicipalidades, deverá ser instituída por ordem dõ 
Governo Geral uma Commisslío compost:a de De
legados das Camaras, presidida por um dos mem
bros que a compoem; escolhido pelo . Governo: 



as éittrrbtri'Çõ'es da Cmnmissa:o , no-- q.ue~ f.o€a aos 
ditos' hens e· direitos- it1•div,isos, suo a·s·:mesmas't11U:a 
as d~'S Camatas e, Administrador-es 1.\tnnicipa:es:rra 
Ad:rni'líl'Ístração· dhs· bens do 1'\:'ful'liápü>, depe.rtdendo 
da appro,•ação- d~ Gove1·no todas as delibera.ç~es 
tomaelas pela Con}missU0.-Sendo nec<:>ssaJlio. dn.
terminar obra~r publicas- que interessem,a di·r.eJ~sos 

Mun-icipios, as Camaras Municipaes-serão cha:mlldas 
a deliberar sJbre os respec ti-vos interessc.s, e- a 
quota con1 que cada urna d·eve conconer, sulHneL
tendü-s-e as detibernções á approYação d'o Pt~e

sidente da Proyincia, o qual decidid em Cor.~sel!ti1o 

as clesi-nlclligencias q-ue occorrerern; se os Muni~ 
ci-pios pertencerem a diversas Províncias, as-desin
leHigencias s-erão terminadas por Decreto Impe
rial.- Em caso de urgenda a Portaria do Pres:i,.. 
Jenle da Provincia será sufficiente para ord!enar·a.s 
obra~ publicas, provendo elle ás despezas por uma 
d-istribuição pr·ovisoria , mas sendo a reparti,ção 
definitiva sujeitcr á deliberação das f:amaras Muni
cipaes respeclÍ\'as. 

As contestações de Administração entre Muni-
. cipali-dades serão decididas admi·nistralivamente;: 
as · questües de posse e de propriedad:c sã.t) da 
cornpetencia dos Trihunaes Civis, arts. -1.05 a· 443-
do- Codigo .~-'~dministrativo Francez adapta'ç}ós ás 
iMLituiçnes prop6as du··nosso ·paiz. 
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SEeÇAO I-. 

Fabricas Parochiaes. 

§ ·1 o A refo-nma,_ ou para melh.<Or dizer; aorga_-· 
nisarção da Ad.1ninistração das Fabricas_ Parochiaes.é 
oatro obj,eclo da a.ttenção do Administr:ad:c>:r'; cr.::>

Alvarás, e Avisos antigos e modemos~ d·e que logo 
fallare :nos, os usos e costumes mui variados d~s Dio
ceses: c rnE~sm-o u-a-S- Pai'O-Ghias não ele-tinem a naül
reza, nern tratão da organi:saçã{) desles estabeleci
mentos, que-devem ser accessorios, e -panüleles ás 
Camaras l\!unicipaes, ás quaes cHes.se ac'hão unidos 
pBla dependencia ele parecer prévio para contrahir 
emprcstimos, adquirir, alienar, trocar, demandar:, ou 
transigir, nas occ-asiões de obter do Governo as com
petentes autorísaçi'íes : a Lei deverá consigna-T na 
clas~c das clcspezas ob.rigatorias 0ssoccorros a dar ás 
Fabricas Parochiaes no caso de insufliciencia-de suas 
rendas, ficando dependen Les do par-ecer das Camaras 
Municipaes os Orçamentas, e contas das Fabricas Pa
rochiaes , que receberem Laes soccorros e transfe
rind o-se do3 Orç,arnentos provinciaes para os muni-:
cipaes as qno~as, que houverem de ser votad;n 
para as Fabricas. (1) . 

----~------·-------------

(1) A origem elas llahi·icas Par<'JCI'liaes· é tuo antiga qunn.to

'a celebl'e divisao dos· bens ecclesiasticos ternporaes em quat:r;o 

rartes sancci-,nada no Seculo Y: << Qualiwr autem út1n d~ 
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§ 2o Sob o ponto de vista de Direito Administra
tivo (2) Fabrica Parochial, ou Cathedral, conside
rada subjectivamenle llesigna a entidade moral ou 
collectiv.a encarregada da Adrilinistraçao dOs bcnE', 
direitos 1 e rendimentos de urna Igreja Matriz, ou Sé; 
übjectivameute signi{ica as rendas para as despezas 
de uma Parocbia , ou Cathedral, quer provenhão de 
.suppri mentos feitos pelo Estado, ou de multas im-

<< reddu., q·1~am. de oblatione .fidelium conrenit fier·i pO?·t·iones, 
« q~;a?·um ~t7Ut Pont{fiús, altera Cler·iconvtn , tert·ia pazt
(( pentm., qua1·tct (ab?·icm applicanda, Can . 27, 12, q. 2, " 
disposição_, que se conservou até oSecu!o IX, em que desap

pareceu a divisuo quadripartita por se terem instituído os be-
neficios ecclesiusticos ; e por uma gradação insensil·el a Admi

uistração das Fabricas passo11 a pessoas leigas, mas nomerrdas 

pelos Clerigos e Beneficiados, sem cuj o assenso ellas não po

dião ter a Administra\ úO. Cone. de Salsbomga, 1420, Cao. 

33: e tal foi nté o secu!o passado a Admin ish-rrção das Fn brica:::, 

quanrlo os bens com essa applicnçfío, e geralmente todos os 

outros bens e~clesia«ticos foruo secularisa::los. 

(2·) Em sentido de Direito Canonico Fabrica é uma parte 
-dos bens ecclcsiasticos ou dos seiJS rendimentos, destinada á 

·conservação c reparo das Ig rej:ts, e das despez:1s do culto re-
ligioso ; têm o nome de Fabricfl. os bens com esta applicaç:ão, 

e as pessoas, que os administrão, · chumão- se Fabriqneiros. 

Ele-mentos de Direito Ecclesiastico, P~~bl-ico e Part-icu-la~· ap
p licado aos usos da IgreJa Br-as·ilei1·a, pelo Ex" • e Revm• Sr. 

D. Manoel do Monte, Bispo do Rio de .Janeiro, Conde de 

. Irajá. 
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postas pelos Estatutos, ou de outra origem ordinaria) 
e extraordinaria. 

O Aviso de31 de Agosto de. l781 declara incom
patível o cargo de Fabriqueíro com o Officio de Pa
rocho ; a Ci rcular de ·27 de Abril de I 85:5 manda 
subsistir o costume de serem os Fabriquciros das 
Matrizes nomeados pelos Bispo::; emqnanto não 
houver providencia legislativa, c salvas as Leis Pro
vinciaes anterior1;s á Lei da in terpreta(~ão elo Aclo 
Addicional ainda nrro de rogadas; sendo que toda via 
essa no ;ncação não comprchcndc a tornada de con
las, que deveráõ ser pres~ adas no Juizo teml-Joral ; 
mas o AvÍso de 5 de Novembro de '1858 referindo
se á antecedente Cireular declara que competindo 
aos Bispos Diocesanos a nomeação dos Fabriquci
ros das Matrize3, a elles cabe 1~qualmente a adminis
tração das F'abr"icàs , c aulorisação das despezas 
segundo as necessidades das Matrizes 1!1 . .. O Aviso 
de 5 de Novembro snppüe ser possível accu.mular 
-ou reunir-se a Autoridade Episcop:ll á attribui-· 
ção de nomear Fa.briqueiros das Ma trizes, e o 
exercido rlos aclos da Admz'nistraçào das Fabri
cas!! f ... Nesta confusão, nesta falta de disposição le
gislativa que necessariamente deverá haver, cumpre 
tratar da organisação administrativa das Fabricas, da 
Commissão. das Fabricas Parochiaes, e suas attribui
ções, das rendas das Fabricas Parochiaes, e das Ca
thedraes e dos resp E~ctivos encargos. 



· § 3~o A or-ganisa~ao administraliYa das, Fahticas 
é analoga á das Camaras Munitipaes.; ella repousa 
sobre a soparaç~('). da deliberação, e da . aeçãa; a 
deliberação é representada pela Junta. Administra
ti-va da Fabrica Parochial (3) , a acção pl~la Com
missão dos Fahriqueiros; é o Thcsoureiro quern: 
e:xerce todos os actos. da Adminislraç~o activa, e 
que11 es~ipula em nome da. Fabrica .. - A Junta 
Administrativa será composta de 7 membros nas 
1\woehias de 50ü almas. para cima, e de 5 nas 
ou tras . Na primeira reunião o Bispo nomeará 4 ou 3 
membros, e o Presidente da Província os restantes; 
a- renoyaçao se fará parcial mente todos os lre;_;.annos; 
os membros, que devem :~ ubstituir aos que sahem, 
setã.o eleitos pelos que ficno i mas os que devem sa
hir podem ~ser reeleitos; os mais antigos em exer
cício são os que devem ser substiluidos: a nomeação 
do Presidente e Seeretario da Junta Adminislrati~a 
sera feita por escrutínio secreto d'entre os membros 
nomeados logo que se reunirem, c em Lodos os 
annos snbsequentes; a reunião terá lug3r nos pri-

(3) E' de esperar que a L~i adapte a organisação propo~ta em 
razão da ne_cessi.dade absolub~ de providencias a ~espeito, e . . 

da conformidade com a natUl'eza do estabelecimento, de que se 
trata; o numero dos mem~)l'OS da ,Junta Administrativ.a, e da

Commissão da Fabrica deve ser. próporcioual. á pop1;1laçij.o dà:s 
Parochias. . 



me-·irns :dom:iqgos elos me-zas de . ..J:ane:iw,Ahtit, Julho 
e Oútulbto, ,na 'lg,reja Pa1'odhiãl, e e.x.traoTâinad:a
th'enle; cDm aulor-isaÇão do'llíspD, ou do ,Presidente 
da Província, ·quando houver u.tgeneia . 

.E' da attribuição da Junla Administrativa deli
berar sobre o .Orçamento an'nt~al da Fabrica para 
ser ao depois viste pelo Diocesano; sõbre a ecnHa 
annual do Thesoureiro; sohrc o cntprego ..dos fun
dos ·excedentes ás despezas feitas com o cumpri
mento clas deaç<.ies, e legados, c o eri1ptego d.o 
capi!aes reembolsados, sob're despezas ·extraoTtli-
narias ·e demandas que se houverem ;de inlentaí' 
uu defender, alienaçôes, _lrocas, art·en·damentos, e 
ouU·os cont.ractos . 

§ 4o A Commissão da Fábl'i.ca compõe-se do 
Parocho, que é membro nato, do Administrad·or 
Municipal, a quem compete presidir, e do Fahri
queiro, -que é da nomeação do Bispo, que exerce as 
funcções de Thesoureíro; reunir-~e-ha todos os 
mezes no ·mesmo lugar, em que se .reune a Junta 
Administrativa, e extraordinariamente todas ·as 
vezes, que fôr convocada ex-offici-o· pelo seu Pre
sidente, ou a pedido do ·Pa·rocho : nos Munic:ipios 
em que 'houverem muitas Parochias, ásComm.issões 
da · ·Fabri-ca serão presididàs ~pélos Súp-plentes dos 
A-dministradores Municipâes ; tanto estes, eomo ·os 



Administradores 1\-funicipaes tomará li parte nas de
liberações das Juntas Administrativas, ás quaes po
deráõ assistir, quando convier. - O Thesoureiro
será conservado emquanto bem servir. 

§ t)" Attribuiçõe::; da Commiss:lo. Compete-lhe 
collectivamente: 1°, formar o Orçamento da Fa
brica; 2o, preparar os negocios que houverem de 
ser rcmcttidos á deliberação da Junta Administra
tiva; 3", t~r a Administração quotidiana da Pa
rochia, e vigiar que sejão cumpridas fi elmente todas 
as fu ndações, segundo a intençJo dos instituidores, 
e que as respectivas sommas não scjão di:;lrahidas 
para outros i~n~, procedendo da mesma maneira 
a respeito dos anniversarios c outros encargos nas 

mesmas circumstancias; 4°, fornecer todos os ob
je'ctos ele consumo necessarios ao culto, c prover 
a respeito da reparaç-:o c compra de ornamentes} 
livros liturgicos, moveis c utensíli os da Igreja á 
rt•quisição do Parocho .-lndivif1ual:nente o Paro
cho se regerá pelas ordens dJ Dispo em tudo o 
que respeita ás funcç :1es do cul ~ o, ü strucçJo, 
predica e fundações.·- O Fabriqneiro e The~ou
rciro é obrigudo a arrecadar as 1 er.das da F abrira 

r ' . , c c azer as ucspezas necessana~, aprrsenlar a om-
missão todos os trcs mPzes o balaLço da despc1..a 
f~ita no trin:cs\rc ar:tecedcn~e, c a Commis:ã0 



fixará a que se ha de fazer no_ subsequente eru 
conformidade com o Orçamento; a dar a sua conta 
geral no fim do anno á Commissa:o, a qual a dirigirá 
á Junta Administrativa para toma-la, podendo assis
tir a este acto um Commissario do Bispo, o qual 
tem lambem o direi:o de, em visita, examinar 
todas as . conlas, registros e papeis, e verificar o 
estado da caixa. 

§ 6" Rendas das Fabricas Parochiacs. Provêm 
de bens immoveis, quando as Fabricas os possuem; 
das oblações feitas ás Igrejas Parocb iaes e ás Ca
pellas ou Oratorios de seu Districio, urna vez que a 
respectiva Fabrica não tenha redditos ou as cousas 
offerecidas sejão utensilios de Igreja, porque de 
ontro modo as · cousas oíferecidas são um direito 
parochial, salvo o caso de contraclo ou declaração 
expressa do doador, Const. do Arcep. da Bahia 
Tit. 27 ns. 433, 434 e 435; dos dire itos chamados 
da Fabrica estabc:ecidos ou approvados pelo Bispo , 
dos supprimentos feitos pdo Estado para os ob
jectos de consumo neccssarios ao cuito, das som mas 
para a construcção c re paro das Matrize:;, e da 
receita que resulta da concessão para Oratorios 
particulares, qaando os indultados quere:11 usar 
uesta graça ainda nos dias exceptuados. 

§ ;o Encargos da Fabrica. Tacs são: fazer as 



de'spe·zas lne·ces;sarias •com -0 cu·lto, com o pa-g-a
rtr~nto dos ernp:re:gados ·strhdternos Jd'a Parochia, 
QOn'forme a .conv.eniencia e .necessidade dos lugares, 
com as -desp·eza:s ·necessarias pata execução das 
fundações ou legados pios, com a â·ec-oração e 
a:dürno i'nter-ior tias Igrejas Paroch-iaes, e com a 
~briservação deslas e dos Cemiterios, :c.ujos muros 
devem ser reparados com o auxilio-das Municipali
dades. 

Outro encargo da Fabrica deverá ser: dar soccor
ros aos Sacerdotes enfernios; porém para esta · 
uova despeza será preciso nova renda ; ella pro
virá do aluguel das cadeiras ou bancos nas Igrejas, 
como se acha estabelecido entre as outras l\'ações 
cultas: o art. 3008 do Cocligo Administrativo Fran
cez, sob a epigraphe-Placements des banes- , 
determina que a collocação de cadeiras nas Igrejas· 
não poderá ser feita senão com o consentimento 
do Parocho ou Cura, salvo recurso para o Dio
cesano; e a Resolução de Consulta do Conselho 
de Estado de 12 de Dezembro de ·18.27, expli
cando este artigo do Codigo, decide que a Auto
ridade Judiciaria é incompetente par)a estatuir sobre 
a collocação e fôrmas das cadeiras ou bancos nas 
Igrejas, mas que ella é competente para estatuir 
sobre os direitos resultantes da concessão a titulo 
oneroso feit-a pela Fabri-ca, e ,sobre .:es·prejuizos 
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provenientes da falta de cumprimento da con.:: 

·cessão, a qual é feita aos que pedem, mediante. 

um preço, e nunca por mais tempo do que a vida 

do concessionario, salvo se este é fundador, doador. 

ou bemfeitor insigne da Igreja: se a concessão 

é por um anno e ninguem lança mais do preço 
offerecido, a Commissão, com approvação da Junta 

Administrativa da Fabrica, póde fazer o Contracto; 
mas não é assim nos outros casos de Concessão 

por mais tempo ou por tempo illimitado, e da 

prestação de um va1or movei ou immovel, porque 

nesses casos, além de intervir a Junta Administra

tiva da Fabrica, será necessario que o Diocesano 

approve~ o Presidente da Provincia, e ás vezes o 

Governo, conforme o valor prestado pela concessão. 

O preço do alugue] das cadeiras ou bancos nas 

Igrejas será fixado pela Commissão com a Junta 

Administrativa da Fabrica, co rnpetindo a esta ultima 

resolver se convém que a Commissão administre 

por si mesma esta receita , ou arremate a quem mais 
offerecer. -

§ 8o Organisação , rendas} e encargos das Fa

bricas das Ca!hedraes (4:). As Fabricas das Cathe-

(4) O estado actual das fabricas das Cathedraes e da Me

tropole, é quasi o mesmo que o das Igrejas Parochiaes, isto é, 

:uão havendo Lei regu.lameuta1·, e só mente os usos e costumes. 
49 35 
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draes e da Metro.p.ole não devem estar sujeitas a,o 
r.egimen municipal, porque é mais conveniente 
que ellas sejão administradas conforme os· Regu
lamentos -ou Estatutos feitos. pelos Bispos e Ar
cebispos e approvados pelo Governo para se lhes 
conservar a s'ua jurisdicção nas proprias Igrejas: 
assim a Lei da reforma não deverá comprehender 
senão o que os Regulamentos ou Estalutos dos_· 
Arcebispos e Bispos não tiverem ordenado, com
petindo-lhes conseguintemente a organisação ad-

muito variados, a AdministraÇão da Fabrica é commett.ida a 

um s6 individuo ou nomeado pelo Bispo, ou pelo Magistrado 
territorial, e em alguns lugares as funcções de Fabriqueit·o são 

exercidas pelo proprio Parocho, apezar da iucompatibilidade 

declarada pelo Avisocle 31 cl~ Agosto ele 1784; cl'oncleresult.a 

a necessidade de Lei, que assignale as funcções, e attribuições 
de cada um destes empregados, § 5o desta Secção; ha porém 

a differença de que nas Fabricas das Cathedraes e da Metropole 

ha mais regularidade, porque ella é exercida por um Conego, 

que o Cabido nomeia da mesma f6rma, e na mesma occasião, 
em que elege os outros seus Officiaes, e que se denomina Fa
briqueiro; mas na Cathedral do Rio de Janeiro, a que está 

annexa a Capella Imperial, e oucle a maior parte das despezas 

com o culto é feita pelo Estado por intermedio de um Ins
pector, que o Governo nomeia; a esse inspector, Co nego ou 

Dignidade da Cathedral se junta o cargo de Fabriqueiro da 

mesma: os Fabriqueiros, em todas as Cathedraes, e Igreja 

Metropolitana, dão contas aos Bispos, ou ao Arcebispo. 
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ministrativa das respectivas Fabricas, onde os Ca
bidos podem ser representados por membros do seu 
gremio (5). 

As rendas das Fabricas em todas as Cathedraes 
são ordinarias e extraoN.linarzas. 

As rendas órdinarias resultão : '1 o, dos bens im
moveis que ellas possuem; 2o, das multas impostas 
aos Conegos e Beneficiados nos casos definidos 
pelos respeclivos Estatutos; 3°, dos supprimentos 
do Estado feitos annualmente para as despezas 
propriamente da Fabrica, para certas festividades, 
compras de paramentos e alfaias, e para reparação 
e conservação das igrejas Calhedraes; 4°, dos 
direitos utcis pela Administração dos Sacramentos, 
ou outros actos parochiaes, se as Cathedraes lêm 
Parochias annexas, e lal é o uso. 

(5) As despezas com os Bispos, Cathfldraes , Relação Metro

politana, Parochos, Vigarios Geraes, e Provisores são consig
nadas nas Leis do Orçamento geral do Estado, a Capella Impe
rial e Cathedral do Rio de Janeiro constitue verba especial ; 

assim a Lei n . 939 ele 26 de Setembro de l 857mandada vigo-. 
rar para o exerci<;io de 1859 a 1860 autori sa o Go\'erno a 

despendet· com o primeiro objecto a quantia de 596·275$500 

incluidos 5:000$ para conclusão das obras do Palacio Archic

piscopal da Bahia; 162:2008 com os Seminarios Episcopaes, 

e 64:710$ com a Capella Imperial e Cathedral do Rio de 

Janeiro. 
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A receita extraordinaria para a Fabrica das Igrejas 
Cathedraes vem a ser a terça parte das congruas 
do Arcebispo, ou Bispo fallecido, que se accu
muião no Thesouro Publico Nacional para serem 
pagas ao Bispo successor, a contar do dia subse
quente ao obito daquel!e até á conf1rmação deste 
em Roma; porque deste monte se tirão as despezas 
das Bulias do eleito e a sua ajuda de custo de 
viagem, que são despezas que o Governo ant.ici
pa ; e do resto, dividido em duas partes, em con
formidade dos Alvs. de 22 de Agosto de i 688 e 
11 do mesmo mez de' '1689, uma parte é dada 
ao Bispo para compô r a sua casa, e a ou tra é 
apphcada d Fabn'ca, o que constitue a chm"são tri
partita . 
. Emquanto aos encargos da Fabrica das Cathe

draes, eHes são quasi os mesmos que os da Fabrica 
das Parochias . 

SECÇÃO H. 

Estabelecimentos Municipaes de Hw.m.unidade. 

§ 1 o As Casas de Caridade nos Municípios de 
· Campos, Cabo-Frio, Vassouras V alença Rezende 

. ' ' ' 
Paraty, Angra dos Reis, Magé, Petropolis, o Asylo 
para a infancia desvalida inaugurado em Nictheroy 



549 

aos 24 de Junho de 1854 sob a alta protecção de 
Suas Magestades Imperiaes com a invocação de 
Santa Leopoldina, o Hospital Marítimo de Santa 
Isabel fundado no porto da Cidade do Rio de Janeiro 
pelo Decreto n. 1103 de 3 de Janeiro de ·1853, e ou
tros ' estabelecimentos de igual natureza, que em 
seguida vamos referir, são em apoio dos sentimentos 

de humanidade, que honrão o paiz. 

§ 2o Achão-se a cargo da Administração da 
Santa Casa da I\lisericordia da Côrte os seguin
tes estabelecimentos. - -Hospital, Casa de Ex
postos, Recolhimento das Orphãas, sendo elevado 
o seu numero a oitenta pelo Decreto de ·J O de Março 
de 1855 por se terem verificado as -condições 
prescriptas no art. 48 dos EstalnLos reformados 
do dito Recolhimento, confirmados por Decreto 
de 27 de Outubro de 1842; Recolhimento de 
Santa Theresa fundado por Decreto n. 93 ·1 de 14 
de Março de 1852 pasa asylo das meninas indi
gentes, que não possão ter entrada no Recolhi
mento das Orphãas ; Hospício de Pedro li; Hos·
pital dos Lazaros; Empresa Funeraria (1). 

(1) O Decreto n. 1213 de 29 de Julho de 1853 fundou um 
asylo de indigentes invalidas na Côrte, a cargo da Empresa 

Funeraria, com a denomiuação de Asylo de invalidas indigen
tes de Santa Isabel. 
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§ 3° Em divérsas Cidades das Províncias de Mi
nas Geraes, S. Paulo, Rio Grande do Sul, Bahia, e 
Pernambuco, e nas Capitaes das Províncias de San
ta Catharina, Espirito Santo, . Alagôas, Parahybà, 
Cea.rá , 'Maranhão, Goyaz, Matto-Grosso, e Pará 
existem Estabelecimentos de humanidade, mas a 
maior parte dos 1:\'Iunicipios carecem delles. 

§ 4o Administrados os que existem pelas Mesas 
das Irmandades e Corporações, que contribuem 
para seu patrimonio, ou dotação, os Estabeleci
rnentos de humanidade essencialmente moraes e 
phílantropicos devem existir em todos os Municí
pios do Imperio , e ter a mesma protecçrro, que as 
Municipalidades, d~s quaes elles são accessorio '; é 
de esperar que a Lei da Reforma Municipal reco
nhecendo as relações de dependencia dos Es!abe
Iecimentos publicos de humanidáde com as Cama
ras Municipaes) lhes dê organisação propria, e os 
submetta á inspecção da Autoridade Superior. 
V.§ 11 do Tit. 1o da 4.a Parte. 

§ t;o Administração das Casas de Beneficcncia, e 
Asylos. Instituídas para distribuir soccorros no do
micilio aos enfermos, e indigentes, as Cas-as de Be
neficencia deveráõ ser administradas por Mesas de 
.cinco membros, nomeados na Côrte pelo Ministro 
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do Imperio, e nas Proví'n'Cia:s pelos Presidentes re·s.._ 
pectivos, sendo os ditos Mesarios renovados annual
me nle pela quinta parte; a presidencia competirá 
de direito aos Administradores l\funicipaes, , ou 
seus Supplentes, §§ 1 o, 7°, e go do Tit. 3o da 4_ .. 
Parte. 

Col1ocadas sob . a inspecção da Administração 
Municipal as Casas de Beneficencia podem ser esla~ 
belecidas conforme o voto do seu fundador, e as 
condições de sua liberalidade, formando o patrimo
nio, além dos supprimentos feitos nos Orçamentos 
municipaes, os donativos, as heranças, e os legados 
prorenientes da generosidade dos Cidadãos. 

Os Asylos para a infancia desvalida são Estabele
cimentos não só de humanidade, mas tambem de 
educação; sob a primeira relação elles são accesso
rio das Casas de Beneficencia, e poderáõ ser sus
tentados pelas rendas das Camaras l\'Iunicipaes; sob 
a segunda relação, naturalmente se sujeilão á ins
pecção da lr1strucção Publica. 

Serão applicaveis aos bens dos Estabelecimentos 
-de humanidade, e Càsas de Beneficencia as regras 
geraes estabelecidas, § 4o Tit. 2o dá 4a Parte, 
para as adquisições, e alienações dos bens das Ca
maras Municipaes, aceitação de donativos, legados, 
e ás transacções, devendo preceder a todos estes 
actos, e autorisações, pareceres das Camaras Muni-
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cipaes sobre os motivos, · e yantagens allegadas, em 
_razão da tutela, que deve exercer a Autoridade 
Administrativa sobre estabelecimentos accessorios. 

§ 6° Nenhuma acção poderá ser intentada em 
juizo por estes Estabelecimentos sem autorisação 
do Governo na Côrte, e Conselhos de Presidencia 
nas Províncias, depois de obtidas as informaçõea. 
da respectiva Camara Municipal . 

FUI, 



APPENDICE 
DAS 

LEIS, DECRETOS, REGULAMENTOS, E AVISOS 
MAIS MODERNAMENTE PUBLICADOS 

À QUE SE REFERE 0 

DIREITO ADMINISTRATIVO BRASILEIRO 

Lei n. ~34 tle =3 de Ncn·eanbt•o de :f§-AI 
ei•eautlo tllln l:@lili§elho de :t~stado. 

Dom Pedro, por graça de Deos e unanime acclamação dos 
povos, Imperador Constitucional e Defensor Perpetuo do 
Brasil, fazemos saber a todos os nossos subditos, que a As
sembléa Geral Legislativa decretou e nós queremos a Lei 
seguinte: 

Art. -1. • Haverá um Conselho de Estado, composto de doze. 
membros ordinarios, além dos Ministros de Estado, que,. 
ainda não o sendo, terão assento nelle. 

O Conselho de Estado exercerá suas funcç.oes, reunidos os 
.seus membros ou em Secçoes. 

Ao Conselho reunido presidirá o Imperador; ás Secções os 
Mirústros de Estado a quem pertencerem os objectos das 
consultas. 

Art. 2. • O· Conselheiro de Estado será vitalício ; o Impera
dor porém o podera dispensar de suas funcçoes por tempo 
indefinido . 

Art. 3.0 Haverá até doze Conselheiros de Estado extraordi-
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narios, e tanto estes como os ordinarios serão nomeados 
pelo Imperador. 

Compete aos Conselheiros extraonlinarios : 
§ -1. o Servir no impedimento dos ordinarios, sendo para 

esse fim designados. 
§ 2." Ter assento e voto no Conselho de Estado, quando 

fôrem chamados para alguma consulta. 
Art. ~.o Os Conselheiros de Estado serão responsaveis 

pelos conselhos que derem ao Imperador oppostos á Cons
tituição e aos interesses do Estado, nos negocios relativos áo 
exercício do Poder Moderador ; devendo . ser julgados, em 
taes casos, pelo Senado, na fórma da Lei da responsabilidade 
dos Ministros de Estado. · 

Para ser Conselheiro de Estado se requerem as mesmas 
qualidades que devem concorrer para ser Senador. 

Art. 5. o Os Conselheiros, antes de tomarem posse, pres
taráõ juramento nas mMs do Imperador de- manter a re
ligião calholica apostolica romana, observar a Constituição 
e as Leis, ser fteis ao Impcrádor, aconselha-lo segundo suas 
consciencias, attendendo sómente ao bem ela Nação. 

Art. 6." O l)r.incipc Imperial, logo que tiver dezoito annos 
completos, será de direito elo Conselho de Estado: os demais 
Príncipes da Casa Imperial, para entrarem no Conselho ele 
Estado, ficão dependentes ela nomeação elo Ilnperaclor. 

Estes e o Príncipe Imperial não entrão no numero marca
do no art. 1 o, e só mente serrto convidados para o Conselho 
:reunido: o mesmo se praticará com os antigos Conselheiros 
de Estado quando chamados. 

Art. 7. o Incumbe ao Conselho de Estado consultar em 
todos os negocios em que o Imperador houver por bem 
-Quvi-lo, para resolvê-los; e principalmente : 

1.. o ·Em todas as occasiões em que o Imperador se propuzer 
exercer qualquer elas attribuições do Poder JYioderador indi
-:eadas no art. 101 da Constituicão. 

2. o Sobre declaração de guerra, ajustes de .paz e negocia
ções com as Nações estrangeiras. 

3. o Sobre questões de prezas c inclemnisações. 
4. o Sobre contlicto de jurisclicção entre as Autoridades 

administrativas, e entre estas e as judiciarias. 
· 5." Sobre abusos das Autoridades ecclesiasticas. 



6." Sobre Decretos, Regulamentos e Instruccões para a boa 
execução das Leis, e sobre propostas que o poder executivo 
tenha de apresentar á Assembléa ·Geral. 

Art. 8. o O Governo determinará, em regulamentos, o nu
mero das Secções em que será dividido o Conselho de Estado, 
a maneira, o tempo de trabalho, as honras e distincções 
que ao mesmo e a cada um de seus membros competirem, 
e quando fôr necessario para a boa execução desta Lei (1). 
Os Conselheiros de Estado, estando em exetcicio, venceráõ 
uma gratificação igual ao terço do que vencert}m os Ministros 
Secretarios de· Estado. 

Art. 9. o Picão revogadas quaesquer Leis em contrario. 
Mandamos portanto a todas as Autoridades a quem o 

conhecimento e execllÇ~lO ela referida Lei perten~er, que a 
cumprão e fação cumprir tão inteiramente como nella se 
contém. O Secretario de Estado dos Negocios do Imperlo a. 
faça imprimir, publicar e correr. 

Dada no Palacio do Rio ele Janeiro, aos 23 de Novembro 
de 1841·, 20° da Independencia e elo Imperlo . - IMPE
RADOR (com rubrica c guarda).- Candiclo José de A1Yt'lt(jo 
Vicmna .. 

Carta de Lei pela qual Vossa .Magestade Imperial manda 
executar o Decreto ela AssembléaGeralLegislativa, que houve 
por bem sanccionar, a qual crêa um Conselho de Estado 
_pela fórma acima declarada.- Para y ossa i\iagestacle Im
perial vêr.- ,4lbi1w dos Scmtos Per·eircb a fez. 

Ber;ularnento u. 1~.1 de 5 de Fevet•eh•o de tS<!tl 
eonteaulo o ne;;in1ento t•rovls.oJ•io do Con§e~ 
lho de Estado. 

Hei por bem ordenar que o Conselho de Estado me con
sulte sobre !os Regulamentos de que trata o art. s• da 
Lei de sua creação, regendo-se entretanto pelas seguintes 
disposições : 

( 1) Regulamento provisor.io de 5 ·de f'eYereiro de fB-4 2. 
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TITULO UNI CO. 

Como o Conselho de Estado exe1'ce1·d as suas fwncções. 

CAl'ITULO I. 

Do Conselho de Estado e de suas Secções. 

Art. 1. o O Conselho de Estado será dividido em quatro 
Seccões: 

(a Dos Negocios do Imperio . 
2. a Dos Negocios da Justiça e dos Estrangeiros. 
3. a Dos Negocias da Fazenda. 
4. • Dos Negocias da Guerra e Marinha. 
Art. 2.° Cada uma das Secções se comporá de tres Con

selheiros. · 
Art. 3. 0 As Secções que se occuparem dos Negocias de 

dous lVlinisterios serão presididas pelo Ministro a quem tocar 
o objecto que nella se discutir. 

Art. 4. o Quando a importancia e a complicação dos Nego
cios o exigirem, poderilõ reunir-se duas ou tres Secções, sob 
a presidencia do l\Iinistro ·que pedir a reunião. 

Art. õ. o Os 1\'linistros de Estado forneceráõ ás Secções 
todos os esclarecimentos que julgarem necessarios para 
acerto das deliberações. 

Art. 6. o O lugar, dia e hora das conferencias de cada Sec
ção serão mareados pelos respectivos Ministros. 

Art. 7. o O Ministro Presidente da Secção nomeará o Rela · 
tor para cada Negocio. 

Art. 8. o Discutida e votada a materia, o Relator apresen
tará o parecer minutado, o qual depois ele approvado será 
assignado na seguinte conferencia pelos Membros da Secção 
que não derem voto separado. 

O Ministro Presidente não votará, nem ainda no caso de 
empate. 

Art. 9. 0 O Imperador se reserva o direito de resolver os 
pareceres das Secções, sem que ouça o Conselho reunido. 

Art. 10. Os Avisos para consultas do Conselho de Estado, 
ou sejão estas sobre parecer de Secções, ou sobre objectos 
que ainda nestas não forão tratados, serão dirigidos em geral 
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ás Secções a que pertencerem os Negocios, e estas colligiráõ 
e ordenaráõ quanto puder esclarecer o Conselho em seus 
debates e decisão. 

Art. 11. Quando o parecer ela Secção fôr algum Projecto 
de Lei, Decreto, Regulamento ou Instrucções, a Secção res
pectiva lhe dará todo o preciso desenvolvimento, de maneira 
que o Conselho de Estado o possa regularmente discutir. 

Art. 12. Para haver conferencia do Conselho de Estado 
sob a Presidencia do Imperador, é preciso que estejão pre
sentes pelo menos sete Conselheiros de Estado em effectivo 
serviço. 

Art. 13. As conferencias do Conselho de Estado Lerão lugar 
nos Paços Imperiaes e quando o Imperador homer por hem 
convoca-lo. 

Art. !li. Todos as vezes que fôr possivel, serão communi
caclos com anticipação aos Conselheiros ele Estado os objec
tos para cuja consulta se reune o Conselho. 

Art. H>. As disposições dos artigos antecedentes serão 
observadas, quando a urgencia ou natureza dos Negocios 
nãb exigir a preterição de algumas. 

Art. ·1 ô. Os Conselheiros fallaráõ e Yolaráõ quando o Im
perador ordenar. 

Art. 17. Não havendo unanimidade no Conselho, os Mem
bros divergentes apresentaráõ por escripto seus votos se
parados . 

Art. 18. Os Ministros de Estado, ainda que tomem parte 
nas discussões do Conselho, nem votaráõ, nem mesmo assis
.tiráõ ús votações , quando a consulta Yersar sobre dissolução 
-da Carnãra elos Deputados ou do lVIiu isterio . 

Ar L ·19 . A_s consultas do Conselho de Estado serüo redigi
das pela Secção a que tocar o seu objecto, e assignadas por 
t odos os Conse1heiro3 de Estado na fórma do art. 8. o 

Art. 20. A Resolução Imperial, tomada sobre parecer da. 
Secção ou consulta do Conselho de Estado, será expedida 
por Decreto. 

CAPITULO H. 

Dos o~iectos ncio contenc-iosos. 

Art. 21 . Cada Secção examinará as . Leis Provinciaes e 
todos os Negocios de que a encarregar o seu Presidente. 
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.. Art, 22. A eada Secção é permittido omir a quaesqueP 
Empregad0s Publicas, que não poderáõ negar-se a prestar 
todos os esclarecimentos que lhes ella exigir, vocaes_ ou por 
escripto; pena de desobediencia. Poderá outrosim ouvir a 
quaesquer outras pessoas cujas informações lhe possão ser 
uteis. · 

Ar-t. 23. Quando, no exame dos Negocias incumbidos ás 
Secções, entenderem estas que é necessaria alguma Lei, 
Regulamento, Decreto ou Instrucções, o proporáõ expondo 
mui circumstanciadamente os motivos de sua conviccão e 
as principaes providencias que se devem expedir. · 

CAP!Tt;LO lll. 

Dos objectos contenC'iosos . 

Art. 24. Quando o Presidente de uma Província, ou Pro
curador da Corôa na Côrte e Província do Rio ele Janeiro, 
tiver noticia de que uma Autoridade jucliciaria está effectiva
mente conhecendo ele algum objecto administrativo, exigirá 
della os esclarecimentos precisos, bem como as razões pelas 
quaes se julga com jurisclicção sobre o objecto. 

Art. 23 . Se fôrem consideradas improcedentes as razões, 
em que a A utoi"idade judiciaria firmar sua jurisdicção, orde
nará o Presidente, ou o Procurador da Corôa, que cesse 
todo o ulterior procedimento , e sejão citados os ·inte
ressados , para em um prazo razoavel deduzirem seu 
direito. 

Art. 9-6. Findo o prazo, se o Presidente entender que o 
Negocio é administrativo, ass im o resolverá provisoriamente 
remettenclo todos os papeis a respeito delle, e com a sua de
cisão, à Secretaria da Justiça. 

Se porém entender que o Negocio não é administrativo , á 
vista dos novos esclarecimentos que tiver obtido das partes· 
ou da mesma Autoridade judiciaria, declarará que . não tem 
lugar o conflicto , e que continue o processo no Fôro 
judicial. 

Art. 27. O Ministro da Justiça, ou o conflicto tenha sido 
suscitado- pelo Procurador da Corôa, ou por algum dos Pre
~identes, commetterá- o seu exame á respectiv·a Secção, a 
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qual, depois de ouvidas as Partes, se estes o reqúererem,. 
interporá o seu parecer. 

Art. 28. Quando o con:tlicto de jurisdicção consistir en'.F 
se julgarem incompetentes, tanto a Autoridade judiciaria, 
cDmo a administrativa, a SecçãO dará o seu parecer, ou
VJidas ambas. 

Art. 29. Quando o conflicto fôr eBtre Autoridades adrni
nistrativas, se procederá na fórma dos artigos antecedentes 
no que lhe fôrem applicaveis. 

Art. 30. Os Presidentes elas Províncias conheceráõ dos 
abusos das Autoridades ecclesiasticas, procedendo na fórma 
do Regulamento n. 1 O de 19 de Fevereiro de i 838, no que 
he fôrem applicaveis suas disposiçoes. 

Art. 31. Em geral serão observadas todas as disposiçoes 
do processo actual, que, contribuindo para descobrimento d(l! 
verdade, sem prejuízo da celeridade indispensavel á mar
cha administrativa, fôrem admissíveis neste processo, e 
não se oppuzerem ás determinações do presente Regu
lamento. 

Art. 32. As questões relatiYas a prezas serão decididas· 
pelo Go-.,:erno em primeira e ultima instancla. 

Art. 33. No processo admini strativo se observará em geral 
o seguinte: a Parte apresen lará na respectiva Secretaria ele 
:Estado petição acompanhada dos documentos com que pre
tende justificar sua intenç;'lo. 

Art. 34. Se fôr attencliwl a petição, a Secção proporá. 
que sejão ouvidos os interessados, para o que lhes será. feita 
a in ti mação. 

Art. 3õ. A Secção poclerit requerer ao seu Presidente ava
liações, inquirições ele testemunhas, depoimento de Partes, e 
quanta,s diligencias julgar necessarias para esclarecimento 
ela verdade, ás quaes procederá por si mesma quando lhe 
seja possível. 

Art. 36. Na conferencia seguinte á em que a Secção tiver· 
ultimado as cllligencias sobreditas, ou na em que o Presi-. 
dente, attendendo á natureza do Negocio, designar, apre
sentarít o seu relatorio, a cuja leitura poderáõ os interes
sados por seus Advogados assislir, e fazer os reparos pre ... 
cisos para sua rectificaçtto. . 

Art. 37. Haverá até ·dez Advogados do Conselho de Es-
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lado, aos quaes sómenle será permittido assignar as petições 
e quaesquer allegaçoes ou arrazoados que tiverem de _ser 
apresentados ao Conselho e ás suas Secções; bem como 
assistir ao depoimento e mais actos do art. 35. 

Art. 38. O Advogado que faltar ao devido respeito ao Con
selho, ás Secções, ou a cada uni dos Conselheiros, será 
demittido : e, se fôr em acto de officio, além de demittido, 
será punido na fórma das Leis. 

Art. 39. Os prazos assignados ás Partes para responderem, 
recorrerem, ou produzirem quaesquer documentos e provas, 
não poderilõ excedet· a dez dias, residindo na Côrte ou no 
seu Termo. _ 

Art. 40. O Mi nistro da Justiça marcará em Avisos, que 
farão parte deste B.egulamenlo, os prazos que, além dos dez 
dias do artigo antecedente, devem ser concedidos üs Partes, 
em attenção its distanci::ts em que residirem ou estiverem 
os documentos e provas que houverem de produzir. 

Art. M. O processo administrativo só poderá ser ~uspenso 
-nos casos soguin tes : 

1. • Fallecendo a Parte ou seu Advogado, ou impossibili~ 
tando-se este de exercer suas funceoes antes do ultimo rela-
torio da Seccão. · 
. 2. • Sendo· arguido de falso algum documento ou testemu

nha, nos termos do artigo seguinte. 
Art.· ft2. Feita a arguição de falsidade a qualquer docu

mento, ou tes temunha, se parecer às Secções ou Conselho 
que é elle indispensavel i:t decisão do Negocio, e não querendo 
a Parte renuncia-lo, será suspenso o processo, até que em 
Juizo competente se decida a falsidade. 

Art. H. Se a Secção ou Conselho entender que tal teste
J11Unha ou documento não é necessario para decisão do Nego-

; .cio, continuará o processo sem embargo da dita arguição . 
Art. 44 . O mesmo terá lugat quando .a Parle que produ

zia a mencionada testemunha ou documento nada responder 
ou delle desistir. 
_ tQgo que uma semelhante arguição for feita, e à conside
rar procedente a Secção ou Conselho , será intimada a 
Parte que a tiver produzido, para dizer a bem de seu 
direito. · _ 

. Art. 4õ . Das resoluções dos Presidentes das Províncias em 
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Negocias contenciosos poderáõ as Partes interpôr recurso 
dentro de dez dias por petiçao munida dos precisos doeu-: 
mentos, que manifeste as razões do gravame soffrido ; e os 
Presidentes a remelteráõ, com informação ou sem ella, á 
respectiva Secretaria de Estado. 

Art. 46 . Tambem terá lugar recurso das decisões dos Mi
nistros de J~stado em materia conlencio~a, e taL to este como 
D do artigo antecedente poderá ser detidido por Decreto Im
perial, sem se ouvir ou omindo-se as respectiyas Secções e 
o Conselho de Estado. 

Art. 47 . -A Resolução Imperial tomada sobre parecer de 
Secção, consulta do Comelho, ou Eem Ella, em Yirlude do 
processo , de que trata este Capitulo, só poderá ser embar
gada nos ca.ws : 

1. o De náO ter sido intimado algum dos prejudicados. 
2. o De ter corrido o processo á revelia, que náO possa ~er 

imputada ao condemnado . 
Art. 48 . Os embargos no c.aso do artigo antecedente só 

terão lugar antes que o Decreto Imperial seja remettido para. 
a Autoridade judiciaria, ou dentro dos dez dias contados do 
em que foi feita intimação ao condemnado . 

Art. 49. Os embargos serãO apresentados pelo respectim 
Ministro ao Conselho, o qual consultará ao Imperador para os 
, de~attenuer, ou para reformar a Im perial ResoluçãO, ou para 
.ordenar f[Ue ele novo seja examinada na competente Secçáo. 

Art. 50. No caso de ser a Resolução Imperial de novo 
-examinada poderá sua execuçãO ser suspensa pelo respectivo 
Ministro, quando na demora não haja perigo, e de náo ser 
suspensa possa resultar damno irreparavel. 

Art. iH. A Imperial Resolução será executada como qual
quer sentença judiciaria, e pelos mesmos Juizes, e fórma 
pela qual estas o suo. . 

Sendo condernnada a Administração, a execuçãO será feita 
administrativamente. 

CAPITULO I V • 

.Das disposições gemes. 

Art. 52. Haverá sempre em effectivo serviço doze.Conse
lheiros de Estado, um dos quaes escreverá as Actas dos 
Negocios que deverem ser conservados em segredo. 

49 3G 



Art. 53. Se algum Conselheiro em effectivo serviço não 
puder exercer suas funcções por mais de quinze dias con
tínuos, será designado o Conselheiro de Estado extraordi
.nario, que ha de servir durante o seu impedimento, ces
sando o qual, cessará lambem a substituição, independente 
de nova ordem. 

Art. 54 .. O Conselheiro de Estado que fôr Ministro de Es
tado ou empregado em qualquer cornmist:flo cujo exercício 
for incompatível com as Cuncções elo Conselho será. conside
rado impedido, e se lhe applicará. o disposto no artigo ante
cedente. 

Art. 55 . O Conselheiro que fôr dispensado do exercício 
de suas funcções passará a Conselheiro extraordinario. 

Art. 56 . Só perceberáõ gratificações os Conselheiros em 
effec tivo serviço. 

Art. 57. Os Conselheiros de Estado, nos acto, publicos e 
frmcç,ões da Côrte, occuparáü o primeiro lugar depois dos 
Ministros e Secre!arios de Estado : terão o tratamento de 
Excellencia ; gozaràõ das honras de que gozão os mesmos 
Ministros ; e usaráõ do uniforme de que estes usão, tendo 
porém nas mangas da farda, acima dos canhões, bordados 
urna esphera, e sobre esta a Coroa Imperial. 

Art. 58. Todas as Autoridades publicas são obrigadas a 
cumprir asdeterminaçõesexpecliclas em virtude deste Regula
men to e tendentes á sua execução. 

Art. 59. RaYerà no ConscU10 e em cada umade suas Sec-
ções tres livros : 

1. o Para registro das Actas respectivas. 
2 o Para registro das Ordens lmperiaes. 
3.0 Para registro dos pareceres e consultas. 
Art. 60 . Ficão revogadas todas as disposiçoes em con

trario. 
Candido José de Araujo Vianna, do meu Conselho, Mi

nistro e Secretario de Estado dos Negocios do Imperio, assim 
o tenha entendido e faça executar com os despachos neces
sarios. Palacio do Rio de Janeiro, em 5 de Fevereiro de 1842, 
21 o da Independencia e . do Imperio. - Com a rubrica 
de Sua Magestade o Imperador. - Candido José d~ Ara?bjo 
1''t'anna. 



Altera a. Le·i de 19 de Agosto de 1846> estabelecendo as 
Eleições poT .Dütrictos . 

Hei por bem sanccionar e mandar que se execute a Re
solução seguinte da Assembléa Geral Legislativa. 

Ar t. 1. o A Lei de 19 de Agosto de 184-t) será observada 
com as seguintes alterações : 

§ i. o Os Membros das Juntas de Qualificação, e os das 
:Mesas das Assembléas Parochiaes, q11e têm ele ser tirados 
d' entre os Eleitores , e Supplentes, conforme _ a disposição 
dos arts. 8° e seguintes da dita Lei, serão eleitos dous pelos 
referidos Eleitores, e na sua falta pelas peswas defig[ladas 
no art. 1 O, e dous pelos Supplentes, e na sua falta pelas pes
soas designac1as no art. i 2, podenc'o os votos recall ir em 
cruaesquer Ciclad<tos da Paroclüa que lenhão as qualidades 
para Eleitor . 

§ 2. o A Eleição dos Secretarios e ffcrutac'orcs cios Col
legios Eleitoraes continuará a ser feita por escrutínio se
creto, votando porém cada Eleitor em dous nomes somente. 
§enlo Secretarias os dons mais votados, e Escrutadores os 
dons immediatos em votos . 

§ 3. o As Provincias do Imperio serão diYididas em tanios 
Dislrictos Eleiloraes quantos fôrem os ~.eus Deputados á As
sembléa Geral. 

§ 4. 0 A primeira divisãO será feita pelo GoYerno, ouvidos 
os Presidentes das Provincias, e só 'por Lei poderá ser 
alterada. Na divis<lü guardará o Governo as seguintes 
bases: 

1' As Freguezias, de que se compuzer cada Disiricto 
lneitoral, serão unidas entre si sem interrupção. 

2' Os differentes Districtos Eleitoraes de cada Província 
serM designados por numeras ordinar.s , e igua.es, quanto 
fôr possível, em população de pessoas livres. 

§ 5. o O Governo designará para cada Districto Eleitoral a 
cidade, ou villa mais central, onde se reuniráõ em um s:ó 
Collegio no dia marcado para a Eleição dos Deputados á 
:A.ssembléa ·Geral, .e .no ~dificio, que o Governo designar, 
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todos os Eleitores do Districto ; e depois de observadas as 
formalidades para a organisaÇão do Collegio , e as mais 
de que trata o Capitulo i o do Tit. 3° da Lei, procederáõ á 
Eleiçao de um Deputado, votmclo cada Eleitor por cedula 
não assignada, e escripta em papel fornecido pela Mesa. 
Recolhidos os -vo tos em escrutínio secreto, contados, e apu
rados, ficará eleito Deputado o Cidacl<to que obtiver maioria 
absoluta de votos. 

§ G. o Se ninguem obtiver maioria absoluta de votos, pro
ceclcr-se-ha immediatamentc a segundo escrutínio votando 
cada Eleiloi' unicamenLe em um dos quatro cidad<tos mais 
votados no primeiro escrutínio . Se ainda no ~egundo escru
tín io ninguem obtiver maioria absoluta de "\'Otos, proceder
se-ha immediatamente a terceiro, vota.ndo cada Eleitor uni
camente em um dos dons Cidadãos mais votados no segundo 
escrutínio, e ficariteleito Deputado o que obtiver maioria abso
luta de Yolos . No caso de empate decidirá a ~orle, e aquelle 
contra quem ella det:idir será declarado Supplente. 

§ 7 ." Fóra do caso da ultima parte do paragrapho antece
dente, finda a Eleição de Deputado, proceder-se-h a tt Eleiçào 
ele um Supplente, observando-f-e a respeito della o mesmo 
que fica determinado para a Eleição de Deputados. 

§ S. o Tanto para o Deputado como para o Supplente, ser
virá ele diploma mm. cópia authentica da Acta, dispHmada a 
remessa da cópia destinada it Camara da Capital pela dispo
sic[lO do art. 79 ela Lei . 

·§ 9." O Governo, nãO obstante a regra estabelecida no 
§5°, poderá subdividir em mais de um Collegio os Di~trictos 
em que pela disseminação da população fôr muito difficil a 
reunião de todos os Eleitores em um só Collegio, comtauto 
que nunca. a distancia do lugar em que se reunir o Collegio 
seja menor ele trinta leguas de sua ex tremidade . 

§ 10. Quando o Districto tiver mais de um Collegio, reu
nidos os Eleitores em cada um clelles nos ediflcios designados 
pelo Governo , e observadas as formalidades indicadas no 
§ 5°, proeederáõ á Eleição na fórm1 do mesmo paragraph o, 
devendo porém a cedula de cada Eleitor conter dons nomes, 
um para Deputado, e outro para Supplente, sem que se faça 
essa designação. 

Recolhidos, contados e apurados os votos, se lavrará a. 
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Acta, que será no mesmo acto transcripta no livro das notas 
do Tabellião do lugar, e assignada pela Mesa, e Eleitores 
que o quizerem, sendo obrigado o dito Tabellião a dar logo 
traslado a quem o requerer . Desta Acta continuaráõ a ser ex
trahidas as tres cópias de que trata o art. 79 da Lei, sendo 
porém remettida á Camara Municipal da cabeça do Dislricto, 
a que era destinada a da Capital da Província. 

§ i i . A remessa das Actas nunca deixará de ser feita 
pelo Correio dentro elo prazo, e com todas as formalidades 
prescriptas no art. 79 da Lei, ainda quando por duplicata. 
hajão de chegar ao seu destino. 

§ 12. Trinta dias depois do marcado para a Eleic.ão a 
Camara l\'Iunicipal da cabeça do Districto, reunida com os 
Eleitores do respectiYo Collegio, que serão convocados, fará 
com elles a apuração procedendo na fórma dos arts. 8~. 86 
e 87 da Lei. 

O Cidadão que reunir maioria de votos será declarado De
putado, e Supplente o seu immediato, ainda que só tenhão 
maioria relativa. Os diplomas serão expedidos pela Camara 
Municipal na forma do art. 88 da Lei. 

§ 13. O Cidadão que Jôr eleito Deputado por mais de um 
Districto terá opção do Districto que quizer representar, 
e ~rá substituído pelo respectivo Supplente, e na falta deste 
procecler-se-ba a nova Eleição. A opçüo será feita dentro de 
tres dias depois da verificação dos poderes; e na falta della 
a preferencia se regulará pela disposiçüo do art. 124 ela tei. 

§ 14. As Províncias do Rio ele Janeiro e Sergipe darão 
mais dons Deputados, e mais um a ele Piauhy. 

§. 15. A Eleição elos Membros elas Assembléas Provinciaes 
será tambem feita por Districtos, guardando-~e_ a _respeito 
della as mesmas regras estabelecidas para a Eleição dos De
putados, e alterando-se o seu numero da maneira declarada 
no paragrapho seguinte. 

§ 16. A As~embléa Provincial ela Bahia terá 42 Membros, 
a tres por Distrícto ; a de Minas Geraes l!O, a dons por Dis
tricto ; a de Pernambuco 39, a tres por Districto; a de S. 
Paulo 36, a quatro por Districto; a do Rio -ele Janeiro, tantos 
quantos derem os seus Districtos á razão de~ , exceptuado o 
Districto ou Districtos da Côrte, e seu Município ; a do Ceará 
32, a quatro por Districto ; as de S. Pedro, e Maranhão 30, 
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a dez por Districto ; as. das Alagôas e Parahyba 30 , a seis 
JlOr Districto ; a de Sergi·pe 24, a seis por Districto ; a de 
Jliauhy 24-, a oito por Districto ; .as de G.oyaz, Rio Grande do 
Norte, e Matto-Grosso 22, a 11 por Districto ; as ele Ranta 
Catharina, Espírito Santo, Amazonas e Paraná 20. 

§ 17. Nas Províncias que tiverem um só Districto Eleito
ral , o Governo dividirá pelos Collegios do mesmo Districto o 
numero elos lVIembros , de que se compuzer a Assembléa 
Provincial, elegendo caf!::t Collegio o numero sómentc dos 
que houver de dar. 
· § 18. Os Oistrictos, ou subdivisões du DisLricto que 

derem até quatro Membros á Assembléa Provincial darão 
dous Supplentes ; os que derem cinco até seis l\'Iernbros , 
darào tres Supplentes ; os que derem setr iitó oit o, darão 
quatro SupplGntes, e assim por diante . 

§ Hl . Fica revogado o art. i H da Lei. 
§ 20 . Os Presidentm; de Provincia, e seus Secret<lrios, os 

Com mandantes de Armas, e Generacs em Chefe, os Inspec
tores de Fazenda Geral e Provincial, os Chefes de Policia, os 
Delegados e Subdelegados, os Joizes de Direito, e os Muni
cipaes, não poderú''l ser votados para Mem.bros- das Assem
bléas Provinciaes, Deputados, on ·srnadores nos Collegios 
Eleitoraes dos Distrrctos em fJUe exercerem autoridade, ou 
:jurisdicçao . Os votos que recahirom em taes empregados 
serão reputados nullos. 
. Art. 2. o Ficao revogadas todas as uisposições en1 contrario . 

Luiz Pedreira do Cou iJo Ferraz , do meu Conselho , Mi
nistro e Secretario de J~stado dos Negoeios do Imperio, assim 
o tenha entendido e faça executar. Palaeio do Rio de Janeiro, 
em 19 de Setembro de 18iH>, 34.- 0 da Indcpendeneia e do 
lmperio . -Com a rubrica de Sua l\'Jagestade o Imperador-. 
- Lui.r Perh·ára do OouUo Pel'i'M . 

Resolve entre outras a s~r;uinte duvida : sfJ bTe a nomeação 
dos FabJ'ÚjUei'ros elas 11:'fat1·izes. 

. l\Enisterio dos N.egocios da Justiça.- R-,io de Jàneiro, em 
'P de Abril de 18·)5 . -I!l"'o r Ex."'" S:r .-A presença de. Sua 
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Magestade o Imperador forão levadas as se;gwn1es duvidas : 
i. a •• 

2• Sobre a Autoridade competen-te para nomear Fabi'iquei
ros das Matrizes. 

O mesmo Augusto Senhor, tendo euvido ao Conselhetro 
Procurador da Corôa a tal respeito, e á Secção de J'us...: 
tiça · do Conselho de Estado : houve por bem pela sua 
irnmediata e Imperial Resoluçrto de 21 do corrente mez to
mada sobre consulta da referida Secção decidir: quanto á 
2" duvida, que, em quanto não houver providencia legislativa 
e salvas as Leis Provinciaes anteriores á tci da interpretaçãO: 
do Acto Addicional ainda não derogadas, subsista o costume 
de serem os Fabriqueiros das Matrizes nomeados pelos Bis-: 
pus, sendo que todavia essa nomeação não comprehcnde a 
tomada ele contas, as quaes deveráõ ser prestadas no Juizo 
lemporal. 

Deos Guarde a V. Ex.. - José 1'/wrnaz Na!mco de Araujo. 
Sr. Presidente da Província de.. . 

Tratad"lll. ele ammi•~aalle, n~w~~~~~Çii® e ecnnnlil'ileJr~'io , 
eeltelDll'aJ«iG emi!.~m·e tll> iih·a~il.ll e ~11 ne]HI!~~HG!w. ~!iqe R~&a
:r~r;~mmy, aJIIiiiH'4ll"11' 'illelio lJ.B.ei® Deea•et@ n. :=~s:® d.e §14 
~~e Jl a:lilM!l ulle tl.§.ii>6. 

Art. i. o Haverá paz perfeita , firme e sincera amizade. 
entre Sua lVIagestade o Imperador elo Brasil e seus Sue
cessares e subditos, e a Rcpublica do Paragnay e seus 
Ciu:1dãos , em todas as suas possessões e terri torios res
pectivos. 

As Altas Partés Contractantcs velaráõ em que esta ami_
zacle e boa intelligencia sejão mantidas constante e perpe
tuamente. 

Art. 2. 0 O Brasil concede aos navios mercantes da I-te
publica do . Paraguay a livre navegação dos rios Paraná e 
:Paraguay, naquellas partes em que é ribeirinho ; e a Re
publica do Paraguay concede , nos mesmos termos , ao 
Brasil o direito de navegação livre na parte daquelles dous 
riQS em que é ribeirinha; de modo que a navegação dos 
ditos rios, na parte em que cada uma das duas Nações é 
ribeirinha, fica sendo commum a ambas. 
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Art. 3. 0 Os subditos e os Cidadáos das Altas Partes Con
tractantes poderáõ entrar e-sahir livre e· seguramente com 
seus navios e carregamentos em todos os portos e luga
res que se acharem habilitados para o commercio estran
geiro nos territorios pertencentes a cada uma das Altas 
Partes Contraetantes ; poderao permanecer e residir em 
qualquer parte dos ditos territorios , alugar casas e ar
mazens , commerciar em toda a classe de productos , 
manufacturas e mercadorias que sejàO de legitimo tra
fico , sujeitando-se ás Leis, usos e costumes estabelecidos 
no paiz . 

No que respeita á policia dos portos, carga e descarga 
dos navios, armazenagem e segurança das mercadorias , 
gozaráõ dos mesmos direitos, franquezas e privilegias de 
que-gozão ou gozarem os nacionaes. 

Art. 4 .. o Fica entendido que se não comprehende nas 
disposições precedentes a navegação dos rios interiores que 
desaguão no Paraná ou no Paraguay , que em ambas as 
margens pertenção ú Soberania ele uma das duas Nações; 
reservando-se as duas Altas Partes Contractantes seu pleno 
e inteiro direito de e:;x.ceptuar essa navegação para a ban
deira nacional. 

Outrosim fica exceptuaclo o commercio de porto a 
porto da mesma Nação, consistindo em generos do paiz, 
ou estrangeiros já despachados para consumo, cujo com
mercio nãO se poderá fazer senão em embarcações nacio
naes, sendo comtudo livre aos Cidadüos e subditos de am
bas as Altas Partes Contract.antes carregar suas mercadorias 
nas ditas embarc.ações, pagando uns e outros os mesmos 
direitos. . 

Art. 5.0 Nenhuma das Altas Partr,s Contractantes imporá 
direitos de transito, nem outros sob qualquer denomina
ção que seja, sobre as embarcaçoes da outra que navega
rem pelos rios Paraná e Paraguay, com destino de um porto 
da Nação a que pertencem para outro da mesma Nação, 
ou de um porto da Nação a que pertencem para outro de 
terceira, e vice-versa. 

Art. 6. o Fica entendido que cada uma das duas Altas 
Partes Contractantes se reserva o direito de adaptar por
meio de Regulamentos Fiscaes e Policiaes as medidas conve-
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nientes para evitar o contrabando e prover á sua ~egurança., 
obrigando-se ambas a sustentar como bases de taes Regu
lamentos as que fôrem mais favoraveis ao melhor e mais 
amplo desenvolvimento da navegação para a qual fôrem 
estabelecidos. 

Art. 7. o As embarcações de cada uma das duas Altas 
Partes Conlractantes, quando se dirijão de um porto da 
Nação a que pertencem para outro da mesma Nação , ou 
de terceira, poderá.O tocar com o seu carregamento em um 
porto da outra Parte Contractanle, ahi permanecer, descar
regar, . e vender todo ou parte do seu carregamento, rece
ber nova carga ou seguir com o resto ela que trouxe para 
o porto do seu destino, sem que paguem pelas mercado
rias que tenhão descarregado outros nem mais altos direitos 
do que os que se cohrão ou cobrarem pelas mercadorias 
introduzidas ou -exportadas directamente pela Nação mais 
favorecida. 

Art. 8.0 Nos portos da 'Republica do Paraguay, onde 
chegarem na,·ios brasileiros para commerciar , DflO ferão 
es tes obrigados a pagar, a titulo de tonelagem , ancora
douro, pilotagem, ou salvamento em caso de avaria, ou ele 
naufragio outros nem mais altos direitos do que são ou 
fôrem no futuro impostos sobre as embarcações paraguayas; 
e reciprocamente nos portos do Brasil, as embarcações pa
raguayas não serão obrigadas a pagar, sob os mesmos tí
tulos, maiores direitos do que os que pagão ou pagarem as 
embarcaçoes brasileiras. 

Art. 9. o Os Brasileiros no Paraguay, e os l'araguayos no 
Brasil, terão inteira liberdade para manejar seus proprios 
negocias, podendo fazê-lo por si ou por seus agentes e 
caixeiros, como melhor entenderem. 

Art. 1 O. Os subditos ou Cidadãos de cada urna das Altas 
' Partes Contractantes gozaráõ em todos os terrilorios da 

outra de completa e perfeita protecção quanto ás suas 
pessoas e propriedades. Elles terão livre e facil accesso aos 
Tribunaes para reclamarem e defenderem seus direitos; e 
poderáõ dispôr de suas propriedades por venda , troca , 
doação, testamento ou por outra qualquer maneira, sem 
que se lhes opponha . obstaculo ou impedimento algum, 
gozando a este respeito dos mesmos direitos e privilegias 
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qut} Lém ou tiverem os proprio~ subditos ou Cidadãos do 
paiz em que se acharem. 

Serão isentos de todo o serviço militar obrigatorio , de 
qualquer genero que seja, e de todo o emprestimo forçado, 
impostos, ou requisições militares. 

No caso de Jallecimento ab intestato, o respectivo CoHsul 
Geral, Consul ou Yice-Con:'nl, exercitará o direito de adm i
rustrar a propriedade que o fallecido tiver deixado, a be
neficio dos legítimos herdeiros, c dos credores it bcranç.a, 
tanto quanto o admittirem a · Lri:- do paiz ent r1ue tiver 
lugar o falletimento . ~ 

Art. i 1. As duas AltilS l)arles CoiJLractantes, desejando 
assen1ar as relações de amizade, commercio e navegação 
de seus respectivos paizes sobre a base de uma perfeita 
igualdade e benevola reciprocidade, convierão que os Agen
tes diplomalicos, e Gonsulares, os subt:Utos ou Cidadãos de 
cada uma clellas, seus respectivos navios, e os productos 
naturaes ou manuraclurados dos üous Estados , gozaráõ 
reciprocamente no outro Jos mesmos direitos, franquezas 
e imm unidades jL• eoncedidos , ou que o fôrcrn para o 
Jnturo , fi Naçüo mais favorecida, :;endo gratuita a con
c.essrro , ··e o fôr ou tiver sido para essa Nação, e Hcando 
estipulada a mesma compem=arão SI' a concessão fôr con-
dicional. , 

Art. 12. Para melhor inle1ligeucia tio artigo precedenic, 
as lluas Alias Partes Contraclantes convêm em considerar 
nav ios brasileiros ou paraguayos os que fôrem possuídos, 
tripolado~ e n::wegac1nt; segundo as Leis dos respectivos 
paiz~s . . 

A.rt_. 1. :J. Se acon l.ecer que uma das Altas ·Partes Con
tracta11tcs se ache em guerra cow uma tereeira potencia, 
os snbctitos ou Cidadãos da outra que se conservar noutra, 
poderáõ continuar seu commercio c navegação com esse 
,Es tado , exceptuados os portos ou cidades que se acharem 
bloqueaLlos ou sitiados por mar ou por terra ; mas em 
nenhum caso será permiUiclo o commercio dos artigos repu
lados de contrabando de guerra. 

Art. 14. P:o.ra que não haja duvida sobre quaes sejão 
9S objectos ou artigos chamados de contrabando de guerra, 
se declarão t.aes : i o, canhocs, morteiros, obuzes, pedreí-



57{ 

ros , mosquetes , ref!es, carabinas , espingardas, pi tolas, 
piques, espadas, sabres, lanças, dardos, alabardas, grana
das, foguetes, bombas, poivora, mechas , balas , e todas 
as outras eousas pertencentes ao uso destas armas ; <z•, es
cudos, capacetes, peitos de aço, saias. de malha, boldriés, 
e roupa feila de uniforme e para uso militar ; 3", boldriés 
de cavallaria , cavallos, sellins , sellas, lombilhos, e quaes
quer pertences desta arma; 4• , e geralmente, toda a qua
lidade de instrumentos de ferro , aço , latão e de quaes
quer outros materiaes mannfacturados , preparados ou 
form ados designadamen te para fazer a guerra por mar ou 
por terra. 

Art. 15. No referido estado de guerra entre algumas 
das Altas Partes Contractantes e uma terceira Potencia, 
nenhum subdito ou CidadãO ela ontra aceitará commissão 
ou carta de marca para o fim de ajudar ou cooperar hos
tilmente com o sen inimigo sob pena de ser tratado como 
pirata. 

Art. HL Nenhuma das Altas Pal'tes Colltractantes ad
mittirá em . eus portos pirataP. ou ladrões de mar, obri
gando-se a persegui-los por todos os weios ao seu alcance, 
e com lodo o rigor elas Leis, assim como os que fôrem 
convencidos de comphcidadc desf:e crime, ou occullarem 
os beos assim roubados, e a devolver nasios c cargas a 
seus lcgiti.mos d.onos, subdilos ou CidadãO:> de qua!l(ucr 
das Altas Partes Contractantes, ou a seus procuradores, e 
em falta destes, aos respectivos Agentes consulares. 

Art. -l7 . Se houver alguma dcsintelligeneia , que.Ura de 
amizade, ou rmupimento entre as duas Altas J)artes Con- · 
tractantes, o que Deos não permitla, os subditos ou Cidadãos 
de cada uma das mesmas Altas Partes Contractantcs, resi
dentes dentro dos territorios ela outra, poclerilo ahi ficar 
para arranjo de seus negocio~, e para eontinuar no seu 
eornmercio ou occupação no pleno gozo de sua liberdade 
e propriedade, emquanto se comportarem pacificamente, 
e não commetterem offensa contra as Leis. Seus bens de 
qualquer classe que sejão, quer estejão debaixo de sua pi~o
pria guarda, ou confiados a particulares ou ao Estado, não 
serão sujeitos a embargos on sequestro, nem a nenhuma 
outra carga ou exacção senãO aquellas que possão recahir 
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em propriedades semelhantes pertencentes aos subditos ou 
Cidadãos nacionaes. 

No caso porém de que o seu comportamento dê motivos 
de suspeita, poderáõ ser mandados sahir do paiz, conceden
do-se-lhes tempo sufficiente piJ,ra seus arranjos, e a facul
dade de levarem seus bens e propriedades, e de disporem 
delles por qualquer meio legal. Outrosim receberáõ um salvo
conducto para que possão livremente e com segurança 
embarcar no porto que elles mesmos escolherem. 

Art. 18. As duas Altas Partes Contractantes convêm em 
regular o transito dos seus navios de guerra nas aguas dos 
rios Paraná e Paraguay, que lhes pertencem, nos seguintes 
termos: 

S. Ex. o Sr. Presidente da Republica, em attenção a que 
o Brasil é um Estado ribeirinho, concede que, independen
temente de prévio aviso e consentimento, até dons navios de 
guerra brasileiros, de vela ou vapor, juntos ou se.para
damente, possão subir e descer livremente, sempre que 
assim convenha ao Governo Imperial, pelos rios Paraguay e 
Paraná, na parte pertencente á Hepublica, bem como entrar 
em todos os portos desta, abertos ás ban4eiras estrangeiras ; 
comtanto, porém, que nenhum dos ditos navios tenha maior 
arqueação que a de seiscentas toneladaf. , nem maior arma
mento que o de oito bocas de fogo. 

E, reciprocamente, Sua Magestade o Imperador do Brasil 
concede, sob as mesmas condições, que até dons navios de 
guerra paraguayos possão chegar aos portos do Brasil, abertos 
ás bandeiras estrangeiras nos rios Paraguay e Paraná. 

Fica entendido : i o, que na sobredita restricção se não 
comprehendem os navios de guerra brasileiros que fôrem 
como paquetes aos portos da Republica, conforme o puderem 
fazer os de qualquer outra Nação ; 2°, que os navios de 
guerra brasileiros e os paraguayos gozarúõ respectivamente, 
nos sobreditos portos tluviaes, das honras, franquezas e 
isenções que sao de uso geral ; 3o, que os navios de guerra 
paraguayos poderáõ entrar em todos os portos marítimos do 
Imperio abertos ao commen:;io estrangeiro, e nelles gozaráõ 
das mesmas honras, franquezas e isenções que se concederem 
aos de qualquer outra Nação. 

Art. !9. O simples e livre transito pelas aguas dos rios 
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Paraguay e Paraná, de que tratáo os. art!'. 2• e i 8 do presente 
Tratado, será permanente ; todas as outras estipulaçoes s'ó
mente ser:.i.o vigentes por seis an nos, eontados do dia da 
trora das ratifkaçoes em que o mesmo Tratado eomeçará a 
ter pleno e in teiro effeito . 

Art. 20. A troca das ratificações do presente Tratado 
será feita na eidade da Assumpçã.O dentro do prazo de oitenta 
dias, ou antes se fôr possível, eontados do dia da sua data. 

t:en1P;.·e~~~·ã0 4>-elein•.:ulm entt.Ji•e o Gcn•ell"Jt.l!l! Iun5~'P'rY?.l 
e a I! ·~ ·· f~d.eraq;:"lo -~~·~eJ•tina euu ~n de l\o11·e11n• 
~u·o de 1!§~::1' !!.lOgH•e §l.RI>'O;>~açà~& U~n.-§:d. COSRDBt1e• 
ttamad.o a>il e~~.ii.~Ju:l'!çQie,; do 'lí' vN~~;;u!o de~ de i'l'hu·~·o 
de t556, n·ad.!Ue~uha ean :lia d.e olhu~eh·o til.e A§il.§. 

Art. 1. o A navegação dos rios Uruguay, Paraná e Para
:guay é livre para o commercio ele todas as Nações desde o 
ltio ela Prata até aos portos habililaclos ou que para esse fim 
fôrem babilitaclos em cada um dos ditos rios pelos respec

.tivos Estados, conforme as concessões já feitas por cada uma 
das Allas Partes Contractantes em seus Decretos, Leis e Tra-
tados. · 

Art. 2. 0 A liberdade da navegação coneedicla a todas as 
bandeiras nflo se entende a respeito elos allluentes (salvas as 
estipulações especiaes em contrario), nem da que se faça de 
porto a porto da mesma N::tçào . 

Assim esla wmo aquella navegaçüo poderáõ ser reservadas 
por cada Estado para a sua bandeira, sendo comtudo livre 
aos CidadãOs e subdilos elos outms Estados ribeirinhos car
regar suas mereadorias nas embarcações empregadas nesse 
eommereio interior ou de cabotagem. 

· Art. 3 o Os navios de guerra dos Estados ribeirinhos go
zaráõ tanibem da liberdade de transito e de en trada em todo 
o eurso elos rios habi litado para os navios mercantes. Os n~
vios de guerra das Nações nM ribeirinhas só mente poderáú 
,chegar até onde em cada Estado ribeirinho lhes fôr isso per
mittido, não podendo a concessão de um Estado estender-se 
além dos limites do seu territorio, nem obrigar de fóqna al
guma aos outros ribeirinhos. 

Art. 4. o Cada Estado ribeirinho se obriga, tanto quanto 



lhe seja possivel, a conservar e melhorar os canaes navega
-veis, e a collocar e manter os pharóes, balizas, baias e quaes
quer outros signaes precisos, na parte do territorio fluvial 
que lhe pertencer, afim de que a navegação se faça o mais 
livre e seguramente que fôr exequivel, attentos os obstaculos 
naturaes dos rios. 

Art. 5." Cada GoYerno levará a effeito com a maior brevi
uade po;:;sivel as obras e medidas que julgue mais urgentes, 
em conformidade do artigo anterior, para consenar expe
dita, e tornar mais facil a navegação dos tios em que tiver 
soberania. 

Art. 6. o Serão objccto de ajustes ulteriores e especiaes 
as obras que, por sua situação em territorio mixto, ou por 
sua importancia, tenhão de ser feitas a expensas de dous ou 
mais ribeirinhos. 

Ar t. 7. o Os naYios que se clirijüo de um porto ex lerior, 
ou ele um dos portos fimiaes da Nação a que pertençâO para 
outro da meEma Nação, ou de terceira, não Eerüa f::ujeitos, 
em seu transito pelas aguas ce qualquer elos I stac!os in~ 
termediarios, a nenhum exame ou demora, além do que 
fôr inclispcnsavel para exhilJir a carta de saude , tomar 
praLico e conhecer-se a sua nacionalidade, procedencia e 
destino. 

§ Unico. Todos os Governos se obrigáo a facilitar, do 
modo o mais effieaz , ass.im a nayegação de tramito, como a 
que fôr peculiar a seus portos, e consequentemen te provi
denciaráõ para que os sobreditos aclos >e pratiquem, por 
parte de cada l~staclo , em um :-ó ou em clous lugares da co~. ta, 
ou ilhas que nos tres rios lhe pcrtenção, e com a maior 
promptidüo possível. 

Art. 8. o A nacionalida<~c , procedencia, destino, c tonela
gem elos navios, que se acharem comprehendielos no raso do 
art. 7°, serão comprovados por um certificado da Ailtoridade 
fiscal do porto da proeedencia, sendo este documento vi~ado 
não só pelo Agente consular da Nação a que pertencer o na
·vio, quando a sabida fôr de porto estrangeiro, mas tambem 
pelos Agentes consulares dos Estados por cujo territorio Lenha 
de transitar, se os houver. 

§ L • Só na falta de certificado, ou quando, bona ·fide, 
\haja. suspeita 'íundada contra .a sua veracidade, poder-se-ha 
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exigir a exhibição do passaporte do navio, rol da. equipagem 
e manifesto da carga. 

§ 2.0 A exhibição dacarfa de saude, do ceftificado, e dos 
outros documentos no caso excepci<mal acima previsto, será 
feita a bordo do navio, ou em terra, pelo Capitão ou por 
proposto seu. 

No ponto em que esta operação tiver lugar, receberá o 
navio um-Passe-, que será dado gratis, para entrega-lo 
na Estação competente, IJ sabida, do territorio intcrmediario 
ao do seu destino. 

Art. 9 . o As formalidades prescriptas nos arts. Í 0 e 8" 
serão reguladas de modo que os navios que subirem ou des
cerem, nos lugares onde as duas margem do rio pertencerem 
a mais de um Estado, nao fiquem obrigados a tocar em mais 
de dous pcnlos ou Estações elos territorios fronteiros e inter
mcdiarios ao do seu <1estino. 

§ Unico . No rio Uruguay, por exemplo, os narios que 
pas8arem para os portos argentinos preencherM as sobre-
ditas formalidades perante as Autoridades argentinas, e se
melhanlemente praticaráõ os que se destinarem aos portos 
elo Estado Oriental. 

·Os navios que subirem para os portos bra~il€lros, ou 
clelles procederem, se apresentaráõ para o mesmo fim ás 
Estações argentinas, ou ~s orientaes, conforme mais lhes 
convier . · 

Art . 10. A policia de cada Estado, contra os embarques e 
desembarques clandestinos, de·mercadorias ou de pessoas, 
será em geral exercida em terra, ao longo de suas rnargcns, 
e sobre o rio, por meio de embarcações mercantes ou de 
guerra. 

Art. 11 . Nos pontos em que uma tal precaução se julgue 
necessaria, poder-se-ha obrigar o navio- a receber um Guarda 
do paiz por cujas aguas transite, ou a fechar e sellar ases
cotilhas, ou os lugares em que eslejão depositadas as merca
dorias, e poder-s-e-hão empregar esses dous meios conjuncta
mente. 

Art. i 2. O servi0o dos Guardas se limitará a vigiar que I} 
navio não tenha communicação com a t-erra (salvo os casos 
em que isto é permínide}, ou cornmetta qualq-uer outra ·con
travenção. 
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Os Capitães dos naYios serão obrigados a dar alojamento: 
aos ditos Age,ntes policiaes, e sustento do seu proprio rancho. 

Art. 13. As duas medidas indicadas no art. H não se 
estenderáõ além dos limites ele cada Estado. Nos lugares em 
çue as duas margens do rio não pertencerem a uma unica So
berania, só poderáõ ser as ditas medJas appiL:adas pela Au
toridade do Estado a cujo porto ~e deftinar o navio, ou por 
qualquer dellat<, á e~colha do Capitão do navio, quando este 
se dirigir para os portos de um terceiro Estado. 

Art. 14. Os empregados que por parte de cada Estado fi
zerem a policia flo rio em embarcações lJOcleráõ exigir de 
qualquer navio que encontrarem nas aguas do seu paiz a 
apresentação do-Passe- deque falia o art. 8° , e declaração 
da proceclencia e destino. Poderüõ mesmo exigir, onde as 
dnas margens do rio perleucercm á Eua Na~.áo, que lhes 
sejão exhibidos o pa~faporle do naYio, o manústo da carga, 
o rol da equipagem e a lista elos paEsageiros, quando a ex
hibiçã::> de algum ou de todos estes papeis do navio fôr ne
cesEaria para prerenir ou veril1car alguma fraude, de que 
haja fundada suspeita. 

Estes actos, porém, deveráõ ser praticados por modo qua 
com elles se nao cause o menor vexame ou embaraco ao 
transito e commercio licito dos outros Estados. " 

Art. H>. O naYio que se dirigir aos portos ele um Estaco 
poderá entrar nos portos habilitados de qualqutõr dos outros 
ribeirinhos, permanecer ahi , carregar ou descarregar, par
cial ou totalmente, concedendo-~e-lhe a mesma protecçã.o e 
vantagens de que gozaria se Yiesse clirectamente com er-se 
destino, e ficando sujeito às leis fiscaes e policiaes da Auto
ridade territorial. 

§ Unico . E expressamente entendido que, se a entrada 
tiver sido causada por força maior, e o navio fahir com o 
mesmo carregamento, nao se lhe exigirá direito algum de en
trada, de estadia ou de sabida. 

Art. 16. Cada Governo designará outros lugares, fóra dos 
seus portoshabililados, em que os navios, qualquer que seja 
o seu destino; possão communicar com a terra, dired:amente 
ou por meio de embarcações miudas, para reparar a varias; 
prover-se de combustível, ou de outros objectos de que 
careção. 
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§ i. o Nestes pontos a Autoridade local terá o direito de 
exigir, ainda que o navio siga em transito directo, a exhibição 
elo rol ela eqtúpagem, lista elos passageiros, e manifesto da 
carga, e visar grcbtis todos ou alguns destes documentos. 

§ 2. o Os passageiros não pocleráõ alü desembarcar sem 
prévia licença da mesma Autoridade territorial, a quem para 
esse fim cleverM apresentar os seus passaportes, para serem 
por ella vistos e visados. 

Art. 17 . Os Governos ribeirinhos dar-se-llM conheci
mento reciprocamente dos portos que destinarem para as 
conmmnicações previstas no artigo antecedente, e se qual
quer clelles julgar conveniente determinar algmDa mudança 
a esse respeito, prevenirá os ouJros com a necessaria anli
cipação . 

Art. 18. Toda a communicação com a terra, não autori
sacla, ou em lugares não designados, e fóra elos casos ele 
força maior, será ptmivel com multa, além das outras penas 
em que possàO incorrer os delinquentes segundo a legislaçãd 
geral do paiz. 

Art. '19. Nenhum navio poderit carregar ou descarregar 
fóra elos portos designados no art. 15. 

Será todavia permittido tocar em qualquer outro lugar, e 
ahi descarregar toda ou parte da carga, se, por causa de 
avaria, ou outra circumstancia extraorclinaria, não puder 
conlinuar a sua viagem, comtanto que o CapitM (oncle isso 
fôr possível) se dirija preYiamente aos empregaclos ela Estação 
fiscal mais proxima, ou, na falta destes, a qualquer outra 
Autoritlade local, e submetta-se ás medidas que esses empre
gados ou Autoridade julgarem necessarias para prevenir al
guma importação clandestina, segundo as Leis geraes em 
vigor nesse territorio . 

§ L o As medidas que o Capitão houver tomado de seu 
proprio arbítrio, antes ele preYenir os empregados fiscaes, 
ou, na falta destes, a alguma outra Autoridade local, e sem 
esperar a sua intervençãO, não se reputaráõ justificaveis, se 
elle nàO provar que foi isso in.clispensavel para a salvação do 
navio, ou da carga. 

§ 2. o As mercadorias assim descarregadas, se fôrem expor
tadas no mesmo navio, ou em embarcações miudas, não po
deráõ ser sujeitas a direitos de entrada, tra{lsito ou sahida., 

~9 37 
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Art. 20. Toda importação ou exportação de mercadorias 
pelas margens dos-rios, ou suas ilhas, assim como os alija
mentos ou baldeações, sem prévia autorisação, ou sem que 
as formalidades prescriptas no arligo antecedente tenhão sido 
observadas, suj eitaráõ á multa, além ela perda elo contraban
do, e das outras penas que comminem as Leis geraes elo paiz. 

Art. 21. Toda teútativa de importação ou exportação 
fraudulenta pela costa elos rios c suas ilhas, que tiver sido 
manifestada por actos exteriores, e seguida por um começo 
de execuçãO , se deixar de ser levada a effeito por circum
stancias fortuitas, ou independentes ela vontade do autor, será 
punida como a propria importaçãO ouexportaçãO fraudulenta. 

Art. 22. O navio que depois de ter sahido barra fó ra, ou 
de qualquer ponto elo curso do rio, fôr obrigado, por causa 
de força maior, a arribar a porto elo Estado ele cujo territorio 
tiver sahido, ou a porto de outro ribeirinho, serà isento ele 
todo direito ele porto, qualquer que seja a sua denominação, 
se ahi nãO carregar nem descarregar. 

§ i. o Será isento, da parte el as Alfanclegas elo lugar, de 
qualquer formalidade que não seja a ele uma declaraç.ão indi
cando os motiYos ele sua entrada forçada, salvas as precauções 
ahi usadas para evitar as imporlações e exportações clandes
tinas . 

§ 2." Na falta da sobredita declaração, ou se a arribada 
não fôr justiucada, os Capitães serão passiYeis elas penas 
comminadas pela legislaçãO do paiz contra os que por escala 
forçada entrarem em seus portos, sem preencherem as pres
cripções que nelle se observão . 

Art. 23 . As balcleaç.ões ordinarias, por causa de avaria, 
ou que possão ser temporariamente necessarias por qualquer 
outro accidente imprev isto, como falta de agua ou encalbo, 
não serão reputadas descarregamento ou carregamento no 
sentido do ar t. ·l9, e serão inteiramente li vres, uma vez que 
se fação sem tocar na5 margens elo rio, ou mediante o con
sentimento e sob a vigi lancia elos empregados fiscaes elo 
lugar, e, na ausencia destes, sob a vigilancia de qualquer 
outra Autoridade local. 

§ L o Se as escotilhas ou lugares de deposito das cargas 
tiY erem sido fechadas e selladas, deveráo Capitão, nos casos 
precitados, dirigir-se previamente (se fôr possivel)aos em-
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pregados da Estação fiscal competente, que ficar mais proxi
ma, para fazer levantar os sell os, e submelter-se-ba ás me
didas que estes empregados julgarem necessarias afim ele 
evilar o con trabando em seu territorio. 

§ 2. o As mercadorias assim ballleadas lleveráõ ser reem
harcadas no mesmo navio. 

Art. 24 .. Se, por causa ele coutravençüo its medidas poli
ciaes e fiscaes concernentes ao livre transLto .f1tp;rial, tiver lu
gar alguma clpprehensliO de mercadorias, navio ou embarca
Ções miudas, conceder-se-ha, sem demora, o levantamento 
da cli la apprchensãO, mediante fl ança ou caução suffic.icn le do 
Yalor dos objectos apprel1 endidos . 

§ Unico . Se a contraYencão não tirer outra pena que a de 
mulla, o conLraYen Lor obterá, mediante a mesma garan tia, o 
conliJ1llar imm ecliatamente a sm Yiagrm . 

Ar t. 2iS. Nos casos de nau fl'agio ou qualq uer outro sinist.ro, 
as Autoridades locaes cleYerüõ prestar todo o auxi li o a seu 
alcance, assim para a salYaÇ<10 das vi elas, nario e carga, como 
para a arrecadação c guarda do salYado, . 

§ 1.0 Quando o sini stro tirc1· lugar em aguas que perLen
çüo a mais de um Estado, as Au toridades el e uma c outra 
margem combinaráõ -a sua. j urisdicção e co ncurso de modo 
que o seu ausi lio sej:t o mais cfflcaz, c proprio das intimas 
relações c da lmmanicl acle de povos Yiz inltos e cultos. 

~ 2.0 Na hypothese elo paragraplw antecedente, sempre 
que se tenl1a de desembarcar a carga elo naYio, ficará esta 
sujeita á jnrisclicçao elo lugar em que fOr depositada, que 
será ~lqucl l e para onde possa ser Lransportacla com mais 
promptidão e segurança. E quando essas circumsLancias 
fôrem ig11aes para as Autoridades ele uma e outra margem, 
preferirá a jurisclicção daquella que ltomer pre· tallo os 
prime iros auxílios, ou crue os interessados escolherem. 

§ 3.0 Se o Capitão, o dono ela carga, ou quem suasyezes 
faça, qu izcr transporta-la em clireit:ura desse lugar para o 
porto do seu destino, ou outro qualquer, o poderá fazer sem 
pagar direito algum, e só as despezas de salvamento . 

§ 4. o Não est.ando presente o Capitão do naYio, o clono das 
mercadorias naufragadas, ou quem snas vezes faça, para 
correr com as despczas do salvamento , serão e~t as pagas pela 
Au toridade local, e indemnisadaspelo dono, ou quem o repre-
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sente, ou á custa das mercadorias, arrematando-se em hasta 
publica quantas bastem para esse fim e para o pagamento dos 
respectivos direitos. A respeito do restante das mercadorias, 
quamlo tenha lugar a presupposta arrematação, proceder-se
ha conforme a legislação do paiz concernente aos depositas 
em suas Alfandegas. 

Art. 26. O CapitãO do navio naufTagado, ou quem suas 
Yezes faça, será obrigado a remover o casco elo navio, ou 
seus fragmentos; e quando o não possa fazer dentro elo 
prazo que lhe fôr marcado pela Autoridade local, nem res
ponsabilisar-se pela despeza desse trabalho, julgar-se-ba 
abandonado o navio, e a mesm<:t Autoridade provicleneiará 
a expensas suas sobre a precisa remoção, cujo proveito lhe 
pertencerá. 

Art. 27 . A praticagem dos rios, onde se julgar necessa
ria, será exerciLla pelas pessoas que cada Estado ribeirinho 
habilita r para esse fim. 

§ 1. o Os praticos de mn Estado ser :lO reconhecidos em 
qualquer dos outros Estados á vista dos titulas de nomeação 
que lhes f9rem conferidos pelos seus respectivos Governos . 

§ 2. o E inteiramente livre aos Capitães tomar praticas 
que se:jão de sua confiança. 

§ 3. o Os praticas de cada Estado ribeirinho po lerltõ ser
vir a bordo dos naüos ele sua Nação, e de quaesquer outros 
que naveguem para os seus portos. 

§ li .. o Os Go\'ernos ribeirinhos prestaráõ reciprocamente 
particular protecção aos seus praticos, podendo os ele um 
Estado desembarcar no territorio de outro, ahi permanecer e 
receber nova commissão . 

Art. 28. O direito Lle praticagem será percebido con
forme uma tarifa formada para cada rio, e fL-.;:acla em rela
ção ao tirante cl'agua elo navio, ás distancias, e ás difficul
clacles ela navegação nas creseentes e baixas elos rios. 

§ l. o A tarifa elo direito de praticagem será adoptaua de 
commum accordo pelos respectivos Governos ribeirinhos, e 
nenhum delles a poderá alterar sem o consentimento dos 
outros. 

§ 2. o Em todos os casos de avarias graves acontecidas ao 
navio por falta ele pratico, perderá este o direito a toda a 
retribuição . 
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Art. 29. É li~re a oada Governo declarar facultativo para 
todos os navios, dentro dos limites do .seu territorio, o ser
viço da praticagem, e em todo o caso ficaráõ isentos ele to
mar pratico: 

1. o Os navios ele guerra. 
2. o Os navios que não demandarem mais agua do que a 

correspondente ao maximo das baixas em cada rio, e cujos 
Capitães tenllão já feito duas viagens aos mesmos lugares. 

3. o Os navios empregados na cabotagem de cada rio. 
Art. 30. Os praticas serão responsabilisaveis perante os 

tribunaes do seu paiz, ex-o(ficio, ou a requerimento das 
pessoas interessadas, pelos clamnos resultantes ele má fé ou 
negligencia no desempenho ele suas obrigações. 

Nos clelictos communs serão sujeitos á Autoridade local, 
sendo, porém, considerados como pertencentes á equipagem 
do navio, quando este fôr de sua Nação. 

Os Governos ribeirinbos velárãõ escrupulosamente em 
que os ditos empregados nã.O se entreguem ao abuso ele be
bidas espirituosas, e sirvão com zelo e probidade, punindo 

· rigorosamente os clelinquentes. 
Art. 31. Cada Governo instituirá um Commissario geral, 

e Commissarios parciaes, dando-lhes as instrucções precisas 
para que inspeccionem a navegação fluvial, dentro dos li
mites de seu respectivo territorio, velem pela conservaçãO 
do rio, pharóes, balizas, boias e quaesquer outros signaes. -

§ -1. o Os Commissarios ele cada Estado, nas inspecções 
que fizerem, observarM com o maior cuidado as mudanças 
que tenhão occorriclo no leito e regimen dos rios, e exami
naráõ se, em consequencia ele taes mudanças, as boias e 
mais signaes se achão ou não collocaclos convenientemente. 

§ 2. o A superintenclencia elos Commissarios, pelo que res
peita ao serviço ela praticagem, se limitará a examinar se 
os praticas cumprem bem os seus deYeres. 

§ 3. o Quando os Comrn.issarios ele um Estado tiverem co
nhecimento ele alguma contravenção, ou facto contrario aos 
deveres dos praticas pertencentes a outro Estado ribeirinho, 
e cuja punição seja da competencia das Autoridades deste 

. Estado, denunciaritõ officialmente os culpados, com as pro
vas que possão -subministrar, aos seus respectivos Com
missarios. 
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Ar!. 32. Cada Estado poüer[L estabelecer um direito des
tinado ás despezas de cónservaçllo do rio, pharóes, balizas 
e qnaesquer outros auxílios que pre te á navegação, mas o 
dito direito sómenle será percebido dos navios que fôrem a 
seus pol'tos elirectamenle, e elos que nelles entrarem por 
escala (excepto os casos ele força maior), se estes ahi carre
garem ou descarregarem . 

Ar!. 33. Alémdo direito de que falta o artigo anterior euo 
concernente ao serviço lla praticagem, o transito fluvi al não 
poderá ser gravado, direcla nem incl irectamente, eom outro 
alaum imposto, sob qualquer denominação que seja. 

ArL. 3t . Em Lodo o curso elo rio Uruguay, Paraná c I'a
raguay, tant.o quanto seja possível, se adoplarit um sy~ tema 
uniforme ele policia fluvial. E cada Estado, por sua parte, 
procurará outrosim sati sfazer a es ta conveniencia ele unifor
midade no que rliz respeito ao systema e rcgimen fiscal de 
suas Alfandegas. 

Art. 35. Os navios üe guurra são isentos de lodo e rrual
qner direito de transito ou de r orLo; não pocleráõ ser de
morados em seu transito . ob pretex to algum; e gozarilõ em 
todos os portos e lug;).rcs, em que seja permittido commu
nicar com a terr;t, elas oull'as ise11 ções, honras e favores ele 
uso geral entre as Nações cirili sacla::: . 

Art. 36. O regimen sanilario, applicado ás procedencias 
suspeita~, será regulaflO üe uma maneira unil'orme, e por 
commum accordo ele todos os Eslados ribeiri nhos, de modo 
que em cada um clelles se conciliem as precauções sanilarias 
com os deveres ue humanidade, c os bem enlenclidos inte
resses do commercio e navegaçao geral. 

Art. 37. As duas A lLas Partes Con tracLantes se o brigão a 
observar as presen tes bases na parte dos ditos rios que lhes 
pertence, e a convidar e a empregar todos os meios a seu 
alcance para que os demais Estado ribeirinhos adhirn.o e se 
conformem ás mesmas es tipulações, firmando-se as rela
ções internacionaes na cordialidade e harmonia que tanto 
interessão a povos vizinhos. 

Art. 38. Fica expressamente entendido que esta con
venção não prejudica aos favores maiores ou diversos que, 
em virtude de estipulaçoes especi~es , o Brasil e a Confedc-
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rat;ão se tenhão concedido, ou para o futuro se concedão 
reéiprocamente. 

Art. 39. Cada Governo organisará, em conformidade das 
bases aqui expressadas, o mais brevemente possível, os Re
gulamentos correspondentes ao seu territorio flmial, e por 
meio ele seUs Agentes cliplomatico stralará de entender-se com 
os outros Governos que tenllão soberania no mesmo rio, 
afLm ele que haja a mais perfeita intelligencia e combinação 

· sobre todos os pontos que deve comprehender o desenvol
vimento das di las bases , e designadamente ·para que sele
vem a effeito os aclos que ficãO dependentes ele ulterior e 
commmn accordo. 

Art. 40. Se acontecer, o que não é ele esperar, que os 
outros Estados ribeirinhos recusem a sua adhesão a este ac
cordo, o Brasil e a Confederação Argentina trataráõ de rea
li sa-lo por si sómente, nos limites dos seus respectivos ter
ritorios. 

Art. .M. A presente començão será obrigatoria durante 
. seis annos, a contar do dia em que fôrem trocadas as ratifi
cações, e por mais tempo até que uma das Altas Partes Con ., 
tractantes annuncie a intenção ele modifica-la, como tamhetm 
durante as negociações f}Ue se fizerem para esse fim. O di o 
annuncio deverá ter lugar com anticipação de oito mezes, e 

. especifLcar. as bases· que se julgue conveniente modificar, e o 
sentido ela modificação. 

Art. 42. A troca das ratificações da presente Convenção 
será l'eita na cidade elo 1)araná, dentro do prazo ele oito me
zes contados da sua data, ou antes se fôr poss ível. 

Dect•eta u. ~03i<& tle ~á tle l\"ovendn·o de :l§ii?. 

Perm.itte a ve?·ificaçcio do peso liq1bido 1·eal das rnenadorias 
sujeitas a direitos na m.zão do peso com o abatimento 
elas taras marcadas na tm·ifa; e dei ?'egras paTa essa 
Ve?'ificação. 

Usando da autorisação concedida pelo art. 29 da Lei n. 
369 de '18 de Setembro de f8.HS, e art. !16 da Lei n. iH4 de 
.28 de Outubro de i8!18: hei por bem decretar o seguinte : 
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Art. i. o 'Os Inspectwves das Alfandega;s concederáõ a .·ve
rificação do peso liquido real das mercadorias ·smjeitas a 
direitos na razãO d@ peso com o wbatio:r;nento das taras mar
·Cadas na tmifa em vigor, quando o dono da mercadoria ou 
seus prepostos 1~eq.uererem, e ordenaráõ a mesma verifica
ção quando @ Feitor conferente do de'Spacho, ou o da c;on
ferencia da sahida, a reclamare111 no interesse da FazeBda 
Publica. 

Art. 2. o Para ser admittida a reclamação, e concedida a 
verificação de que trata o attigo antecedente, é imlispensavel 
que as notas para o despacho contenhão a declaração do 
peso liquido da mercadoria, na fórma do art. 3~ do Decreto 
n. 'i 9'14. de 28 ele Março deste ann o, e que a clifferença re
clamada seja de dous ou mais por cento. 

§ Unico. Exceptuão-se até o fim de Fevereiro de 18~8 0s 
despachos das mercadorias que pela tarifa anterior não 
pagavão direitos na razão do peso, a respeito das quaes os 
Inspectores das Alfandegas aclmittiráõ o despacho e a re
clamação, e concederáõ a verificação, mesmo sem a declara
çã:o do peso, se a Pa11te mostrar qüe elle não consta das 
factura:s originaes. 

Art. 3. o s·erá permi:tticló á Jlarte, para Cfue o peso liquido 
possa verificar-se cgm exacbidão, se19arar das ·mercadorias 
os envoltorios, tanto externos como internos, com ex.oepçá'o 
porém dos papeis que cobrirem as mercadorias, elos enfei
tes que as adornarem, e dos líquidos e materias necessarias 
para sua conservação. 

Art. 4. o O numero dos volumes designados para se verifi
car o peso liquido não será menor de 1 em 20, de 2 em ~0, 
de 3 em 100, e assim por diante, podendo porém os Ins
pectores das Alfanclegas, nos despachos de mais de >100 vo
lumes, e de líquidos e outros generos cuja verificação traga 
damtlO á mercadoria, reduzir a proporção estabelecida, se
_gundo as circumstancias e a q11alidade elas .mesmas. 

Art. 5. o As differenças menores de 2 o j o, <reccmhecidas 
pela verificação, não serão attendidas, quer em favor da Fa
zenda Publica, quer em favor das Partes; devendo a mer
-cadoria -ser despachada ·nesse caso com o 'abatimento da tara 
legal. 

Ar-t. 6. 0 O despaobo pDr peso bruto terá lugar sómenre 
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nos casos expressamente determinados na tarifa em ·vigor, e 
nos outros quando o despachante o preferir por brevidade 
do expediente, ficando permittida a verificação do peso 
liquido real das mercadorias que pela mesma tarifa estão 
sujeitas a despacho por peso bruto, sob a formula- em 
quaesqt1,e1· outros envoltorios, - para se pagarem osdireitos 
na razão da quantidade verificada, na fórma do presente 
Decreto . 

Art. 7. o Quando em um mesmo volume vierem acondicio
nadas mercadorias que pagão direitos por seu peso liquido 
com outras que os p(1gão por seu peso bruto , serão todas 
ellas separadas e pesadas para pagarem direitos pelo seu peso 
real, sendo as despezas á custa das mercadorias, ainda 
mesmo no caso ele que a reclamação não seja do dono ou 
seus prepostos. 

Art. 8. o As despezas precisas para a verificação do peso 
liquido correráõ por conta do reclamante. 

Art. 9. • Fi cãO revogadas as disposições em con lrario. 
Bernardo ele Souza Franco, do meu Conselho, Senador do 

Imperio, Ministro e Secretario de Estado dos Negocias da 
Fazenda e Presidente do Tribunal elo Thesouro Nacional, 

· assim o tenha entendido e faca executar. I'alacio elo Rio ele 
Janeiro, em 25 ele NovembrÕ ele ,1857, 36° da Independen
cia e do Imperio.-Com a rubrica ele S. M. o Imperador.
Bernardo de Sot(,za Fmnco. 

c:!onvenção tle f~ de-Fevereiro de :IS·.'i8 eeleln•atla 
eJ~ti·e o BJ•a!>!H e a Rettubliea tlo-Pa•·a;;uay lioln•e 
a ver•latleh•a intellir;eueia e Jn•atiea tio T••atatto 
1le a :utizatle , naver;ação e eonuneJ.•eio tle .6 .de 
Abril de f§ii6, R:JlpJ.•ovada Jlelo ·DeeJ.•et.o 11. ~Jiiii 
•le J de Itlaio de JSiiS. 

Art. f. • A ·navegação dos rios Paraguay e Paraná, na. 
parte em que pertencem ao Brasil e á Republica do Para

·guay, é livre para o commercio de todas as Nações até aos 
portos habilitados, ou que para esse fim fôrem habilitados 
em cada um dos ditos rios pelas duas Altas Partes-Contrac
tantes, conforme as concessões já por eUas feitas -em .seus 

·Decretos concernentes a -essa navegação fluvial. 
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Art. 2. o A liberdade de na vegaçáo conceclida a todas as 
bandeiras não se entende a respeito dos affiuentes (salvas as 
estipulações especiaes em contrario), nem da que se faça de 
porto a porto da mesma Nação. 

A~ sim esta como aquella navegacão. poderáõ ser reservaüas 
por cada Estado para a sua hancleira, sendo comt.uclo livre 
aos Cidadãos e subclitos elas duas Altas Partes Contractantes 
carregar suas mercadorias nas embarcações empregadas 

. nesse commercio interior ou de cabotagem. 
Art. 3. o Os navios de guerra do Brasil e da H.epuülica 

do Paraguay gozaráõ reciprocamente da liherclacle ele transito 
pelos clitosrios e de entrada em todos os seus portos c luga
res ahi habilitados para os navios mercantes, com a unica 
restricçào, quanto ao rio Paraguay, ele que só pocleritõ subil' 
ou descer pebs aguas de cada Estado até tres navios de 
vela ou vapor, juntos ou separadamente, ficamlo revogada 
para esse fim a clausula do art. '18 elo Tratado de G ele Abril 
de ·18õ6, que limita esse numero a dous, e exige que a ar
queação não exceda a seiscentas tonel:ttlas, nem o armamento 
a oito bocas de Jogo. 

l<'ica expressamente entendido que os na1ios ue gt~erra üe 
cada uma elas duas Allas Partes Con tractan1es terão recipro
camente direito nos seus respectiYos terrüorios fluviaes á 
maior franqueza, se ele maior franqueza ah i gozarem os ele 
qualquer outra Nação. 

Art: 4. 0 Os nal'ios que se dirijúo de um porlo exterior, 
ou de um Llos portos fluviaes da Nação a que pertençãO, para 
outro tla mesma NaçãO, ou de terceira, não serão sujeitos, 
em seu transito pelo territorio intermeeliario, a nenhum 
exame ou demora, além do que for inclispensavel para exhi
bir a carta de samle, tomar pratico e conhecer-se a sua 
nacionalidade, proceclencia e destino. 

§ Unico.· Ambos os Governos se obrigão a facilitae, elo 
modo o mais efficaz, assim a navegaç,ão ele transito como a 
que fôr peculiar a seus portos, e consequentemente provi
denciaráõ para que os sobreditos actos se pratiquem, por 
parte ele cada Estado, em um só ou em clous lugares da cosla 
-ou ilhas que nos dous rios lhes perlenção, e com a maior 
promptidão possível. 

Art. 5. o A nacionalidade, procedencia, destino e lonela-
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.gem dos navios que se acharem comprehenclidos no caso do 
art. 4 •, serão comprovados por um certificado ela Autoridade 
fiscal do porto ela procedencia, sendo es te documento visado 
não só pelo Agente consular da Nação· a que pertencer o na
vio, quando a sabida fôr ele porto estrangeiro, mas tamhem 
pelos Agentes consulares elos Estados por cuj o territorio 
tenha de transitar, se os Jwurer. 

§ L • Só na falla elo certiflcado, ou quando, uona (ide, 
haja suspeita fundada contra á sua vera(:iuacle, pocler--se-ha 
exigir a e.\.hibição üo passaporte elo naYio, rol ela equ ipagem 
e man ifesto da carga. 

§ -2. • A exhibi ç.ãü da carta Lle sauLlc, do certificado, e elos 
outros documentos no caso excepcional acima previsto, será 
feita a bordo clú nayio ou l:'m terra pelo Capil<'io, ou por 
preposto seu . 

No ponto em que es ta operação tiver lugar, receberá o 
navio um -Passe-, que será dado g1·atis para entrega-lo 
na Es taç.ão compe tente, á sabida elo territorio intermediaria 
ao elo seu destino. 

Art. ü.• As formalidades prescriplas uos art~ . . 4• c ~o serão 
reguladas lle mouo que os nados que subirem ou llescm·cm 
nos lugares onde as duas margens elo rio pertencerem a mais 
ele um Estaüo, não fiquem obrigados a tocar em mais tle dous 
pontos ou Estações dos Lerril.orios fronteiros e intermeclia
rios ao elo seu destino. 

Art. 7. 0 A policia de cada ·Estado, contra os embarques 
e clesemlJarques clandestinos de mercadorias ou ele pessoal', 
será em geral exercida em terra, ao longo üe suas margens, 
e sobre o rio, por meio de embarcações mercantes ou de 
guerra. 

Art. 8." Nos pontos em que uma tal precaução se julgue 
necessaria , pocler-se-ha obrigar o navio a receber um 
Guarda do paiz por cuj as aguas transite, ou a fechar e sellar 
as escotilh~ls , ou os lugares em que estejão depositadas as 
merc-adorias, e poder-se-hão empregar estes dons meios 
conjunctamente. 

Art. 9." O serviço dos Guardas se limitará a vigiar que 
o navio não tenha communicação com a terra (salvos os casos 
em que isto é permittido), ou commetta qualquer outra 
contravenção. 
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Os Capitães dos navios serão obrigados a dar alojamento 
aos ditos Agentes policiaes e sustento do seu proprio rancho. 

Art. 10. As duas medidas indicadas no art. so não se 
estenderáõ além dos limites de cada Estado. 

Nos lugares em que as duas margens do rio não perten
cerem a uma unica soberania, só poderáõ ser as ditas me
didas applicaclas pela Autoridade do Estado a cujo porto se 
destinar o navio, ou por qualquer dellas á escolha elo Ca
pitão elo navio, quando este se dirigir para os portos ele um 
terceiro Estado. 

Art. 11. Os empregados que por parte ele cada Estado 
fizerem a policia elo rio em embarcações pocleráo exigir de 
qualquar navio que encontrem nas aguas de seu paiz a apre
sentação elo -Passe- ele que falia o art. · 5", e declaração 
da procedencia e destino. Poderáõ mesmo e~gir, onde as 
clnas margens elo rio pertencerem á sua Nação, que lhes 
sejão exhibiclos o passaporte do navio, o manifesto da carga, 
o rol da equipagem, e a lista dos passageiros, quando a ex
hibiç:lo ele algum ou ele todos estes pa.peis do navio fôr ne
cessaria para prevenir ou verificar alguma fraude, ele que 
haja fundada suspeita. 

Estes actos, porém, cleveráõ ser praticados por modo que 
com elles se não cause o menor vexame ou embaraco ao 

· transito e com.mercio licito dos outros Estados . · 
Art. 12. Ambas as Altas Partes Contraetantes,. desejando 

evitar todo motivo de ulterior desavença, convêm em que 
nenhuma clellas fará policiar por meio de embarcações, ou 
das medidas autorisadas no art. sa da presente Convenção, 
a parte do rio Parag1tay que se estende desde o Apa até ao 
Rio Branco, emcruanto não fôr ajustado o reconhecimento 
dos limites dos dous paizes. 

Art. 13. Outrosim convêm e declarão ambas as Altas 
Partes Contractantes·, no intuito de prover efficazmente à 
conservação da boa harmonia entre os dons Estados : to, que 
a carta de saude e o documento de que falia o art. Õ0

, 

relativo à nacionalidade, tonelagem, procedencia e destino 
elos navios que passarem em transito directo,serão exhibidos, 
subindo o rio Paraguay, em Humaità, ou em outro ponto acima 
elas Tres-Bocas, que posteriormente fôr designado pelo Go
verno da Republica; 2·, · que o -Passe- ele que falla o 
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mesmo artigo será entregue no forte Olympo ; 3", que estas 
duas formalidades serão prenchidas nos mesmos pontos, mas 
na ordem inversa, pelos navios que descerem da Província 
de Matto-Grosso ; 4·, finalmente, que a designação do forte 
Olympo, e os actos que ahi elevem ter lugar, conforme acima 
se expressa, não pocleráõ ser em tempo algum allegados 
como prova de direito ao territorio contestado na margem 
esquerda do dito rio. 

Art. 14. Os navios mercantes que subirem ou descerem 
o rio Paraguay, com destino á proüncia de MatLo-Grosso, ou 
procedentes dos seus portos, deveráõ parar ao approximar-se 
dos clous pontos que designa o art. -13, sendo-lhes, porém, 
licito fazê-lo sem dar flmclo, quando assim lhes convenha 
para a apresentação dos documentos ele que falla o mesmo 
art. 13 e o 5. 0 

§ 1. o Quando aconteça chegarem aos pontos supra indi
cados depois elo sol posto, cleverM esperar o dia seguinte 
para fallarem á Autoridade local, que se prestará a esses 
actos desde o nascer do sol, assim durante o rstio como · 
durante o inverno. 

§ 2. o Os vapores que senirem de paquetes poclerüõ com
municar com a Autoridade elo lugar até ás 10 horas da noite, 
na estacão elo estio, e até ás 9 durante o inverno. 

Os dous Governos se dirigiráõ as communicações neces
sarias para o reconhecimento e prompta expedição ele seus 
respectivos paquetes. 

§ 3. o Os navios de guerra gozaráõ do mesmo faYor que 
acima se concede aos paquetes de vapor, e sómenLe serãO 
obrigados a communicar com a fortaleza de Humaitá, subao 
ou desção o rio, para ahi declararem a sua nacionalidade, 
procedencia e destino, podendo igualmente fazê-lo sem dar 
fundo, uma vez que se con en-em parados em quanto durar 
a dita communicacão . 

Serão sujeitos á- quarentena, nos casos prescriptos pelos 
Regulamentos sanitarios. 

Art. Hí. No Alto Paraná as formalidades, de que !.ratão 
os artigos antecedentes serão preenchidas perante a Auto
ridade paraguaya, quando o navio se dirigir para os portos 
paraguayos, e, semelhantemente, perante a Autoridade ar
gentina, quando o seu destino fôr para os portos desta. 
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Os navios que subirem para os portos brasileiros, ou 
delles procederem, se apresentaráõ para o mesmo fim ás 
Estações argentinas ou paraguayas, conforme mais lhes 
convier. 

Art. 1:6 . O navio que se dirigir aos porLos de um dos 
dous Estados poderá entrar nos portos habilitados do outro, 
permanecer ahi, carregar ou descarrêgar, parcial ou total
mente, concedendo-se-lhe a mesma protecçãO e vantagens 
ele que gozaria se viesse directamente co m esse destino, 
c ficando sujeito ás Leis Jlscaes e policiaes ela Autoridade 
territorial. 

§ Unico. E' expressamente entendido que, se a entrada 
tiYer sido causada por forca maior e o navio sahir com o 
mesmo carregamento, não se lhe e.xigirú direito algum de 
entrada, de estadia ou de sahid a. 

Art. 17. Cada um dos dons Governos Llcsignarit outros 
lugares, fóra de seus portos habilitados, em qu_e os navios, 
qualquer que seja o seu destino, possào communicar com 
a terra directamente, ou por meio de emlJarcações miuclas, 
para reparar avarias, prover~se ele combustiYel, ou de outros 
objectos ele que careçào. 

§ · •1. o Nestes pontos a Autoridade local lerá o direito de 
exigir, ainda que o navio siga em transito clirecto, a exhibição 
do rol da equipagem, lista dos passageiros, e manifesto da 
carga, e visar gratú todos ou alguns destes documentos. 

§ 2. o Os passageiros não poclerit.õ ahi desembarcar sem 
prévia licença da mesma Autoridade territorial, a quem para 
esse fim deveráõ apresentar os seus passaportes , para serem 
por clla Yi stos e Yisaclos. 

Arl. 18. Toda a communicacàO com a terra, não autori-
. sada, ou em lugares n[u) designados, e fóra elos casos ele força 

maior, será punivel com multa, além das outras penas em 
que possào incorrer os cl clinquentes, segundo a legislaç.ão 
geral do paiz. 

Art. 19. Nenhum navio poderá carregar ou descarregar 
fóra dos portos designados no art. 16. 

Será todavia permiLticlo tocar em qualquer outro lugar e 
ahi descarregar toda ou parte da carga, se por causa ele 
avaria, ou outra circumstancia e.xtraordinar.ia, não puder 
continuar a sua viagem, comtanto que o Capitão (onde isso 
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fôr· -possível) se dirija previamente aos empregados da Estação
fiscal mais proxima, ou na falta destes a qualquer outra 
Autoridade local, e submetta-se ás medidas que esses em
pregados ou Autoridade julgarem necessarias para prevenir 
alguma importaçãO clandestina, segundo as Leis geraes em 
vigor nesse territorio. 

§ i. o As medidas que o CapitãO l10uver tomado de seu 
proprio arbítrio, antes ele prevenir os empregados fiscaes, 
ou, na Jalta destes, a alguma outra Autoridade local, e sem 
esperar a sua intervenção, não se repularaõ justificaveis, 
se elle não proYar que foi isso inclispensaYel para a salvação 
elo naYio, ou ela carga. 

§ 2. o As mercadorias assim descarregadas, se fôrem ex
portadas uo mesmo navio, ou em emba,rcações miudas, nüo 
pocleritü ser sujeitas a direitos ele entrada, transito ou sabid a. 

Ar t. 20. Toda importação ou exportação ele mercadorias 
pelas margens dos rios, ou suas ilhas, assim como os 
alij amentos ou baldeações, sem prévia autorisação, ou sem 
que as formalidades prescriptas no artigo an te cedente tenhão 
sido obseryarlas, sujeitaráõ à multa, além ela perda do 
contrabando, e ela::; outr:~,s penas que commi nem as Leis 
gentes do paiz. 

Art. 21. Toua tent;üi1a de importação ou exportação 
fraudulenta pela costa dos rios e suas ilhas, que tiver sido 
manifestada por aclos exteriores , e seguida por um co
meço ele execução, se deixar de ser levada a effeito por 
circnmstancias fortuitas, ou independentes da vontade elo 
autor, será punirla ccmo apropria importaçãO ou exportação 
fraudulen la. 

Art. 22. O na1io que depois de Ler salüdo barra fóra, 
ou ele qualquer ponto do curso dô Rio, fôr obrigado, por 
causa ele força maior, a arribar a porto elo Estado ele cujo 
territorio tiver sahido, ou a porto do outro ribeirinho, será 
isento ele todo clireito de porto, qualquer que seja a sua 
denomi nação, se ahi não carregar nem descarregar. 

§ 1. o Será isento, ela parte elas Alfanclegas elo lugar, ele 
qualquer formalidade que não seja a de uma declaração 
indicando os motivos de sua entrada forçada, salvas as pre
cauções ahi usadas para evitar as importações e exportações, 
clandestinas. 
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§ 2. o Na falta da sobredita declaração, ou se a arribada 
não fôr justificada, os Capitães serão passíveis das penas 
comminadas pela legislaçã.o elo paiz contra os que por escala 
forçada entrarem em seus portos, sem preencherem as pres
cripções que nelle se observãO. 

Art. 23. As baldeações ordinarias, por causa de avaria, 
ou que possão ser temporariamente necessarias por qualquer 
oulro accidente imprevisto, como falta de agua ou encalho, 
nã.o serã.o reput~das descarregamento ou carregamento no 
sentido do art. 19, e serão inteiramente livres, uma yez 
que se fação sem tocar nas margens do rio, ou mediante 
o consentimento e sob a vigilancia dos empregados fiscaes 
do lugar, e, na ausencia destes, sob a Yigilancia ele qualquer 
outra Autoridade local. 

§ .J. o Se as escotilhas, ou lugares de deposito elas cargas 
tiverem sido fechadas e selladas, deverá o Capitã.o, nos casos 
precitados, dirigir-se previamente (se fôr possível) aos em
pregados da Estação fiscal competente, que ficar mais pro
xima, para fazer levantar os sellos, e submeller-se-ha ás 
medidas que estes empregados julgarem necessarias afim de 
evitar o contrabando em seu territorio. 

§ 2." As mercadorias assim baldeadas deveráõ ser reem
barcadas no mesmo navio. 

Art. 2/J . Se, por causa de conlTavenção ás medidas po
liciaes e fiscaes concernentes ao livre transito fluvial, tiver 
lugar alguma apprehensão de mercadorias, navio ou em
barcações miudas, conceder-se-ba, sem demora, o levan
tamento da dita apprehensão, mediante fiança ou caução 
sufficiente do valor elos objectos apprehencliclos . 

§ Unico . Se a contravenção não tiYer outra pena que a 
de multa, o contraventor obterú, mediante a mesma garantia, 
o continuar immediatamente a sua viagem. 

Art. 2õ. Nos casos de naufragio, ou qualquer outro si
nistro, as Autorídades locaes cleveráo prestar todo o auxilio 
.a seu alcance, assim para a salvação das vidas, navio e 
carga, como para arrecadação e guarda dos salvados . 

§ 1. o Quando o sinistro tiver lugar em aguas que per
tenção a mais ele um Estado, as Autoridades de uma e outra 
margem combinaráõ a sua jurisdicção e concurso de modo 
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TfllB o seB ·atr:<ilio se-ja ·ó ,ffiiü etlioaz , ~ ;pr-otwio dás i'trtittfaS 
~telaçoes, e da l~Ulffiani~aâe dos pov·0s v4tlrflfos.e •êtllblos. 

§ 2. o Na hypothese do paragraFJ'l10 :a;rrteGed®lfe, sem}'J'Fe 
·que se t e.'l:fba .de :dasembar:car a cíl'Pga .d0 'f.la:Yi&., .11Gará esta 
.sujeita á jnrisdicÇão elo !Jttga:r e'm ,que ·r@r ·dêposita:ula, qtle 
-sePá .a€J:Ydlle .pa:ra 011ue pos~a senr.ansporta(ia com ma:is 
]'Hlomplidão e Sf!g.uPa:nça . 'E quando cglas cireumstanGias 
iguaes fôt~em para .as ·A:nlor.icla(les de uma e ouLl'a : marge~n, 
preferir-à a juris€1icçüo daque11a que honver prestado os 
:prirneiros auxilios, ou que os iut(:Wessados escolherem. 

§ ·3. o Se o CapiLüo, o dono da carga, on qu em suas 
vozes faça, q:uizcr lranspot'ta--la em direitura desse lugar 
para o porto âe ·seu destino, ou outro qualqnor, o 
.p0derá fa7.er sem pagar direito algum, .13 só as despezas de 
salvamento. 

§ 1-.0 Não estando,pi'es8n'le o{:apirLM (lQuaYio, orlono <das 
mercadoPias ·naufragadas, ou qufln1 8uo:s ~Vezes -faça, para 
·correr corn as dG>Spezas elo sahamen lo, serrto -estas pagas á 
custa üas ·mercatlorias, arrematando-se em hasta putflica 
tf.Juanlas bastem para-esse 'fim, e para o pagamen to rios res
tpcchvos diFeitos . 1\ .rcspeito do restante das H1ercadarias, 
quando tenha lugar a presupposta arrematação, proceder
se-haconforme a leg is l a~.ãO do paiz coneernenle aos depositas 
em suas Alfanclegas . 

Art. 26 . O ·Capiüio de na·vio nauftagado, ou quem suas 
·ve.zes ·taoa, será obr.igado a remover o casco do mwio, on 
seus fragmentos; e qu:tndo ju ~tifique não po.der fazê-lo dentro 
tlo prazo que lhe Jôr ·marcado 'pela Autoridade loeal, nem 
J1esponsa1)ilis:w-se pela 1lespeza {lesse trabalho, julgar--se.:ha 
aban~ionaclo o na.v-io, e a mesma Autorir.lade pmviaen ·iará a 
este respeito como melhor comier. 

~rt. 27.. }\ nibas a.s lUtas rParltes Contraéta:ntes cfmvêm ,em 
declantr li v[?e o serv-iço t ia .prat.ic:tgem dcntt·o ·élos -limites do 
sen tevr~toFio .Jlmri·al. 

'§ '1. Q Assim os navios q:ue se clirigirem·par:a 'os portos tle 
um.a dn.s duas Nações, como os que simplesmente 'transita
rem <pelas suas ·aguas, potier.âõ navegar sem pratico, ou 
serv-ir-se, á sua êsc0lha, dos pl'álicos pertencentes aos tlous 
paizt;ls, ou a qualquer outm Estado . 

§ 2. • Ambos os Governos prestará o reciprocamente · pa:r~ 
!, 9 38 
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1icular protecção aos seus praticos, podendo os de um Es
tado desembarcar no territorio do outro, ahi permanecer e 
receber nova commissão. 

Art. 28. O serviço dos praticos será remunerado wn
forme uma tarifa fixada por cada um dos dous Governos, 
em relação ao tirante d'agua do navio, ás distancias e ás dif
ficuldades da navegação nas crescentes e baixas dos rios, con
ciliando-se do modo mais equitativo os interesses do com
mercio com o dos indivíduos empregados nesse serviço. 

Art. 29. Os praticas serão responsabilisaveis perante os 
tribunaes do seu paiz, ex-o(ffcio, ou a requerimento das 
partes interessadas, pelos damnos resultantes de má fé ou 
negligencia no desempenho de suas obrigações. 

Nos delictos communs serão sujeitos á Autoridade local, 
sendo, porém, considerados como pertencentes á equipagem 
do navio, quando este fôr de sua Nação. 

Art. 30. Cada um dos clous EsLados poderá estabelecer 
um direito destinado ás despezas ele conservação elo rio, pha
róes, balizas e quaesquer outros auxílios que preste á navega
ção; mas o dito direito só mente será percebido dos navios que 
fôrem a seus portos directamente, e dos que nelles entrarem 
por escala (excepto os casos de força maior), se estes ahi car
regarem ou descarregarem. 

Art. 31. Além do direito de que falia o artigo anterior, 
o transito fluvial não poderá ser gravado, directa nem indi
rectamente, com outro algum imposto, sob qualquer deno
minação que seja. 

Art. 32. Estabelecer-se-l1a, por parte do Brasil , nos rios 
Paraguay e Paraná, um systema uniforme de arrecadação 
dos respectivos direitos ele Alfandega, porto, pharol, prati
cagem e policia; e reciprocamente a Republi ca do Paraguay 
se obriga a guardar, por sua parte, uniformidade nas Leis, 
Decretos e Regulamentos concernentes ás suas Alfanelegas. 

Art. 3~. Os navios de guerra são isentos de todo e qual-· 
quer direito ele transito, on ele porto; não poderáõ ·ser de
morados em seu transito sob pretexto algum, salvo o disposto 
n_o art. 14, e gozaráõ em todos os portos e lugares em 
que seja permiU.ielo r.ommuni ·ar com a terra das outras 
isenr,ões, honras e favores de uso geral entre as Nações 
ci v ilisadas. 



595 

Art. 3!l. A presente Convenção, de conformidade com o 
art. i 9 do Tratado de amizade, navegação e commercio de 
6 de Abril de 18;:>6, será permanente. . 

Fica entendido que as disposições dos arts. i 2 e -13 du
. raráo emquanto se não verificar o ajuste de limites a que o 
primeiro delles se refere. 

Art. 35. A troca das ratificaçoes da presente Convenção 
será fei ta na Cidade da Assumpção, dentro do prazo de oitenta 
dias contados da sua data, ou antes se fôr possível. 

Jlandandõ- vigomr no anno (inancei1·o de i8õ9 a !860 a 
Le·i do orçamento n. 926. 

Hei por bem sanccionar e mandar que se execute a re
solução seguinte da Assembléa Geral Legislativa : 

Art. 1 . o A Lei do orcarr.ento n. 926 de 26 de Setembro de 
1857, decretada para o exercício de -1858 a 18õ9, continuará 
em vigor no anno financeiro ele 1859 a ·1860 emquanto não 
fôr promulgada a Lei elo orçamento desse exercício, consi
derando-se como parte ela mesma Lei as despezas não con
templadas nella, mas autorisadas por outras Leis anteriores 
e posteriores á presente. Exceptuao-se os credHos abertos 
para serviços limitados ao exercício da referida Lei n. 926, 
os quaes não continuaritü além do seu termo. 

Art. 2. o Fi cão revogadas as disposições em con lrario. 
Bernardo de Souza Franco, do meu Conselho, Senador do 

Imperio, Min i~.tro e Secretario de Estado dos Negocias ela 
Fazenda e Presidente do Tribunal elo Thesouro Nacional, 
assim o tenha entendido e faça executar. 

Pabcio do Rio de Janeiro, em 15 de Selembro de 1858, 
3io ela Indepcndencia e do Imperio.- Com a rubrica de S. 
M. o Imperador.-- Bernardo de Souza FTanco . 
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Faz d·ivcr·sas altemções na taTifa dcbs Alíandegas . 

'Us:íhdb da aulorisação concedida nos arts . 29 da Lei n. 369 
de 18 de Setembro ele 18M>, e q.o da Lei n. 51ft. de 28 de Ou
'ti.lbro ele 1848: hei por bem que na tarifa das }\.lfanclegas do 
Imperio se façãO as alterações que com este baixão , assigna
das por Bernardo· de Souza Fn.nco, elo meu Consel!w, Sena
dor do Imperio , Ministro e Secretario de Estado dos Nego
cios da Fazenda e Presidente elo Tribunal do Thesouro Na
cional, que assim tenha errtenüido e faç.a exeeutar. 

Palacio do Rio de Janeiro, em Hí de SetemlJro de '1 858, 
.37° da [ndepcnclencia e do Imperio.-Com a rubrica de S. 
·M. o Imperador.-Be1'nrwclo de Sou.za Franco . 

ALTEHAÇÕES DE DlV El\SOS ARTIGOS DA TAIHF!I. DAS ALFANI\EGAS A 

QUE SE REFEHE O DECI\ETO N. 22.'J.8 DESTA DATA. 

ir! enculo 1" ias . 

Art. l.'J.'/ . .tlacalháo e peixe páo . 
Art. 151 . Baetas de lustre de 

qualquer qualidade 
e côr . 

Di ta rle colehester. 
Dita de pello ou felpa. 
Dita de qualquer outra 

qualidade. 
Art. f53. ·Baetões ou burel de 

qualquer qualidade. 
'Art. 32·1. Calçarlo, cothurnos ou 

meios boti11s grossos 
proprios ·para a tro
:p:a, rnaPiuhagem e 
'semelh'antes . 

O mais como está na tari!'a. 

(•) Tara a.mesma <.la tJ rifa . 

Unid. Dü·eit . Razão. 
O . t "'00 ti 0

/
0 

('~-) ~um. u 

Var. (4.) ·160 )) 

)) 180 )) 

)) 280 ·)) 

)) ·120 )) 

)) 200 )) 

Par '480 30 Oj 
1 O 
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Art. 731. :Farinha de Alepo. Arrob. i20 !) 
0 /o~~ 

Dita de araruta. )) 100 )) 

Dita.. de avêa ou. ceY.ada. )) 60 )) 

Dita de bé\J,ata )) 100 )) 

Dita de mandioca . )) 50 )) C') 
Dita de milho )) 80· )) 

Dita de sagú )) 1·2Q ». 
Dita . d~ tapioca . )) 1QQ )) 

Dita de trioo b 
)) i~O )) 

Di~a de qualquer outra 
qua,lidade . )) 120 )) 

Art. 743. Ferro em ohra, batido 
ou fundido, quando 
vier em pe~as já. ap-
parelhadas para a 
edificaçao de peque-
nas casas. tiVJ'C 

O mais como está na tarifa. 
Art. 906. Hydrochlorato de so-

da, ou sal commum 
em bruLo. Livre 

Art. 9~7. Lüa em pó. tib . 50 )) 

O mais como está na tarifa. 
Art. 124.9. Peixes 

não classificados em salmoura. Arrob. 160 )) 

mariscos, ostras, salgados. )) 160 )) C') 
e outros mollus- seccos . )) H1Q )) 

cos sernell1éUltes 
O mais como está na tarira. 

A:rt·. J-580. Tinta preparada á agua 
para a confecção de 
papel pintado tib. 20 )) 

Rio ele Janeiro, i5 ele Setembro ele 1858.- Berncwdo de. 
Sou~ a Frq,nco. 

(*) Tal'a a mrsma ela tarifa . 
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Altera o modo de quali fica?' o assucar e de m arcar o seu preço 
médio nas pautas semanaes . 

Usando da autorisação concedida ncis arts. 30 ela tei n. 
369 de 18 ele Setembro de 18M), e 46 da I..ei n. ~H4 de 28 
de Outubro de 18ft.8 : hei por bem alterar as disposições dos 
arts . 125 e 126 elo Decreto de 30 ele Maio ele 1836 na parte 
em que regula o despacho elo assucar, que d'ora em diante 
será qualificado nas pautas semanaes, tanto ela l\1esa do 
Consulado elo Rio ele Janeiro como das elas Províncias, em . 
duas qualidades sómenLe, a saber, branco e mascavo . O 
preço médio a tomar será o das diversas qualidades de assu
car branco, excluído o i~efinádo, e o do mascavo, excluído o 
rapadura. . 

Bernardo de Souza Franco, do meu Conselho, Senador do 
Imperio, Ministro e Secretario de Estado dos Negocias da 
Fazenda e Presidente do Tribunal do Thesouro Nacional, 
assim tenha entendido e faça executar . 

Palacio elo Rio ele Janeiro, em 15 ele Setembro de 18;)8, 
37" da Independencia e do Imperio.-Com a rubrica de S. 
M. o Imperador .-Bm·nardo de Souza Franco. 

Tra:~all!o üe c~nmunel!.'Ci® e unvee;ação eiiRtre o 
hnascrão tio Ell!.'a§il e llll li~eand!ll\':ca liD.!i.•ieultal do 
11Jru;;ij1ay, Gle 41 d.e. §e-ae.snliH•o ele .!§5~, aaD:Jn•ovacQo 
Jitelo DecJi.•eto n. 228~ 'le ~ t!~ Outu1n'® tie i§:»§ . 

Art. 18. A Republlca Oriental do Uruguay convém em 
dar as maiores facilidades á navegaçiio a vapor entre os por
to~ elo Brasil e os ela Republ ica, e á navegação a vapor ele 
transito entre os portos do Imperio por meio elo Rio da Prata. 
e do Paraná. 
· Art. i 9. Estas facilidades serão estipuladas permanente 

e minuciosamente no Tratado definitivo; entretanto a Repu
blica assegura ás linhas de vapores brasileiros todas as fran
quezas ou favores que tenha concedido ou houver ele conce
der a qualquer outra linha de navegação a vapor . 
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Art. 20. De conformidade com. esta concessão declara-se 
que os vapores da Companhia Brasileira que navegão 
para Montevidéo gozaráõ desde já dos seguintes favores: 

§ f. o Dos mesmos privilégios de que gozão os paquetes de 
S. M. Britannica e os da linha sarda. 

§ 2. o Serão isentos os vapores da dita Companhia dos 
direitos de ancoragem , tonelagem, entradas de Alfande
ga e outras pagas ou direitos impostos aos navios mer
cantes. 

§ 3.0 Serão tambem isentos de direito pelo carvão impor
tado unicamente para o seu consumo, e os navios que. trou
xerem esse carvão serão isentos dos direitos de tonelagem e 
guindagem quando sahirem em lastro. 

§ 4.0 Para evitar a demora na entrega das malas, o Go
verno permittirá que os passageiros, dinheiro e mercadorias 
desembarquem dos vapores da Companhia logo depois da sua 
chegada, debaixo da fiscalisação dos empregados competen
tes, pelo modo e fórma prescripta nas Leis e Regulamentos 
da Alfandega. 

Art. 21. Além desses favores, fica garantida desde já por 
i O annos aos depositas de carvão f]Ue se estabelecerem em 
.Montevidéo para o serviço das linhas de vapores brasileiros, 
a situação estabelecida pela tarifa existente . 

.• t•u'ãll!~ da §ee:retariia da Ji«a !ii~~'i!a ~le á ~~e Ni<lnl'e ut,lin•o 
ele !filP§. 

3• Secção . - Ministerio dos Negocias ela Justiça. - Rio 
de Janeiro , 1) de Novembro de 181$8~ - mmo e Ex!UO Sr. - ' 
Accusando a recepção do officio que V. Ex. me dirigia com 
data de 28 de Setembro ultimo, sob n. 107, acompanhan
do cópia do que lhe remetteu o Juiz Municipal e de Orphãos 
do Termo de Guimarães, e a resposta que ao mesmo Juiz 
V. Ex. deu, tenho a significar-lhe que o Governo Imperial, 
a cujo exame submetti a questão, houve por bem confor
mar-se com a decisão de V. Ex., isto é, que, competindo 
aos Prelados Diocesanos, nos termos do Aviso de 27 de 
Abril de 181$1$, a nomeação dos fabriqueiros das Matrizes, 
é claro que a elles igualmente cabe a administração das 
fabricas, e portanto a autorisação das despezas, segundo as 
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n~.c.essi.àr<Mles., da,s. w.~sm.~ ~Ii!Mí·íz.e.s ;, n-ã,o, pod~nd_o po.:is .o dito 
Ju.i~-.. M:wliú~Jal OtJJ?W!-S~ ~ <tll:e-o~l!a_ hcxiqu,ei~o= .d<~: I.g:r;ej ;plH!l-~Ji i-z; 
da,qp.ella V.illa;, e.m obedierlQI:~ ~~ . de.te.r.mm-aQOíflS; dQs_ DliOQe~ 
s.an.Bs, pa,g'hle as despe-4-a::; n.eU:a, feüas· p<!)II Olldem diD r.espec
tivo Parocll.o; cabendo tà'6l sowelil<Ue· a eHe-, n:a q~I:<l.liQ;ade de 
Jui~ tem·~oral,. a tomad:a <P á . .c:;ca:Lisa-ç_ão- fias con~a,s, sern a :me
ne:t: ingarenc1ar n<l q1ae unicamenh~ il)cuml;le ao PGJcl-er EsJ?~rir 
tl:Ial-. Q. q·ne· commupict!, a V. E4, . para seu conh.ecü;lilenll0, e: 
para o fazer constar ao referido Juiz 1\'Iunicipal. 

Beos g.uavde' a. v;. Ex. - JJ'11a1wisco lJiog& Pe1·eú'a de Vas
eo7wellos. - Sr. Fresi{fente- <ta I!r:ovinóa do 1\-tfara.nhãe•. 

AUera. algt~1~Kts dispo~ições do Reg:ula<mento· rlo 'imposto. 
do seUo. 

Usando da autorisação concedida pelo art. H> § czo d.a 
tei n. 840, de v.; de Setembro de f 8M, bei pür bent orde
nar o segui o te: 

Art. 1 . o Os. escri.ptos á. ordem, po~;leri.l:o &u: sellados e1u 
qualquer tempo, no lugar em. que t~veretn dt> se11 pagps, wm~ 
tanto que o sejã.O antes do aceite, transferencia ou pagamen
to ; ficando assim alteradas as disposições do § 3° do art. i 9 
e art . 29 elo Regulamento de 1 O de Junho de 1-850, na parte 
em que se referem aos mesmos escriptos, e sujeita a infrac
qão. ás penas do § ~.o elo art. ·13 da Lei ele 2:1 de Outubro 
de 1845, combbaado com o art. 13 da Lei de 26 d:e Setem
br:o de 185.7. 

Art .. 2-. o Os Li,tulos r.le n.@'lillWação interi.ro.a, G:omprehen.cli
das as Pmvisoes dos Farochos: en.cornrnmu.Glados, os de s1>1b~ 
stituição, e outras que não: devem dmar mais de ::tl~tl.O, e 0s 
de: empregados. de rendimento menor d:e 501ft, pagaráõ O• 
selio elo- art. 35 elo. citado Regulamento. antes clu. assenta
ment0 em. folha para pm~ct?.p.çfi.O, d:os w~o.cirnentos, na fó.nna; 
das Iírlstmc~Wils de M. d:e Janeiro de, t8~4< . 

Art:.. ~to A.s Patentes. dos Offici:aes da Guarda Nadoual, as 
rm-_mea:çOes <ie: lJB.speetOFeS. de. Qtla!llteÍ.f;â.O; a1 IDS. ti t!t;t}ijs e00 que. 
lta.ta. @: autigG! ~tecadi.Hil!!; q:ue. não cal!eaem. df.>.' a,swmta.-



m.ento, serào1 seNI<Ufí(!)S ante& da posse-e e:&e.l?<tJido-dos no~ 
meadns.. 
. Bernwdo. (l];e, Soue:a, R·ranco., c~o - mel!1 €Gnselb:D·, SeHadoF do~ 
ImpeFio~ Mi1~áõStrm e Seor.etavio d@ Estado. dos: NtJgoaiGs, ela. 
Fazenda, e Presidente elo Tribunal elo Thesouro Nacional, as
sim o tenha entendido efaça executar. 

Palacio do Rio cl'e J-aneiro, em 4 ele Dezembro de 1'858·, 
37° da Independencia e do J:mperio. - Com a rubrica de. 
S .. M .. o Imperador. - Bema,1"do de S(rt.v:a. Fn1:n,co.. · 

Faz dive·rsas alterações nos Decrr~tos n.s. 736 de 20 de lVo
vemb?'O de 18;)0 e 870 ele 22 de Novembro de i85.i. 

Usando da,autorisação conceclicla aoGO:X'f:H'llO pela Lei.n. 5G'3. 
cte 4 de Julho ele l850, hei por bem. cleeretau O· seguinte: 

CAPTULO 1.- Do· Jrh_nist1"0 da Fazenda. 

Art. 1. o O Min istro e Secretario de Estado elos negoGios da 
Fazenda é o Cbefe SllperiOl' da Administração ela Fazenda em 
todo o fmperio, e, além das attribuições conferidas pelas Leis 
Hegulamentos e [nstrucçõcs, e das definida~; no art:. 5o do
Decll. n. 736 de 20 de Novembro ele 1850, competem-lhe 
tambem exclusivamente as seguintes : 

§ 1 . " Conhecer, qt1er em primeira i.nstancia, quer e11-1 gráo 
de recurso, elas reclamações sobre Q Contencioso Adminis
trativo da Fazenda Nacional, salvo nos casos em que o Tri
bunal do Thesouro tem voto deliberativo. 

§: 2. o Conhecer das questões qtw versarem sobre o cum
primento, interpretaçào, validade, rescisão e effeitGs das fialil.
ças e dos contractos celebrados com a Adrninistração da Fa
zenda, que tenhão pgr objecto quaesquer rendas, obras ou 
serviços puhlicos a cargo ela mesma Actministração . 

§ il." Applicav as Leis e disposições concernentes tt Jilt·es
cripçM quinquennal ou annual, ás reclamações contra()\Estadg_ 
pBF ài,viclas passivas, seja qualf.ôr a natureza d0 titulo en1 Gtue 
se ftt-nd:arem ,. e tambem a prescrip~~ào dos· quarenta a.m-r:ws 
q<uanto á,s di·v~das acti:vas çJeJ. Est>ad0c. . 

Al1t. 2. o Nos c~0s em· Gj'ue a delibeFaçüo p.ertenee ao Minis-



tro da Fazenda, é tambem elle competente para decidir os 
recursos que pelas Leis e Regulamentos em vigor podem ser 
interpostos das decisões das Thesourarias de Fazenda, e dos 
Chefes das Repartições Fiscaes da Côrte e Província do Rio de 
Janeiro. 

CAPITUW JI.- Do T?··ibu,nal do Thesouro Nacional como 
T1·ibunal Administrativo. 

Art. 3. o O Tribunal do Thesouro continuilrá a ter voto 
deliberativo : 

§ 1. o Nos seguintes casos do§ 2° elo art. 2° do Decr. n. 736 
ele 20 de Novembro de i850 : 1 o, quando os recursos inter
postos das decisões das Repartições Fiscaes em materia con
tenciosa versarem sobre o lançamento, applicação , isenção, 
arrecadação e restituiçàO dos impostos e quaesquer rendas 
publicas, ou sobre quaesquer questoes entre a Administração 
e os contribuintes a respeito das ditas imposições ; 2° , quando 
os recursos interpostos elas decisões das mesmas Reparti
coes Fiscaes e das Autoridades Administrativas versarem so
bre apprehensões, mullas ou penas corporaes, nos casos de 
fraude, descaminho e contrabando, ou por infracç.ão das Leis 
e Regulamentos Fiscaes. 

§ 2° Nos casos dos §§ 3°, 4•, 5", 6° , 7" e 9° do art. 
2" do referido Decreto, e na segunda parte do § s• domes
mo ar tigo relativa á aceitação ou rejeiçãO das fianças que 
Jôrem oHerecidas. Em todos os mais casos do dilo art. 2° 
terá sómente o voto consultivo. 

Art. 4. o Comnete tambem ao mesmo Tribunal : 
§ ·1. o Julgar às contas que para esse fim lhe fôrem remet

tidas extraordinariamente. 
§ 2. o Fixar e julgar á. revelia dos responsaveis o debito 

daquelles que deixarem de apresentar as contas, ou os livros 
e documentos de sua gestão, por quaesquer outras contas e 
documentos qne lhes fizerem carga, nos termos da legislação 
em vigor. 

§ 3. o Impô r as multas do art. 36 da Lei n. 628 de 17 de 
Setembro de 1851, aos responsaveis que não apresentarem 
as contas ou os livros e documentos de sua gestão nos prazos 
que lhes houverem sido marcados, quando não o tiverem 
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feito nos prescriptos nas Leis, Regulamentos, Inslrucções e 
Ordens em vigor. 

CAPITULO m.- Do T1·ibunal do Thesow·o Nacional como 
Corpo consultivo. 

Art. 5. o Além dos casos mencionados no art. 3° do Decr. 
n. 736 de 20 de Novembro de' i850, o Tribunal do Thesouro 
sera necessariamente ouvido taml.Jem com o seu parecer : 

§ i. o Sobm as questões de competencia e conflicto de ju
risdicção, que se moverem entre os empregados das Repar
tições de Fazenda. 

§ 2. o Sobre a liquidação eprescripção das dividas passivas 
do Estado, e das que devem ser inscriptas no grande livro da 
divida publica. 

§ 3. o Sobre a imposição de multas ou penas corporaes nos 
casos em que as Leis conferem esta attribuiçüo ao Ministro 
da Fazenda. 

§ 4. o Sobre as reclamações intentadas perante o Ministerio 
da Fazenda, em materia contenciosa, cuja deliberação nüo 
pertencer ao Tribunal do Thesouro . 

§ 5. o Sobre os recursos interpostos das decisões das Auto- / 
ridades Administrativas e Chefes das Repartições Fiscaes, que 
não competirem ao mesmo Tribunal. 

§ 6. o Sobre o estabelecimento de regras para o arbitra
mento das fiancas . 

§ 7. o Sobre"todos os casos, além dos mencionados nos pa
ragraphos antecedentes e no art. 3° do Decreto de 20 de 
Novembro de 1850, em que o Ministro exigir o seu parecer. 

CAPITULO IV. -Da Administração centml da Fa:renda. 

Art. 6. o Fica creada no Thesouro uma Directoria Geral, que 
se denominará- Directoria Geral da tomada de contas-, á 
qual·competira o desempenho dos trabalhos que pelo § i o do 
art. 20 do Decreto de 20 de Novembro de 1850 estavão a 
cargo da i • Contadoria da Directoria Geral de contabilidade, 
e que tera por Chefe superior um Director Geral com o mes- · 
mo vencimento, attribuições e tratamento que têm os outros 
Directores Geraes. 

Art. 7. o A referida Directoria Geral será dividida em duas · 
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C:ontac}oni.as com a. d:.enorp.ir:taQã:Gt de -ta e. ~!' Contp.dovias da 
Directoria Geral da tomada de contas, cada li!ma das lifUae& 
terá por Chefe um Contador, que deverá assistir e dirigir 
immed'ia:tatrrente os trabalhos della eonf-orme as regras pFés
criptas nos respectivos Regulamen!os, e segundo as Ordens 
e I.ustnJ,oçoes do.Directm; Geral. 
- Art 8. o Nas duas referidas Cont().dorias n-ão haverá Chefes 

de Secção . Os Contadores serM suhstHuidos nas suas-faltas, 
e impedimentos pelos empregados que o Ministro da Fazen
cla designar, quando taes faltas e impedimentos fôrem de 
caracter duradouro . No caso contrario serão substituídos 
pelos 1 os Es.cripturarios mais antigos ela Directoria. 

Art. 9. o Um Regulmento especial estabelecerá o meio mais 
conveniente ela chstribuição chts contas pelas duas Contado:
rias; definirá as responsabilidades que cada cont-a cowprehen 
de; prescreverá o modo pratico segcu1do o qual deva ser tomada 
cada especie de contas, designando a natureza elos exames. 
que convenha fazer-se a respeito dellas , bem comp o modo 
por que dev::lo ser organisados os relatorios dos empregados 
que as examinarem. · 

Art W. Incmnbe á Directoria G.eral da tomada de cont.as: 
§. 1. o Organisar um assentamento geral de todos os res,. 

ponsaveis sujeitos á prestaçüo de contas perante o Tribunal 
do Thesouro, qualquer que seja o Ministerio a que pretenção; 
fazendo nelle as averbações e alterações que fôrem occorrendo 
a respeito dos mesmos responsaveis . 

§ 2. o Verificar se os responsaveis apresentão as contas, 
Jiv1;os e documentos relatiyos tt sua gestM, nos prazos marca
dos nas Leis, Regulamentos, Instrucções e Ordens em vigor, 
requisitando a fixaçM de prazos, e t.t applicaçao de penas 
correspondentes ilquelles que o não fizerem, afim de proce
der-s-e ulteriormente na l'únna da Lei. 

§ 3'. o Participar ao 'fribunal as omissões dos Agentes da 
fazenda, e bem assim in.dicar os. melhoramentos que lhe. 
fórem suggeridos pelo exame das contas, tanto na receita 
CQJil'lo na despeza, para se tomarem as medidas que parece
rem convenientes. 

§ 4. o Apn~sentar todos os a.rmos ao 'fi~ilímnal, até o. 
uJtiJDo dia de Fevereiro, um relatorio circumsta:nciado dos. 
tr.abalhos ft~itos nü ann0 anteceden~t~, cl:emei1:Strand.o, quaes 



as ·contas -que se l·iquidárão e fkitrão por ·liquidar; ·@s 
alcances reconhecidos, a ·partf\ destes que foi arrecadada 
amigavelmente e a ·que foi remet.Hda para juizo, afim cle ·que 
D mesmo Tribunal, de.pois de el\amina-lo, o <lipresen'te ao 
Ministro ·da Fazenda. 

·§ i.í. o Promo:ver a exf'cução das deliberações do Tribunal 
do Thesouro, no que lllc fôr ordenado , e requerer tudo quant'{) 
Jôr a bem da Fazenda Nacional no exame e liquidação das 
contas rlos respom<aveis . 

Art. 1·1. Fir;a extincto o lugar de Dirrctor Geral da despeza 
publica, creado pelo arl. 1 o do Decreto n. 736 de 20 
de Novembro de ·1850. As attribuiç.ões que lhe competião 
pelo art. 19 do mesmo Decreto passaráo para os outros 
Directores Geraes pela fórma seguinte: 

§ 1. o A rlireeção e inspecção dos trabalhos da Thesou
taria Geral, Pagaclorias elo 'rhesouro e carlorio, na fórma elo 
§ 'lo, e a cia escriptn ra~.ão dos creditos, na fórma elo § ·3° ; 
-a rubrit;a dos bilh:eles do Thesouro e a assignatura das apo
licl~s da divida publica, conforme o§ t~o do dito artigo, ·pas
saráo para a Dircctoria Geral de contabilidade. 

§ 2. o A dirccção e in~pecçãO dos trabálhos da ca::;a da 
moeda, officina. ela estaniparia e typographia nacional, tle que 
trata o § 1" já referido, ficão pertenrrnclo it Directoria Geral 
das rendas publicas. 

§ 3. o A rubrica dos ·livros e folh:ts, que até aqui era feita 
pela Di rectoria (;eral da clespeza, pa·ssar:'t d' ora em diante a 
sê-lo pelos Dire•' Lores Geracs, a cuja repartição pr.rtencr,m 
os mesmos livros ·e folhas, podendo ell es commissionar para 
esse fim, a saber: os das Dircctorias de contabi lidade e tomada 
de ·cóntas, aos respectiíos Contadores, o da Directoria das 
rendas, aos Sub4)irectores, e o da do contencioso, ao 1\judan
l.e do :Procurallor -Fiscal. 

Art. 12. A Directoria Geral de contabilidade continuará a 
ser composta das tres Contadorias, que ora tem, .pertencendo 
11 ·i· o seguinte: 

§ 1. o A es'cripturação elos protocollos da Direcloria, o 
seu expediente nos -termos do art. 32 do Decreto de 20 
de Novembro de 1SM, e b registro do mesmo expediente 
·e dos •pareceres do Director Geral . 

. § 2:o ·-A liquidação das dividas de .ex:ercicios 'findos, o 
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seu assentamento, e o lançamento em folha das que tive
rem de ser pagas pelo Thesouro ; bem como a organisação 
das relações das que se houverem de pagar pelas Thesourárias 
de Fazenda, e tudo quanto fôr relativo a este ramo do serviço. 

§ 3. o A verificação prévia dos calculos arithmeticos de 
·todos os documentos, por virtude elos quaes tenha de entrar 
ou sahir qualquer somma dos cofres da Thesouraria Geral ou 
das Pagadorias elo Thesouro. 

§ 4. o O recenseamanto das férias que são pagas pelo 
Thesouro, para servir de base ás informações que houverem 

·de ser dadas quando fôr reclamado o respectivo pagamento. 
§ õ. o Os trabalhos da distribuição e escripturação elos 

creditos e todos os mais relativos a este ramo do serviço, 
que erão desempenhados pela Secção de contabilidade annexa 

· á Secretaria da I<azenda. 
Art !3. A 1" Contadoria terá duas Seccões com as denomi

nações de-Secção ele expediente e liquidação-e- Secção de 
escripluração ele creditas. Competem á '1 ~ SecçãO as incum
beneias designadas nos §§ 1 o a 4 o, e á 2a as do § 5" 
do art. '12 . 

Art. 14. .. A direcção da Secretaria da Fazenda fica a cargo 
do respectivo Official-Maior, o qual, no que é relativo a seu 
expediente, cumprirá as disposições em vigor e as ordens que 
recebe do Ministro da Fazenda. · 

Art. 15. Na Directoria Geral do contencioso, além do Pro
curador fiscal, do seu Ajudante e dos Escripturarios necesfa
rios para os serviços a seu cargo, haverá mais dons emprega
dos, Bachareis formados em direito, com a denominação de 
Officiaes da Directoria Geral do contencioso, os quaes serao 
incumbidos da direcção das Secções em que fôr dividida a 
mesma Directoria, mas não poderáõ ser transferidos para os 
lugares ele Chefes de Secção nas outras repartiçõe's do me~mo 
Thesouro .. 

Art. 16. O assentamento ela divida acliva e a organi~a
çao dos respectivos quadros, que competião á Directoria 
Geral elo contencioso, na fórma do art. 211- elo Decnto de 
20 de Novembro de 181JO, passaráõ para a 3" Contadoria 
da Directoria Geral de contabilidade. 

Art. 1.7. Nas Thesourarias de Fazenda, em que, pela im
portancia dos serviços a cargo das Secções do contenciow~ 
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o Governo nomear Ajudantes dos Procuradores da Fazenda 
de 1 • instancia, como lhe permitte a Lei n. 242 . de 29 de· 
Novembro ele 1841, serão as mesmas Secçoes regidas im
mediatamente pelos ditos Ajudantes, conforme as Instruc
çoes e Ordens elos Procuradores Fisca.es, que continuarão a 
ser os Chefes dellas. 

O .serviço do expediente destas Secções será feito em cada 
Thesouraria pelos empregados que o Inspector designar 
d'entre os da Secretaria e Contadoria. 

Art. 18. A Directoria Geral das rendas terá mais um 
Sub-Director , sendo os trabalhos distribuídos pelas duas 
Sub-Directorias. O Director será substituído em suas faltas 
ou impedimentos pelo Sub-Director mais antigo, e os Sub
Directores pelos Chefes de Secção da Directoria, segundo 
sua antiguidade. 

Art. 19. As duas Pagadorias do Thesouro serão encarre
gadas indistinctamente do pagamento dos vencimentos do 
·pessoal activo e inactivo, que estava a cargo da i •, bem 
como do ele todos os outros serviç.os, que era feito pela 2a, 
sendo o trabalho dividido igualmente por ambas, e tendo 
para esse fim cada Pagador tres Fieis designados pelo Ministro 
da Fazenda. 

O serviço da escripturação das referidas Pagadorias será 
feito, como o da Thesouraria Geral, por empregados da 
Directoria Geral de contabilidade, devendo os lugares de 
Escrivão ser exercidos por 1 os ou 2o• Escripturarios, de
signados pelo Ministro. 

CAPITULO v. - Da administmção da Fazenda nas PTovincias. 

Art. 20. E' da competencia dos Presidentes de Província 
decidir provisoriamente as questões mencionadas no art. i o 

§i o do Decreto de 22 ele Novembro de 185-1, que se mo
verem entre os Chefes das Repartições Fiscaes, ouvindo as 
Thesourarias de Fazenda, e remettendo os papeis respectivos, 
com a sua decisão, ao Thesouro Nacional. 

Art. 21. Além das aUribuiçoes que .pertencem às The
sourarlas de Fazenda pelo art. 1 o do Decreto de 22 de No
vembro de '185:1, tambem lhes compete : 

§ i. o Impô r as multas do art. 36 da Lei n. 623 de i 7 
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-de.Setmnbro de 11851 a<Js ~g·spemsaveis qu-e •nãiD a:presenta-
-m;m1 ·as wntas 'e os hvPos -e ·d0cmnemtas 'de-sua-gestão, I1'0s 

.praws que lhes ·hou'YePem sido marcad·os , quando 'JiãO 
·o tiverem feito ·nos prescripto~ nas Leis , Regulamentos ., 
.Jns~ruc.ções -e Ordens rem vigor. 

§ 2. o Fixar e julgar á revelia dos responsaveis o debito 
da€1uelles que deixarem ele apre~entar as contas ou os li
v,ros e documentos, quaesquer que -sejtto, c_ft1e lhes ·fizerem 
carga nos termos da legislaçãO em vigor. 

-§ 3. o .Requi!':l'ilar das Autoridades e Funccionario , que 
não lhe fôrem subordinados, e ordenarem aos qne fôrcm, a 
·remessa de quaesquer documentos e informações que tive
rem por indispensa-veis para o exame, liquidação e julga
mento elas contas. 

~ q .. o Participar ao Presiclen Le ela :Província o dolo, l'alsi~ 
dade, concussão, pecu'lato ou outro exime reconhecitlo no 
exame e li~IuiclaçãO das contas rJue o responsa·vel 'houver 
commetticlo no exercício ele suas funcções, a:fim de tom<.r-

. se eiTectiva a responsabilidade crimi'nal em juizo competente, 
na fórma éla Lei_ 

§ 5. o Liquidar e fixar provisoriamente o vencimento da 
inactivirlaele de quaesquer empregados que fôrem aposenta
.flos ou jubilatlos , 'logo que receberem pelo 1\Iinisterio da 
Füzenda communicaçã.o ofúcial elo acto do Governo , c 
mandar abrir assentamento e inclui-los em folhi1 , re
mettendo immecliataínent.e ao Thcsouro os rcspecliYos pro
cessos . 

Art. 22. As Thesourarias de Fazenda manclaraõ executar 
as de!Üsões que tomarem na conformidade do § 4 5 do 
art. to do Decreto ele 22 ele Novembro de 18M, se o assump
rto fôr de natureza contenciosa, c provisoriamente se o não 
fór, e as subrneneráõ ao conhecimento do Thesouro, sálvo 

-quando as partes interpuzerem recurso. 
Art. -23. As decisões proferidas pelas Thesourárias de 

·Fazenda a respejto dos vencimentos correntes dos empi·e
dos pertencentes aos diversos Ministerios, excepto ao da 
~Fazenda, nos termos do ·:§ ·1 O do art. ·1 o tlo Decreto ile 22 
-de Novembro ele 18~ ·1, 'bem como sobre qualquer assumpto 
da competencia dos .mesmos Ministerios, ·serão remettidas 
.aos :Presidentes das :P.rü'v.incias pa'ra deliberà:r~m D .que 
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fór de justiça , nos ~ermos do art. 45 do Regulamento 
n. i 24 de õ de Fevereiro de f 842 , devendo os Procu
radores Fiscaes recorrer das decisões dos mesmos Presi
dentes quando entenderem que são contrarias aos interesses. 
da Fazenda. 

Art. 24. O Governo poderá nomear Contadores interinos 
para as Thesourarias de Fazenda de primeira ordem d'enlre 
os empregados das mesmas ou do Thesouro, independente
mente de accesso, quando assim convier ao bem do serviço. 

CAPITULO VI. - Dos ren~rsos. 

Art. 2õ . As decisões dos Chefes de l\eparliçoes de Fa
zenda, do Tribunal do Thesouro e elo Ministro da Fazenda 
nas materias de sua competencia de natureza conlenciom 
terão autoridade e a força de sentença dos Tribunaes de 
Justiça. 

Art. 26. Das decisões elo Tribunal do Thesouro sobre to
mada de contas haverá recurso de revisfiO para o mesmo 
Tribunal, por motiYo de erro de calculo, omissúo, duplica
ta de verba, e apresentação de novos documentos; e além 
deste haverá recurso de revista elas ditas decisões para o 
Conselho de Estado por motivo de incompetencia, excesso 
de poder , violação de tei , e preterição de formulas es-
senciaes. . 

Estes recursos tambem poderàõ ser igualmente interpostos 
além da Fazenda Nacional. 

Art. 27. HaYerá tambem recurso : 
i. o Das decisões dos Chefes _das Reparliçoes Fiscaes da 

Côrtc e ProYineia do Rio ele Janeiro para o Tribunal dCl 
Thesouro, sendo a materia das comprehendiclas no art. 3• 
§ i o do Cap. 2°, e para o Ministro da Fazenda em qual· 
quer outro assumpto do éontencioso administratiro; e nas 
demais Províncias para as Thesourarias de Fazenda. 

2. o Das decisões das Thesourarias de Fazenda, proferidas 
quer em 1 a instancia, quer em grilo de recurso, para o 
Tribunal do Thesouro, se versarem sobre as materias de 
que trata o art. 3o § 1 o do Cap. 2", e para o Ministro da 
Fazenda em qualquer outro as::mmpto do contencioso adrr:.i .. 
nistrativo. 

~ w 
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Art. 2S.. As. decisões do 'Dribuna.l de. Thesouro: em- ma-
teria contenciesa p'0de~áõ ser annuUad'as. pelo Conselho de 
EstadD a requerimento da-Parte, ou quando o Ministro da. 
Fazenda devolvê-las ao seu couhecimento a bem dos. in,. 
teresses da Fazenda Nacional, sómente nos casos ele incom
petencia, excesso de poder, violação de Lei, ou ele formulas 
essenciaes. 

Art. 29. As decisões administrativas. em materia conten
ciosa proferidas pelo Tribunal do. Thesouro, ou pelos Chefe& 
'das Repartições Fiscaes, po_deráõ ser annulladas pelo Con-

. selho de Estado nos ca:sos ele incompetenci-a, excesso de po
der · e violação da Lei, ou de formulas essenciaes, sem que 
todavia a Resolução Imperial aproveite ás Partes que pelo. 
silencio tiverem approvaclo a decisão anterior. 

Art. 30. Os negocias contenciosos decididos pelos Chefes 
das Repartições Fiscaes poderáõ ser devolvidos ao Conselho 
de Estado ou ao Tribunal do Thesouro, conforme as regras 
de competencia dos capitulas 1 o e 2°, pelo Ministro da 
Fazenda , quando assim o entender a bem da Fazenda. 
Nacional. 

CAPITULO VII. - Das nomeações, licenças, aposentadorias e_ 
vencimentos dos empngados de Fazenda .. 

Art. iH. Para o lugar de ôfficial-Maior da Secretaria de 
Estado dos Negocias da Fazenda poderá ser nomeada qual
cjuer pessoa que para o exercer tenha as precisas habilita
ções : os lugares porém de i os Officiaes da mesma Secre
taria serão dados por accesso aos 2o• Officiaes mais babeis 
e zelosos pelo serviço , preferindo-se os mais antigos em 
igualdade de circumstancias. 

Art. 32. Ninguem será nomeado para os lugares ele 2° 
Official da Secretaria sem ter pelo menos a idade de 21 annos 
e mostrado em conemso : 1 o, que tem boa letra, e conhece 
perfeitamente a grammatica e língua nacional; 2°, que re
dige com acerto e facilidade qualquer peça official; 3°, que. 
fali a, ou ao menos traduz, as línguas franceza e ingleza ; 
4°, que sabe as quatros operações de ari Lhmetica sobre. 
numeras inteiros e quebrados .. Do concurso são isentos os 
Dachareis em letras pelo Collegio de Pedro li e os Dacha-
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reis formadqs em sc!eno.i:;J,& {l~~a§ faeçlÇa~es e esc9las. q.o 
li_Bperio, e be.m ass_im QS emiJregactos. dG) 1l1esouro, qrre 
puderem ser nomeados por accesso e tiverem as habililações 
acima exigidas. 

Art. 33. O Ministro da Fazenda póde nomear para seus 
Qfficiaes ele gabinete quaesquer empregados das Repartições 
de Fazenda, ou pessoas estranhas a ellas, e arbitrar-lhes 
gratificação, que serà paga pela verba respectiva. 

Art. 34. As licenças por mo! estia ccnscrvaráõ aos em
pregados de fazenda a sua antiguidade de clasEe por inteiro 
até seis mezes, e por metade passando deste prazo até um 
anno ; não se levando em conta todo o tempo que decorrer 
de enttí.O em diante. 

Art. 35. O desconto de que trata o art. 55 do Decreto 
n. 736 ele 20 de Novembro ele -1850, nos casos ele licença 
por molestia, será de metade do vencimento e sómcnte ap
plicavel ás licenças excedentes a seis mezes até um anno ; 
findo o qual cessa todo o vencimento. · 

Art. 36. Os empregados aposentados de qualquer Minis
teria, sendo ele novo nomeados para exercer emprego ou 
eommisEão no ela Fazenda, não accumularáõ os Yencimen
tos do novo emprego ou commiWio com o onlem,do ela 
aposen tadoria; porém terãO clireilo de fazerem opctw de 
um elos clous vencimentos, a que se juntará metade do 
outro. 

Art. 37. Se os empregados ele que trata o artigo ante
cedente chegarem a obter direito a nova aposentadoria, nos 
termos do art. 57 elo Decreto n. 73G ele 20 de Novembro 
ele 1850, nãO accumularitõ os ordenados das duas aposen
tadorias, mas poderáõ optar entre os dous aquelle que mais 
lhes convier. 

Art. 38, Não se contará para a aposentadoria o tempo 
excedente a sessenta dias em cada anno, em que o emprega
elo faltar ao serviço por molestia. 

Art. 30. Aos empregados elas Alfanclegas, Mesas de Cm~
sulado e Rccebeclorias que fôrem apo~entados, e contarem 
trinta an nos ele bons serviços, poderá o Governo augrnentar 
o ordenado que lhes compelir pela aposentadoria até mais 
50 "lo elo seu vencimento fixo. 

Art. W. Na aposentadoria dos empregados de Fazenda 
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poderá o Governo levar em conta os serviços que os mesmos 
tenhão prestado nas U.epartições de Fazenda Provinciaes, 
comtanto que o tempo de taes serviços não exceda a wn 
terço dos prestados na repartição geral. 

Para este fim o Governo exigirá documentos authenlicos 
que provem: i o, a effectividade e qualidade desses servi
ços; 2°, que não forão ainda remunerados por aposentldo
ria ou outro beneficio. 

Art. 4i. Ao empregado de l<'azenda que substituir a outro 
nas suas faltas e impedimentos, nos casos do art. 3o do De
creto n. 199~ de i!J- ele Outubro de 18~7, é permiltido 
o.ptar entre a gratificação e a quinta parte do Yencimento do 
substituído, comtanto que o vencimento total não exceda o 
do empregado substituído, ficando assim alterada a dispo~i
ção do § 1 o do referido artigo. 

Art. 42. O Governo poderá conceder ao empregado de 
Fazenda que, completando trinta annos de servit:.o, n:iO estiver 
para clle inhabilitado , uma gratificaçáO anliual, não exce
dente á terça parte de seus veneimentos, até dez annos. 

Art. 43. O numero e vendmento dos empregados do 
Thesouro Nacional e Thêsourarias de Fazenda serão os cons
tantes das tabellas A e B, que com este baixão. As gratifi
cações porém ahi abonadas só são devitlas pelo eífectivo 
exereicio dos empregados, salvo os casos de impedimento 
por seniço gratuito , a que os mesmos sejão obrigados 
por Lei ou ordem superior ; ces~ando todas as gratificações 
que se lhes abonem actualmente por qualquer titulo que seja. 

Art. 4-4. Os empregados de Fazenda nomeados ou removi
dos de umas para outras repartições, a seu pedido, não têm 
direito á ajuda de custo para despezas de transporle. 

CAPITULO VIII.- Disposições geraes. 

Art. 4-~. Na Secretaria da Fazenda haverá um livro, no 
qual o Oficial-Maior mandará fazer, sob sua clirecção, um 
resumo das n.esoluções de consultas da SecçàO de F;tzenda do 
Conselho de J~stado e das decisões do Ministro da Fazenda e 
do Tribunal do Thesouro, com uma exposição dos motivos 
em que se fundárüo laes decisões, para que possãO senir de 
.'arestG em casos identi ~os. 
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Cada uma das Directorias do Thesouro terá livro igual, 
em que se registre a parte daquelle resumo que se referir aos 
negocios de sua competencia. 

Art. 46. O Ministro da Fazenda expedirá os Regulamen
tos necessarios par::~. harmonisar as disposições deste Decreto 
com as dos ns. 736 de 20 de Novembro de 1850 e 870 de 
22 de Novembro de 185!, e nelles prescreverá : 

§ f. o A fórma do processo em materia contenciosa admi
nistrativa em todas as instancias, á excepção da do Conse
lho de Estado, devendo a do julgamento das contas começar 
pela citação do responsavel, sob pena de revelia, afim de ai 
legar o seu direito em prazo razoavel, com audiencia do 
Procurador Fiscal, e terminar pela decisão, extrahindo-~e 
as contas correntes para os e1Ieitos legaes. 

§ 2. o O modo de celebrarem-se os contractos com a Ad
ministração publica para toda a elasse de obras ou serviços 
publicos a cargo do Ministerio da l~azenda na Côrte, e The
sourarias de Fazenda nas Províncias ; tomando como regra 
geral a concurrencia e a publicidade, e estabelecendo excep
ções para as de pouca importancia ou de urgencia, ou de 
segurança do Estado e oulras que por sua natureza especial 
não devão ser feitas mediante a indicada concurrencia e pu
blicidade. 
· § 3. o Os casos em que se poderá effectuar o pagamento 
das dividas aos herdeiros e cessionarios ele quaesquer cre

- dores do Estado, independente de habilitação judicial, me
diante annuncio e exhibição dos documentos precisos. 

§ !1. o A fórma elo processo das habilitações para as pensoes 
de meio soldo e monte-pio, e da liquidação do vencimento 
dos empregados inactivos. 

Art. 47. Os attestados de frequencia, para que os empre
gados de Fazenda possão receber os seus vencimentos, deve
ráõ ser dados pelos Chefes Superiores das Repartições em 
que elles servirem_ 

Art. 48. O exame e liquidação das contas atrazadas, que 
ainda se não tomárão até o fim do exercício de 1855 a !856, 
poderáõ ser feitos fóra das horas do expediente, por empre
gados do Thesouro designados pelo Ministro da Fazenda, me
diante gratificações marcadas depois de feito o mesmo tra-
balho. · 
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Este systemà põâera ser tambeín ado)3tado para a êonclu
sao da liquidação elos processos de di vidas de exerci cios 'fin
dos, remettidos ao Thesomo em virtude do De·creto n. H77 
de fí' de Maio de 1853. 

Art. 4.9. Ficão revogadas as disposições dos Decretos 
ns . 736 de 20 de Novembro de 181>0 e 870 de 22 ele Novem
bro de 18M, e quaesquer outras que se opponhã.o ás do 
presente Decreto. 

Francisco de Salles Torres-Homem, do meu Conselho. MI
nistro e Secretario ele Estado elos Negocias ela Fazenda e Pre
sidente elo Tribunal do Thesouro Nacional, assim tenha enten
dido e faca executar. Palacio elo Rio ele Janeiro, em 29 ele 
Janeiro de 181>9, 38° dà Indepenclencia e elo Imperio.-Com 
a rubrica ele S. M. o Imperador. -Francisco de Salles Torres
Homem . 

TAB ~: I , LA DO NU~!ERO E vt:JIIC!MENTOS DOS E~!PREGADOS 1>0 THESOURO 

!'i,\ C l ::J~:AL, A QUF: SE 1\EFEJlE O DECRETO N. 21lJJ DE5TA DATA. 

EtnJii'?.[JOS. 
l! Direc1ores g:cntcs . . . . . . 
2 i:inbdirrclorcs das rrndas. . . 
1 ,\jmlanle do Procurauor fiscal. 
5 C·> nl a·lnrcs. . . . . . . . . 
1 Officia.l-~laior da Sccrelari:t. • 
3 1"' Offidaes Chefes de ::ieccão .. 
ü ~ ' IJ itns. . . . . . . : . . 
9 Chefes de Secéã:l do Thcsonro. 
~ Ofiic.iaes do cui!tencioso. 

~o ~ :: Escripturarios • 
.;.() 2 DllOs ••• 
30 3"' Ditos. . • • • 
35 lJ •• Ditos. . • • • 
14 Praticantes. • • • 

1 Thcsourciro {!'e ral. 
I '<tra q ucbras . 

2 Fieis ' .. 
2 Pa·~adnres . . 

l'itra qucb:-as 
G Fiei::; . . . 
'I Carlorario . 
i Ajnrla11lc. . 
1 i'o · teirn. . 
i Ajudaute . 
9 Conlinuos . . . . 
h Correios a eavallo . 

Ot·d. Grrt:l Total. 
li:SOOS ·l :7003 fl:fiOO~ 
3 : 600~ i:c100; f> :OOOtl 
i:i :•>o us t:ltno~ 5: o o os 
3:600;;1 t:liOOS 5 :000~ 
3:1inog • 1: l!008 5:0oos 
2:lt00~ 8006 i:l:200jb 
i:6UOl) 4003 2:0003 
2:4oos soo~ 3:2oog 
2:11003 soos 3:200$ 
2:ooos soos 2:6oog 
1:6008 l!008 2:0003 
1:2003 :JOO.) 1:500~ 

soos 2008 1:0001; 
3GOl) ilJ Oi) 500S 

lJ :oo og 4oog 
!In O o 5: 2oog 

1:.6oos 4oog 2:0003 
2:ftOOS [JIIOS 

(iOOl:) i:l:[J003 
1:'Q 003 000$ 1 :.JO O~~ 
1:GOO$ !iOO$ 2:0QO$ 

800$ 2005\ 1 :o o os 
1 :2oo~ :>o o~ i :5oos 

tiDOS 2oog 1 :oe.ój) 
600$ 2003 so.os 

'1:000 ;) iOO$ 1:'1.00$ 

1\io de .Janeiro, em 
Torres-llomem. 

2il de .Tanf' iro de 185(). - p,·ancisco de Sai'l'cs 
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'1'.\'B'F.'LLA ·no · NUMEll.O E VENCIMENTOS DOS EMP·RF.GADOs DAS TIIESOU

RARIAS DE FAZENDA, A QUE SE REFERE O DECRETO N. 2343 DESTA 
DATA. . . 

Primeira ordem. - i" classe. 

nAfiJA t: PEÍ\NAlifnuco. 

i fnspector 
i Contador 

Emp1·cgvs. 

1 l'rocurador fiscal . 
h Chefes de Seccão . 
8 1"' Escripturarios • 

1 O 2'" Ditos . 
12 3"' Ditos . 
~O Pralicanles. 
1 Official-Maior da Secretaria. 
3 Officiacs da Secretaria . 
::l Amanuenses . 
1 Thcsoureiro 

Para quebras. 
2 Fieis 
:l Pagador . 

Para quebras . 
1 Fiel. 
1 Carto1·ario . 
!1 Porteiro. 
h Contínuos (sendo em Pernambuco dons 

sómeute) 

S. PEDRO. 

·t Inspector 
1 Contador 

Empregados. 

i Procurador fiscal . 
4 Chefes ele Secção . 
8· i •• Esc ri pturarios . 

:1.2 2"' Ditos • 
:1. '1 3"' Ditos . 
1 O Praticantes . 

:l Official-Maior ·da Secretaria . 
·4 Officiaes da Secretaria • 
h Amanuenses . 
i Thesoureiro 

:Para quebras 
l Fiel. • 
t Pagador. 

:J.'ara quebras 
· .;1 ·Fiel •..•. 

• j • 

Ord. 
·s:botJS 
2:4003 
1:8oos 
1:8003 
1:4008 
1:2008 

8003 
3008 

1:6005 
t:2oos 

800ij 
2:000~ 

soos 
1:200$ 

8008 
700;j 
7008 

Ord. 
s:oo'os 
2:LIOOS 
1:8008 
1:8001) 
1:h008 
1:2001) 
·soos 
soog 

1:6008 
1:2oos 

!:lO O:) 
2:ooos 

8008 
t:2oos 

80ll$ 

Grat. 
l :ooos 

Goos 

LIOO'·l 
3jOS 
300~ 
2003 
100;{ 
400S 
ao os 
2008 
lJ003 
soog 
200/i 
3008 
MOS 
2008 
2oog 
200~ 

1008 

G1·at. 

1:0008 
6tl0& 

4008 
3508 
300S 
2008 
100~ 
400~ 
300i) 
200$ 
MOS 
8001) 
2oos 
soos 
ltOO~ 
20.08 

Total. 
4: ooos 
3:0008 
1:soog 
2:200:) 
:1:7508 
1:5o(ls 
1:000$ 

MOS 
2:oo-os 
1:500$ 
1: ooos 

3:2008 
1:000$ 

1:9003 
t:ooos 

9008 
9008 

50.03 

Total. 
4:ooos 
3:0008 
1:8008 
2:200S 
1:750$ 
1:5oos 
1:ooog 

6008 
2:ooos 
1:5oos 
1:000~ 

3:2008 
1:0008 

1:9003 
~1:: 00'0 i) 
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Empregos. 

i Pagador da pagadoria central • 
Para quebras • • 

i Fiel. 
i Pagador da pagadoria do nio Grande • 

Para quebras . 
i Fiel. 
i Cartorario 
i Porteiro • 
2 Contínuos 

2" classe. 

Ord. 
i:6008 

soos 
1:200.) 

6008 
700)) 
7oos 
úOOJ 

JUARANHÃO E PARÁ. 

Empregos. 

i T nspector • 
1 Contador. 
i P rocurador fiscal . 
h Chefes de ::eccão • 
6 1"' Escripturarios . 
6 2" Ditos .• 
(i 3w Ditos . • • 
6 Praticantes. 
i Official-~laior da Secretaria • 
3 Officiaes (sendo no r.Jaranhiio dous só-

mente • 
3 i\manucnscs, idem . 
i Thrsonrciro 

Para quclJras 
i Fiel. 
i Cartorario 
1 l'ortciro • 
2 Continuas . • 

s· classe. 

Ord. 
2:ooog 
2:0008 
1:6008 
1:6003 
1:2008 
1:000:) 

7008 
300 :} 

1:400$ 

1:000$ 
700!! 

!:600$ 

6005 
6008 
600:) 
3608 

S. PAULO E mNAS GERAfS. 

Empregos. 

i Tnspector 
i Cuntador • 
i Procurador fiscal. 
3 Chefes de Secção . 
5 t•• Escripturarios. 
5 2"' Ditos. 
6 3"' Ditos .. 
4 1-'ratican tes. • . • • . • • 
i Official-Maior da Secretaria. 
2 Officiacs da ~ecretaria • 

Ord. 
2:400~ 
1.:600$ 
i:ltOOl) 
i:ltOOS 
i: o o os 

8001) 
6008 
3001) 

t:2oos 
sooa 

Grat. 
l!OOS 
soos 
2oog 
3001) 
800$ 
2GOl) 
~oog 
200$ 
iOOJ; 

Grat. 

800S 
soü'S 

li OOS 
3008 
2508 
2oos 
100,l 
3503 

2508 
200!! 
400,{ 
800$ 
20 0!) 
~o os 
2oo.; 
i 'lO!) 

Grat. 

7oos 
400:) 

35oS 
2508 
2008 
2oos 
i O O :i 
3008 
2oos 

Total. 

2:8008 
t:ooog 

2:3oos 
H O OI) 
9003 
900!; 
500!; 

Total. 
3:l!003 
2:5008 
1 :6oos 
2:0008 
1:5001$ 
1.:250$ 

9003 
4008 

i:750;) 

1:2508 
9008 

2:800$ 
800:) 
8008 
800,) 
liSO:) 

Total. 
3:100!} 
2:000!) 
i:l!008 
i:7508 
i:2508 
i:0008 

800!; 
ltoog 

i:5008 
J :ooos 



2 Amanuenses . 
i Thesomei r o . 

Para quebras . 
i Fiel ...• 
i Cartorario . 
i Porteiro. . 
2 Continnos . 

617 

Ord. 
6008 

t:2oog 

5o os 
500;) 
5003 
3508 

Segunda ordem. -i' classe. 

Empregos. 

'L Jnspl'c:tor . . . . 
i Procurador fiscal . 
3 Ch efes U.c Secção . 
li 1" r.scriptnrm:ios . 
á 2•·• Ditos ..... 
3 Praticantes . . . . 
1. Official da Secretaria. 
2 Amanuenses . . . . 
1 Thesoureiro . . . . 

Para quebras . . . 
1 Porteiro c cart.orario. 
1 Continuo ... . . 

MA T'fO-GROSSO. 

S8 RGT PE, AI.AGÔAS, PAIIAHYJlA, Cf:ARÁ, 

Em p1·cgos. 

i lnspcr.tor . . . . 
i Procurador fiscal . 
2 Cbefr.s ele Seccão . 
2 1" Escriptura,:ios . 
lt 2"' Dilos. • . . • 
3 Praticantes. . . . 
i Official da Secretaria. 
2 Amanuenses . . . • 
i Thesoureiro . • . • 

Para quebras . . . 
.i Porteiro e cartorario. 
i Continuo .•.•. 

2' classe. 

Ord. 
2:ooos 
1:100$ 
1 :o o os 

8008 
7oos 
3008 
800):; 
6oos 

1:200;) 

6008 
::!508 

GOYAZ E 

Ord. 
2:0008 
1:1 oos 
1.:0003 

soos 
700$ 
3oog 
soog 
roo:; 

1:2008 

6008 
3608 

Grat. 
2003 
3008 
soos 
1508 
2008 
200$ 
1208 

Grat. 
5003 

. 2503 
200,) 
200$ 
1003 
2003 
200;i 
3oog 
á OOS 
200!) 
120~ 

TotaL. 
soos 

2:3001) 
6501$ 
7003 
7oos 
lJSOS 

Total. 
2:5008 
:1:1001) 
{:2503 
1:000!) 

9001) 
á OOS 

:1:0003 
8001) 

1:9005 
8003 
[j80j! 

PA RAN,\. 

Grat. Total. 

500$ 2:5008 
1:1 oog 

2fi 08 1:2503 
2003 1: ooog 
2001) 9003 
1008 [jOOf) 
2003 i:ooos 
200$ soog 
3oog 
IJOO!) 1:9oos 
2008 soog 
1208 4sos 

SANTA C,\THAI\l:tA, t:SPIRITO SANTO, RIO-GRANDE DO NORTE, 
PIAUHY E AMAZONAS. 

Empregos. 

t. lnspector . • • . 
i Procurador fiscal • 
2 Chefes de Secção . 

Ord. 
i:6oog 
!:0008 

9008 

Grat. Total. 
~Joos 2:oooa 

t.:ooos 
soos i:2008 



· 'Enipregos. 
2 t'" Escriptnrarias . • 
.2 2"' Ditos • • • • • . 
'2 Praticantes. • . . • 
~ Official da Secretaria. 
·2 'Amanuenses · . • . . 
·1 Thesoureiro . · . . • 

Para quebras . . • 
1 Porteiro e cartorario. 
1 Continuo •... • 

·. 

?Jrl:i.. 
'100$ 
600$ 
2ú0i) 
7008 
600~ 
800$ 

fiO OS 
31•08 

Grat. 
'2008 
2001) 
1601) 
2oog 
2001) 
2oos 
lrOOS 
2003 
1001) 

Total. 
9008 
saog 
liDOS 
9008 
8001) 

1:l!OOS 
700!) 
l!OOS 

Hio d<' Janeiro, em 29 de Janeiro 'de 1.859. - Fra.ncis.co de Salles 
T v!"/'Cs-Homem. 

Adapta provis01·iamente -algumas p1'ovidencias tendentes a 
rep1·imir o contrabm1-clo ele menaclorias no porto ele U1·u
·guayana, e mtgmenta o nnmero e vencimentos elos emp1·e
gados da Alfandega respectiva. 

Convindo tomar providencias no sentido de reprimir o 
contrabando de mercadorias ·sujeitas a ·direitos de consumo, 
que em grande escala se faz pelo porto da Villa de Uru
guayana, na rrovincia de S. Pedro, com grave prejuízo para 
a Fazenda Nacional: hei por bem, usando da autorisaçãü con
cedida no art. 29 da tei n. 369 de 18 de Setembro de 18lt5 e 
no art. 46 da Lei n. iH4 ele 28 de Outubro ele 1.848, ordenar 
que na Alfanclega e l\'Iesa do Cohstüado, estabelecidas na re
ferida ViUa, se o.IDservem provisoriamente as seguintes dis
posiq,ões: 

Art. L o O inspector da : Alfàndega ele· Uruguayaha, ha 
-execução elos arts. 284 e 292 do Regulamento de 22 de Junho 
de .'1836, poderá remetter, quando o julgar necessario, á 
1)lepartição Fiscal mais ])roxima, afim de ahi proceder-se ao 
leilão de que trata o art. 288, quaesquer mercadorias que 
s~jão apprehendidas pelos empregados da mesma Alfandega 
em acto de contrabauclo. . 

Art. 2. o I•'icão ,prohibidos na referida Alfanclega os des-
7pachos de reexportação de mercadorias para qualquer outro 
,porto. 

· Art. :3." 'O numero e ~encimentos dos empregados da A1-



'fà'nd'éga 'd'é qtre se tratà sento ·os constantes tla tábellà 'qüe 
com este'bàixa. . 

Art. 4." Ficão revogadas as disposições em contrario . . 
Francisco de Saltes Torres-Homem, do meu Conselho, 

M-inistro e Secretario ele Estado dos Negocios da Fazenda e 
Presidente elo Tribunal do Thesouro Nacional, assim tenha 
entendido e faca executar. -

Pàlacio do Rio de Janeiro, em ~ de Fevereiro de 1'8~9. 
38• da Independencia e do Imperio. -Com a rubrica de S. M. 
o Imperador.-Francisco de ScLlles To1·res·-Homem. 

TABELLA A QUE SE RErERE O DECRETO N. 23~2 DE'STA DATA. 

Alfandega de U1·ugtwyana. 

t 2 •.j. da renda divididos em· 120 quotas. 

0-rden. G1·at. Quotas. 
f lrispector. 1 :000~ ~00~ 18 
1 Escrivão . 800\1)\ 400~ 14 
J 1 • Escripturari'o. 700~ 350\'/J 8 
1 2• Dito. 600~ 300~ 6 
2 Amanuenses . 400~ 200\'/J 6 
1 Thesoureiro . 800\'/J 400\1)\ 6 

. 2 Feitores conferentes 700\1)\ 350:ü> ·12 
1 Porteiro . 400;u'J 2001J' 8 
1 Correio. 260;u'J 100;u'J 
4- Guardas de 1 • chsse 300~ 100~ 3 
6 Ditos de 2a classe . 2BO;u'J 100~ 2 
B.io de Janeiro, em~ ele Fevereiro dé -l8;59.-F1·ancisco 

de Salles Torrres-Homem. 
" 

Manda observttr as Instrucr;ões para .a liquidação e cobrançfl 
da div·ida activa. 

. Aüendéndo á necessidade tl'e prombver-se h ao 'só àrnigavél, 
como jtidi'Cialmente, a entrad-a da ree-eíta pública no decutso 
õo exérciciQ, ·à 'qué p!'lrrencer, afim d'e se .êvitarem vex_ames 
·aós-Ml){ictados e aa 'Thesouro os· préjtüZós que re'sultãó já •do. 
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fall imento dos devedores da Fazenda, já das duvidas suscita
das entre a Administração e os contribuintes pelo retarda
mento da cobrança executiva: hei por bem, usando da au
torisação da primeira parte do art. 75 do Decreto n. 736 de 
20 de Novembro de 1850, que nas Estações Fiscaes arrecada
doras de impostos e nas do Thesouro e Thesourarias, a que 
compete a liquidação da divida activa do Estado, se obser
vem as Instrucçoes, que com este baixão, assignadas por 
Francisco de Salles Torres-Homem, do meu Conselho, Mi
nistro e Secretario de Estado dos Negocios da Fazenda e 
Presidente do Tribunal do Thesouro Nacional, que assim te
nha entendido e fa~a executar. 

Palacio do Rio dé Janeiro, em i6 de Fevereiro de i859, 
38" da Independencia e do Imperio. -Com a rubrica de 
S. M. o Imperador.-Francisco de Salles To1'1'es-Homem. 

INSTRUCÇÕES A QUE SE REFERE O DECRETO N. 2354 DESTA DATA 

SOll\lE A LIQUIDAÇlO E COBRANÇA DA DIVIDA ACTIVA. 

Art. 1. o As disposições do art. to até o 8" das Instrucçoes 
de 28 de Abril de i856, e bem assim as do Decreto n. 201>9 
de 19 de Dezembro de 1857, serão executadas nas B.ecebedo
rias das rendas internas das Cidades da Bahia e Pernambuco, 
com as alterações seguintes: 

i. • Os Recebedores das referidasB.ecebedorias, cujo numero 
não excederá de seis, serão nomeados pelos Inspectores das 
Thesourarias de Fazenda. 

2." As fianças dos B.ecebedores serão prestadas nas The
sourarias de Fazenda. 

3. • A divisão dos Municípios em Districtos para a cobran
ça dos impostos no domicilio dos contribuintes ficará depen
dente da approvação dos Inspectores das Thesourarias de 
Fazenda. 

4. • A gratificação diaria para cavalgaduras será arbitrada 
· pelos referidos Inspectores. 

Art. 2. • Logo que findarem os prazos marcados nas dispo
sições em vigor para a percepção dos impostos á boca dos 
cofres publicos, promover-se-ha a cobrança no domicilio 
dos contribuintes durante os tres mezes seguintes, na fórma 
do Decreto n. 2059 e Instrucçoes citadas, nas Cidades do Rio 
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de Janeiro, Bahia e Pernambuco pelas Rbcebedorias das ren
das internas, e nas Capitaes das Províncias, onde não as hou
ver, pelas Estações que têm cargo de arrecadar as referidas 
rendas. · 

Art. 3. 0 Terminado o trimestre de que ialla o artigo an
tecedente, o Direclor Geral da contabilidade na Côrte, e os 
Inspectores elas Thesourarias nas Províncias, designaráõ logo 
d'entre os empregados das Estações competentes do The
souro e Tbesourarias os que cleveráifser encarregados da 
liquidação da divida activa, a qual se effectuarú pelos mesmos 
empregados e sob a inspecçãO de seus Chefes nas Estações 
arrecadadoras acima mencionadas, á vista dos livros de 
lànçamento dos impostos de talão e ele escripturação dos 
valores dados aos Recebedores. 

Art. 4- . o A' proporção que se fôrem liquidando as dividas 
dos contribuintes e extrahindo as respectivas certidões orga"' 
nisar-se-lla uma relação por ordem alphabelica contendo o 
numero da divida, o nome do devedor, a natureza e quota 
do imposto, a imporlancia da multa quando a houver, com 
os claros precisos para se fazerem ulteriormente na mesma 
relaç:iO as observações necessarias. 

Art. 5. o Liquidadas as dividas provenientes de cada im
posto, serão entregues ao Director Geral da contabilidade na 
Côrte, e aos Inspectores das Thesourarias nas ProYincias,não 
só a rela·Jio de que trata o ar tigo antecedente, como as cer
tidões a que ella se referir, afim ele que as mesmas certidões 
sejão immediatamente remettidas para o Juizo elos fe itos, 
na fórma elas disposições em vigor, depois de assignadas 
pelos Chefes elas "Estações ele liquidarão. 

§ Unico. Os empregados incurnbitlos ela liquidação de
ver~tõ dar conta de quaesquer irregularidades que encon
trarem nas Eslacões arrecadadoras. 

Art. ü. o Os co.nhecimcn tos em ser, en lregues pelos R.ece
bedores no fim do prazo marcado para a cobrança no domi
cilio dos contribuintes, serão collaclos aos respectivos talões 
continuando sob a guarda elos empregados das Estações ar
recadadoras encarregados da escriptnração dos impostos, e 
recolhendo-se ás Repartições competentes nos prazos legaes 
depois de encerrado o exercício. 

Art. 7 ."Durante o proce~so da liquidação a que se re~erem 
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os arts . 3o e 4o, quando os devedores comparecerem para 
effectuar o pagamento dos impostos em divida, não se expe:
diráõ nas Estações arrecadadoras os conhecimentos de talão 
senão mediante guia dos empregados do Thesouro e Thesou
rarías encarregados da liquiclaçao da divida activa, a qual 
será averbada na relação mencionada no art. 5°, inutili
sando-se a cerlidão que se tiver por ventura extrahido do 
respectivo deYeclor. 

Art. 8 . o Depois de rernettidas ao Thesouro e Thesourarias 
as certidões de diYida mencionadas no art. 5o poderá ainda 
realisar-se amigavelmente no decurso elo exercício e semes
tre addicíonal o pagamento dos impoEtos em divida, mas 
sómente á Yista de guia p-asEada pelas Estações competentes 
nos termos das Instrucções de 27 ele l\'Iarço, 6 e 1 O de Dezem
bro de 1851. 

§ l 1nico . A receita arrccacla.cla no decurso elo exercício 
c Eemeslre adcl icional, por meio de guias, tanto no caso 
deslc ar ligo, como no do antecedente, feri:l. levada aos 
títulos dos re~pecliYos impo~ tos nos liuos do mesmo exerci
cio, e não ao titulo de diúclaacliva. 

Art. !) . o As guias de que tratão os arts. 7° e 8° serão 
memalrnenle remetliclas ao Tltcfouro e Thesourarias, aver
banelo-~c na relaçao met~cionacla no art. 5° os pagamentos 
feitos no decurm elo exercício e ~emeElre adelicional, depois 
que as certidões fôrem en:regues nas Eslaçoes competentes 
pelos empregados encarregados da liquidação. 

A.rL 10. Encerrado o exercício, abrir-se-hão nos livros 
competentes elo Thesouro e 'Ihewnrarias, á Yisla ela relação 
de que trata o artigo prcceclenlc, as contas correutes dos que 
até c~m (•poca nao tiverem pago os impostos em dhida. 

Art. ·11. No caso de prcsunt pçtto ele J'allimento dos con
tribuintes, e outros semrlhante!>, ou quando por quaesquer 
circurmlancias ~e lirer de li quidar a cliricla acliva do Es
tado, c!epois elo encerramento elo excrcicio, proceder-~e-lta. 
nos termos elas Inflrucções ele 27 ele Março, G e 10 de Dc
zemhro ele ·181H, e mais dif:po~ i ções em \"Í!jOr. 

Art. 12. Os Chefes das Enacocs arrecadadoras C:e im
pofto~. além c!e annunciarcrn a éjJoea da ccbrança ú boca elo 
uú·c, r·arno comtar ror cdi!acs pui.:licac!cs nos rerioC: iccs 
LC Jl:aic;r circdaÇllO O pr <lZO La cc;lJraqa LO LCn.idlio (CS 
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d§:V:~cl(m;s, incumb);J;~dç> o-me$mO. aos das Esta~JM,s Eiseaes.da 
liquidação pelo que respeita á remessa das certidõeS: par~ 
o,Juizo dos feitos: · · 

Art: 13. Da son~u;na proveniente elas r,el)das dO exerciei,Q, 
cobradas por diligencias dD Jui:to dos feitos, no decurso. dó 
mesmo exerci cio e semestre acldicional, abonar-se-ha a seus 
empregados, na fórma elas disposições em vigor, a porcenta
gem actualmente estabelecida, sem prejMizo da que competir 
aos empregados das Estações Fiscaes. · 

Art. H. FicãO supprimidos do 1 o de Junho proxim0 fu
turo em diante nas Recebedorias das rendas internas os livros 
de receita dos impostos de lançamento. · 

Rio de Janeiro, 16 de F6lver.Bir0 de 1.8l'S9.-F?·ancisco de 
Salles Torns-Homern. · 

G)eeJ.·~~to ~:u . 2,:B.8.§ tle li ~ae i'tla~ç® ~~e t§ll)'l). 

Reo?'ganisa a Secretaria de Estado dos Negocias do lmpe1·io. 

Hei por bem, em eonrormidade da auiorisação concedida 
ao Governo pela lei n.781 deW de Setembro de ·18M, decre
tar a seguinte reforma da Secretaria de Est.ado dos Negocios __ 
do lmperio. · 

CAPITULO L- Do numero dos empregados. 

Art. L o A Secretaria lerá, além de um Consultor, os em-
prr>gados seguintes : 

i Secretario Geral. 
8 1 os Officiaes Chefes de Secr.ão. 
4- 1 os O!Ticiaes. · 
16 Segundos Officiaes. 
9 Amanuenses. 
6 Praticantes. 
1 Porteiro. 
1 Ajudante do Porteiro. 
4. Continuas. 
4 Correios. 

CAPITULO n.- Da divisio,da Secntana. 

Art. 2. 0 A SecrB!aria de Estado, c~os Negocias do Impcrio é 
dividida em nove Secções: · · · 
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I. • Secção Central, immediatamente dirigida pelo Secre
tario Geral. 

2. a Secção dos negocios da Casa Imperial; de Mercês e 
de alguns negocios de Administração Geral. 

3. • Secçào dos negocios de Administração Geral. 
á. • Secção da Instrucção Publica e Sciencias, Letras e 

Bellas Artes. 
5. a Secção da Saucle Publica, elos Estabelecimentos de be

neficencia e de soccorros publicos, 
6. a Secção de Agricultura, Cornmercio e Industria. 
7. • Seeção das Obras Publicas, dos Correios e da Nare-

gação. 
8. a Secção de contabilidade. 
9. a Seccão do Archivo. 
Art. 3. a· A Secçfw Central comprehende: 
1. o O registro da entrada ele Lodos os papeis, o a direcçiiO 

do expediente. · 
2. o A expedição -da correspondencia e a publicação dos 

despachos no livro ela porta, e das decisões pela imprensa. 
3. o A impressão, publicaçãO ·e distribuiçãO elas Leis o dos 

actos elo poder executivo. 
·4. o Os negoeios reservados commetticlos pelo Ministro ao 

Secretario Geral. 
5. o A synopse e indico alphabetico dos negocios sobre os 

quaes fôr consultada a Secção dos negocios do Imperio do 
Conselho de Estado. 

6. o A synopse e índice alphabetico dos pareceres ela mes
ma Secção, e das respectivas Hesoluções. 

7. o A synopse e índice al phabetico elas decisões do Go
verno Imperial pelo Min islerio elo Imperio. 

8. o A synopse e índice alphabetico das Leis relaLiYas aos 
negocios do dito Ministerio. 

9. o Os termos de juramento e de posse ele emprega~los. 
10. O livro do ponto dos empregados. 
11 . As clespezas ela Secretaria. . 
Art. 4-. 0 A 2" Secção (dos negocios da Casa Imperial, 

de Mereês, e de alguns negocios cleAclministraçao Gerj_l) com
prehende: 

1. o Os assumptos relativos á Casa Imperial, que são ex
pedidos por acto ministerial. 
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2. o 0s actos claCôrte e sêu ceremoni.al. 
3. o As festas nacionaes. 
4. o A nomeação ele Officiaes-Móres e Nfenore.s , e de todos 

os Criados cl'e Honra ela easa Imperial, desde os l\'l'oços ela 
Cama1•a e Açafat-as . 

5. o Os títulos, condecorações, honras e clistíncções. 
6. o As mercês pecuniarias . 
7. o A sanccão elas Leis . 
&. o A corréspondencia com as Camaras Legislativas . 
g, o A convocação extraordinaria, a prorogação e o adia-

mento ela Assembléa Geral. 
1-0. A dissolução e convocação da Camara elos Deputaelós. 
11. A nomeaçãO elos Consetheiros ele Estado. 
12. As dos Presidentes e Vice-Presidentes das Proyincias, 

c dos seus Secretaries. 
1·3. As dos empregados ela Secretaria. 
H . As naturalisacões . 
15 . Os palacios dÕs Presidentes elas Províncias. 
Pertence-lhe tambem : 
16. Organisar o quadro elos em pregados tle totlas as Re

partições sujeitas ao Ministerio elo Imperio. 
Art. 1'> .0 A' 3" Secção (dos negocios ele Administração 

Geral) pertencem: 
•1. o A corresponcle11cia com os Presidentes elas Províncias 

e outras Autoridades, sobre assumptos que não estejão in
cumbidos especialmente ás outras Secções. 

2. o As Leis elas Assembléas Provinciaes, e os negocios B.e-· 
lativos ás mesmas Assembléas e ás Camaras .Municipaes . 

3. o Eleições . 
4. o Conflictos ele jurisclicção entre Autoridades, cujas func

ções sejão ohjecto de Secções diversas . 
5.? A divisão administrativa elo Imperio. 
6. o A estatística geral ela população elo Imperio e.quaes-

quer outrõs trabalhos ,estatisticos. 
7. o O Archivo Publico . 
8. o Loterias. 
9. o Desapropriações. 
A:rt. 6".o A 4-" Secção (da Instrucção Publica, Sciencias, 

Letras e Bellas Artes) comprehende : 
49 llO 
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i. • A instrueção primaria e secundaria do municipio da 
Côrte. 

2. o A instrucção superior. 
3. o O Instituto Commercial do Rio de Janeiro e quaesquer 

estabelecimentos de ensino médio, commercial e industrial. 
4. o O Imperial Instituto dos meninos cegos, e o Instituto 

dos surdos-mudos. 
õ. o O Instituto Historico e Geogntphico Brasileiro, o Mu

sêo Nacional, Bibliothecas e Conservatorio Dramatico, e 
quaesquer outros ·estabelecimentos, instituições, commissoes 
e sociedades que se dediquem ás letras e sciencias. 

6. • A Academia das Bellas Artes, a de Musica, e quaes
quer outros estabelecimentos e instituições nos quaes se cul
iivem as Bellas Artes. 

7. • Os theatros e estabelecimentos de recreio publico. 
Art. 7. • A õ• Secção (de Saucle Publica, dos Estabeleci

mentos ele beneficencia, e de soccorros publicas) compre
hencle : 

1. o Os negocias concernentes ao exercício ela medicina, 
ás epidemias, ao serviço sanitario dos portos, á hygiene pu
blica e policia sanitaria, e á vaccina. 

2. o A Academia Imperial de Medicina. 
3. o A Junta Central de Hygiene Publica, e os Inspectores 

de saude das Províncias. 
4. o As Provedorias de saude dos portos. 
5. o Os lazaretos. 
6. o Os cemiterios. 
7. 0 O Instituto Vaccinico. 

_ 8. o Os hospitaes. 
9. 0 Os hospícios de alienados. 
10. As casas de expostos. 
11. Os recolhimentos de orphãos. 
12. Quaesquer estabelecimentos de beneficencia. 
-13. Os soccorros publicas. 
Art. 8. o A 6a Secção (da Agricultura, Commercio e In

dustrial comprehende : 
:t . o Tudo quanto fôr relativo ao commercio, na parte que 

não estiver a cargo do l\'Iinisterio da Fazenda. 
2. o O que fôr concernente ao desenvolvimento dos" diversos 

ramos da Industria, e ao seu ensino profissional pratico. 
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3. o Os estabelecimentos industriaes, agrícolas e de hor
ticultura. 

4.0 A coll ecção e exposição de producto sagricolas e in
dustriaes. 

5. o A introducção e melhoramento de raças de animaes, 
e escolas veterinarias . 

6. o Os jardins botanicos. 
7. o A Sociedade Auxiliadora da Industria Nacional, e 

quaesquer outras que se proponhão aos mesmos fins . 
8. o A mineraçãO . 
9. o A approvação de estatutos de companhias ou socieda

des relativas aos ramos mencionados. 
iü. A concessão de patentes de invenção, ou de introduc

ção de novos productos, machinismos ou processos, e a de 
premias e privilegias. 

i 1. A divisão e limites das Províncias. 
12. A Repartição Geral das Terras Publicas, encarregada 

da colonisaçãO, catechese e civilisação dos indios, e colonias 
militares . 

Art. 9. 0 A 7• Secção (das Obras Publicas, dos Correios, 
e da Navegação) comprehende: 

1. o As obras publicas geraes no município da Côrte e nas 
:Províncias, e as repartições encarregadas de sua execução e 
inspecção . 

2. o As obras provinciaes e municipaes auxiliadas pelos 
cofres geraes. 

3. 0 As estradas de ferro . 
4. o Quaesquer obras subvencionadas pelo Estado . 
t>. • A Directoria Geral dos correios terrestres e marítimos. 
6. o A navegação por vapor. 
7. • Os passaportes que pertencem a este Miriisterio. 
Art. 10. A s• Secção (de Contabilidade) tem a seu 

cargo : 
L o A organisação do orçamento. 
2. o As propostas e abertura dos creditos supplementares 

e extraordinarios. 
3.• A distribuição dos creditos. 
4. o A escripturação de todas as despezas ordenadas, e a 

demonstração do estado de todos os creditos. 
5. • A fiscalisação de todas as despezas. 
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· (i . o O exame do orcamento da Illustrissima Camara Muni
cipal, e das contas que esta apresentar ao Nlinisterio do Im
perio. 

7. o A organisação do quadro elos vencimentos de todos os 
empregados pertencentes ao mesmo Nlinisterio . 

8. • O assentamento dos predios nacionaes occupados em 
serviço do i\'linisterio. 

9." A correspondencia relatiYa á contabilidade geral. 
10. O inventario dos moveis e mais objectos da Secretaria. 
Art. H. A ga Secção (do Archivo) tem a seu cargo : 
'i. o A classillcação, escripturação e guarda elos livros e 

papeis sobre negocios findos . 
2." Passar certidões do que delles constar. 
3. o A remessa dos papeis e documentos que deYerem ser 

recolhidos ao Archivo Publico . 
4. o A bibliotheca da Secretaria. 
Art. 12. E' commum ás Seccões : 
t. o A guarda elos papeis pendentes. 
2. o As certidões que destes se devem passar. 
3." Os Regulamentos, lnstrucções, decisões, e quaesquer 

actos relativos aos negocios de sua competencia. 
f( .• o. O registro por extracto de todos esses negocias, com 

indicação do processo que fôrem seguindo, e das decisões 
que tiverem. 

5." O quadro dos empregados respectivos com as notas 
relativas ao seu exercício e conducta. 

6." O livro do tombo de cada um dos ramos elo servieo 
que lhes compete, contendo em resumo e por ordem chrÕ
nologica a lei, Decreto, ou qualquer acto de sua instituição, 
e as alterações que tenhão havido. 

7. o A expedição dos títulos elos empregados, cuja nomea.ção 
se faz por ellas. 

C.\PITULO m.- Das nomwções e substitttições. 

Art. ·13. São nomeados por Decreto Imperial e por livre 
escolha, nào só o Consultor, mas tambem o Secretario Geral 
e os 1 os e 2o• Officiaes. 

E por portaria elo Ministro : 
Os Amanuenses e Praticantes, precedendo exame ou con-
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curso se pretenderem mais de um ; o Porteiro e o seu Aju
clante, os Contínuos e os Correios. 

Art. 14. O Secretario Geral e os 1 os e 2o• Officiaes, se 
tiverem mais de dez annos de effectivo servico na Secre.:. 
taria, só poderáõ ser demittidos no caso de ·perpetração 
de qualquer crüne grave, de revelação de segredos, de 
traiçãO, abuso de confiança, insubordinação grave ou repe
tida, e irregularidade de conducta. 

Art. Hi. Os Chefes de Secção serão designados por Porta
ria do Ministro, podendo ser mudados de umas para outras 
Secções, ou dispensados do exercício deste cargo quando 
assim convier ao serviço. 

Serão tirados d'entre os ·f"• Officiaes. 
Art. 16. Serão dispensados do exame de que trata o 

art. 13, para provimento nos lugares de Amanuenses e Pra
ticantes, os Bachareis em letras, os formados em qualquer 
Faculdade, e os que tiverem o curso completo do Instituto 
Commercial. 

Art. ·17 . O Consultor será substitl:udo em suas fallas pela 
pessoa que o Ministro designar. 

Art. 18. ·serão subslituidos em suas faltas ou impedi
mentos: 

1. • O Secretario Geral por mn 1 o Official Chefe de Secção 
designado pelo Ministro ; e no impedimento do designado 
servirá o Chefe ele Secç:iü mais antigo que estiver presente. 

2° Os Chefes ele Secção pelos de outras, ou por 1 os 

c 2os Officiaes designados pelo Secretario Geral ; nãO poderá 
porém uma Secção ter por Chefe um 2° Official, ainda inte
rinamente, quando nella haja um 1• Official. 

CAPITULO IV.- Dos venci?nentos, licenças e aposentctilo?'ias. 

Art. 19. Competem aos empregados ela Secretaria os Yen
cimentos constantes da tabella junta. 

Ao empregado que substituir a outro nas suas faltas ou 
impedimentos será conservado o seu vencimento proprio, e 
permitticlo optar entre a gratificação, ou um quinto do orde
nado elo substituído, comtanto que não venha por este modo 
a ter mais vencimento do que o substituído. 
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Os emolumentos que actualrnente são pagos na Secretaria 
serão arrecadados no Thesouro como renda publica, segundo 
a tabella que se estabelecer. 

Art. 20. As licenças por molestia conservaráõ aos empre
gados da Secretaria a sua antiguidade por inteiro até seis 
mezes, e por metade passando deste prazo até um anno, não 
se leval1do em conta todo o tempo que decorrer ele então em 
diante. 

Art. 2-1. Aos empregados que obtiverem licença, ainda 
que seja por motivo de molestia, far-se-ha nos vencimentos 
que perceberem um desconto, que será regulado pela maneira 
seguinte: 

§ <f. o O desconto serit ue metade do vencimento se as li
cenças excederem a seis mezes até um a.nno, fmclo o qual 
poderá cessar todo o vencimento. 

§ 2. o O vencimento tambem poderá cessar, ainda que o 
empregado não requeira mais li cença, findo que seja o anno, 
dando apenas parte de doente. 

Art. 22. O tempo das diversas licenças concedidas dentro , 
ele um anno, qualquer que tenha sido o prazo de cada uma 
dellas, reunir-se-ba p;tra se proceder ao desconto de que 
trata o artigo antecedeu te. 

Art. 23. Nenhm11 empregado poderá obter licença antes 
de haver entrado no efiectivo exercício elo seu emprego. 

Art. 24.. Os empregados ela Secretaria só pocleritõ ser 
aposentados no caso de se acharem inlw.bilitados para o 
desempenho de seus de1·eres, por avanpda, idaile, ou mo
lestia, ou r1uando o bem do serv iço o exigir, olJservando-se 
as seguintes regras : -

§ 1 . o Será aposentado com: o ordeuado por)nleiro o em
pregado que contar trinta ou mais annos de seryiço, e com 
ordenado proporcional aos ;umos o que tiver menos de 
trinta e mais de dez ; levando-se-lhe em conta o tempo de 
serviço prestado em outros empregos ile nomeaçào do Gover
no, e estipendiados pelo Thesouro. 

§ 2. • Nenhum empregado será aposentado tendo menos 
de dez annos de servico. 

§ 3. o o empregado será aposentado no ultimo lugar que 
servir, comtanto que tenha tres annos de effectivo exercicio 
nelle ; e emquanto os não completar só o poderá ser com o 
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ordenado do lugar que tinha anteriormente occupado, con
forme a disposição do § 1 o, salvo se contar trinta e cinco 
annos de serviço . . 

§ 4. o Os empregados aposentados de qualquer Ministerio, 
sendo de novo nomeados para exercer emprego naSecretaria, 
nãO accumularáà os vencimentos do novo emprego com o 
ordenado da aposentadoria, porém terão direito de Jazer op
ção de um elos dons vencimentos, a que se juntará metade do 
outro. 

§ 5." Se os empregados de que trata o paragrapho ante
cedente chegarem a obter direito a nova aposentadoria, 
para a qual não se lhes levará em conta o tempo que servirão 
no emprego em que estavão aposentados, não accumularáõ 
os ordenados elas duas aposentadorias, mas poderáõ optar 
entre os dons aquelle que mais lhes convier. 

§ 6. 0 Não se contará para a aposentadoria o tempo ex
cedente a sessenta dias em cada anuo, em que o empregado 
faltar ao serviço , ainda que seja por molestia. 

§ 7. o Ao empregado da Secretaria que substituir a outro 
nas sua faltas e impedimentos é permi ttido optar entre a 
gratificação e a quinta parte do Yencimento do substit1rido, 
comta.nto que o Yencimento total não exceda ao elo em
pregado . ubstituido. 

§ 8. 0 O Gorerno poderá conceder ao empregado que, 
completando trinta annos ele serviço , não estiver inhabilitado, 
um augmento nos seus vencimentos, o qual será gradual, 
ou de cinco em cinco annos, na razão de 10 °/o por cada vez, 
imputando-se ao ordenado, para o caso de aposentadoria, 
sómente metade do dito augmento . 

Art. 2õ. No tempo de serviç.o necessario para a aposenta
doria poder-se-hão contar os serviços que o empregado tiver 
prestado em Repartições provinciaes, comtanto que o tempo 
tlestes não exceda a um terço dos presta.dos em Reparti çãO 
aeral. 

CAPITULO v. - Das penas a que ficão sufeitos os emp1·egados. 

Art. 26. Todos os empregados da Secretaria são respon
saveis pelas faltas que commetterem no exercício de suas 
attribuiçoes. 
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Art. .27. O Secretario-Geral po.derá : 
.Admoestar ou reprehender -em particular ou pubhcamen-t'B' 

os empregados da Secretaria, que lhe são subord1nados, ·8' 
suspendê-los por cinco a tr·in.ta dias quando cleix:aFem ·de 
desempenhar por negligencia, ou .outro motivo culposo, .os 
trabalhos que lhes fôrem incumbidos, ou desobedecerem ás 
suas ordens, ou de qualquer modo faltarem aos deveres 
que lhes inoumbe, dando b Secretario Geral conta ao Minis
tro, quando a suspensãO exceder a oito dia&;!tara resolver 
sobre ella. . 

O Ministro poderá suspender, pelos mesm.os motivos, a 
qualquer empregado até tres mezes . 

Art. 28. O effeito ela suspensão é privar o empregado, 
pelo tempo correspondente, do exercicio do emprego, ela an
tiguidade 0 elo ordenado e gratificações. 

CAPITULO VI.- Das funcções elo C onsulto1· . 

Art. 29. O Consultor terá o titulo de Conselho, será au
xiliado em suas funcções por um ou mais empregados da 
Secretaria, que requisitar elo Ministro. 

Art. 30. Incumbem-lhe as frn1cções seguintes : 
1.° Consultar com seu parecer, elo mesmo modo que con

sulta o Procurador da Corôa, sobre quaesquer negocios que 
correrem pelo Ministerio do Imperio, todas as vezes que o 
:Ministro !h' o ordenar, e sobre quaesquer questões em que 
houverem pontos de direito, ou duvidas ácerca de intelli
gencia de disposições de Lei. 

2. o Organisar e preparar o relato rio e exposição dos mo
tivos para as propostas legislativas, os Regulamentos, e quaes
quer trabalhos de que o Ministro o encarregar, ou elle jul
gar convenientes ao serviço publ<ico. 

Art. 3J. O Consultor não é obrigado a comparecer na 
Secretaria senão a chamado do Ministro ; só a este é subordi
nado, e pó ele ser demittido por Decreto Imperial, logo que 
isso convenha ao serviço publico. · 

CAPITULO VII.-- Das funcções elo Séc1·eta1·io Geml. 

A:rt. 32. O Secretari0 Gera;! terá B ~titulo {fe Com.elho. ,E' 
o Chefe da Secretaria ele Estado dos Negocias do hn_.['}erio, e, 
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com a unica excep,ção do Consultor, sãO-lhe subordinados 
todos os emp:r:eg;a:dos alesta. 

Al' t. 33. Compete-the : 
1. o Dirigir e inspecciol'lar todos os trabalhos a cargo ela 

Secretaria. 
2. o Manter a ·ordem e regularidade do ·serviço, impondo as 

penas correccionaes declaradas no art. 27. 
3. o Recel'Jer ·e abrir toda a correspondencia official, e dar-

lhe ·clireccão. 
4 .. o Mandar passar certidões, e aulhenüca-las . 
5. o Deferir juramentos. 
6. o Mandar lavrar os termos ele posse de empregados. 
7. o Assignar toda a correspondencia que constar ele comnm

nicações e accusação de recebimentos, e a que versar sobre 
simples exec1.1ção ele ordens ou decisões, e sobre remessas. 

8. o Requisitar em nome elo Ministro a qualquer autorida
de, com excepção elos Ministros e SecretaTios ele Estado., Con
selheiros de Estado, Secreta.rios das Camaras Legislativas, 
Bispos e Presidentes de Província, as informações e parece
res que fôrem necessarios para instrucçüa e decisão dos 
negocios . 

9. o Orgànisar e submeLter ú. consideração do Ministro, até 
o clia 31 ele Março , o relatorio que deve ser apresentado 
annualmente á Assembléa Geral Legislativa. 

10. Designar os empregados que deverá ter cada Secção,. 
conforme a importancia e affluencia ele seus trabalhos, po
dendo removê-los ele umas para outras Secções, quando o 
exigir o bem do serviço, ou encarrega-los de quaesquer tra
baJhos, ainda que em ·secção clifferente claquella a que per
tencerem. 

i ·J. PrO})Ôr ao Ministro, para execução complementar 
deste Regulamento, as instrucções necessarias para direcç::i.o, 
distribuição e economia elo serviço . 

12. Dar lioenca aos seus subordinados até trinta dias. 
1.3. Executar "os trabalhos de que o incumbir o Mini s-~ro. 

CAPITULO v ui.-Dos Chefes de Secçcio O< 

Art. 34. Ao Che'fe de Seo.ção incmnbe : 
:1. . o Ex.ecutar e fazer ex.ecutar os tTabalh.os de que é in

cumbido por este Regulamento. 
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2. o Ter em dia o registro de suas Secções . 
3. o Representar ao Secretario Geral sobre os empregados 

das respectivas Secções que não cumprirem os seus deveres, 
e deixarem de executar suas ordens. 

4. • Prestar e requisitar dos outros Chefes todas as infor
mações que fôrem necessarias para os trabalhos a cargo de 
suas Secções. · 

5. o Apresentar ao Secretario Geral no ·1" de Março o rela
torio dos negocios que correrem pelas respectivas Secções, 
para servirem para a organisação do relatorio geral. 

6. o Communicar aos outros Chefes de Seccão os tralJalhos 
da sua, que tiverem relação com os negocias que lhes estão 
incumbidos. 

CAPIT ULO IX.- Da o?·dem, tempo e p?·ocesso do serviço . 

Art. 3i5 . Todos os dias serão de trabalho na Repartição, 
á excepção dos dias de guarda e feriados, devendo começar 
ás 9 horas e findar ás 3. 

Este tempo será porém prorogado pelo Secretario Geral 
quando o serviço o exigir . 

Art. 36. Havendo urgencia ou affiuencia de negocios, se
rão obrigados a comparecer na Secretaria nos dias de guarda 
e feriados, e fóra das boras do trabalho, os empregados que 
para este fim o SecreLario Geral mandar avisar. 

Art. 37. Os empregados que faltarem e nãO justificarem a 
falta perdcrá.õ o ordenado e a gratifieação elo dia. 

Os que faltarem e justificarem a falta perclerM a gratifi-
cação . , 

Os que entrarem depois de encerrado o ponto e justifica
rem a demora, perclerM só mente a gratificação . 

Art. 38 . O Secretario Geral poderá julgar justificadas, sem 
attestado, as faltas até tres, dentro de triota dias . 

As que excederem a este tempo só serão justificadas com 
attestado de medico, a juizo do Secretario Geral. 

Art. 39 . Nas Instrucções a que se refere o art. 33 § H se 
estabelecerá tudo quanto fôr relativo á fórma do processo 
dos negocias, e convier a bem da direcção, distribuição e 
economia do serviço da Secretaria. 
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CAPTI'ULO x .-Do gabinete do Ministro. 

Art. 40. O Ministro poderá nomear para servir no seu ga
binete um ou mais empregados da Secretaria, de qualquer 
categoria que sejão, os quaes terão, além de seus vencimen
tos, uma gratificação que não exceda de i :8001!> annuaes . 

Além destes poderá chamar tambem para o dito exercício 
uma pessoa estranha á Secretaria, que mereça a sua con
fiança, á qual será dada urna gratificação extraordinaria, 
que uão exceda o vencimento marcado para um Chefe de 
Secção. 

Art. 41. Incumbe aos empregados do gabinete, na ordem 
que estabelecer o Ministro : 

1. o O recebimento e abertura de toda a correspondencia 
que fôr recebida no gabinete . 

2. o O protocollo da entrada e destino dos papeis que fôrem 
presentes ao Ministro. 

3. o Executar as ordens directas do Ministro. 

CAPITULO - xr.- Disposições transit01·ias . 

Art. !1-2. Os empregados actuaes, que, tendo trinta e cinco 
annos de serviço, fôrem aposentados por occasião de clar~se 
execução á presente reforma, terão direito aos ordenados 
marcados na tabella que acompanha este Decreto, sendo para 
tal fim considerados como 1 os Officiaes os actuaes Officiaes, e 
como 2o• Offici.aes os actuaes Amanuenses. 

Art. 43. 9s que fôrem conservados nãO pocleráõ ser apo
sentados com os ordenados fixados na relerida tabella antes 
ele contarem tres annos de exercício depois da execução da 
reforma, com excepção sómente dos que tiverem completado 
trinta e cinco annos de serviço . 

Art. 44 . Aos actuaes acldidos á Secretaria, que fôrem con
templados na sua nova organisação, se contará o tempo que 
já tiverem servido nella. 

Aos que o não fôrem, ou que, sendo-o, tiverem de ser apo
sentados antes de terem os tres annos ele serviço exigidos no 
art. 43, serão contados como ordenado dous terços dos ven
cimentos que têm presentemente. 

Art. 45. As primeiras nomeaçoes de Amanuenses e Prati-

/ 



cantes, que fôrem feitas em execução deste Decreto, serão, 
independentes elo exame e concurso ele que trata o art. 13. 

Art. 4.6. Ficão rm(ogadas as disposições do RegulameHto 
ele 30 ele Março ele i'Sl.~-4., e quaesquer outras em contrario. 

Sergio Teixeira de Macedo, elo meu Conselho, Ministro e 
Secretario ele Estado dos Negocios do Imperio, o tenha assim 
entendido e faca executar. 

Palacio do lÜo ele Janeiro, em 5 de Março ele 1859, 38° da. 
Independencia e do Imperio. - Com a rubrica üle S. M. o Im
perador.- Se?'gio Teixeim ele jJifcbcedo. 

TABELLA DOS VENCIMENTOS DO CONSULTOR E EMPREGADOS DA 
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DO Il'i!PERIO. 

Emp-regcoclos. 

1 Secretario Geral 
1 Consultor . . 
8 1 os Officiaes Chefes 

ele Secção . 
4 1 os Officiaes . 

16 2 os Ditos. 
9 Amanuenses 
6 Praticantes . 
1 Porteiro . 
1 Ajudante 
4. Continuos 
4. Correios. 

Ordenados. Gmtifiw- Vencimento 
ções . total de cadcb 

ernp?'egaclo. 
5:000~000 2:200~000 7:200~000 
4.: 000~000 2: 000~000 6: 000~000 

4:000~000 1 :000~000 5:000~000 
3: ooo~ooo 1 : ooo~ooo 4 : ooo;wooo 
2:6oo~ooo soo;wooo 3 : .too~ooo 
Lnoo~ooo 5oo~ooo 2:ooow;ooo 

1:6001i)000 
1:000~000 
·1 :000~000 
1:000~000 

960~000 960~000 
soo;wooo 2:4oo~ooo 
600~000 1 :600~000 
400~000 1: 400~000 
4.00~000 1 : 400~000 

Palacio elo llio de Janeiro, em 5 ele Março de 1859.-Sergio 
Teixeim ele J1faceclo. 

Revoga a wuto?'isação clacla ao Banco do Bmsil pam elevar 
a Stôa emissüo ao triplo do r~mclo disponível. 

Usando ela faculdade concedida ao Governo no art. 1 o 

da Lei n. 683 de 5 de Julho ele '1853, hei por b€m 
revog~r as disposições elos arts. 1 o e 2° do Decreto n . 
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1724 de 1S de Fevereiro de 181S6, qM autorisárão o Banco 
do Brasil e suas caixas filiaes para elevarem a s1:1a emissão 
ao triplo do funclo dispemivel, ficando em seu inteiro vigor 
o § 1 o do art. 1-6 , e art. 18 dos estatutos elo ~1esmo Banco. 

Fran_cisco de Salles Torres-Hon1em, do meu Conselho; 
lYI.inistro e Secretario de Estado dos Negocios ela Fazenda e 
Presidente dei Tribunal do Thesouro National, assim tenha 
entendido e facã executar. 

Palacio do IÜo de Janeiro, em -30 de Abril ele 18õ9, 
38° da Indepenclencia e do Imperio. -Com a rubrica de 
S. ~L o Imperador. ~Francisco de Sa1les Torres-Homem. 

€J ;~n·%ei!!LÇii~s. íhnri.:c~A eu~we ,, Jhu~fl.Wll'i® tll;l~ ~~~·a.!i!;U e 
a .iltei~.iullJHea. ~!a - ,il•ell·tti, aJl»;pli~®~l<ll~~•,. peilo. B)e~ll.·eto 
n. 2~~~ t!e tG qh~ ,j~d~•o ~!l: c ~:§531. 

Art. L" S. M. o lml)el'ador elo Brasil e a Republlca do 
Perú wnvêm em declarar livres as communicacões entre 
seus Estados, por quaesquer vias terrestres Otl fluviaes 
que dêm passagem de um a outro territorio; e em que 
o transito das pessoas e suas bagagens seja isento ele 
todo o imposto nacional ou municipal, sujeitando-se uni
camente as ditas pessoas e suas bagagens aos. Regulamentos 
fiscaes e ele policia que cada Governo estabelecer no ~eu 
respectivo territorio. • 

Art. 2. o s .. M. o Imperador elo Brasil convém em per
mittir como concessãO especial que as embarcações peruanas 
regularmente registradas possão livremente passar elo Perú 
ao Brasil e vice-versa, pelo rio Amazonas ou M:aranhão, e 
sahir pelo dito rio ao oceano e vice-versa, sempre que 
se sujeitem aos llegulamentos fiscaes e de policia estabe
lecidos pela Autoridade superior brasileira. 

Art. 3. o Em reciprocidade e compensação a Rep-ublica 
do Perú convém tambem em permittir, como conflessão 
especial, que as embarcações brasileiras regularmente regis
tradas possão liv-remente passar do Brasil ao Perú e v-ice
versa pelo dito rio Amazonas ou Maranhão, sempre que 
se sujeitem aos Regulamentos fiscaes e de policia esta
belecidos pela Autoridade superior peruana. 
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Art: 4. • Estes Regulamentos devem ser os mais favoraveis. 
á navegação e commercio dos dous paizes. 

Art. 5. • As duas Altas Partes Contractantes adoptaráõ, de 
commum accordo, na extensão do rio Amazonas queres
pectiva,mente lhes pertence, um systema de policia fluvial, 
e os Regulamentos fiscaes que tiverem de estabelecer nos 
portos habilitados para o commercio, conservando a pos
sível uniformidade quanto seja compatível com as Leis es
peciaes dos dous paizes. 

Art. 6. o Para os effeitos desta Convenção serão conside
radas como embarcações brasileiras ou peruanas aquellas 
cujos donos e Capitães sejão respectivamente subditos do 
Brasil, ou cidadãos do Perú, cujo rol de equipagem, 
licenças e patentes certifiquem em devida fórma que forão 
matriculadas em conformidade das Ordenancas e Leis das 
suas Nações, e que usão legalmente de suas handeiras. 

Art. 7. o As embarcações de que tratão os artigos prece
dentes poderáõ commerciar naquelles portos iluviaes do 
Brasil ou do Perú que para esse firp se achão ou fôrem 
habilitados pelos respectivos Governos. 

Art. 8. o Cada Governo designará o lugar fóra de seus 
portos habilitados em que possãO communicar com a terra as 
embarcações que no curso de sua viagem necessitarem repa
rar suas avarias, ou prover-se de combustível ou de outros 
objectos indispensaveis. A arribada sómente durará o tempo 
necessario para o objecto que a motivar, e as Autoridades 
do lugar exigiráõ durante ella a exhibição do rol de equi
pagem, da lista de. passageiros e do manifesto da carga, 
e visaráo · gratis todos ou algum destes documentos. 

Nenhum passageiro poderá desembarcar nos lugares a 
que se refere este artigo, sem obter antes licença da Au
toridade respectiva, á qual, para este fim, apresentará o 
seu passaporte para ser por ella visado . 

Art. 9. o Os Governos de Sua Magestade o Imperador do 
Brasil e da Republica do Perú dar-se-hão reciproca e 
opportunamente conhecimento dos lugares que destinarem 
para as communicaçoes com a terra, previstas no artigo 
antecedente, e se qualquer delles julgar conveniente determi
nar algumamudança a esse respeito, o verificará com accordo 
mutuo, e prevenirá ao outro com a necessaria anticipação. 
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Art. iO. Toda a communicação com a terra, não auto
risada, ou em lugares não designados e fóra dos casos de 
força maior, será punivel com multa, além das outras 
penas em que possão incorrer os delinquentes, segundo 
a legislaçãO do paiz onde este delicto fôr commettido. 

Art. 1 'i . Será unicamen te permittido descarregar toda ou 
parte da carga fóra dos por tos fluvi aes habilitados para o· 
commercio, ás embarcações que por causa de avaria ou 
por outro incidente for tuito e extraorclinario nãO possão 
continuar a sua viagem. Neste caso o Capitão ela embar
cação deverá previamente dirigir-se aos empregados fiscaes, 
ou em falta destes ás Autoridades do lugar mais immediato, 
sujeitando-se üs medidas que os ditos empregados ou 
Autoridades julguem necessarias, em conformidade elas 
Leis elo paiz, para prevenir algmna importação clandestina. 

Os Capitães elas referidas embarcaçães só poderáõ omittir 
os requisitos antes determinados quando o exija indis
pensavelmente a imminencia do perigo; mas em todo o 
caso cleveráõ provar que foi esse o unico meio de salvar 
a embarcação ou a sua carga. As mercadorias que por 
estas circumsl.ancias cxtraordinarias fôrem postas em terra 
não pagaráõ direito algum se fôrem de novo embarcadas. 

Art. 12. Toda a descarga ou baldeação de mercadorias, 
feita sem prévia autorisação ou sem as formalidades pres
criptas no artigo antecedente, está suj eita á multa, além 
das penas que nos casos respectivos, conforme as Leis 
do Brasil ou do Perú, devão ser impostas aos que com
mettem o clelicto de contrabando . 

Art. 13. Se por causa ele contravenção ás medidas poli
ciaes e fiscaes concernentes ao livre transito fluvial tiver 
lugar alguma apprehensão de mercadorias, ou do navio ou 
embarcações miudas que as transportem , as duas Partes 
Contractantes estipulão que bastará para ordenar-se que seja 
levan taclo o embargo a prestação ele uma fiança ou caução 
sufficiente, para assegurar o valor elos objectos embargados. 
Do mesmo modo, se a contravenção commettida não merecer 
outra pena senão a de multa, se permittirá ao contraventor 
continuar a sua viagem , assegurando o valor ela dita multa e 
seu eifectivo pagamento dentro de um prazo competente . 



Art. H. Se alguma embarca(jãê> pertencente a mna das 
Altas Partes Contrac;tantes naufragar, so1Irer avaria em fôr 
abanclonaGla nas• ribeiras da outra, dar-se-ha á dita embar
cação e á sua trip.ólação todo o-auXIilio e proterrção possivel, 
e á embarcação, qualquer parte deUa, to(to o seu apparelho 
e accessorios, e todos os effe_itos e n;J.et'C!ídor.ias que se salva
rem, ou o producto dellas se se venderem, serão fielmente 
entregues a seus donos ou aos agentes destes, deviclam.ente 
éliutorisados; e não havendo proprietarios 011 agentes serão. 
entregues ao respectivo Consul ou Vic.e-Consul, pagando-se 
mlicamentc os gastos incorridos para a conservação ela pro
priedade, ou outros que devessem pagar em iguaes casos as 
embarcações nacionaes naufragadas; e será permittido no 
dito caso de naufragio ou avaria descarregar, se fôr neces
sario, asJTiercadorias ou effeitos que se achem a bordo, sem 
se exigir por isto direito algum, excepto se se destinarem á 
venda ou consumo no paiz onde tiverem desembarcado. 

Art. H>. Cada Estado poderá estabelecer um direito desli
nado aos gastos de pharóes, balizas e quaesquer outros mts
picios que preste á navegação; mas este direito sómente será 
percebido dos navios que fôrem a seus portos directamente, 
e elos que nelles entrarem por escala (excepto nos casos de 
força maior) se estes ahi carregarem ou clescaPregarem. 

Art. 16. Além elo direito ele que falla o arti go anlecedente, 
D transito fluvial não poderá ser gravado, dit'ecta nem indi
rectamente, com outro algum imposto, sob qualquer denomi
nação que seja. 

Art. 17. Sua Magestacle o Imperador elo Brasil e a Repu
blica elo Perú convêm em nomear dentro elo prazo de doze 
mezes contados da data da troca das ratificações ela pre
sen te Convenção, a commissãü mixta que nos Lermos do 
art. 7° da Convencão de 23 de Outubro de 185-1 deve reco
nhecer e demarcai· a fronteira entre os clous Estados. 

Art. 18. Ficão sem effeito os arts. 1 o e 2° da mencim~acla 
Convenção de 23 de Outubro ele 1851 e os separados a que a 
dita Convenção se referia. 

Art. 19. A presente Co1wenção permanecerá em vigor 
pelo tempo de dez annos contados da data da troca das suas 
ratificações, findas as quaes continuará, até que uma das 
Altas Partes Contractantes notifique á outra seu desejo de 
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da-la por fil}O.;t, e cessará do~e mezes depois dá data desta 
notificação. 

Art. 20. Esta convenção será ratificada por S. M. o Im
perador do Brasil e por S. Ex,. o Presidente da !\-e publica do 
Perú, segundo a fórma constitucional de cada Estado, e as 
ratificações serão trocadas nQ menor termo poss\vel, no Rio 
de Janeiro, em Lima Oll outro ponto que opportpilamente e 
de commum accordo se designe. 

49 
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DAS 

LEIS, DECRETOS, REGULAMENTOS E AVISOS 

QUE SE CONTÊM NO AJ?PENDICE 

AO 

DIREITO ADMINISTRATIVO B~U .. SILEIRO 

Lei n. 234 de 23 de N ovembro de 18-41-creando um 
Conselho de Estado . . . . . . . . . . ., . b53; 

Regulamento n. 124 de 5 de Fevereiro de 1842 -
con.tendo o Regimento provism·io d·o Conselho de 
Estado . . . . . . . . , . . • . . . . , 555 

Decreto n. 842 de 19 de Setembro de 1855 - estabele-
cend') as eleições por Djstrictos. . . _. . . . ; ·563 

Aviso n. 11 5 de27 de Abril de 1855 -declara a quem 
compete a nomeação dos Fabrigu~iros das Ma:
trizes. . . . . . . . . . . . . . . . . . 566, 

Decreto n. 1782 de 14 de Jt{lho de 1856-promulga o. 
Tratado de amizade, navegação e comrnercio entJ~e 
o Imperio do Brasil e a Republica do Paraguay de 
6 de Abril do dito anno. . • . . . . • . . . 567 

Convenção entre o Governo Imperi'al e a Confederação 
Argentin a de 20 de Novembro de 1857 sobre nave
gação fluvial, completand-o as estipulações do Tra-. 
tado d_e 7 de Março de 1856. . . • . . . . . 573, 

l)ecreto n. 2034 de 25de Novembro ele 1857 -permitte 
a verificação do peso Jiguidq .,real elas mercadorias. 
sujeitas a· direitos na raZão do peso com o abati:
mento d~s taxas marcadas .Q.a t arifa e dá r~gras para 
essa verrficação. , . . . . . ._ . . . . . . 583.. 

J)ect:eto n. 2155 do 1° de :Maio de 18_58-promulga a 
Convenção addicional ao Tratado de o de Abril de 
1856 eritre o Imperio do Bi'asi-l e a Republica do_ 
Paraguay sobre a navegação flL1ViaL · .. _ . . . 585; 

])ecreto n. 980 de 15 de Setembro de 1858- mandando. 
vigorar no auno financeiro de 1859 a 1860 a L13i do 
Ql:ÇH_mento. n. 926. . . . . . . . . . . . ,_ 59;.5, 



lNDI€E 

Decreto n . 22~18 de 15 de Setemb1·o de 1858- fazeudo 
diversas alterações na tarifa das alfandegas. . . 

Decreto n . 2250 de 15 de Setembro de 1tl58 -altera o 
modo de qua lificar o assucar, e de marcar ó seu 
preço médio nas pautas semanaes. . . . . . . 

Decretou. 2269 de2 de Outubro de 1858- pr0mulga 
o Tratado de commercio e navegação entre o.Im
perio do Bmsil e a Repuhlica. Oriental do Uruguay. 

Aviso de 5 de Novembro de 1858-resolvendo que aos 
Bispos pertence a administração das fabricas, e au
torisação das despezas conforme as necessidades 
das matrizes. . . . . . . . . • .. . . . . 

Decreto n, 2314 de 4 ele Dezembro de 1858 -altera 
algumas disposições do Regulamento do imposto . 
do sello. .. .. . . . . . . . .. . . . . . . 

Decreto n. 2343 ele 29 de Janeiro. de 1859 - fa:r. di
versas alterações nos Decretos ns. 736 de 20 de No
vembro de 1850, e 870 de 22 de Novémbro de 
18?1, da reorganisação do Thesouro e T"P.esou-
rarras. . . . . . . . . . . . ·. . . . . . 

Decreto n. 2352 de 5 de Fevereiro de 1859- adopta 
provisonamente algumas providencias tendentes a 
reprimir o contrabando de mercadorias no porto de 
Urugnayana . . . . . . . . . .. . . . . . 

Decreto n. 2354 de 16 de Fevereiro de 1859....,.. manda 
observat· as instrucções para a liquidação. e cobrança 
da divida activa . . . . . . . . . . . -. , 

Decreto n, 2368 de 5 de Março de 1859 - reovgani
sando a Secretaria de Estado dos negocios do 
Imperio. . .. . . . . . . . . . . . . . . 

Decreto n. 2411 de 30 de Abril de 1859 - revoga a 
autorisação dada ao Banco do Brasil para eleva~.; a · 
sua emissão ao triplo do fundo disponive! . . . ; 

Decreto n. 2442de 16 de Julho de l859-promulg·a a 
nova Convenção fluvial entre o Imperio do Brasil 
e a Republica do Perú . . . . . . . • . . . 
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Ã VENDA EM CASA D! E. & H. LAtMMER'í', RUA DA QUITANDA, 11, 
l NAS PRINCIPAES LIVRARIAS DAS PROVINCIAS. 

MANUAL DO EDIFICANTE 
DO 

PROPRIET ARIO E DO INQUILINO 
_ Ou Novo Tratado dos direitos e obrigações sobre edificação 

de casas, e ácerea do arrendamento ou aluguel das mesmas, 
conforme. o direito roman_o, p~trio e uso das nações, _seguido 
da exposrção das acções .JUdrcraes que competem ao edrficante, 
ao proprietario e ao inquilino. Accommodado ao fôro do Brasil 
por Antonio Ribeiro de Moura, advogado nesta côrte, bacha~ 
rei formado em direito. Um volume em So francez, encader~ 
nado . . . . . . . . . • . Rs. o$000 

ASSESSOR FORENSE 
OU FORMtJLARIO DE TODAS AS ACÇÕES CONHECIDAS 

NO FORO BRASILEIRO, 

PELO DR. CARLOS ANTONIO CORDEIRO. 

t • p;u•te- Acçõe.s CJ."hnes. 
s:wuJN DI\ EDIÇÃO 

_ revista, corrigida, melhorada e accrescentada com 
) • 

0 iProces.so por injurias verbaes. 
2. o Processo pelo crime de resistencia, perante o juiz de direito. 
3. 0 Processo por moeda falsa. _ 
4. 0 Processo de appr.ehensão de Africanos livres, peran:te a 

auditoria de marinha. 

ASSESSOR FORENSE 
~a pa't• te-Ac~~ões eiveis. 

Um volume de 325 paginas com indice, preço 7~000 brochado , 
encadernado . . . . . . . . . : . . . • Rs. 8$000 
Esta _interessante obra cont~m o formulario de todas as 

acções cíveis conhecidas no nosso fóro, e de mais os processos 
por locação de serviço com todas as suas differenteshypotheses, 
e os de conciliação que cabem na alçada. 

Rio de Janeir~. Typ. Universal de J~AEMMERT, rua dos In validos, 61 B· 
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