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ADVERTENCIA 

E este livro a reimpressão, quasi textual, de artigos 
que escrevemos em um periodico de província desde 
1878, quando se havia inaugurado a situação de 5 
de Janeiro e contava o paiz que a opinião liberal 
no poder tomaria a peito a reforma do elemento 
municipal com outras que se prendem á solução deste 
grave problema. 

Posto que nem esse, e nem os ministérios 
subsequentes inscrevessem este assumpto em seus 
programmas de urgência, por isso não deixa elle de 
ser uma das questões de mais actualidade e a que 
ambos os partidos devem os seus primeiros desvelos. 
Foi este o motivo porque do jornalismo fugitivo 
trouxemos para aqui a recordação de uma neces-
sidade que neste paiz não assumiu ainda a forma 
do livro para fallar mais alto aos ouvidos preoccu-
pados da governança. O que se escreve para satisfazer 
ás exigencias momentaneas de um periodico é certo 
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que, ainda retocado, não prehenche as condições de 
um livro didáctico. Mas, nem tivemos a pre-
tenção de dar-lhe este nome, e nem o tempo neces-
sário para escoima-lo de muitos dos seus defeitos 
originários. Tenha ou não algum préstimo, já agora 
está exposto aos riscos da publicidade. 



Un gouverncment local sagoment ordonné est peut 
être co qui importe lo plus au bonheur d'un peuple. 

o. Jamnet.—Les Etats-XInis Contcm-
porains.—Paris, 1876. 

O problema de solução mais instante a cargo 
da actualidade, digam o que quizerem, é o da reforma 
das camaras municipaes. Si reside ahi a cellula do 
systema representativo, é por onde se deve estrear a 
obra de sua regeneração. Na ordem social succede o 
mesmo que na mechanica:—a base rege o edifício.— 

Para convencer que a liberdade municipal é con-
dição elementar de todas as outras, bastaria reflectir 
que, onde não tem o povo a franqueza de reger por 
si os negocios que mais de perto lhe interessam, 
falta-lhe também a virilidade precisa para exercer com 
estimulo qualquer dos outros direitos. Dê-se ao muni. 
cipio a posse de si mesmo, e elle saberá incutir no 
espirito publico o sentimento do dever e da respon-
sabilidade que tornam o civismo expontâneo e re-
sistem a todo o genero de oppressões. 

PREFACIO 
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Si a liberdade politica é o cidadão investido do 
poder em todas as formas da actividade social garan-
tidas pela constituição, ella não existiria, por certo • 
sem a plenitude dos direitos elementares que se 
resolvem no governo local consolidado. Tão profundo 
é aquelle conceito de Guisot, o doutrinário amestrado 
na lição dos factos e na experiencia do governo : 
« Onde as liberdades não são direitos, e estes não são 
poderes, nem ha direitos, e nem ha liberdades » ('). 

Para demonstral-o não é preciso importunar a 
historia. Basta ver que nos paizes onde ha hoje mais 
regalias locaes, como a Inglaterra, a Suissa, e os 
Estados-Unidos, é justamente onde a satisfação dos 
direitos ê mais completa, domina o espirito de 
iniciativa independente, e o povo mostra-se também 
mais ufano de sua grandeza. Os mais centralisados, 
pelo contrario, ahi estão-se debatendo na revolução 
improfícua, ou 110 marasmo imposto pela rotina de 
seus hábitos. 

Faz-se entre nós muito cabedal da verdade do 
suífragio, do ensino livre, do culto emancipado, e do 
industrialismo espontâneo. Como exercitar esses 
grandes direitos com a subserviência local que não 
permitte ao cidadão dispor de sua vontade acerca 
de interesses primordiaes que se ligam a todas aquellas 
formas de desenvolvimento individual e politico ? 

(') Também dice Lavel lay : Sem instituições locaes o regimen 
par lamentar não (Lá sinão uma apparencia de liberdade ; 11a esseneia 
o despotismo subsiste, ora exercido pelos monarchas, ora pelas as-
scmbléas. 
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Diga-se a verdade: ou havemos de ser um povo 
fantastico a jactarmo-nos de regalias fictícias, ou 
se ha-de preparar, antes de tudo, o self-government 
começando pela autonomia dos municípios. 

Quando o segundo imperador da França in-
cumbiu Rouher de promover diante do conselho 
d'Estado um projecto de reforma administrativa que 
descaptivasse a industria da acção dos regulamentos 
fiscaes, Bécliard, em um trabalho repleto de estudos 
práticos, mostrou á luz da evidencia que a liberdade 
industrial, e todas as outras, formam por si um 
corpo de regalias solidarias com a independencia da 
communa, por onde se devia começar o trabalho 
collectivo da reforma. Quer isso dizer que, quando 
se visa um plano sensato de reformação social, é 
preciso construir de baixo para cima. O contrario 
disto não é só destacar o que é connexo por vir-
tude da affinidade, como destruir a fé nos princípios 
fazendo que o povo attribua ás instituições o defeito 
que vem apenas de serem mal coordenadas. 

Cada evolução histórica que tem aberto uma 
phase nova no destino das nações caracterisa-se 
pelos cuidados que, acima de outros assumptos, tem 
merecido a filha dilecta do systema representativo. 
Não ha paiz illustrado que se tenha evadido a essa lei 
suprema das evoluções necessarias. Mesmo em França, 
onde querem que o centralismo seja um legado per-
petuo de suas tradições históricas, não liade arrefecer 
o espirito de agitação emquanto as communas não 
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fizerem a ultima conquista de suas prerogativas 
confiscadas. 

Os proprios reis que tiveram mais sede de ouro 
para a guerra, ou para o fausto, zelando com affecta-
ção do estado financeiro das communas, assentavam 
alii a base de suas reformas economicas. Luiz XIV 
assim o fez, e também o primeiro Napoleão, quando 
â entrada deste século escreveu da campanha a um 
de seus ministros : vou começar a fortuna da França 
pela prosperidade das communas. 

Teve o nosso paiz duas phases organicas: a 
das leis complementares da constituição, e a reforma 
de 1834. Na primeira o senado estreou o movimento 
legislativo de 1826 pela organisação municipal e dos 
conselhos geraes de provincia : na segunda, posto 
que a decentralisação não chegasse até o município, 
é certo que todo o trabalho orgânico fez-se na 
esphera da administração local. Hoje, que estamos em 
um periodo critico de aspirações radicaes, que não 
pódem ficar muito tempo incubadas, é força rever o 
nosso sjstema municipal, e eleval-o ao nivel de 
honra deste século. 

Que elle carece de revisão profunda, nunca foi 
objecto de controvérsia. A opinião liberal teve mais 
de um ensejo para reorganisar este ramo da admi-
nistração ; mas a reforma é como a pérola impellida 
pela onda : quando parece que nos vem ás mãos, 
afasta-se para mais longe. Que situação mais propicia 
do que o quatriennio liberal inaugurado em Janeiro 
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de 1878 ? Então acliava-se o paiz em condições 
semelhantes ás da França de 1876 acerca do mesmo 
assumpto. Julio Ferry no relatorio em que expoz os 
motivos porque não satisfazia a anciedade publica com 
uma lei de reforma radical das communas, e apenas 
conseguira fazer votar um projecto concernente a 
eleição dos maires e adjuntos, desculpou-se nestes 
termos: « O governo parlamentar tem contempori-
sações protectoras que a dictadura não conhece. » 

Retrahindo-se a encargo semelhante em duas 
emergencias favoraveis, o governo do Brazil, em vez 
daquelle circumloquio de rethorica, que lhe pareceu 
talvez banal, preferiu responder á critica do paiz com 
a seguridade de uma phrase escolhida para impor 
silencio á replica: não é opportuno cogitar-se de outra 
reforma que não seja a do processo eleitoral. Con-
traste desolador! Ao passo que o ministro francez 
conseguiu abrogar a lei impopular de 20 de Janeiro 
de 1874, e, dando conta do feito, rendia homenagem 
ao parlamento com o qual era preciso transigir, entre 
nós, e sem ter ainda produzido cousa alguma, o 
governo chama para si o uso de uma regalia que só 
á nação pertence por via de seus representantes, 
qual a de pronunciar-se sobre a apportunidade de 
reformas legislativas que elle tem apenas o direito 
de propor, mas nunca de embaraçar a pretexto de 
serem prematuras. 

Em que o suífragio directo excedia em urgência 
á necessidade de dar-se mais vida aos corpos munici-
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paes ? O que (lesmoralisou a eleição entre nós não 
foi tanto o systema de dous graus e a corruptibili-
dade das massas, como a intervenção illegitima do 
poder explorando de todos os lados a constituição 
viciosa do município. Por isso, emquanto os seus 
habitantes tiverem de implorar do governo migalhas 
do orçamento para reparos de um templo ou de uma 
estrada, o voto será sempre um jogo de permutas 
indecentes, seja elle exercido pela massa ou pela parte 

/ 

selecta da população. E sempre esta, e não aquella, 
que se interpõe nas localidades entre o poder que 
dispensa e os interesses municipaes que solicitam. 

O censo elevado, só por si, também não trouxe 
remedio para o mal; porque o pauperismo dos que 
votavam não era o que tornava o municipio contingente, 
mas a posição ainda hoje mesquinha de grandes e 
pequenos que para curarem de interesses locaes, e 
não seus, necessitam de lisongear a provincia e o 
poder central que tudo absorvem. 

Quanto á verdade da representação nacional, 
que julgou-se dever sahir, como por encanto, das 
entranhas da reforma decretada, cumpre não esquecer 
que é um facto social de complexidade muito vasta, 
e liga-se de tal forma ás condições locaes da popula-
ção que, sem melhorar o estado civil dos grémios 
onde o voto se cria e recebe o influxo dos bons ou 
maus princípios, nem sempre o parlamento será entre 
nós a imagem fiel do paiz. Só o municipio livre é 
capaz de fazer o mandatario verdadeiro. 
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Nilo nos illuclamos com o resultado da primeira 
prova. Si a camará de 1882 não foi uma conquista 
da fraude, porque teve o governo a abnegação de 
recusar-se a manejos eleitoraes que ainda lhe pro-
porcionava o novo systema, nada impede que seus 
successores voltem ao antigo metliodo de fabricar 
diplomas, emquanto a sorte dos municípios estiver a 
mercê de sua vontade omnipotente. 

As situações politicas de 1878 a 1882 estavam, 
portanto, envolvidas neste dilema inextricável : ou a 
reforma das camaras municipaes era tão urgente 
como a do suffragio e, sendo connexas, não se podiam 
destacar; ou era mister convencer que o regimen 
actual do município não tem os vícios radicaes que 
lhe attribuem, e não ha necessidade de alteral-o. Á 
estas questões praticas é que se devia ter subor-
dinado a da opportunidade da reforma. No emtanto, 
governo e maioria evitaram discutil-as nos seus pontos 
naturaes de relação. 

/ 

E ardua, mas não invencível, a tarepha de 
reorganísar o nosso systema municipal segundo as 
bases deste livro, e mediante uma reforma geral de 
todo o regimen administrativo do paiz. Demanda 
poder constituinte; e é verdade que este espectro 
intimida a uns pela fraqueza, e serve á hypocrisia 
de outros que se cobrem com seu manto pavoroso 
para tolherem a marcha de todos os progressos; mas 
não será estólida, e no fim de contas subversiva, essa 
politica de adiamentos que obriga os partidos desespe-
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rados a pedirem na praça publica a reforma ou a 
revolução ? 

É aqui o lugar de fazermos confissão de uma 
especie de fetichismo degradante para os povos que 
amam a luz, e se regem pelos estímulos do progresso : 
—temos sido mais constitucionaes ainda do que a 
nossa Constituição, que em um de seus artigos re-
conhece os proprios defeitos e suggere o meio de cor-
rigil-os. — 

Havia já um decennio de experiencias, quando a 
medo puzemos pela primeira vez a mão em nosso pacto 
fundamental. Percorremos depois quasi meio século 
de abstenção, emquanto a França dentro do mesmo 
período tem muitas vezes rompido ou cancellado a 
sua constituição. É um mal, sem duvida, a febre de 
tudo querer reformar; porém a immobilidade cliineza 
é peior do que isso: desdoura. Progredir sem desaso, 
e construir sem desbaratar, eis o que não se pôde 
recusar aos brios de um povo nascido para nobilitar-
se pelo esforço da própria liberdade, e não para ador-
mecer na beatitude dos que esperam que um deus 
tutelar lhes venha marcar a hora de sua redempção. 

Dia por dia o corpo social muda de fórma 
segundo as leis da variedade e a força cios aconteci-
mentos : as idéas cavam-lhe o fundo, e lhe modificam 
o sentir e o querer. Porque este paiz hade con-
demnar-se a eterno supplicio, adherindo a todos os 
defeitos senis de uma Constituição que já teve o seu 
tempo de perfeição relativa? 



XIXI 

Para complementar-se esse grupo de reformas 
que se travam na essencia, e não se pódem 
desmembrar, é força abrir uma incisão larga e 
profunda • em nosso organismo constitucional: porque 
recuar diante da necessidade ? O mal opera-se pela 
raiz, e ataca-se em suas adjacências; e quanto ao 
perigo, é por certo maior o de um cancro social em 
abandono, do que o de sua extirpação por mais 
melindrosa que seja. Não ha esperar onde é preciso 
agir com resolução e firmesa. A reforma da orga-
nisação municipal no Brazil deve-se eíFectuar a todo 
o transe. Somos dessa escola isenta de complacên-
cias timidas e de reservas partidarias. 

O Acto addicional atou as nossas camaras a um 
poste de ferro: para descaptival-as é preciso um 
talho ousado que vá direito ao elo da cadêa. Sem 
isso de que serve ter-nos assegurado a Constituição 
que o direito de intervir todo o cidadão nos negocios 
da localidade seria exercido pelas camaras ? Como 
este, todos os mais que ella garantiu apenas em 
theses desnudadas, posto que muito elegantes, também 
não passariam de premissas faustosas pendentes do 
necessário complemento. Assim é que, para servir 
a mesma Constituição em certos casos, é preciso 
violental-a em outros que não estão hoje de harmonia 
com suas disposições fundamentaes primitivas; e o 
meio de guardar e fruir esse thesouro de regalias 
promettidas não é outro senão a acquisição de certos 
direitos municipaes que nos faltam. Nunca seria 
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desperdício repetir aqui aquellas palavras de Stuart 
Mill já lembradas no corpo deste livro: « Nenhum 
povo seria capaz de guardar a melhor de suas consti-
tuições sem aquellas faculdades substanciaes, como se 
prova com o caracter transitorio da liberdade politica 
nos paizes em que ella não descansa sobre uma base 
sufficiente de regalias locaes. » 

Em summa : a província e o município são irmãos 
germanos. Tendo pela Constituição o mesmo grau de 
importancia em seu destino relativo, não ha razão 
de Estado que transforme um em senhor, e outro 
em servo da gleba. 

A primeira teve a sua carta de cidade, e um 
publicista esmerado para incitar-lhe ainda a posse 
de novas regalias. O segundo se estorce na 
oppressão, e por desdita não encontra hoje um talento 
generoso que venha desaífrontal-o. Entretanto, não é 
por isso que hade curtir o vilipendio sem reclamar 
bem alto o posto de honra que lhe cabe na coni-
munhão social moderna. Eis o intuito deste livro, 
que é antes um protesto, do que um escripto acabado 
acerca de liberdades municipaes. 

Agosto de 1882. 

O AUTOR. 

(X) T A V A R E S B A S T O S . — A Provinda. 
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SECÇÃO I 

f o r q u e o elemento municipal deve ser estudado, antes de tudo, em 
sua constituição histórica. — O municipalismo em R o m a . — N a 
Gallia depois da invazão. — Como influiu no movimento de in-
surreição das communas francezas. — A liberdade d'estas foi u m 
trabalho de resistencia própria, e não um acto excluzivo ou 
expontâneo da realeza. — Poli t ica insidioza dos reis na eman-
cipação das communas. — Subsídios que exclarecem este quadro 
interessante da historia. 

No estudo da instituição municipal não se pode prescindir 
da sua historia. Sobre a vantagem do methodo, accresee a 
de mostrar-se pelos factos quo o governo local em sua 
origem, como em sua constituição definitiva, não foi uma 
liberalidade do poder, conforme pretendem os sectários 
da centralisação administrativa; mas um direito adquirido 
e imposto pela energia moral dos povos que estavam em 
condições de exercêl-o. 

Sabe-se que foi em Roma, ahi onde surgiu primeiro a 
luz do Direito e da arte de governar, que o municipalismo 
desenvolveu a força de assimilação politica que ainda hoje 
prevalece na constituição geral dos povos. 

A certas cidades, que cahiam no dominio da conquista, 
permittiam os romanos o direito de conservarem a autoctonia 
de suas leis, nomearem magistrados, o afluírem aos cargos 
públicos em egualdado com os cidadãos. O municipium (de 
munia capere) era a formula consagrada na antiga jurispru-
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dencia para exprimir aquolla ospecio do investidura. D'alii 
a organisação municipal que, generalisando-se com o tempo, 
fundiu-se na sociedade romana como um dos mais poderosos 
elementos de sua grandeza. 

Cicero deixa entrever cm um do sons discursos que o 
foro do cidado livre era uma concessão puramente generosa 
dos romanos (1). Não ó do. todo ponto exacta esta asserção ; 
attendendo-so a que os povos sujeitos, que gosavam da 
prerogativa, oram os quo pela energia de sua raça tornavam-se 
mais temíveis, ou pelos seus grandes serviços adquiriam 
jus a distincção. Estava no interesse da politica romana 
attrahil-os d'aquella forma; e o quo parecia um favor ora, 
em fundo, o reconhecimento obrigado do um direito, ou do 
corta influencia moral que vinha do povo mesmo. Os que 
não estavam n'estas eircumstancias eram em tudo sujeitos 
a Eoma —populi fundi. 

Não tendo a invasão dos barbaros a força de absorpção 
necessaria para alluir os cimentos da legislação romana, 
como attestam os subsídios tão cuidadosamente recolhidos 
por Savigny e Hullmann, o regimen municipal ficou inoculado 
no governo das cidades quo sobreviveram ao grande ca-
taclysmai Ahi, como em Eoma, haviam assembléas politicas 
e magistrados municipaes: todos os actos da vida civil se 
consumavam diante da cúria. Baynouard fixou também 
este ponto da historia, pondo-o fora de toda a duvida com 
os documentos quo recolheu de um grande numero de ci-
dades ('), 

Foram estas mesmas cidades, depositarias das tradições 
livres do antigo municipalismo, que, no correr dos séculos 
X I o X I I sob a forma activa e perseverante das communas, 
oppozeram essa resistencia tão longa e heroicamente porfiada, 

(») P o r Cornei. Balb. 
(2) « Hist . clu droit municip. en France . » 
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que um dia veiu a libertal-as do jugo odioso do feudalismo (5). 
A emancipação das communas da França é um facto, 

que se prende por tal forma á constituição moderna das 
municipalidades, que não podemos fugir ao encargo de 
examinar aqui uma questão : 

Foram ellas que se libertaram, ou devem os seus foros 
á vontade e outorga dos reis? 

Como entra em nosso plano mostrar pela historia, que 
o municipalismo de hoje deve a si proprio tudo quanto tem 
e valo no mecanismo do systema representativo, elucidemos 
aquello ponto, aliás intrincado, por depender do pormenores 
e encontrar alguma variedade de opiniões da parte dos 
historiadores. 

A emancipação das communas não foi um acto exclusivo 
nem espontâneo da realeza, como pretende a maior parte 
dos historiadores, e lê-se no preambulo da Carta franceza 
de 1814: « C'est ainsi que les communcs ont dú leur affran-
chissement à Louis le Gros. » 

August. Thierry desvaneceu este erro; (4) c hoje é 
fóra de duvida, que aquella grande revolução gerou-se 110 
seio das próprias communas; teve por causa a liberdade 
opprlmida, e por meios de acção a força e a riqueza de 
que já então dispunham as cidades revoltadas sob a influen-

(3) Victor do Brasch, referindo-se ao norte da F rança onde se 
deu a revolta das communas, d iz : — L a cause de ce mouvement 
n 'a plus rien à faire avec le regime municipal romain , dont le 
souvenir était bien éteint et auquel il n 'é ta i t plus question de faire 
des emprunts : 1'oppression, devenue insupportable, devait inévitable-
ment aboutir à la revolte ouverte contre l?oppresseur. — « L a Commune 
et son Svstème financier en France » Edição de 1879 t raduzida do 
allemão. (Pag. 27.) 

Entre tanto , si foi esse o motivo da revolta, a causa efficientc 
devia ser o habito de liberdades antigas das quaes já não podiam 
prescindir as cidades gallo-romanas, mais sujeitas no norte do que 
no meio-dia da França . O mesmo escriptor é quem diz á pag 31 : 
— Les insurrections des villes au siècle X I I invoquaient encore, les tradi-
tions romaines, ct, méme au Nord, certains règlements s'inspiraient éga-
lement des doctrines romaines. 

(4) « Lettres sur 1'IIistoire de France. » 
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cia tia burguezia o do clero das parochias. Intervindo os 
reis na luta, não fizeram mais do que aproveitarem-se habil-
mente da revolução já iniciada pelo povo contra a tyrannia 
dos senhores, o encaminlial-a no intei'esse proprio e calcu-
lado de abaterem o poder feudal, tão inimigo dos príncipes, 
como o era das communas. As cartas communaes que elles 
concediam, eram em grande parte a homologação de outras, 
que anteriormente as communas haviam j á obtido dos 
próprias senhores, umas vezes pela força, outras por di-
nheiro, e algumas até espontaneamente, como a do Noyon. 
offerecida em 1098 pelo conde do mesmo nome, e a de 
Amions e 1113 por intervenção gratuita do bispo Geoffroy, 
ambas confirmadas por Luiz o Gordo. 

Houve communas, que até independente de cartas, 
conseguiram manter-se em sua antiga autonomia, como a 
cidade do Aries e algumas outras. (5) 'Si a sancçiío real era 
uma garantia de mais contra os senhores, que algumas 
vezes trahiam as cartas que elles proprios concediam, não 
é menos certo que essa mesma in.terferencia dos reis foi 
ainda um .meio de host-ilisar o feudalismo cm proveito da 
monarchia. As communas aceitavam a intervenção, como 
diz Guizot, « sans grande néces&ité apparente; uniquemont 
par le besodn de 1'ordre, et pour trouver un arbitre q.ui 
mit fin à leurs différends. » (6) 

Além disso, essas cartas na maior parte eram contrac-
tos celebrados entre o rei e as communas onde aquelle 
promettia immunidades, e estas se .obrigavam a prestação 
do serviços militares, além de uma ronda determinada; o 
quo demonstra:: primeira, que os reis não faziam concessões 
gratuitas; segundo, que a forma synallagmatica dessas 
cartas, como as de Laon, St. Quentin, Soissons, e outras 

(5) Guizot, « Histoire do la civilisatian en France » .—Leçon 1Q.® 
T. 4.° pag. 212. 

(6) Idem, pag. 270. Leçon 19:° 
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integralmente publicadas por Guizot, (7) indica que os pro-
prios r.eis reconheciam nas communas certa individualidade 
politica, ou independencia do poder para estipularei^ con-
dições reciprocas. 

Em todo caso, o desígnio da realeza não era fortalecer 
a municipalidade como instituição, e associa-Ja a um sys-
tema de governo livre por amor dos povos, senão a conr 

veniencia de amparar a monarchia que oscilava entre a 
revolta popular e o feudalismo. A prova d'isso deram-n'a 
os reis mais tarde, confiscando a liberdade das communas, 
quando viram o poder feudal abatido. 

Sob pretextos capciosos, e com os seus exércitos per-
manentes, corpos judiciários, governadores e intendentes 
directos, acabaram do uma vez com essas pequenas repu-
blicas. « Cuidando que fundavam assim o poder real, (disso 
Foucart) inscientemente preparavam a grande unidade 
nacional, e a constituição de 1789. » 

Os traços geraes que lançamos aqui a proposito da 
regeneração das communas em França participam da opinião 
de vários historiadores e publicistas que se occuparam da 
matéria. (8) 

Por ultimo, faremos uma observação: É sempre das 
entranhas da democracia que surge a liberdade municipal 
sem vexame, e das mãos ambiciosas do poder que lhe vêm 
as cadêas forjadas no interesse da unidade absoluta. 

O typo municipal vasado nos moldes da revolução, 
não ha duvida, que foi sendo consecutivamente alterado, 
primeiro pela politica reaccionaria da convenção que sujei-
tou as administrações collectivas aos agentes nomeados e 

(?) « Histoire de la civilisation ». T. 4.e Leçon 17.e, 18.e et 19.e 

(8) Os melhores subsídios a consultar são as obras de Aug . T ie r ry : 
« Lettres sur 1'histoire de France.—Tableau de 1'ancienne F rance muni -
cipal e—Constitution communaled 'Amiens—Considérat ions sur 1'Histoire 
de France ».—Guizot, « Hist. de la civilisation en F rance ».—II. Mar t in , 
« Hist . de France »—Michelet , « Hist. de F rance » L . 4.° 
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destituídos pelo governo, (9) depois, pelo absolutismo impe-
rial que organisando a administração á sua imagem, subtraliiu 
a final o caracter electivo aos proprios conselhos do departa-
mento e da communa. 

Eesta examinar por alto a historia communal de outros 
paizes, até chegarmos á municipalidade portugueza, a cujo 
tronco se prendo o nosso antigo systema do administra-
ção local. 

(9) « Constitution du 5 f r imaire » an 3.e article 101. 



SECÇÃO I I 

Vista geral de outras communas d 'Europa em sua origem e diver-
sidade característica. — As da Ing la te r ra sendo de origem saxonia, 
precedem muito ás cartas do incorporação do Rei Guilherme. — 
As communas nor te -amer icanas .—Pur i t an i smo. — O covenant se-
gundo Tocqueville. — Núcleos municipaes anteriores a cartas re-
gias. — Os que se perpectuaram independente de confirmação da 
metropole. 

A direcção que tiveram as outras communas d'Europa 
foi mais ou menos vária, segundo a força relativa dos ele-
mentos que entravam na constituição das sociedades. 

O máximo desenvolvimento a que attingiram as com-
munas da Italia, cxplica-se por dous motivos : alli a munici-
palidade romana tinha deixado traços muito mais profundos 
do que nas cidades da Gallia; e, sendo o poder feudal muito 
fraco, em vez de lutar com a burguezia, foi absorvido por 
ella. A constituição republicana devia ser uma consequência 
da vida communal mais accentuada ahi do que cm outras 
partes da Europa. A mesma coliesão de elementos teve 
lugar na Suissa, posto que assumisse um caracter menos 
democrático e mais immovel. 

Nas communas de Flandres, das margens do Eheno, o 
da Liga hanseatica, preponderou egualmente a forma de-
mocrática. As cidades livres dAllcmanha, posto que se cha-
massem imperiaes, tinham um governo proprio o qaasi 
sempre republicano. A liga dos imperadores com essas pe-
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quenas soberanias, que elles afagavam o protegiam, foi como 
em França, dictada pelo único interesse de resistir ao poder 
dos grandes vassallos. 

Na Inglaterra, bem que seja um tanto obscura a origem 
das communas, parece não haver duvida que já existiam 
antes da conquista. Attribuc-se a Guilherme as cartas de 
incorporação (firma burgi), e a João sem Torra o direito 
que alcançaram as communas de elegerem os seus al-
dermen e gozarem do suas antigas prorogativas; mas a 
verdade é, que o primeiro sempre forcejou por destruir os 
hábitos de liberdade legados pela monarchia anglo-saxonia, 
e o segundo, somente compellido pela revolta dos barões, 
foi que subscreveu a carta de 1215, que se tornou o fun-
damento da liberdade ingleza; tendo-a cllo proprio trahido 
mais tarde, até quo uma segunda revolta fél-o descer do 
tlirono quo entregaram a um filho de Phelippe Augusto. 

A liga dos barões com o clero e a burguezia forçou 
em todos os tempos a realeza a guardar as immunidades 
da Carta, muitas vezes trahida e outras tantas confirmada. 
Tivesse ou não em mira essa parte da nobreza advogar a 
causa dos seus antigos privilégios, o facto é ,quo a consti-
tuição da Inglaterra é o producto liistorico d'essa coalisão 
antiga do povo com a aristocracia. 

Effectivamento, senhores,e burguezes foram tendo sempre 
ingresso na Camara dos eooimuns que, se a principio não 
exerceu uma influencia directa 110 governo, creava direitos 
e defendia com ardor o interesse privado das localidades. 
Hoje .é sabida a importaucia politica que offerece este ramo 
do parlamento (*). 

Puas palavras sobro a conimuna americana dos Es-

(') Y . Guizot, « Hist . de la civilisation en Europe. » Leçon 10. 
pag. 298-312. « Histoire des origines du gouvernement représeutatif .» 
Leçon 4.e, pag. 51-58. 



11 

tados-Unidos, onde se encontra um typo de municipalidade 
livre tão universalmente admirado. 

Querem alguns que a instituição municipal viesse também 
alli das cartas 'em que os reis da Inglaterra concediam aos 
colonos a propriedade do solo e com ella o direito de se 
administrarem,, elegendo os seus funccionarios locaes, de 
modo que a soberania politica que exerciam os freenxen 
dependia sempre da oorô.a ingleza, cm virtude de dele-
gação (3). 

Antes de tudo, é preciso não desconhecer que o es-
pirito de indepeiidencia local foi importado com a liberdade 
do eulto por emigrantes, que, perseguidos por motivos po-
líticos «11 religiosos, buscavam aquélle solo virgem onde 
pudessem respirar desassombrados. Foi principalmente o 
génio altivo e indomável dos puritanos quem trouxe para 
alli, com o cabedal do suas virtudes, -aquella mesma auste-
ridade republicana que em sua patria incutira mais de uma 
vez respeito, senão temores, á própria realeza. 

•Com esse amor do liberdade nativa, acrizolado pelas 
vicissitudes e pelo entbusiasmo da fé, enraizou-se o go-
verno das communas. Emquantoa metropole, tendo apenas os 
olhos ifitos no interesse do seu commercio e 110 ouro das 
minas, era indifferente ao movimento politico das colonias 
que por sua tolerância foram-se constituindo em verdadeiras 
republicas de facto. 

O Covenant celebrado pelos peregrinos do Plimouth, e 
a quem Jannet attribue um caracter simplesmente religioso, 
não ha duvida que estipulou alguns princípios de orga-
nisação politica. Tocquoville dá os seguintes pormenores. 

« O puritanismo e;ra uma .theoria politioa ao lado de 
uma doutrina religiosa. Apenas desembarcados, o primeiro 

(2) Cláudio Janne t , « Eta ts -Unis contemporains. n In t roduct ion , 
pag. 10. (1876). 
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cuidado dos emigrantes era : constituirem-se em sociedade. 
Celebrarem um convénio, onde, diante de Deos o por con-
senso geral dos associados, diziam elles: «querendo fundar 
« uma colonia e com ella uma sociedade politica com o fim 
« do nos governarmos, resolvemos em virtude d'este contrato 
« promulgaríeis, actos, ordenanças, e instituir magistrados, 
« a quem promettemos submissão e obediencia. » 

« Sendo isto em 1G20, a carta que Carlos I concedeu 
aos fundadores da colonia de Massassuchet tem a data de 
1628. Em geral a outorga de cartas só teve lugar muito 
depois quo a formação das colonias tinha-se tornado já um 
facto eonsuminado. New-Haven, Connecticut, Bhode-Island, 
e outras, foram até fundadas sem o concurso e á revellia da 
mãe-patria: constituiram-se por si mesmas; e só ao cabo 
do 30 ou 40 annos foi que uma carta do reinado de Carlos I I 
veiu legalisar a sua existencia. 

« Assim, exerciam ollas a cada instante actos do ver-
dadeira soberania ; nomeavam os seus magistrados ; estatuíam 
a paz e a guerra, estabelecendo regulamentos de policia, o 
decx-etando leis próprias, como se a Deos somente devessem 
obediencia. 

« Na confecção efe suas leis civis, criminaes e do pro-
cesso, como em seus tribunaes do justiça, não só afastavam-
so dos estillos usados na Inglaterra, como nem o nome do 
rei apparecia em frente dos mandados e ordens judi-
ciarias ». (4) 

Voltemos á Europa, onde temos de apanhar o fio do 
nosso governo local. 

(3) « Etats-Unis Contemporains. » Pag . 10. not. 1. 
(4) « Démocratie en Amér ique . » Cliap. 2. Pag . 51-58. (Ed. de 1864.) 



SECÇÃO III 

Constituição municipal da antiga Luzitania.—Golonias e municipios 
de fundação romana.—Duumviros e quinquennaes na peninsula 
antes o depois da invazão.—O direito visigothico em face dos mu-
nicipios romanos.—Dominação arabe.—Desenvolvimento municipal 
depois de restaurada a monarchia gothica.—Organisação regular 
dos conselhos e magistrados locaes pelas Cortes de Leão. 

Tracemos em um só quadro a constituição originaria 
do município liispano-luzo, attenta a homogeneidade de sua 
historia até a fundação da monarchia portugueza. 

O municipalismo na peninsula remonta ao dominio im-
perial dos romanos. Onde este povo levava o explendor do 
suas'armas, imprimia no solo a semente do suas institui-
ções ; porque elle tinha pelo melhor systema de conquista 
affeiçoar mais ou menos os povos vencidos á sua fórma do 
organisação civil o politica. 

Foi assim que Julio Cezar, mais pela tactica do quo 
polo terror de suas legiões, submettendo a um tratado do 
paz a antiga Luzitania, já ensoberbecida com as glorias do 
Sertorio, fundou alli algumas colonias e municipios. 

Paulo, o jurisconsulto, na L. 8." D. de censib. falia do 
duas colonias somente—Emeritonsem e Pacensem (*); mas 
Plinio refere outras, além d'estes quatro municipios: —Olizi-
ponem, Eborarn, Myrtilem o Salaciam. Estes e aquellas, 
como affirma um historiador civilista, possuiam o jus ita-
licum (J). 

(') Hoje — Merida — cidade de Ilespanlia, e B e j a — d e Por tuga l . 
Bouillet, « Diction. d'histoire et de géographie. » 

(21 i( Histoire jú r i s civilis luzitani » Mello Freire , cap. 2.° 13, 
1G e nota. 

O jus italicum, segundo Savigny, comprehéndia : 1 . ' a posse do 
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Que ao tempo da quéda do império a forma municipal 
se achava mais ou menos diffundida pela Hespanha, prova-se 
com a existencia dos magistrados- conhecidos por duum-
viros, edis e quinquennaes, que na opinião de Savigny 
indicavam sempre o exercício do direito italicQ, e por con-
seguinte a forma integral do municipalismo. 

, Os barbaros que invadiram a península, no geral, pro-
curaram adaptar as instituições romanas aos seus proprios 
costumes. É por isso que 110 codigo de Alarico (Breviário 
o sua interpretação) o governo municipal apparece na 
forma da cúria e dos seus magistrados (duumviros e defen-
sores) gozando estes de uma importancia nova que era: 
de serem delegados e representantes da própria cúria, ao 
passo que antes d'isso tinham exercido as suas funcções como 
uma cspecie do direito pessoal. O Fórum judicum dos 
visigodos (Fuero juzgo) abolia, ó verdade, o direito romano ; 
o organisou um systema do administração, parte ecclesias-
tica, e parte imperial; entretanto, não destruindo os factos 
sociaes anteriores, também não podia ter anullado por si a 
instituição municipal. 

No dominio dos arabes, posto que faltem monumentos 
legislativos bastante explícitos da adopção do regimen muni-
cipal, não é menos certo que elles costumavam respeitar 
as instituições e as leis dos vencidos, o até conservavam 
as suas gorarchias civis o ecclesiasticas. Os al-kaid, al-icazir, 
al-mothsib, e outros nomes de magistrados que figuraram 
depois nos conselhos do Leão e Portugal, parecem todos 
de origem sarracena. 

Com a restauração da monarchia gothica pela derrota 
dos arabes começou o elemento municipal a tomar de novo 

solo em vi r tude do direito quiri tario. 2.° izenção completa do imposto 
de capitação. 3.° constituição l ivre conforme a de I ta l ia com seus 
xluumviros, quinquenaes, edis, e sobre tudo com o seu systema judi-
ciário.—« Hist. do Dir . rom. » Y . l.° Pag . 74. 
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as suas feições características. A importancia que foram 
tomando as cidades do homens livres, o a conveniência de 
organisal-as por um systema de direitos e regalias que 
habilitasse o povo a contribuir mais voluntariamente para 
a expulsão definitiva dos mouros; por outro lado a incor-
poração successiva dos núcleos mosarabes ao novo regimen ; 
o mais ainda, a libertação gradual dos servos, a quem os 
condes e os bispos se viam obrigados a conceder garantias 
o liberdades, ora por meio do cartas foraes, ora extorquidas 
pela revolução, eis ahi como o regimen municipal se desen-
volveu n'aquellés tempos. Então começaram a apparecer as 
communidades com o nomo de conselhos. 

O Fuéro de Loão, formulado pelas cortes, assentou as 
bases da organisação d'esses conselhos, dando-lhes a forma 
de assembléas deliberativas e o governo economico das 
cidades, já com os seus magistrados de origem electiva. 
Assim foi a idéa da representação popular tomando incre-
mento successivo, até que nas cortes de Castella e Aragão, 
á entrada do século XII, com a primeira nobreza figura-
vam já os deputados do povo (procuradores.) D'ahi fazem 
alguns nascer o systema representativo na historia politica 
da TIespanha. 

O quo temos dito do relance ácerca do movimento 
municipal da peninsula até aquella epocha, póde-so vêr 
desenvolvido com profusão por especialistas que trataram 
da matéria (3). 

Resta examinar a constituição do município depois de 
inaugurada a monarchia portugueza, até a colonisação do 
Brazil. 

(3) Y . Savigny, « I l i s to i re du Droi t romain dans le moyen âgo ». 
T . 1.» et 2.e D—Guizot, « I l i s t . de la civil, en F r a n c e . » Y . I . Leçon 10 
et 11. Pag . 283—310.—Alex. Hercu lano , « His tor ia de P o r t u g a l ». 
V . 4." L. S.o P a r t e 1.» 





SECÇÃO IV 

Primeiros conselhos em Portugal .—Suas cartas foraes obtidas mais 
pela revolta do que pela outorga espontanea dos reis.—Estes ao 
lado da burguezia para enfraquecerem o clero e a nobreza.—Li-
gam-se afinal com estas classes poderozas e hosti l izam aquella.— 
Influencia das cortes onde o povo se faz representar por seus pro-
curadores.— Seu aniqui lamento e rehabilitação por vezes até o 
despotismo de D. José.—Os trabalhos de codificação municipal no 
reinado de João I devidos á influencia das primeiras côrtes por-
tuguezas. 

Creada a monarchia portugueza, foi a municipalidade 
assumindo mais ou menos a mesma forma dos conselhos o 
da magistratura local que vimos na Hespanha. De 1179 a 
1278 numerosos documentos demonstram em Portugal a 
existencia do magistrados jurisdiccionaes (alcaides, alvazis, 
juizes e homens bons). (') 

Tinham os reis do então duas ordens de interesses para 
dotarem os povos de instituições semelhantes: necessitavam 
do seu braço vigoroso para estenderem pela Ilespanha os 
limites do novo territorio, e sujeitarem os mouros; bem 
como do auxilio da burguezia para contrabalançarem al-
gumas vezes a influencia perniciosa do clero e da nobreza. 
Si a conquista por um lado estendia os seus domínios, por 
outro a vida municipal organisava a sociedade c fortalecia 

(') V. e Alex. Herculano, « Hist. de Por tuga l », Nota 2.a no fim do 
4.° vol. Que esses magistrados já eram de eleição popular, vê-se á 
pags. 171 e segg. do livro 8." Pa r t e 2." do mesmo vol. 
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os recursos do podor. D'ahi esse accúmulo de leis munici-
paes, e foros, que a bem das cidades e grandes aldeias 
apparecem na serie dos primeiros reis portúguézes. 

Foi Sancho I (o povoador) quem instituiu o maior nu-
mero de Conselhos. Tinha um grande fim politico, que era: 
jogar com a influencia popular para abater a preponderância 
das duas classes mais poderosas; e foi sem duvida a sua 
alliança com a municipalidade quem lhe assegurou essa 
grande Victoria. « Os burguezes do Porto, (disse Alexandre 
Herculano) accommettendo o seu bispo, e o seu senhor, 
com os officiaes da coroa; sequestrando-lhe os bens, expul-
sando-o, coberto de ignominia, e affrontando a coléra dos 
membros da poderosa familia de Martinho Rodrigues, são 
os typos da resistencia e má vontade que nos municípios e 
nos reis acharam geralmente as duas altas classes do Es-
tado, até a monarchia obter d'ellas uma victoria final o 
decisiva. » (2) 

Occorre aqui uma observação semelhante á outras, que 
já temos enunciado: para que se não attribua á munificência 
dos reis portuguezes a liberdade municipal conquistada 
pela energia dos nossos antepassados, bom é dizer: que 
esse pacto da realeza primitiva com a velha municipalidade 
teve o mesmo caracter leonino de todas as allianças d'este 
genero. O ensinamento da historia é sempre este: affaga-se 
a burguezia, emquanto é um instrumento de força para o 
poder; e suffoca-se os seus direitos, logo que é dispensado 
o seu apoio. Tal foi a conducta de Sancho, reconciliando-se 
depois com o mesmo clero portuense, e contribuindo com 
elle para submetter os burguezes. 

.Não foi só a revolta do Porto, como a de Coimbra e 
outras, por meio das quaes obtiveram os conselhos maior 
ou menor porção de suas liberdades. « A acção e a vontade 

(2) « Hist . de P o r t ». V. 2.° L. 3.» pag. 136. 
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popular (disso ainda Alexandre Herculano) apparecem até 
nas mosmas cartas, ou foraes, que aliás se dizem concedi-
dos expontaneamente, e onde se pode fazer conceito, que 
o povo nem sempre era passivo na grande obra da própria 
emancipação; nem sempre a aceitava como mercê, antes 
ás vezes a exigia como um direito. (s) 

Para dar um exemplo ao menos do modo porque os 
municipios impunham os seus aggravos, recordamos um 
trecho da Carta regia de Affonso I I I dirigida em 1273 ao 
alcaide e Conselho de Lisboa: « Disseram mo qué vos aggra-
vaes de eu ter mandado fazer um dia de feira todas as 
semanas nas minhas casas contíguas á alcaçova d'essa villa, 
exigindo renda por cilas. Tinha entendido que isso era em 
proveito meu e vosso; mas, visto que vos aggravaes, e não 
entendeis que vos seja util, ordeno que não se faça mais a 
dita feira nas minhas casas, e fareis d'ora avante o mercado 
onde julgardes mais conveniente. » 

Para o mesmo fim de mercancias roaes em sitios de 
Coimbra, foi preciso que o conselho respectivo, seus alcai-
des o alvazis, concedessem a El-roi a devida liçença com 
duas condições : fazel-o em terreno proprio, e sujeitar-se ás 
posturas quanto ao modo da vendagem! (4). 

Então gosavam já os municipios de muitas garantias; 
e, para se comprehender o alcance de certas isenções tri-
butarias quo foram obtendo os conselhos, seria mister co-
nhecer a fundo o systema de impostos envolvidos n'essa 
vasta nomenclatura do jugadas, relegos, portagens, monta-
dos, talhas d'El-rei, quintos, açougagens, martinegas, oohavas, 
alcaidarias, almocrevarias, o outras muitas contribuições 

(s) Historia citada. Nota 1.", fim do 4.° vol. 
(4) Historia citada. 4." v., pag. 137 e 138. Veja-se a pag. 427 o 

fim com que os reis faziam monopolio dos seus armazéns ou alfandegas, 
tanto para o commercio das feiras, como para a residencia forçada de 
certos officiaes mechanicos. 
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do quo Alexandre Herculano fez uma syncope curiosíssima. (5) 
Por complemento da liberdade municipal já tinham 

também as cidades o as villas n'essa epocha o direito de 
enviarem ás Cortes dous homens bons (procuradores), que 
eram alli os orgãos naturaes de suas queixas contra os 
poderosos, o até concernentes ao rei e seus delegados. 
E, posto que alguns historiadores attribuam a essas Cortes 
um caracter de simples consulta, affirma Coelho da Rocha 
que eram assembléas deliberantes, que moderavam o poder 
do rei e exerciam com elle uma parte da soberania. (6) 

Os procuradores do povo formavam nas cortes uma 
especie de terceiro estado, o mais de uma vez o elemento 
municipal tomou alli uma parte activíssima nos negocios 
do reino. Foram as cortes quo em 1385 acclamaram rei a 
João I (o Mestre de Aviz) e lho impuzeram estas condi-
ções :« formar o seu conselho do cidadãos das principaes 
cidades do reino escolhidos por propostas do listas tríplices; 
ouvir os povos em tudo quo fosso de seus interesses, e não 
impôr tributos, fazer a paz ou a guerra, sem o sou consen-
timento. » 

Entretanto, no reinado do João I I (fim do século XV) 
depois de uma luta obstinada com a realeza, começaram as 
cortes a cahir em abatimento, e com ellas também a mu-
nicipalidade partilhou os golpes do cezarismo luzitano. 

O que rehabilitou mais tarde a acção popular no go-

(5) « Hist . citada. 4.» vol. Pag . 402-436. 
O relego, que parecia apenas um monopolio da corôa, de facto 

resolvia-se em tr ibuto. Do l . °de Janei ro ao 1.°de Abr i l só o rei podia 
vender os seus vinhos, e a contravenção era púnida, á primeira e 
segunda vez com cinco soldos de mul t a ; á terceira arrombavam-se as 
cubas, e entornava-se o vinho do contraventor ! Os de fora do Conselho 
podiam vender duran te o relego, pagando de cada carga um al-
mude de relegagem. 

(6) « Ensaio sobro a Historia do governo e legislação de Por tuga l ». 
Pag . 51 e nota 2.a 

Ahi se vê também que as primeiras cortes se reuniram em 
Coimbra (1211) e no reinado de Aflbnso I I I j á eram mais frequentes. 
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yerno, foi a dura necessidade que teve o paiz do disputar 
á Hespanlia dos P l i e ^ e s a sua autonomia absorvida por 
mais de meio século. João IV, que apoz a revolução sentia 
ainda a corôã mal segura, viu-se forçado a convocar as 
cortes para escudar-se ahi com a influencia das tres ordens, 
e grangear sobretudo a boa vontade do povo. Elias salvaram 
de feito a situação, e assentaram esto principio arrojado 
do Direito publico: « Que o poder dos reis vem somente da 
nação, e a ella compete resolver as questões de successão 
ao tlirono; velar pelo cumprimento das leis; e até recusar 
obediencia á corôa, quando se torno tyrannica ou indigna 
de governar. » 

Fizeram mais ainda: em 1642 os procuradores do povo 
propuzeram alli a accusação dos ministros do rei, sendo um 
d'ellos arguido de traidor, o até decapitado. (') 

Ultimamente as cortes depuzeram o proprio Affonso I I 
(1668). No entanto, para a futura realeza todas essas 
lições foram improfícuas! Pedro I I apoiado no Cloro, estreou 
o absolutismo que, á despeito da resistencia dos povos, 
consummou-se na dictadura illustrada do ministro de D. José. 

Só uma vantagem teve a municipalidade a começar do 
reinado de D. João I e osse mesmo beneficio devou á pro-
posta das cortes: foi a codificação, quo veiu regularisar 
aquolle e outros ramos do poder. (8) 

(') Francisco de Lucena, secretario. 
(8) Os povos era Côrte propuzeram a El rei D. .João I qua man-

dasse reformar e compilar as leis, reunindo em collecção aquellas que 
merecessem ficar regendo. O rei encarregou esta obra a João Mendes, 
eavalleiro e seu corregedor da Côrte; por cuja morte , no reinado de 
D. Duarte , succedeu na mesma tarefa o doutor Kuy Fernandes , do 
seu conselho, até que foi concluída e publicada em nome de Affonso V.— 
(Coelho 4 a Kocha. Obra citada, pag 117). 





SECÇÃO V 

Organisação municipal segundo o Codigo affonsino. — Elementos que 
se introduziram neste pr imeiro t rabalho de legislação. — Camaras 
compostas de juizes e vereadores eleitos por homens bons. — A po-
licia economica a cargo dos almotacés. — Ordenações phelippinas.— 
O direito municipal em contraste com as formas absolutas do 
t empo .—Ele ição das camaras ; suas immunidadese pr iv i légios .— 
Legislação respectiva. 

O primeiro monumento do legislação portugueza, fun-
dido nos moídos da jurisprudência atrazada do seu tempo, 
foi o codigo affonsino ('). Collecção bybrida de elementos 
dissonantes, escriptos em linguagem semi-barbara o ani-
mados por uma pliilosopbia que participava ao mesmo tempo 
do gonio feudal o romano, além do Direito canonico, que 
já então (permitta-se a phrase) era como um polypo quo 
dominava o organismo de todas as sociedades neo-latinas, 
teve, não obstante, o grande préstimo do reunir o quo era 
disperso, preparar o material de codificações vindouras, o 
accentuar sobretudo a forma organica do município até 
então regido por foraes ommaranbados e costumes não es-
criptos. 

(!) Concluído e publicado em 144G. Abrang ia as leis promulgadas 
desde Affonso I I ; resoluções das cortes; concordatas de D. Diniz a té 
D. João ; titulos inteiros copiados do Direi to romano, o canonico ; f ra -
gmentos das partidas do Castel la; além de muitos costumes e estyllos 
nacionaes. 
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Ahi o governo economico das cidades e villas cabia ás 
Camaras, compostas do juizes, que eram os seus presidentes, 
c dc vereadores que, com olles, eram também eleitos pelos 
homens bons. Ilavia um procurador do Conselho ; as pos-
turas dependiam da confirmação dos Provedores; e a po-
licia cconomica ficava á cargo dos Almotacés, semelhantes 
aos antigos Edis. E, como então fosse maxima de jurispru-
dência quo, ainda não sendo o cargo de natureza judicial, 
podia o funccionario respectivo julgar do contencioso em 
matérias de sua repartição, também as Camaras o os seus 
almotacés exerciam jurisdicção cm todos os negocios a seu 
cargo (2). D'ahi proveiu em grande parte a supremacia, um 
tanto exagerada, quo foram assumindo mais tarde as Ca-
maras naturalmente cubiçosas de alargarem a osphera do 
suas attribuições. 

Sem alteração no codigo manoelino, publicado em 1514, 
passou aquelle mesmo regimen das camai-as para as Or-
denações phelippinas, onde tiveram apenas Um regulamento 
mais minucioso com addicções quo o tempo tinha tornado 
indispensáveis. (3). 

Não damos aqui o modo porque as camaras exerciam 
a administração economica pelo que respeitava á gerencia 
dos bens do conselho, execução de suas posturas, taxa do 
mercado, lançamento do fintas, c applicação dc rondas, por 
serem minudencias que constam do seu i-egimento (4). Pal-
iemos de sua constituição liberal, dos poucos laços que 
prendiam a municipalidade ao centro da governança, e de 
suas grandes prerogativas. Tudo isso era um contraste ad-
miravel com o absolutismo d'aquellcs tempos. 

(•>) Orden. Aftbns. L. 1.» Tits. 27, 28 e 29. Coelho da Rocha 
n Ensaio sobre a Hist . do Q-ov. e Legisl. de Por t . n, art . 5.° pag. 119 
e 120. 

(s) Orden. Phel ippinas publ . em 1G03. 
(4) Orden. do Liv . l .° Ti t . 66, gg 1 a 49. 
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Emanava da eleição não só a autoridade do juiz or-
dinário o vereadores, como a de todos os offleiaes da Ca-
mara. A Ord. do Liv. 1." T. 67 e o Alvará de 12 do No-
vembro de 1611, que prescreviam a forma da eleição, além 
das garantias do escrutínio secreto, do sello o resguardo 
das pautas, da cautéla dos pelouros e outras providencias, 
nãopermittiam que ao processo eleitoral assistissem poderosos 
ou autoridades de vulto, para não fazerem pressão sobre o 
voto. Ao povo era licito impugnar a eleição por moio do 
embargos, ou aggravando para o Corregedor e Desembargo 
do Paço, aos quaes competia em regra approvar a eleição 
por cartas confirmatórias. 

O mesmo caracter electivo e fórma de processo tinha 
a instauração das Camaras em terras do donatarios (5). 

Não podiam as Camaras receber citações senão por pro-
visões do Desembargo do Paço (6). Nem os seus officiacs 
eram presos ou mesmo suspensos sem ordom regia e me-
diante processo ('). 

Eram independentes de outras autoridades e tribunaes, 
que não podiam ingerir-se em matérias de sua compe-
tência. (8). 

Respondiam por seus actos; e, quando sabiam fora da 
lei, dava-se conta d'isso a El-rei ou ao mesmo Desem-
bargo (9). 

Julgavam as injurias verbaes e impunham aos réos até 
a quantia de seis mil réis por condemnação, som appellação 
ou aggravo, salvas algumas excepções (10). 

(6) Orden. L iv . 1.», T . 45 \ \ 1 e 2. 
(") Orden. Liv . 3.", T. 8, pr. e Keg. do Dezb. ? 40. 
(7) Alv. de 26 de Fevereiro de 1771; de 9 de Maio de 1654, e 

Provizão de 13 de Março de 1727 estensiva aos vereadores. 
(8) Decr. de 17 de Setembro de 1705, fin. 
(9) Avis . de 29 do Jane i ro de 1798. Rcz. do 18 de Fevereiro de 

1727, e Prov . de 15 de Ju lho de 1716. 
('») Orden. Liv. 1.» T. 65 \ \ 25 a 30, e T. 58 $ 26. 
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Conheciam da infracção do posturas com os almotacés 
e justiças ordinarias mediante recurso das partes (u). 

Na gerencia dos dinheiros públicos só prestavam contas 
annualmcnte ao Provedor da comarca, quo não abonava as 
despezas illegaes, e as fazia restituir pelos bens dos offi-
ciaes quo as tinham ordenado (12). 

Nomeavam os almotacés, alcaides menores, quadri-
lheiros, depositários públicos, avaliadores, recebedores de 
sizas, juizes de vintenas, e outros funccionarios locaes (13). 

Algumas garantias, que hoje temos por constitucionaes, 
já então oram observadas por aquelles funccionarios a quem 
incumbiam os actos de policia, e jurisdição criminal. Os 
juizes não podiam ordenar a prisão antes de sentença; os 
alcaides, sem o competente mandado dos julgadores, salvo 
em flagrante delicto; e, quando recolhiam os criminosos, 
davam a estes e ao detentor o motivo da prisão ("). 

Algumas camaras rogiam-se por leis cspeciaes, e go-
savam de certos privilégios, como as do Lisboa, Porto e 
Gôa (15> 

(») Decr. de 19 do Jane i ro do 1756. 
( u ) Orden. Liv . 1.» T. 62 fâ 72 e 74. T. 66. \ \ 35 o 39. A lv . de 

23 de J u l h o do 1766 \ 5. 
( " ) Orden. Liv. 1.° T. 67 l 13 e Tits. 68, 73, 75. Ord. Liv . 1.» T. 

88 l 32. Alv . de 25 de Agosto de 1774. Leis de 5 de J u n h o de 1752 
e 22 de Dezembro de 1761. Ord. Liv . 1.° T. 65, § 73. 

(») Orden. L iv . 1." T. 65 \ 29. T. 75 $$ 9, 10 e 11. 
(I3) Veja-se a legislação em Borges Carneiro. « Dir . civ. » V. 3.° 

L iv . 1." T. 37 § 311, nota ao n.° 4, e Fe rn . Thom. « Eepertorio gera l» 
V e r b — camaras — ns. 135 a 154. 



SECÇÃO VI 

O Brazil colonial. — Fundação de municipios. *—Villas mais antigas.— 
A constituição municipal pr imi t iva não foi u m beneficio da me-
trópole nem uma generosidade dos donatarios. — Aquel la indiffe-
rente, e estes entregues á cobiça da exploração. O povo e seus 
sacrifícios pela erecção das v i l l a s .—Os governadores usuf ru indo 
por si e seus descendentes a ter ra , o indio escravo, o dizimo, e 
todas as propinas concedidas por Cartas regias. — Subsídios histó-
ricos mais interessantes. 

É tempo de estudarmos a introducção do regimen mu-
nicipal no Brazil. 

Quando foi este paiz descoberto, os ouropéis da índia 
fascinavam os reis portuguezes a ponto do não cogitarem 
do soberbo thezouro quo o caso havia deposto em suas 
mãos. Foi preciso que viesse despertal-os a cobiça do es-
trangeiro. (') 

Resolvendo João III colouisar o Brazil, sem sacrifício 
do real erário, concedeu (de juro e herdade) a diversos 
donatarios a linha inteira do seu littoral com fundos para 
o centro, e poderes illimitados para o povoarem á sua custa, 
e estabelecerem alli os primeiros núcleos da governança. 

(•) E m 1530 uma náo franceza (Pélerine) havia recolhido de Per -
nambuco 5 mil quintaes de pão brazil , e outros productos ; deixando 
álli uma fortaleza guarnecida de mui ta gente, em logar da feitoria 
portugueza de seis homens que t inham encontrado I — Documentos á 
pag. 61 e 441 da « Historia geral do Brazil.» Vol. l .° do Sr. Adolpho 
Yarnhagen . Ed. de 1854. 
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As cartas regias, que, a beneficio d'estes proconsuics, dis-
pensavam todas as restricçõcs da Lei mental e outras con-
cernentes ao senhorio das terras, eram tão amplas, que 
despojavam a própria corôa do melhor dos seus direitos: a 
jurisdicção civil c criminal, que também entrava n'ellas 
como objecto do doação. (2) 

~ No acervo de poderes, que traziam os donatarios, vinha 
expressa a faculdade de crearem vil las, e debaixo de sua 
inspecção immediata fazerem eleger os membros do con-
selho. (3) 

Em virtude d'aquellas doações foram os concessionários 
erigindo pela costa e interior do paiz os mais antigos pa-
drões do governo local, onde a maxima parte dos esforços 
devo attribuir-se á solicitude dos particulares, que, com 
graves sacrifícios, fundavam as aldèas, e promoviam o seu 
incremento, até obterem para ellas o fòro de villas. 

Foi a capitania de S. Vicente a primeira colonia re-
gular. Ahi fundou Martim Affonso em 1531, (antes mesmo 
de lho ser passada a sua carta) a villa de S. Vicente quo 
foi a mais antiga de todas. 

Em 1546 creou-se a de Santos; cm 1560, a de S. Paulo 
que substituiu a de Santo André, já elevada em 1553; e 
em 1561 a de Itanhaen, que não chegou a prosperar. (4) 

(2) «Out ro s i m : lhe faço doação e mercê de j u r o e herdade para 
todo sempre, para elle, seus descendentes e successores no modo 
sobredito, da jurisdicção civil o crime da dita terra , da qual elle dito 
Mar t im Aífonso de Souza com seus herdeiros e successores usará na 
forma e manei ra seguinte » — Carta regia de 20 de Jane i ro du 1535. 

(3) Poderão fazer todas e quaesquer povoações, que se chamarão 
vi l las; terão termo, jurisdicção, liberdades e insígnias de villas, se-
gundo a forma e costumes de meus reinos.» (A mesma Car ta regia.) 
O inteiro theor pode-se vêr na «Revista do Ins t i tu to Historico Bra-
zileiro.» 

(4) Yeja-se a relação minuciosa d'essas e outras villas antigas da 
mesma capitania na — Memoria de Pedro Taques de A . Paes Leme. 
Publ icada pela « Revista do Ins t i tu to Historico. » Vol. 9.° pag. 13!). 
V. e também : F r . Francisco de S. Luiz (Cardeal Saraiva) e outros. 
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Assim nasceu entre nós o município, que em vez tio 
sor a obra do Estado, é ello quem o precede c forma o seu 
fundamento. Patriarcha dc todos os povos na infancia, é á 
sombra do sou tecto que se abrigam as primeiras famílias, 
e apprendem a doutrina social. 

Vem apêllo escrever aqui o que disso om sua linguagem 
candida e cheia do verdade um dos comparsas do Martim 
Affonso, que assistiu áquellas fundações: « O capitão-mór 
repartiu a gente n'estas villas, e fez n'ellas officiaes. Poz 
tudo em boa ordem de justiça, do que a gento toda tomou 
grande consolação por verem povoar villas, ter leis e sa-
crifícios, celebrar matrimonios, viver em communicação das 
artes, ser cada um senhor do seu, investir as injurias par-
ticulares, o ter outros bens da vida segura o conver-
savel.» (5) 

Parece a primeira vista, que no Brazil a constituição 
municipal foi um brinde da metropolo, ou uma officiosidade 
dos donatarios. Nem uma, nem outra cousa: surgiu das 
necessidades da população, quo se agglomerava e carecia 
de governo, como surgiam as construcções para agazalho 
dos habitantes, os fortes para a defeza do littoral e os 
templos para o exercício do culto. 

Si estava no programma das cartas d'el-rci, era como 
o vaticínio de um acontecimento que o tempo e as circum-
stancias forçosamente deviam realizar. A lei portugueza im-
primiu sómento ao município as formas do seu tempo, o 
nada mais. 

, O que tinha feito a coroa, senão entregar o paiz de 
feudo aos validos, reservando para si o dizimo o alguns 
tributos mais? Quanto aos donatarios, se prestaram algum 
serviço, também foram cm grando parto inspirados pela 
cobiça. Nas cartas regias tinham elles, além da terra para 

(5) Pedro Lopes. «Diár io» . Pag . 58, 
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si e toda sua descendencia, o dizimo do quinto dos metaes 
e pedras preciosas, a vintena do producto do pau brazil, 
o dizimo de todos os dizimos da coroa, o monopolio dos 
engenhos e marinhas; finalmente o direito de captivarem 
os Índios, de mandai os á Lisboa dispor d'elles como qui-
zessem, ou têl-os á serviço de seus navios. (6) 

O proprio Martim Affonso, a quem os chronistas dis-
siparam mais elogios, explorou algum d'aquelles mananciaes. 

Entre outras emprezas, falla-se de uma expedição mal-
lograda que fez pelo sertão do sul em busca de minas 
de ouro. (') 

O mais oneroso o rude do lento sacrifício de levantar 
povoados, erigir egrejas, fomentar o commercio e a agri-
cultura, alem dos baluartes para opporem resistencia ao 
assalto do gentio, tudo era feito mais com o suor e a bolsa 
dos particulares do que pela mão escassa dos governadores. 

Para se tirar a medida de tão custosos sacrifícios, e 
conhecer a serie infinita dos bemfeitorcs da antiga munici-
palidade, é preciso rastrear a chronica local do paiz, e estudar 
ahi a tempera rude do velho patriotismo, tenaz e ousado, 
em todos os monumentos que elle nos deixou. (8) 

(6) Das capitanias de cincoenta e mais legoas cada uma (sendo a 
de M a r t i m Affonso de cem) ficavam os donatarios senhores, cada u m 
de dez e mais legoas de terra sobre a costa, sem pagarem outro im-
posto alem do dizimo. 

M a r t i m Affonso podia m a n d a r para o reino até quarenta e oito 
Índios escravos annualmente . Os outros até t r in ta e nove. V . Cartas 
de doação. 

(7) Southey, « Historia do Brazil » vol 1.° Cap. 2.°, pag. 64.—Var-
nhagen, « Hist . do Brazil.» vol 1.° Sec. 3.a pag. 50. Ed. de 1854. 

(8) V e . «Memorias Históricas » do Monsenhor José de Souza Aze-
vedo P izar ro e Arau jo , publicadas no llio de Jane i ro em 1820.—«Dic-
cionario geográfico, historico e descriptivo» de Milliet de Saint-Adolphe, 
t raduzido com addições pelo Dr. C. Lopes de Moura. 

« Memoria de P . T. de A. Paes Leme. » Annaes do Bio de Janei ro 
por Bal thazar da S. Lisboa. « Corographia, » por Ayres de Cazal. « Me-
moria de S. Vicen te ,» por Fre i Gaspar da Madre de Deos. etc,, etc. 
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É sempre o piovo a abelha infatigavel quo mais. tra-
balha na eolrnêa da edificação social. Para contrastar a sua 
acção benefica n'aquolles tempos com a politica mesquinha 
do governo, citamos este facto que refere Milliet em seu 
Diccionario historico. 

Tinha a villa de S. Sebastião subido a esta cathegoria 
em 1636, quando seus habitantes, cultivando vários artigos 
de agricultura, fundaram alli uma fabrica de pannos do al-
godão, e ensaiaram o plantio das vinhas o oliveiras. O quo 
fez a metropole ? Mandou arrazal-as porque o vinho e o 
azeite, principalmente, eram productos que os regnicolas 
exportavam ! Não succedeu o mesmo com a primeira fabrica 
de fiação que appareceu em JVlinas Geraes, e a primeira 
typographia montada em 1750 no Rio de Janeiro? (9) 

(9) O Alvará de 5 de Jane i ro de 1785 ext inguiu afinal todas as 
fabricas de ouro, prata , seda, algodão, l inho e lã, que podessem existir 
no Brazil . 

A «Typographia do Rio», fundada , segundo consta, por Antonio 
Izidoro da Fonseca, foi sequestrada, e j un t amen te os impressos quo 
t inha feito. (1707) 





SECÇÃO V I I 

A extensão terri torial dos primeiros municipios cede a uma lei de 
decentralização inevitável. — Assim se multiplicam e se desenvol-
vem as municipalidades. — Como ellas se i n a u g u r a v a m . — M u i t a s 
se consti tuiram por mera vontade do povo, e independente de 
intervenção official. — O governo de Thomé de Souza não impede, 
antes desenvolve, a liberdade das camaras .—Inte rvenção destas 
nos negocios públicos como guardas da lei e do direito dos 
povos. — Representam contra o governo odioso de Duar te da 
Cos ta .—O primeiro procurador do povo que enviaram a Lisboa.— 
Outros actos de iniciativa municipal . 

A circumscripção territorial dos nossos primeiros mu-
nicipios era quasi tão vasta como são algumas províncias 
de boje. Novos povoados, que dentro d'aquelles limites 
adquiriam um certo grau de desenvolvimento, urgidos pela 
diíiiculdade de buscarem a justiça remota da cabeça do 
termo, aspiravam a independencia local, e constituiam-se 
em outros tantos municipios. 

As camaras centraes, por amor do "territorio, muitas 
vezes se oppunham a esses desmembramentos; mas o povo 
instava e, a final, vencia sempre. E assim que o phenomeno 
da decentralisação administrativa surge no berço dos povos 
como uma necessidade das circumstancias. Na vida social 
o município itnpõe-se pela exigencia publica: a mão do 
governo vem apenas homologal-o. 

Antigamente a forma official da investidura dos conse-
lhos era esta: Obtida a provisão régia, iam por ordem 
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superior os Ouvidores ao lugar, faziam eleger as camaras 
com os mais empregados; davam-lhes posse, e assignavam 
os limites do termo depois do terem feito levantar na praça 
a formalidade do pelourinho (1). Era este padrão a insígnia 
da justiça constituída, e por ventura uma semelhança da 
estatua allegorica que levantavam também na praça pu-
blica os municípios romanos, quando entravam no gozo do 
direito itálico. 

Todavia, muitos foram entre nós os municipios que se 
crearam sem a intervenção do poder central. Por si mesmo 
o povo se emancipava elegendo as suas camaras, quo por 
fim assumiam certo caracter de legalidade, umas vezes por 
homologação tacita do governo, outras por alvarás poste-
riores que vinham confirmal-as. Este acto do poder era a 
consagração do um acontecimento quo a politica d'aquelles 
tempos já reconhecia a necessidade do sanccionar, senão 
por amor da liberdade, ao menos pelo interesse da ordem 
e da publica segurança. 

Nem era tão fácil, a despeito do absolutismo da epoclia, 
suffocar a expansão popular que mais de uma vez se con-
stituirá em revolta permanente por amor da independencia 
local, ou da própria dignidade quando repellia o capricho 
de certos donatarios poderosos o dos seus apaniguados. 

Por não accumular muitos exemplos citamos apenas 
dois municipios que se constituíram por mera vontade do 
povo: 

Creada a Preguezia de S. Salvador de Campos em 1674, 

(') Columna de forma oitavada (geralmente de madeira) terminando 
por uma bandeirola armada sobre um cutelo, e, pouco abaixo, dois 
braços de ferro cruzados com argolões na extremidade. 

A h i com escandalo publico a tavam os escravos que cumpr iam a 
pena de açoutes. 

Mui to depois da Constituição foi que desappareceu este monu-
mento odioso, como em 1789 t inha t ambém a F rança abolido o supplieio 
do pilori, substituído pela exposição publica igualmente proscripta 
em 1832. 
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reuniram-se no adro da Egreja as pessoas mais gradas do 
lugar, e, reconhecendo a necessidade de um governo e leis 
que amparassem os fracos contra o insulto dos poderosos, 
armaram contra estes o povo que expulsou-os da terra ; 
elegeram a sua municipalidade, e mandaram de tudo tras-
lado ao Ouvidor do Rio do Janeiro em 1675, sendo por fim 
legalmente reconhecida em 1677 a villa de S. Salvador (s). 

Os antigos habitantes do Pindamonhangaba, recusando 
obediencia á villa de Taubaté, subornaram o Ouvidor de 
S. Paulo, que por casualidade estava presente, e em uma 
só noite levantaram pelourinho, elegendo juizes e ofiiciaes 
da camara. Queixando-sc os de Taubaté a S. Magestade, e 
defendendo-se peranto cila os novos munícipes, baixou a 
Carta régia de 10 de Julho de 1705 quo confirmou o acto 
popular, dando a villa por acclamada. (3) 

Havia já muito tempo que o estado politico do paiz 
tinha passado por uma transformação importante. As doa-
ções feitas aos primeiros governadores tinham revertido 
para a coroa; e, creado na Bahia um centro de governação 
geral para todas as capitanias, por força do Regimento de 
17 de Dezembro de 1548 e Carta Regia do 7 de Janeiro 
de 1549, que baixaram com a vinda de Thomé de Souza, 
foram cassados os poderes que em virtude das doações e 
foraes respectivos exerciam em terras do sua jurisdicção 
os primeiros donatarios. 

Izentos os conselhos municipaes da supremacia feudal 
destes exploradores ávidos que, como vimos, tinham não só 
a plenitude das jurisdicções, senão o direito de fazerem eleger 

(2) Milliet, « Diccionario Historico Geographico » verb. — Campos 
— a pag. 220 do 1.° vol. 

(3) « Memoria de P . T. de A. Paes Leme. » 
E ra Ouvidor o Dezembargador João Saraiva de Carva lho; e chefes 

do movimento : Braz Esteyes Leme, Antonio Bicudo Leme, Manoel 
da Costa Leme, João Corrêa de Magalhães e Pedro da Fonseca Maga-
lhães, todos de família distincta, o oppulentos. 
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á vontade os depositários do governo local, além das 
rendas e prestações tributarias de que se constituíam exac-
tores interessados, tornou-se a attitude moral dos munici-
pios relativamente mais livre e aproximada a Índole da 
instituição. 

Posto que os negocios da justiça e da fazenda se con-
centrassem então na autoridade de um Ouvidor geral e 
Provedor-mor, a administração benefica de Thomé de Souza 
melhorou muito a condição dos povos e o governo das 
capitanias, onde os degradados deixaram de occupar offieios 
públicos; houve um começo de milícia para defesa das 
villas; construiram-se n'ellas prizões e casas da camara; o 
regularisou-se o tabellionato, que nem livros tinha e vexava 
o povo com extorsões. 

Por falta de pessoas idóneas a administração local é certo 
que ficou em vários pontos reduzida a um juiz ordinário e 
dois vereadores: servindo um de thesoureiro, e outro de 
provedor; mas por compensação auferiu o serviço publico 
outras vantagens. (4) 

Então as camaras mais adiantadas começaram a intervir 
nos negocios públicos com certa energia constituindo-se 
guardas da lei e do direito dos povos, muitas vezes em 
antagonismo com a autoridade dos proprios governadores. 
Já em 1556 a da Bahia tinha dado um exemplo de inde-
pendencia, recusando a uma fidalga protegida dos governa-
dores a posso da ilha de Itaparica, que com quanto tivesse 
obtido de sesmaria, não a cultivara por si nem por seus 
herdeiros, como dispunha o Eegimento. (5) 

Nesse mesmo anno, alliando-se ao clero e ao povo es-
pesinhados pelo governo de D. Duarte da Costa e tropelias 
de seu filho D. Alvaro, mancebo imprudente e de máus 

(*) V". « Hist. do Brazil » por Varnhagen , vol. l .° Secc. 15 e 10. 
(5) A donatar ia era Violante de Tavora , mãe do conde de Cas-

tanhei ra ministro da coroa. 
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costumes, dirigiu á Côrte representações cnergicas, enviando 
para alli um procurador da cidade, o instando pela demissão 
do governador geral, que afinal veiu a ser substituído por 
Mcm de Sá. (6) 

Pouco depois, a*rainha Catharina, de Portugal, endere-
çava a essa mesma camara em termos benevolos uma carta 
soccorrendo-se de sua influencia para auxiliar os padres 
da companhia na conversão dos indios. Sempre solicita pela 
liberdade dos povos, mais tarde propoz ainda a referida 
camara ao governo da Côrte, bem que não fosse attendida, 
a conveniência de reduzir-se a quantia da alçada do Ouvidor 
geral, e de passar-se esta para um tribunal presidido pelo 
governador, e do qual faria parte a mesma camara. (') 

Pelo que deixa ver o Sr. Yarnhagen parece também 
que a camara da Bahia não annuira á acclamação de 
Phelipe II, quando em 1580 Portugal passou ao dominio da 
Ilespanha, visto ter-se effectuado aquelle acto sem a forma 
lidade do juramento, que só cm 1582 teve lugar perante a 
mesma camara por insistências da Côrte. 

Por fallecimento do governador Lourenço da Yeiga 
cm 1581 foi aquella mesma camara que, providenciando 
acerca de sua successão, tomou a si, juntamente com o 
e o Ouvidor geral, o espinhoso encargo do dirigir inte 
mente o governo do paiz. (8) 

(6) Sebastião Fer re i ra foi o procurador da cidade. Embarcando 
com o bispo da Bailia e outros para Lisboa, nau f raga ram e foram 
devorados pelo gentio. «Hist. do Brazil» por Varnhagen , vol 1.° pag3. 
219, 220 e 232. 

( ') Idem. Pag . 244. O tbeor da carta da Ba inha á pag. 236. 
(8) Idem. Pag. 280-283. E r a um dos vereadores o escriptor Gabriel 

Soares de Souza; juiz ordinário Francisco Fernandes Panto ja ; e Ouvidor 
Cosme Rangel de Macedo. 





SECÇÃO V I I I 

As camaras municipaes envolvidas em successos notáveis á entrada do 
século dezesete. — O domínio hollandez imprime nas do nor te 
uma organisação e s t r a n h a . — N o sul en t ram em luta obstinada 
com o jezuitismo. — At t i tude violenta das camaras do Iiio de J a -
neiro e S. Paulo. — Estas, adiando a aclamação do D. João IV", 
dão lugar a uma tentat iva de independeneia. — Resistem ao despo-
tismo do governador , que, impedido de en t ra r em S. Paulo , ca-
pitula com os insurgentes.— A do Rio do Jane i ro dozaggrava-so 
de insultos feitos por uma guarnição mil i tar remett ida de Lisboa. 

Diversos acontecimentos, mais ou menos ligados á exis-
tência municipal, tiveram lugar no Brazil durante a primeira 
metade do século XVII . A conquista do norte pelos hollan-
dezes, e no sul a questão do reconhecimento de D. João IV, 
gravemente implicada na luta do povo com o jezuitismo, 
entrclaçam-se na historia com a vida dos municipios. 

No dominio hollandez assumiu a nossa municipalidade 
uma constituição inteiramente estranha. Em lugar das ca-
maras, os invasores de Pernambuco instituíram desde 1637 
o seu regimen municipal de escabinos sob a presidencia 
do um membro denominado esculteto. Seu numero va-
riava conforme a importancia dos lugares; mas no conselho 
entravam, em partes iguaes, hollandezes e pernambucanos, 
além do presidente que om todo o caso era hollandez, o 
quo assogurava sempro a maioria em favor dos dominadores. 
O esculteto era,. a um tempo, o delegado executivo da 
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administração, promotor publico do lugar, c exactor da Fa-
zenda. Durou este estado de cousas até a restauração. (') 

Bmquanto as municipalidades do norte estavam assim 
absorvidas pelo estrangeiro, depois de haverem nobremente 
resistido ao inimigo no começo da invasão, as do sul en-
tretinham uma luta desabrida com os jesuitas sustentados 

I pelo governador do Rio de Janeiro e acariciados pela côrte. 
Estes padres, que a coroa subvencionava no Brazil 

com o encargo da catecheze, havia já muito tempo, quo 
por intermedio dos administradores ccclesiasticos, e com-
missarios do Santo Offlcio, intervinham em negocios tem-
poraes com desagrado geral dos habitantes. Não era só isso: 
a pretexto de doutrinar os indios livres que elles concen-
travam nas aldêas, dizia-se, que faziam alli um tal monopolio 
de seus serviços, empregando-os em seus engenhos e fa-
zendas, que os particulares não podiam recorrer áquelle 
único instrumento de trabalho, ainda mesmo pelo engaja-
mento, que os reverendos procuravam desacreditar como 
escravidão simulada; o que muitas vezes já tinha obrigado 
os povos a levarem ao throno suas queixas, outr'ora apoiadas 
por informações do governador do Pernambuco, D. Diogo 
de Menezes, contra os mesmos jesuitas (2). 

Por outro lado, a escravidão dos indios era em parte 
mantida pela lei, porque, si em geral tinham sido consi-
derados livres (3), a lei de 10 de Setembro de 1611 sujei-
tava-os a serviço como escravos por dez annos, quando 
prisioneiros em guerra justa e ncccssaria. A questão era, 

Por to Calvo tinlia cinco escabinos pernambucanos ; Goyana, 
I tamaracá , o Maurícia, quatro cada u m a ; Olinda, Igaracú e Cabo, 
trez. Varnhagen , « Hist . do Braz i l .» l.° vol., pag. 385. 

(2) Veja-sé o inteiro theor d essa informação, bem como a repre-
sentação da Camara da P a r a h y b a em 1610 sobro os inconvenientes 
do aldeamento dos indios, á paginas 409 e 471 da « Hist . do Brazil » 
do Sr. Varnhagen . Vol. l .° 

(3) Leis de 5 do J u n h o de 1605; de 4 de Março de 1008, c 3Q 
de J u l h o do 1609. 
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portanto, dc braços, escravos ou assalariados : d'ahi a irri-
tabilidade, até certo ponto desculpável, que se tinha apo-
derado dos ânimos. 

Em 1640 conseguem os jesuitas uma bulia do Papa 
que fulminava excoinmunhão sobre aquelles que tivessem 
Índios captivos, ou mesmo empregados em serviço. Apre-
sentada 110 Iíio de Janeiro, a Camara oppoz-se logo á sua 
execução, e o povo alvoroçado correu á portaria do col-
legio, onde obrigou os padres, de concerto com Salvador 
Corrêa de Sá, a entrarem em certo accôrdo; desistindo 
estes de intervirem na questão dos indios que estivessem 
em casas particulares, e retirando também a Camara os 
capítulos que havia deduzido em seu aggravo. (4) 

Em S. Paulo, onde reinava a mesma controvérsia e 
igual aversão ao governador, havia a Camara procrastinado 
a acclamação de D. João IY, o que deu lugar em 1641 a 
uma tentativa de independencia burlada pela abnegação 
de Amador Bueno a quem fôra offerecida a coroa, segundo 
rezam as chronicas. (5) Acclamou-se, por fim, o rei portuguez; 
mas a camara e o povo não se reconciliaram com o go-
vernador e seus jesuitas. 

Chocados os ânimos polo despotismo do governo, e, 
mais ainda, por demissões accintosas de certos funccio-

(4) Veja-se a escriptura d'essa transacção á pag. 113 do 3." vol., 
o 13 do 12.° vol. da « Revista do Ins t i tu to Historico. » 

O historiador Southey ju lga com demaziada severidade o movi-
mento popular do Rio de Jane i ro , elogiando o zelo dos jesuitas na 
questão da liberdade dos indios com grande desfavor pr inc ipalmente 
dos paulistas a quem apellida « caçadores de escravos», « Hist . do 
Brazil, » vol. 3.°, pags. 418, 442, 448, e 451. Ent re tan to , não se deve 
desconhecer os motivos de occasião que obrigavam a recorrer ao ser-
viço do indio. 

Quanto aos jesuitas, si o povo e as Camaras se podem acoimar 
de suspeitos, a lgum pezo merecem as informações que contra aquelles 
havia dado o governador Diogo de Menezes, pelos motivos que apre-
senta o Sr. Varnhagen á pags. 324 e 325 da « Hist. do Brazil . » Vol. 1.» 

(5) F r . Gaspar da Madre de Deos. « Memoria da Capit. de S. 
Vicente, » pag. 130. 
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narios bemquistos que haviam eido substituídos, com aug-
mento do ordenado, por homens indignos de confiança, o 
até officiaes mechanicos (6), elegeram quarenta o . oito do 
povo para defenderem os seus direitos, o embargaram o 
passo ao governador que, vindo de Santos para atacal-os, 
achou os caminhos cortados e defendidos por gente armada 
a ponto de capitular com os insurgentes; propondo-lhes que 
acceitassem as ordens d'El-roi, salvo a respeito do serviço 

^>dos indios si ellas não viessem a seu gosto. Em compen-
sação nomearia o governador dous directores de S. Paulo, 
e um de Santos, para a administração das minas. 

A camara da villa já tinha formulado capítulos, e en-
viado com elles á Lisboa o mesmo Amador .Bueno, e mais 
dous homens bons, deputados pelo povo. (') É digna de 
lêr-se a representação quo levaram ao throno, e vem tran-
scripta na obra do Sr. Varnhagen (Vol. 1°. pag. 410). Os 
jesuitas representaram também; mas só ao cabo de dez 
annos conseguiram restabelecer alli o collegio, segundo 
affirma aquelle historiador. 

Não era somente a oppressão do clôro quo fer iai os 
brios da municipalidade. A soldadesca accumulada no Eio 
de Janeiro por occasião da acclamação, abusando do sua 
força que orçava em mais de 1,200 homens de todas as 
armas, tinha-se desmandado a ponto de intervir também 
nos negocios da camara e da justiça a quem desattendia 
com insultos em face do proprio governador. Foi a attitude 

(e) O provedor da Fazenda , Domingos da Fonseca Pinto , foi 
substituído por Sebastião Fernandes Corrêa, que era tendeiro em S. 
Paulo , « His tor ia do Brazi l » por Varnhagen , vol. l.°, pag. 409. 

( ') Lu iz da Costa Cabral o Bal thazar de Borba Gato. « Memoria 
do P . Taques», vol. 12, pag. 23 da « Revista do Ins t i tu to Historico », e 
« Memoria de F r . Gaspar », pag. 134. 

Querem alguns que estes enviados fossem unicamente felicitar o 
novo rei do P o r t u g a l ; mas o Snr . Va rnhagen affirma o contrario por 
ter consultado, elle proprio, os Archivos da Camara de S. Paulo. « Hist . 
do Brasil ». Vol. 1.°, pag. 414, nota 2." 
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briosa da municipalidade, com a energia dos seus protestos, 
que enfreiou alli a insolência da guarnição e fez baixar a 
Carta Eegia de 26 do J u n t o de 1641, reprehendendo o 
governador e ordenando providencias. 

No anno seguinte, tratando a mesma camara de prover 
sobre a successão do Governador Luiz Barbalho, ainda lhe 
veiu ao encontro o sargento mór do mesmo presidio, ter-
minando a dissenção por ser a camara attendida no ag-
gravo que dirigiu á Coroa (8). 

Não era sem algum fructo que a municipalidade incutia 
então no animo dos povos ^quelles sentimentos do pun-
donor social: educava-os em boa escola, e attrahia assim 
os respeitos e consideração da própria corte. O Alvará do 
10 de Fevereiro de 1642 confirma esta asserção, concedendo 
aos habitantes do Eio de Janeiro as mesmas honras, pri-
vilégios e liberdades, que a Carta regia de 1." de Julho do 
1490, o leis posteriores, haviam outorgado á cidade do Porto. 
Mais tarde a Bahia, Pernambuco, S. Paulo, Pará, e Maranhão 
alcançaram os mesmos privilégios, de que adiante fallaremos. 

(8) U m e outro faoto constam dos « Annaes do Eio de Jane i ro », por 
Bal thazar da Silva Lisboa. Tomo 2.°, pags. 49 e 90. 





SECÇÃO IX 

Expellem as camara^ os jesuitas do nor te .—Dest i tuem no Rio de J a -
neiro o proprio governador. — A de S. Lu iz adherindo á revolta 
de Bequimão. — Epoeha de effervesceneia. — Procuradores das ca-
maras com os seus memoriaes em Côrte..— Manoel Guedes Aranha , 
e suas idéas arrojadas sobre a autonomia municipal . — Cartas ao 
rei em estillo arrogante. — As camaras intervindo em tudo, e 
afinal reduzidas por Cartas regias aos limites de suas attribuições. 
— Como se a t tenuam alguns dos seus desmandos no juizo sensato 
de um historiador. 

<> Quem se occupa da historia deve demorar-se junto ao 
berço dos povos. » 

Conformando-nos com este pensamento de Guizot, as-
signalemos o grau de supremacia que se arrogaram as 
camaras do Brazil até o século X V I I I por feitos de arro-
jada iniciativa; ora compellindo a metropole a suspender 
ou revogar os seus proprios decretos, por se oppôrem ao 
bem do paiz; ora castigando a prevaricação ou a cobiça 
dos altos funccionarios, e sempre ao lado do povo oppri-
miclo, ou revolto, pelos desmandos da governança. 

Foi assim que expulsaram do Maranhão os jesuitas, o 
com elles mandaram deportado para Lisboa o Padre Antonio 
Vieira, que a côrte portugueza havia posto alli como supe-
rior das missões. Destituíram do governo o proprio Salvador 
Corrêa, que era enthusiasta dos missionários, e entregaram 
a authoxudade a Agostinho Barbalho no Bio de Janeiro, 
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havendo quem affirmo que, processados era Lisboa os pro-
curadores da camara insurgente, não só voltaram d'alli 
absolvidos, como agraciados com as veneras da Ordem de 
Christo aos peitos pela munificência de D. Pedro, que então 
era Príncipe regente. (*_) 

Em 1684 adheriu a camara de S. Luiz á famigerada 
revolta de Bequimão, que constituiu alli uma junta pro-
visória no lugar do governador deposto,- e annullou a exe-
cução do odioso Alvará de 12 de Fevereiro de 1682, que 
havia creado no Maranhão uma companhia de eommercio 
privilegiada em favor de certos negociantes de Lisboa com 
grande detrimento dos povos. 

Mais ou menos nessa epocha de repetidas encandecencias, 
como procurador da camara do Maranhão, tinha Manoel 
Guedes Aranha apresentado em corte o seu famoso Memo-
rial, conhecido na historia com o titulo de Papel-politico, 
onde se encontram estes rasgos de autonomia local que 
fazem honra aos progenitores de nossa municipalidade : 

« Se os governadores representam as pessoas reaes, as 
respublicas (camaras e senados) representam os primeiros 
governos do mundo.» 

(( Chama o direito ás camaras guardas e vigias da lei, 
por serem os verdadeiros membros das respublicas for-
madas dos bons cidadãos e bons homens que os povos 
elegem por suas cabeças para, em tudo que poderem, terem 
por ofiicio melhorarem os serviços de Deus e o de seus 
príncipes, e o bem commum. Sem as taes guardas e leis, é 
impossível permanecer uma cousa sem outra. Menos, logo, 
pôde permanecer Estado, aonde, os que haviam de ser 
guardas, são opprimidos.» (2) 

(M Southey, «Hist . do Brazi l .» No ta do t raductor á pag. 285 do 
4." vol. 

(2) Manuscripto publicado por J . F . Lisboa nos seus «Aponta-
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Também é digna do menção a linguagem rude e alta-
neira com que as camaras desse tempo escreviam ao proprio 
rei, como se vê da Carta endereçada pela do Rio do Janeiro 
em data do 1." do Maio de 1654, queixando-se da Companhia 
geral do commercio. «Nossos clamores não chegam aos 
ouvidos de V. M. porque a Companhia tem poder o muita 
riqueza; e, quando chegam, não ó sorvido de nos dar cre-
dito. » (3) 

Eis o que se lê ainda em uma representação assignada 
em 19 do Abril de 1610 pela camara da Parahyba do 
Norte; 

« Temos razão do lembrar a V. M. a grande obrigação 
em que está aos moradores d'esta capitania na conquista da 
qual, sendo, como foi tão larga, se deixa bem entender o 
muito sangue que derramámos o o quo nos ha custado de 
nossas fazendas, sem ajuda alguma da de Y. M.» (4) 

Algumas vezes que se reuniam as cortes de Portugal, 
mandavam as Camaras procuradores com os seus memoriaes, 
onde, não somente produziam as queixas que a coroa indif-
feria, ou protelava, como propunham medidas de adminis-
tração necessarias á felicidade dos povos. Francisco da 
Costa Barros foi pelo Rio de Janeiro incumbido em 1641 
de uma d'essas commissões de honra, e consta que do Ma-
ranhão fôra também outro em 1674. 

Faziam grande cabedal d'essa regalia, porque o direito 
de representação era n'aquelles tempos uma valvula que 
raras vezes se abria para o desabafo dos povos, e por meio 

mentos para ã historia do Maranhão » e reproduzido pelo Sr. Con-
selheiro Perei ra da Silva, á pag. 179 do 1.° vol da «Historia da Fundação 
do Império.» 

(3) «Annaes do Rio de Jane i ro .» por B. da Silva Lisboa. I I I . 
pag . 221. 

(') «His t . do Brazil » por A. de Varnhagen , vol. 1.", pag. 471. 
Edie. de 1854. 
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d'ella obtiveram as camaras algumas reparações, mais ou 
monos demoradas. 

Ha formulas que, por outro lado, sendo apenas hono-
rificas e parecendo fúteis, exprimem pela jerarchia o valor 
real das instituições. N'esse caso estava o uso de trazerem 
as camaras pendão á frente em dias de festividade. Ha-
vendo entre o governador e a corporação municipal de 
Olinda um conflicto de etiqueta por aquelle motivo, e quei-
xando-se ambos á corôa, foi decidido: « Que não tinham os 
governadores a menor aiithoridade no pendão das camaras; 
e, não menos que elles, representavam estas a pessoa do 
rei.» (Provizão de 18 de Junho de 1677). 

Posto que tivessem o seu regimento limitado pelas 
Ordenações, foram todavia as camaras antigas arrogando 
a si diversas attribuições, umas virtualmente auctorisadas 
por condescendencia da metropole, outras nascidas do cos-
tume de serem convocadas pelos proprios governadores para 
decidirem sobre assumptos de maior gravidade. 

A seu turno convocavam ellas também as suas juntas; 
resolviam sobre a guerra, e os casos de successão nas vagas 
do governo; regulavam o valor da moeda; propunham tri-
butos, ou repelliam os que julgavam inconvenientes; e 
exerciam muitos outros actos de ingerencia administrativa 
que não estavam na esphera de sua competencia. (5) 

O melindre das camaras chegou ao ponto de se recu-
sarem a comparecer diante dos governadores, entendendo 
que á estes pertencia dirigirem-se em pessoa aos paços do 
Senado, quando necessitassem de ouvil-as a bem do serviço 
publico. 

Finalmente, baixaram as Cartas regias de 4 de De-

(5) Crearam até um ju iz do povo no Maranhão, que foi suppri-
mido pelo Governador Vaz de Sequeira, e, segundo o historiador Sou-
they, era uma imitação do que haviam praticado os patriotas de Évora 
em 1639. « Hist . do Braz i l» . Yol . 4.° pag. 27G. Nota. 
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zembro de 1G77 e de 12 de Agosto do 1693, que não so-
mente ordenaram a submissão d'ellas aos governadores, 
como lhes cassaram o uso de convocarem juntas. 

Com essas e outras disposições posteriores foram as 
camaras circumscrevendo-se aos limites naturaes da ins-
tituição. 

Injustos nos parecem todavia os historiadores, que 
sem attenção á força das circumstancias, teem lançado sobre 
a memoria das camaras primitivas a pecha de turbulentas 
e ambiciosas. 

Um dos mais sensatos attenúa assim algumas do suas 
faltas: 

« Necessidades urgentes da occasião; exigencias de uma 
sociedade nascente e não assentada ainda; abusos incessantes, 
como é da indole e natureza das instituições humanas, que 
aspiram sempre accrescentar o seu poderio e promover o 
seu engrandecimento, e quo so toleraram por parte dos go-
vernadores e da metrofiolo em consideração á conveniências 
do momento; e varias circumstancias mais, concorreram 
indubitavelmente para que algumas camaras do Brazil exer-
cessem acção valiosa nos negocios coloniaes, e avocassem 
direitos que lhes não eram consignados pelos códices da le-
gislação portugueza.» (6) 

Uzando de mais franqueza, diremos, que grande parte 
da responsabilidade por alguns excessos praticados pelas 
camaras nascia da politica dosazada da metropole, da ty-
rannia insolente do certos governadores, e da conducta in-
sidiosa dos jesuitas. 

Quando raríssimos eram os navios que largavam para 
Lisboa, e ao cabo de mezes traziam indefferidos ou sem 
resposta os aggravos do povo, podia elle cruzar os braços 
e gemer debaixo da prepotencia? 

(6) ((Historia da Fundação do Impér io» , pelo Conselheiro J . M. 
Perei ra da Silva. Vol. 1.» pag. 175. 
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Em face da própria coroa não se agitavam também 
as camaras portuguezas, como a de Lisboa que em 1601 
atreveu-se a embargar o serviço de oitocentos mil cruzados 
destinados ao rei, sem o voto do povo nas cortes? 

Sejamos gratos. Foi d'esse mesmo pundonor sempre 
agitado dos nossos primeiros munícipes que nasceram as 
flammas do heroísmo grego com que os antepassados re-
primiram a invasão estrangeira, e tantas provas de lealdade 
dissiparam com a metropole. 

Nem é novo na historia vêr surgir das commoções 
populares o amor da patria, mais altivo, ou mais retempe-
rado nas luctas. 



SECÇÃO X 

Rezenha de altos serviços prestados na guerra pela ant iga munic i -
palidade. — Expulsão dos francezes do Rio de Jane i ro o Ma-
ranhão. — Dos hollandezes no norte. — Cooperação activa das 
camaras até a entrega do Recife. — Digressão histórica sobre o 
quadro final da guerra . — As camaras do paiz concorrendo com 
cento e vinte mil cruzados para a metropole indemnizar o go-
verno hollandez e ser ret irada a sua esquadra do T e j o . — S o b r e 
todas distingue-se a camara da Bahia n'este sacrificio pecuniário. 

Memorando em seguida os actos de patriotismo que 
tanto na paz, como nos apuros da guerra, prestaram di-
versas municipalidades, rendemos aqui a homenagem que 
ellas nos merecem, e provamos a um tempo que algumas 
honras e privilégios, que alcançaram, não foram migalhas 
caidas da mesa complacente dos monarchas, senão o reco-
nhecimento de altos serviços que, quando premiados, já 
teem por si os diplomas conferidos pela historia. 

Desabrochava ainda o elemento municipal no Brazil, 
quando as camaras de S. Paulo, Santos, e S. Vicente, já 
tinham duas vezes deposto sacrifícios no altar da patria, 
correndo em auxilio de Mem de Sá, que não se atrevia a 
bater os francezes na enseada do Eio de Janeiro sem a 
participação valorosa dos moradores d'aquella capitania (]). 

Em 1615 também o povo do Maranhão expulsava 

( ') Carta da Camara de S. Paulo de 20 do Maio de 1561. Me-
moria do Pedro Taques, impressa na cc Revista do Ins t i tu to » e «His-
toria do Brazi l» pelo Visconde de Por to Seguro. Vol. 1.° pag. 297. 
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Bavardiero, sendo a esse tempo já remunerada a camara 
de S. Luiz com uma légua de terras para seu patrimonio. 

Occupada a Bahia pelos hollandezes em 1624 e aprisio-
nado o governador, a camara, que com os seus munícipes 
tinha-se concentrado fora dos muros, organisou ahi de ac-
cordo com D. Marcos a celebre resistencia operada por 
vinte e sete companhias de guerrilheiros, que, em quanto 
não chegava de Lisboa a esquadra libertadora, investiram 
diversas vezes o inimigo entrincheirado, deixando mortos 
na praça os dous chefes hollandezes, Van Dorth o Alberto 
Schottcns (2). 

Quando em 1638 foi outra vez acommettida a Bahia, e 
derrotado em pessoa o príncipe do Nassau, fez a camara 
um generoso donativo para remunerar serviços que haviam 
prestado as tropas de Pernambuco (3). 

Esquecendo rivalidades intestinas, concorreu a camara 
de Belem com prestimoso auxilio em favor dos mara-
nhenses que em 1643, sob o cominando de Antonio Muniz 
e Antonio Teixeira de Mello, haviam gloriosamente iniciado 
esse movimento popular do insurreição donde no anno se-
guinte resultou a entrega do Maranhão pelos hollandezes, 
e mais tarde a victoria final de Pernambuco (4). 

Foi a mesma camara do Pará que em 1647, exprobrando 
a inércia do capitão-mór Lucena resolvido a desamparar 
a cidade ameaçada pelos hollandezes o recollier-se ao forte 
de Gurupá, instigou aquelle commandante a ir assaltar o 

(2) «His tor ia geral do Brazi l» pelo Visconde de Por to Seguro 
Vol. 1.® pag. 473. 

(3) Southey, « Historia do Brazi l» , Vol. 2.® pag. 371. 
(*) O auxilio do P a r á constava de uns oito centos homens, cin-

coenta e quatro canoas, a lguma arti lheria e munições; sendo com-
mandan tes : Pedro da Costa Favella , Bento Rodrigues de Oliveira, e 
Ayres de Sousa Chichorro. «Histor ia do Braz i l» pelo Visconde de 
Por to Seguro. Vol. 1.® pag. 600, e 2.® pag. 721. 
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inimigo na posição que oecupava, ganhando sobre este um 
assignalado triumpho (6). 

Finalmente em toda a guerra hollandeza, tão farta de 
episodios de valor espartano, não só as camaras do paiz, 
como a generalidade dos seus municipes, cumpriram no-
bremente o seu dever. 

E fora de duvida, que depois da vergonhosa derrota 
do Conde da Torre, (generalíssimo que tinha vindo ao Brazil 
á frente de uma esquadra soberba) já se dispunha o esmo-
recido governo da metropole a entregar a conquista aos 
hollandezcs, ou sujeitar-se a um tratado do paz com estipu-
lações indecorosas, quando o povo brazileiro tomou por si 
a patriótica resolução de sacudir o jugo dos oppressores, 
dirigindo André Vidal e Fernandes Vieira o grande mo-
vimento que, rompendo no Maranhão, desenvolvcu-se em 
Pernambuco onde, depois de renhidos combates, terminou 
pela restauração gloriosa do Recife. 

Foram os habitantes do paiz que se libertaram com 
a tenacidade dos seus chefes o o auxilio dos povos cruel-
mente abandonados pela coroa portugueza, que, em lugar 
de soccorrel-os, consultava estadistas, ouvia os padres, o 
até appellava para o parecer do Santo Officio (6). 

Obstinando na peleja os dous guerreiros, auxiliados 
pela indómita coragem de Camarão e Henrique Dias, feriram 
batalhas gloriosas como a dos montes Guararapes, que na 
opinião geral dos historiadores foi o golpe mortal do do-
mínio hollandez, e até assestaram canhões sobro o Recife 

(5) Southey, « Historia do Brazil ». Vol. 4.° pag. 153, onde se 
deixa vêr que Lucena dera provas de fraqueza na sua pr imeira reso-
lução, e por isso fôra mett ido em devassa. 

(6) O padre Antonio Viei ra , no parecer que deu escripto no seu 
denominado — Papol Por te —, declarou-se pela entrega do Brazil aos 
hollandezes ; ferindo com alguma aerimonia as intenções com que os 
chefes da revolta pernambucana insistiam no movimento. Veja-se a 
transcripção d'eàse arrasoado na « Historia » de Southey. Vol. 3.° pag. 
302 e seg. 
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que podiam ter penetrado, se houvesse abastecimento de 
polvora. 

O governador da Bahia tinha-lhes negado auxilio; e 
já no fim da guerra foi que appareceu a frota da Com-
panhia do commercio a que os insurgentes recorreram para 
ajuda]-os no bloqueio. Sustentam alguns historiadores, que 
seus commandantes recusaram o serviço dos navios, alle-
gando que tinham as mãos atadas por instrucções do 
governo, e só a muita instancia de Vidal e Fernandes Vieira 
prestaram algum soccorro; sendo ainda assim a investida 
do Becife realisada por forças de terra sob o commando 
destes e de Henrique Dias, que foram os primeiros a avan-
çarem sobre os fortes ('). 

Digamos ainda de passagem; que quando os caudilhos 
da revolução encetavam a guerra por sua conta, receberam 
do Portugal ordens terminantes para deporem as armas 
e entregarem Pernambuco aos hollandezes. Desobedeceram 
á intimação, e proseguiram na lucta com os .seus proprios 
recursos (8). 

Eis o que a respeito da nobre roluctancia de Vidal 
escreveu Southey, lavrando do um golpe o seu mais formozo 
elogio: 

« Sendo as ordens tão explicitas, só uma virtude heróica 
teria a força de caracter necessaria para discernir quando 
a obediencia cessa de ser o dever do soldado. Esse que é 
o maior dos louvores a que pôde aspirar um militar, elle 
o mereceu plenamente » (9). 

Não ha duvida que o intrépido brazileiro, de quem 

(7) Southey, « Historia do Brazi l ». Vol. 3.° pag. 322. « Castrioto 
Luz i t ano» . 10. 11 — 13. 

(8) Ent re tan to , sabendo a Côrte do br i lhante suceesso da primeira 
bata lha dos Guararapes, cuidou logo em dar a Theodosio, filho mais 
velho do rei , o t i tulo de príncipe do Brazil . 

(9) «His tor ia do Brazi l» . Yol . 3." pag. 230. 
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outro historiador disse também que lhe faltava um Plutarcho 
para teeer-lhe os louros, foi o vulto legendário da campanha. 

Para impôr a sua gloria nos annaes do proprio or-
gulho luzitano, ahi ficou a celebro Carta regia de 2 de 
Novembro do 1654, que, confirmando André Yidal no cargo 
de governador do Maranhão, traz uma exposição de mo-
tivos tão honrosa no resumo dos seus feitos, que bastaria 
esse documento só para immortalisal-o (10). 

Concluída a guerra, fizeram ainda as nossas camaras 
um sacrifício pesadissimo. Despeitada a Hollanda pela der-
rota que soffrera, mandou ás aguas do Tejo uma esquadra 
impondo ao governo portuguez condições desaforadas, que 
a muito custo, e por mediação da Inglaterra, se resolveram 
cm quatro milhões de crusados que Portugal sujeitou-se a 
pagar pela victoria que lhe puzemos nas mãos! 

Por instrucções que de lá vieram coube ao Brazil 
entrar com a quota annual de cento e vinte mil cruzados, 
que em deseseis annos prefaziam quasi a metade de toda 
a indemnisação! 

Juntou-se ainda a isto a somma de vinte mil cruzados 
annuaes que se pediu para auxiliar o rico dote promettido 
ao rei de Inglaterra que ia cazar-se com a infanta D. Ca-
tharina; sendo o governador Barreto encarregado de so-
licitar das camaras do Brazil a votação de ambas as quantias. 

Deixemos que Rocha Pit ta exponha aqui o generoso 
acolhimento que dou a camara da Bahia ao sacrifício exi-
gido do paiz, e folgamos de transcrever em seus termos 
originaes para mostrar também de quanta liberdade pratica 
uzava-se já naquelle tempo em relação á vontade dos povos : 

«Convocou o governador a palacio os senadores que 
aquclle anno tinham o governo do corpo politico da repu-

(10) Veja-se o topico d'essa Carta regia, t ranscripto na obra citada 
do Visconde de Por to Seguro á pag. 677. do Yol . 2.° 
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blica, e, propondo-llics a Carta c ordens reaes, achou nelles 
o agrado e zelo que a nobreza da Bahia sabe ostentar cm 
todas as acções do serviço dos nossos monarchas. Respon-
deram : que proporiam a matéria no senado da camara 
aos homens bons e da governança, com cujo parecer por 
direito e estillo se costuma tomar assento cm negocios se-
melhantes com assistência, beneplácito, e concurso do povo, 
esperando que não haveria duvida mais que na forma em 
que se haviam do repartir por todas as provindas do 
Brazil os 120,000 cruzados» (u). 

Dos cento e quarenta mil que tiveram de levantar em 
todo o paiz, incluído o dote da infanta, concordou a camara 
em tomar sobre si oitenta mil cruzados, dividindo os ses-
senta mil restantes por todas as mais capitanias do Brazil. 

( u ) «Amer ica Por tugueza» , L. 6.° $ 8.° 



SECÇÃO X I 

Títulos e honras que por S3US feitos obt iveram algumas camaras. — 
Regalia de serem offieiaes delias os nascidos no paiz. — Rivalidade 
geral por este motivo. — A revolta de Olinda e outras. — Alvarás 
concedendo os mesmos privilégios da cidade do Por to ás do Rio 
de Janei ro , Bahia, Pa rá , S. Paulo , Pernambuco e outras. — E m 
que consistiam elles. — Distincção de classes no Brazil . — Como a 
inferior se foi rehabil i tando pelo t rabalho e pelos serviços mili-
tares. — Degradados excluídos dos cargos públicos. — Elles não 
povoaram o Brazil . 

Para dar aqui uma copia minuciosa de todos os mais 
serviços que prestaram as camaras até o começo do presente 
século, fora preciso escrever grande parte da nossa historia : 
tanto a actividade municipal se achava então envolvida, na 
corrente geral dos acontecimentos. 

Em recompensa dos actos mais relevantes, obtiveram 
algumas delias varias honras e privilégios, que julgamos util 
mencionar pela importancia que accarretavam segundo as 
idéas do tempo, e á vista do modo por que estavam orga-
nisadas as differentes classes da sociedade. Comecemos pelas 
honras. 

Teve a camara do Eio de Janeiro por Decreto de 13 
de Maio de 1810 o titulo do — leal, por haver contribuído 
para a expulsão dos piratas que infestavam os mares d'esta 
província. 

A de S. Paulo foi em 1721 condecorada com a honra 
do Cavalleiros fidalgos, com que se distinguiam os seus 
membros. 

Pela Provisão do 18 de Junho do 1677 todas as ca-
maras do Brazil gozavam da regalia de trazerem, como já 
uma vez dissemos, pendão á frente em dias festivos, e de 
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oecuparem a direita dos governadores em occasiões de 
cortejo. 

O Alvará de G de Junho de 1647 considerou a do Eio 
de Janeiro proprietária dos cargos do Capitão-mór, e Al-
caide-mór com a guarda das chaves da cidade por sua 
ausência. 

Concedeu-lhe igualmente o Alvará de 16 de Setembro 
do 1644 a importante attribuição de nomear governadores 
em falta de successão legitima para este emprego. 

Esse direito de prover interinamente sobro a governança 
da capitania já não ora uma concessão puramente honori-
fica, como as outras; mas o exercício do um poder politico 
que, não estando na esphera ordinaria das camaras, expri-
mia a necessidade de ser confiado a quem parecesse mais 
digno aos olhos da coroa. 

Em virtude das Provisões de 23 do Julho do 1745 e 
4 de Março do 1747 também se permittiu ás camaras de 
S. Paulo, e de S. Luiz do Maranhão, um privilegio assaz im-
portante que era, o de não terem officiaes que não fossem 
nascidos nas capitanias respectivas ; ficando algumas outras 
compostas de igual numero de uma e outra procedencia con-
forme as Provisões e Avisos quo baixáram em seguida. 

Para se comprehender o alcance d'cste privilegio e o 
fervor com quo os povos ambicionavam a participação ex-
clusiva dos filhos do paiz nos negocios da governança, basta 
recordar aqui os tumultos que por esse motivo occorreram 
em varias capitanias. 

Entre elles, são familiares na historia a revolta de 
Olinda, conhecida pela designação vulgar do guerra dos mas-
cates, ao tempo cm que foi o Eecife elevado á cathegoria 
de villa; e o celebre movimento eleitoral do Eio de Janeiro 
em 1707 em quo os filhos do reino e os naturaes da terra 
disputaram com furor os lugares da vereança, sendo essa 
lima das mais tempestuosas luctas de que houve exemplo 
nos annaes da eleição colonial. 
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Nascia esse espirito do rivalidade do zelo, até certo 
ponto desculpável, com que os descendentes dos antigos 
povoadores do paiz se resentiam do verem as posições 
officiaes geralmente occupadas por adventícios, que, além de 
ineptos, não tinham nomes de família para recommonda-los 
nem documento algum de serviços proprios ou de seus an-
tepassados. 

Vejamos agora em que consistiam os privilégios que a 
antiga monarchia tinha outorgado á camara o aos mora-
dores da cidade do Porto, e foram depois extensivos ao 
Eio de Janeiro por Álvara de 10 de Fevereiro de 1642, á 
Bahia pelo de 22 de Março de 1646, ao Pará pela Provisão 
do 20 de Julho do 1655, a S. Paulo em 1730, assim como 
a Pernambuco e outras cidades mais em differentes occa-
siões. 

Eram estes os privilégios: Na inscripção dos pelouros, 
para votarem e serem votados nos cargos do conselho, só 
entravam os homens limpos o de boa geração; nobres, fi-
dalgos da casa real, infanções, e descendentes de conquis-
tadores, ou povoadores, que haviam occupado emjiregos 
públicos. 

A camara e os moradores das cidades privilegiadas não 
podiam ser postos a tormento senão nos casos em que pu. 
desse este ser applicado aos fidalgos, com os quaes ficavam 
a esse respeito equiparados. 

Somente podiam ser presos em suas casas ou castellos; 
tinham direito ao uso de armas oífensivas ou de defesa; 
não eram obrigados a aposentadorias, nem a servirem em 
tropas pagas; não sc lhes podia apenar o gado, e nem os 
seus creados ou fâmulos estavam sujeitos a recruta-
mento. (') 

(•) Taes foram as liberdades e isenções dos moradores do Por to , 
segundo as Cartas regias de 1.° de J u l h o de 1490, de 4 do Novembro 
de 1596, e A lva rá de 28 de Jane i ro de 1611. 
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Do exposto é fácil concluir que, também no Brazil, se 
instituirá uma especie de nobreza a cuja classe contrapu-
nham-se outras que não gosavam dos mesmos direitos e 
regalias; subsistindo, como em Portugal, a mesma distineção 

' odiosa de peões que vinham a ser: os mercadores de re-
talho, os homens do côr, fossem libertos ou ingénuos, os 
mechanicos, operários, degradados, e os judeos mais perse-
guidos que todos os outros. (2) 

Como eram os peões que se davam ao trato commercial 
—e ao serviço do exercito e armada, as fortunas que alcan-

çaram por aquella profissão, e alguns postos que outros 
obtiveram no serviço das milícias e ordenanças, foram com 
o andar do tempo habilitando-os a gozarem dos mesmos 
foros e mercês que competiam á nobreza. 

Para esse trabalho de nivelamento social, posto que 
vagaroso, força é reconhecer que concorreram indirecta-
mente algumas disposições legislativas quo deram espaço á 
nobilitação das classes inferiores (3). Comtudo, si alguma 
cousa deveram á influencia das leis, foi mais o esforço nobre 
do trabalho, estimulado pelo abatimento em quo jazia essa 
parte da população, quem sobrelevou o bastardo ao nivel 
do homem limpo e do servidor benemerito. 

Assim é que em todos os tempos se tem rehabilitado 
o povo servo e opprimido, vindo a formar um dia a parte 
mais activa, numerosa, e consistente da sociedade, cm van-
tagem do proprio movimento municipal quo se alarga e 
abastece de novos princípios de vida, até robustecer a con-
stituição politica dos povos quo aspiram a grandes destinos. 

(2) Veja-se o alcance da palavra peão como definiam o Alva rá de 
20 de Abr i l de 1775 l 63, e a Provisão de 8 de Maio de 1705. 

(3) En t r e outras, o A l v a r á de 23 de Fevereiro de 1797 dispoz: 
que os peões, que houvessem sentado praça voluntar iamente e ser-
vissem o tempo da lei, ficavam livres e dispensados de todas as inlia-
bilidades que, por sua humildo origem ou por qualquer outro impe-
dimento, lhes pudessem obstar a concessão de honras, e mercês por 
parte da corôa. 
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Por vir a talbo do occasião, e ajustar-se ao modo por-
que no Brazil se emancipou a classe dos peões, recordemos 
aqui o que disse Alexandre Herculano acerca dos grémios 
populares ao tempo da fundação da monarchia portugueza. 

« A instituição e a multiplicidade dos conselhos, gra" 
dualmente aperfeiçoados, fortalecidos, chamados á vida po-
litica, não era mais do que a transformação lenta de uma 
parte d'essa população aviltada, de que nasceu a classe 
media, a mais forte e a mais poderosa das sociedades mo-
dernas ». (*) 

Todavia, no Brazil por largo tempo durou ainda o 
estigma impresso pelo fanatismo religioso sobre a classe 
dos judeos e christãos novos, e que muito mais tarde 'se 
foi desvanecendo com o tempo e com a politica reparadora 
do ministro de D. José. (5) 

Quanto aos degradados, por sua condição criminosa 
foram sempre repellidos dos cargos públicos. Também não 
era esta classe tão numerosa, como se presuadem muitos, 
chegando-se a acreditar que o Brazil inteiro fôra povoado 
por esse refugo expulso da metropole. 

Felizmente não é mais preciso combater osta crença 
errónea, depois que o autor da Historia da Fundação do 
Império elucidou com tanta critica e boa copia de subsidios 
essa questão, que não deixa de ser delicada por affectar 
um pouco o nosso melindre de povo, aliás, bem nascido e 
educado. (") 

(4) « Historia de Po r tuga l» Vol. 3.» Liv . 7." Pag . 224. 
(5) A Lei de 25 de Maio de 1773 restabeleceu os christãos novos 

oriundos de sangue mouro ou judeo. 
(6) Yeja-se o que diz o Sr. Conselheiro Perei ra da Silva, á pag. 

188 e seg. do 1.° vol. da obra citada. 





SECÇÃO X I I 

A independencia do Brazil e a municipalidade á testa do movimento 
desde 1821.—Actos de heroismo das camaras da Bahia e P e r -
nambuco Reagem contra as tropas portuguezas e as insolências 
do general Madeira. — A do Rio de Jane i ro consegue a convo-
cação de uma Cons t i tu in te .—Trecho da falia de José Clemente 
em deputação para aquelle fim. — Acolamação imperial a esforços 
da mesma camara e das de outras províncias. 

Não devemos concluir o presente retrospecto sem com-
memorar, ainda que de relance, a parte activa e immediata 
que tiveram as camaras do paiz no glorioso succosso de 
sua emancipação politica. 

Não foi a independencia do Brazil, como a divindade 
dos gregos, o fructo instantaneo de um cerebro eleito para 
o prodigio. Yeiu das entranhas do passado, como todas as 
evoluções sociaes sujeitas á lógica inexorável dos aconte-
cimentos. 

O publicista que esclarece; o povo que retira a venda 
dos olhos; o soldado que baratêa o sangue, e a burguezia 
os seus haveres, quando assim o querem os interesses da 
liberdade, todos a um tempo foram em nossa patria os 
fautores da grande revolução. E é por isso que a mu-
nicipalidade brazileira também se desvanece de orgulho 
por ter accarretado a sua pedra para o edifício. 

Efectivamente, estiveram em scena as nossas camaras, 
desde que foi iniciado o movimento em 1821; posto que a 
opinião vulgar attribua o germen de nossa autonomia á 
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transferencia da côrte portugueza para o Eio de Janeiro, 
pelo simjiles facto de haver trazido para ahi um punhado 
de luzes, e melhorado alguns ramos da administração pelo 
molde gasto da velha rotina de Portugal. Entretanto, seja 
dito de passagem, o governo em tempo algum cogitou 
sequer de dotar o paiz com um systhema geral de liberdades 
civis e politicas que, alterando a vida organica dos povos, 
excitasse n'elles o estimulo de aspirações mais elevadas. 

Que importava o dizer-se, que a Carta de lei de 16 de 
Dezembro de 1815 tinha-nos vindo arremessar dos hombros 
a libré do colono, quando em 1817 o cadafalso era ainda o 
apanagio dos que sonhavam com a liberdade ? 

Seguramente, a pcrmanencia da velha côrte no Brazil, 
sustida n'um exercito e no conselho de aulicos fementidos, 
cm vez de acariciar a faisca das ideas livres, teria sempre 
o cuidado do suffocal-a onde quer que surgisse com alguns 
visos de commettimcnto. 

Com a revolução hcspanhola que, alastrando no Porto, 
havia passado também ao norte do Brazil em Janeiro de 
1821, foi que começou a agitar-se entro nós o movimento 

1—|áe adhesão ás cortes de Lisboa, no qual tiveram já as 
nossas camaras uma parte immediata e muito decisiva. 

Na esperança de obterem vantagens da libérrima con-
stituição que de lá se promettia a todos os povos do Eeino 
Unido, foram as capitanias substituindo entre nós a auto-
ridade dos governadores pelas suas juntas provisórias, e an-
tecipando o juramento constitucional quo em toda a parte 
corriam a prestar nos paços da municipalidade. 

E, como a fé dos povos não se illudo por muito tempo, 
cedo conheceram os patriotas mais avisados que o desígnio 
das cortes, installando juntas governativas em todo o paiz 
sem um centro geral de direcção, era enfraquecel-o pela 
discórdia o preparar o caminho para a recolonisação. O 
Decreto, que com essas vistas mandara retirar para a Eu-
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ropa o príncipe D. Pedro, burlou-se pela iniciativa quo 
tomara o partido da independencia a quo estava ligada a 
camara do Rio de Janeiro, promovendo ella, de concerto 
com os políticos mais sagazes, representações de varias pro-
víncias afim de obstar-se a sahida do príncipe e resistirem 
d execução d'aquelle, e outro Decreto que mandava extin-
guir no Brazil todos os tribunaes e repartições creadas de 
1808 em diante. 

Foi a camara de S. Paulo, convocada pelo Ouvidor do 
então, uma das que mais se distinguiram, enviando ao Rio 
de Janeiro a famosa deputação da qual fazia parte com 
outros José Bonifacio, instando pela conservação do prín-
cipe que já se dispunha a seguir para a Europa. 

A esse mesmo tempo, constituindo-se interpreto da von-
tade do povo e commercio do Rio de Janeiro, o Senado da 
camara,' presidido por José Clemente, conseguia de D. 
Pedro a celebre audiência de 9 de Janeiro de 1822 em quo 
o persuadira a ficar no Brazil. Yarias camaras da província 
fizeram-se igualmente representar n'aquelle acto quo era 
então o anhelo de todos os brazileiros sensatos. 

N'esse golpe de consumada politica, que tanto veiu a 
influir nos negocios da independencia, força é reconhecer 
que a municipalidade foi uma das alavancas da situação. 
D'ahi por diante as cortes de Lisboa despeitadas não fizeram 
mais do que impellir o carro da revolução tão sabiamente 
dirigido pelo primeiro ministro do príncipe. Yindo de lá 
expedições ao mando de generaes façanhudos para espe-
sinharem as províncias quo foram successivamente adherindo 
ao governo de D. Pedro, muitas do nossas camaras oppu-
zeram exemplos de resistencia que seria longo referir. 

As de Pernambuco tinham já influido para o movi-
mento popular de 25 de Fevereiro donde resultou expel-
lir-se o detestado batalhão dos Algarvos, quando remettido 
de acinte para a Babia o general Madeira, também a ca-
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mara respectiva interpoz o valimento, que pôde, afim do 
obstar a posse do mando a esse verdugo que veiu a tornar-se 
alli o mais cruel e desaforado instrumento do odio luzitano. 

Conhecidos Sito igualmente os esforços que por iniciativa 
dá camara de S. Francisco fizeram as villas de Maragogipc, 
Santo Amaro, -I tapicuru, e mais que todas a Cachoeira, no 
empenho de resistirem ás atrocidades d'aquelle déspota 
sanguinario. 

Não se descuidava por outro lado a camara fluminense 
do acercar de prestigio a pessoa do príncipe, respondendo 
ao menoscabo com que as cortes portuguozas começavam a 
tratal-o. Foi assim que, associada aos votos do povo e da 
imprensa, concorreu para que aceitasse D. Pedro o titulo 
de Defensor perpetuo, que tanto contribuiu para affeiçoal-o 
á causa commum dos brazilciros. 

De um lado as côrtçs, do outro o governo servil de 
Lisboa, cada dia tomavam acerca do Brazil resoluções mais 
oppressivas; e os poucos deputados que alli tínhamos não 
só eram esmagados pelo numero, como aturdidos pela vo-
zeria injurianto dos truões ridículos da democracia. Começou 
então a vingar no Bio de Janeiro o plano de crear-se uma 
assembléa legislativa. 

Em sessão de 8 de Fevereiro de 1822 já o Senado da 
camara havia resolvido submcttel-o á consideração do prín-
cipe, não sendo desde logo approvado, por terem os povos de 
Minas Geraes preferido a eleição de um Conselho de procu-
radoros do província ao lado do poder executivo. Entretanto, 
ao cabo de tres mezes, insistindo a camara no mesmo pen-
samento e cobrindo-se com a voz do povo já illustrado pelos 
escriptos de Joaquim Gonçalves Lodo aconselhava de 
novo a D. Pedro que afinal decidiu-se a assignar o Decreto 
de 3 de Junho desse mesmo anno, convocando uma consti-
tuinte brazileira. 

(') Publicados no periodico Reverbero. 
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Tão imponente se mostrára n'essa occasião a vontade 
municipal, que não devemos omittir aqui as palavras me-
moráveis com que José Clemente Pereira encerrou a falia 
dirigida ao príncipe em nome do Senado : 

«Para que, senhor, produzir motivos de persuasão 
aonde o arbítrio na escolha falta ? Está escripto no livro 
das leis eternas que o Brazil deve passar hoje á lista das 
nações livres: é decreto do Arbitro do universo, que ha de 
cumpi-irse, queiram os mortaes ou não; que a ninguém é 
dado impedir a sua marcha ». (2) 

Não estando ainda o príncipe decidido a proclamar de 
súbito a independencia do Brazil, liam-se todavia no seu 
manifesto de 1.° de Agosto estas phrases dignas de reparo : 

« Accordemos, generosos habitantes deste vasto e pode-
roso império! Está dado o grande passo da vossa indepen-
dencia e felicidade ha tanto tempo preconisadas pelos 
grandes politicos da Europa. » 

Finalmente, precipitaram-se os acontecimentos com os 
últimos decretos que lhe vieram de Portugal, annullando 
todos os seus actos; mandando responsabilisar os seus mi-
nistros ; e substituindo-os por outros, nenhum dos quaes 
era brazileiro! 

Acabou de irrita-lo a carta particular de 5 de Agosto, 
quo na mesma occasião lhe enviára D. João VI exhortando-o 
a obediencia. 

Si o grito do Ypiranga foi arrancado pelos últimos 
golpes desfechados sobre a dignidade do príncipe e o amor 
proprio dos brazileiros, não é menos certo qtie, cedo ou tarde 
faria ouvir-se de concerto com a vontade unanime do paiz. 

(2) Este documento precioso, pela estensão e vivacidade com que 
desenvolve o assumpto, vem publicado na Collecção de leis brazileiras 
de Nabuco á pag. 279 do Tomo 3.° com data de 23 de Maio de 1822. 
E m seguida o Termo de Yereança em que a Camara recebeu a repre-
sentação do povo e resolveu dirigi-la ao príncipe. 
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Na acclamação' do Imperador, que foi um complemento 
d'aquelle desenlace, todos sabem a parte que teve ainda a 
camara do Eio de Janeiro com outras de differentes pro-
vindas, representando para quo cila se realizasse a bem da 
gratidão que lhe deviam os povos, o da integridade nacional 
que era preciso assegurar sobre as bases da monarchia 
alliada ás esperanças do uma constituição que satisfizesse 
os votos de todo o paiz. (3) 

(3) Veja-se a pag. 223 e 305 da « Historia da Fundação do I m -
pério » Vol . G.° não só o manifesto da camara do Rio de Janei ro , 
como o inteiro theor da acta de 12 de Outubro que, referindo as so-
lemnidades da acclamação imperial, menciona os procuradores que 
pelas camaras desta província figuraram naquella ceremonia. 



SECÇÃO X I I I 

Ju ramen to da Constituição. — Par t e interessante que tomaram as ca-
maras. — A do Rio do Jane i ro á f rente do movimento. — O seu 
Edi ta l e a representação quo dirigiu ao Imperador . Pactos 
subsequentes que vieram confirmar o bom senso da municipal i -
dade em reclamar desde logo o j u r a m e n t o da Constituição. 

Ainda uma voz no scenario dos grandes successos appa-
rece a figura prestigiosa das camaras municipaes, ligando 
o seu nome a uma das paginas mais fecundas de nossa his-
toria politica. Tendo-se desvelado pela independencia do 
paiz, não era possivel cruzarem os braços quando o fructo 
mais caro dessa revolução não estava ainda nas mãos do 
povo brazileiro e podia transviar-se na corrente insidiosa 
dos acontecimentos. 

Dissolvida a Constituinte, e organisando o Conselho de 
Estado o projecto de constituição que o Imperador assegu-
rava ser duplicadamente mais liberal do que o apresentado 
pela Assembléa ('), entrava o paiz em uma crise delicada, 
que só o bom senso popular seria capaz de resolver, calcu-
lando as vantagens do projecto iniciado tão fóra das con-
dições normaes de um povo livre e o perigo de novas 
complicações que podiam burlar a esperança depositada na 
convocação do uma segunda constituinte, ou, pelo menos, 
adiar muito tempo ainda o gozo do systoma representativo 

f1) Formaes palavras do Decreto de dissolução do 12 de Novem-
bro de 1823. 

\ 
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que era o alvo do pundonor brazileiro estremecido pelo 
golpe de estado de 12 de Novembro. 

Entretanto, por uma dessas anomalias felizes que a 
lógica se recusa a explicar, os mesmos homens que haviam 
aconselhado a coroa aquelle golpe descomedido, formularam 
um projecto de constituição que, si não homologou em tudo 
as idéas avançadas da constituinte, foi na maior parte uma 
cópia do quo ella havia codificado em matéria de liberdades 
civis e politicas. (2) 

Aceitar uma constituição evidentemente liberal, ou pre-
ferir a obra incerta de uma assemblóa com intuitos que 
ninguém podia assegurar; tal era o dilemma da situação, 
tanto mais arriscada quanto já não era possível fazerem 
parto do Congresso os orgãos da democracia desterrada quo 
serviriam para neutralizar a eventualidade de maior parti-
cipação ainda do principio autoritario do que a quo já estava 
contrabalançada no projecto. 

Não se fez demorar a escolha. O Decreto de 13 de 
Novembro de 1823 tinha resolvido submetter ao juizo das 
camaras municipaes o projecto que pendia do Conselho do 
Estado; e, logo quo lhes foi presente a cópia daquelle 
trabalho geralmente aceito e applaudido, enviaram ropre-
sentações á corôa pedindo quo ella o mandasse jurar desde 
logo como Constituição do Império. 

Foi a camax-a do Eio de Janeix-o a que mais se distinguiu 
nesse movimento do px'ecipitação salutar, officiando a todas 
as oxitras pax*a marcharem de accôrdo, e publicando a 20 
de Dezembro o famoso Edital em que eram convocadas 

(2) F a z i a m par te do Conselho de Estado que organizou o pro-
jecto, como se vê no Decreto de 13 de Novembro de 1823, todos os 
ministros que figuraram na dissolução, e t ambém: Antonio Luiz Pe-
rei ra da Cunha, Barão de Santo Amaro , José Joaqu im Carneiro de 
Campos, e Manoel J a c i n t h o Noguei ra da G a m a ; posto que oa dous 
últ imos tivessem recusado adherir á dissolução da constituinte, pelo 
que foram retirados do ministério no dia 10 de Novembro. 



71 

todas as classes da sociedade afim de inscreverem os seus 
nomes em dons livros, um destinado aos que pugnassem 
pelo juramento, e outro para os que divergissem desse voto. 
A estensão desse documento não permitte transcreve-lo aqui 
para verificar-se o critério e a força de motivos com que o 
senado fluminense justificava então a conveniência do jura-
mento. (3) 

Conhecida a opinião geral dos habitantes da Corte, 
dirigiu a mesma camara no dia 9 de Janeiro seguinte, uma 
representação ao Monarcha, adduzindo considerações de alta 
politica e de tão profundo senso que não podemos deixar 
de referir aqui alguns topicos que nos pareceram mais no-
táveis : 

«A tranquillidade do Império, Senhor, tem estado va-
cillante. Haverá quem deseje continuar neste estado do 
oscillações esperançosas a respeito de um projecto de consti-
tuição discutido com as tardias formalidades dos corpos de-
liberantes, quando trez annos não bastaráõ talvez para 
ultimar essa tarefa? Entre constituirmo-nos já, e podermo-
nos constituir, não ha que duvidar na escolha. » 

« Afora estas razões, accresce a de não nos poder dar 
a assembléa geral constituinte outra constituição que não 
venha a coincidir com a do projecto offerecido. Eugir dos 
extremos é a virtude do politico, e no projecto que Vossa 
Jlagestade Imperial offerece estão tão bem marcadas as raias 
dos poderes que, nem corremos risco de ver destruída a 
monarchia, nem de perderem os povos a sua liberdade. » 

« E, quando essas razões não bastassem, deve pesar 
muito no animo de Vossa Magestade a difficuldade quo 
ainda sentem as nações estrangeiras em reconhecerem a 
independencia de um império, cuja forma ainda não reputam 
solidamente instituída, nem tão pouco determinada a natu-

(3) Veja-se o Edi ta l por estenso na Colleoção de leis de Nabuco, 
tomo 4.» pag. 176. Edição de 1838. 
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reza das relações entre o chefe e os súbditos da nação, 
única difficuldade que do certo retarda aquelle grande acon-
tecimento. » (4) 

Emergencias gravissimas, que logo depois envolveram 
o paiz em uma s"erie de lutas o embaraços de todo o gc-
nero, confirmaram o acerto d'aquella medida. A revolta 
da Cisplatina seguida dos desastres que todos sabem; a 
republica em Pernambuco; a questão do reconhecimento da 
independencia polo governo do Portugal, e a anomalia 
assustadora de dqas coroas a um tempo sobre a cabeça do 
Imperador; quem sabe o desfecho que teriam, si a esse 
tempo não estivesse felizmente o governo do paiz já consti-
tuído, e o povo senhor de suas regalias mais caras? 

Quando a primeira asscmbléa legislativa ordinaria, por 
força daquelles mesmos obstáculos, só em 1826 pôde reunir-
se, é fóra de duvida quo o appello de 1824 para uma consti-
tuinte que revisse o projecto do Conselho de Estado seria 
do execução ainda mais espinhosa, suppondo mesmo que a 
fatalidade dos acontecimentos não impedisse o bom êxito 
da consulta nacional nos termos em que a desejavam os 
espíritos mais exaltados daquella epocha. 

A superveniencia de todos esses factos justificou opro- . 
cedimento das camaras, e veiu mostrar também o desacerto 
praticado no Eecifo, quando em 1824 uma camara intrusa, 
eleita pelo partido exaltado cm reunião popular, tentou im-
pedir o jurameuto da Constituição, e foi lido com applauso 
o celebre arrazoado do padre Joaquim Caneca exprobrando, 
não só as doutrinas do projecto constitucional, como a Por-
taria do 11 de Março que tinha mandado jurai-o. 

(4) F o r a m signatarios da representação: o presidente da camara 
Dezembargador Lucio Soares Teixeira de Gouvêa; vereadores Antonio 
José da Costa f e r r e i r a , Lu iz José V ianna Gurgel do Amara l , e pro-
curador Manoel Gomes do Oliveira Couto. Vide Collecção Nabuco. 
Tomo 4." pag. 189. 
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Finalmente, podíamos enriquecer ainda o nosso re-
trospecto memorando serviços ulteriores prestados pela 
municipalidade brazileira cm outras conjuncturas, toda vez 
que o bem da patria tem exigido novos testemunhos do 
sua proverbial dedicação. Ainda hontem a guerra disputada 
com o tyranno do Paraguay despertou seus nobres estímulos 
e o paiz inteiro viu o contingente de voluntários quo 
as camaras do interior arregimentaram, e foi aos campos 
da batalha colher os louros de tantas e tão cxplendidas 
victorias. (5). 

(5) Por não estender mais esta par te do nosso t rabalho, omitt imos 
muitos outros factos, a lguns delles referidos de passagem no Livro 3.° 
Outros o leitor pode consultar, dando-se como nós ao t rabalho de 
exeavar noticias que correm dispersas em documentos officiaes, e em 
poucos trabalhos historicos que mui accidentalmente se occupam de 
camaras municipaes. 
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SECÇÃO I 

O municipalismo não se define. — É um facto da socialogia pr imi t iva . 
— Pr ior idade das communas em relação ao Estado. — O governo 
local apparece no regimen, das t r ibus e das primeiras cidades. — 
Communas da í n d i a antes do município romano. — Sua forma e 
vestígios na Azia , ainda depois do conquista de Alexandre . — A 
antiguidade do governo local demonstra que o município não é 
obra do Estado. — Si recebe delle a forma, como instituição é um 
facto preexistente. 

O municipalismo o uma forma de actividade social 
agitando-se em tão larga esphera de relações moraes o po-
liticas, que não é possivel definil-o. Como todos os pheno-
menos da vida organica dos povos, não cabe nos limites 
de uma synthese. 

Á luz da historia já o vimos em suas proporções na-
turacs ; para que opprimil-o em formas metaphisicas, quando 
ninguém melhor que os factos podo traduzir a imagem das 
instituições segundo a sua natureza e o meio social em que 
cilas se manifestam? 

A conveniência de se organisar o direito pela força da 
associação é um problema quo excita a actividade humana 
desde o regimen da familia. 

Começou a resolver-se pela cohesão natural dos' pri-
meiros núcleos arreigados ao solo por interesses uniformes, 
e concluiu pela adherencia d'elles a um systhema geral de 
governo d'onde proveiu a formação dos Estados. 

Ií'esse trabalho genesico de concreção social primitiva 
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é que devemos procurar o município em sua autoctonia 
verdadeira. Filho primogénito da democracia, dclle se podo 
dizer o mesmo que Yatismenil explicando a naturalidade 
das communas: 

« Não é uma associação imaginada pelo legislador, nem 
instituída pela vontade do poder: é obra da natureza.» ( ') 

Comquanto não seja o municipio moderno o mesmo 
que a communa isolada no cahos politico da meia edade, 
é fora de duvida que em sua constituição elementar pri-
mitiva remonta como ella a uma epocha que devia preceder 
a formação dos Estados. 

Sem discutir aqui a opinião moderna de Block contra 
a prioridade histórica das communas, que elle considera já 
um fragmento do Estado em dissolução anterior (2), admit-
íamos que a constituição do municipio, em vez de filiar-se 
ás communas da meia edade, remonta á forma governativa 
dos romanos. Ahi vê-se que as aggregações populares a quem 
elles davam o nome de municipia civium, eram núcleos do 
uma autonomia vencida, é verdade, mas que em todo o caso 
conservavam o antigo direito de se regerem por suas pró-
prias leis, quando não aceitassem as de Roma. (3) Não era 
isso o reconhecimento expresso do uma sociedade preexis-
tente com o seu typo local de governo ? 

Seria inverter a ordem da natureza, pensar que os 
grandes corpos sociaes se possam consolidar fora das leis 
que regem a cohesão das moléculas nos corpos inorgânicos. 
A individualidade fez a familia, e esta reunida croou as 
primeiras communhões sociaes que na historia primitiva 
dos povos apparecem no regimen das tribus. Ordinariamente 
era uma assembléa popular que se reunia para deliberar 

( ') Relatorio apresentado á assembléa legislativa em França sobre 
u m projecto de lei communal . 

(2) « Les communes et la Liberte.» Pag . 5. 
(s) Heinecc « A n t . Rom. » L . 1." Adpend. 
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sobro os negocios do mais importancia, o só nos casos de 
guerra davam a supremacia do poder a um chefe saido da 
eleição, e cuja autoridade supprimiam logo que se tornava 
desnecessária. 

A tribu é a forma embryonaria de uma infinidade de 
povos antiquissimos. Yia-se entro os hebreus quasi sempre 
vinculada a propriedade do solo. Tiveram-n'a os gregos, ro-
manos, persas, e outros habitantes da Azia central de quo 
ainda hoje restam alguns vestígios, 

No domínio de Eomulo tundaram as tribus a consti-
tuição social do grande povo ; e segundo Niebuhr as que se 
denominavam Titienses, Bammenses, e Luceres, não eram 
simplesmente divisões de ordem; mas povoados distinctos 
com certo regimen limitado a circumscripção respectiva. 
Nesse mesmo caracter se reuniam os povos para votarem 
os seus plebiscitos e nomearem magistrados. 

Entro os germanos também a tribu, composta de todos 
os chefes de familia que eram proprietários, govcrnava-se 
por uma assembléa que não só administrava a justiça como 
resolvia todos os negocios públicos em deliberação commum 
tomada por homens livres. Guizot descreve bem o modo 
por que o elemento germânico introduziu assim o principio 
da ingerencia popular na constituição das sociedades mo-
dernas a ponto do suppor que elle não veiu directamente 
dos romanos. « Le príncipe de la délibération commune des 
liommes libres n'existait plus dans le monde romain, si 
ce n'est au sein du regime municipal; ce sont les Germains 
qui Font ramoné dans Vordre politique » (4). 

Historiadores e publicistas explicam do modo seguinte 
a constituição dos governos mais antigos : As tribus que 
se ligaram ao solo pela propriedade erigiram povoações dis-
persas, burgos ou cidades, que reunidas mais tarde pela 
confederação, organisaram as primeiras republicas. 

(4) « Hist . de la cicilisation en Franco. » Vol . 2. pag. 3S8. 
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A cidade mais poderosa exercia de ordinário sobre as 
outras certa preeminencia que chegava a dominal-as. Com-
tudo não perdiam ellas o direito de reger os negocios in-
ternos que nada tinham com os interesses geraes da repu-
blica. Foi assim que Eoma estendeu o seu poderio sobre as 
cidades latinas, Tbebas sobre a Beócia, e Tyro sobro as 
cidades phenicias. 

O typo das primeiras monarchias nasceu igualmente 
das cidades, com a differença, que em lugar da alliança, 
era a conquista quem as incorporava sob o dominio absoluto 
de algum chefe de tribu mais guerreira ou mais poderosa. 

Em qualquer das duas evoluções sociaes porque pas-
saram os povos primitivos, a verdade é que, antes de se 
organisatem em grandes corpos políticos, o governo da ci-
dade era o preludio do movimento constituinte que precedia 
tanto a apparição das republicas como das monarchias. 

Para convencer de vima vez, que a independencia local 
se encontra na autoctonia de todos os povos, remontemos 
á maior antiguidade. 

A índia estudada nas leis de Manou, no Eamayan, e 
outros monumentos que passam por historicos, foi o berço 
onde surgiram as primeiras formas do desenvolvimento hu-
mano ; onde achou Cousin a patria do pensamento, Schlegel 
os traços da primeira litteratura, e Jacolliot as formas da 
theocracia primitiva. 

E também na índia que apparece a communa como a 
formula social mais antiga de que ha memoria em todas 
as tradições humanas. Bis o que disse Heeren, que foi a 
um tempo historiador e publicista : 

« As leis de Manou fornecem dados seguros para se 
penetrar na constituição primitiva da índia, que remonta 
a organisações parciaes do communas isoladas, cada uma 
com o seu territorio; instituição fundamental que subsistiu 
ainda depois que algumas dessas mesmas communas reu-
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nidas sob o dominio de um rajah, passaram a formar Es-
tados mais ou menos consideráveis » (5). 

« Ainda depois da conquista de Alexandre varias com-
munas do norte conservaram traços de sua liberdade pri-
mitiva. As do sul, como no Maisour e no Malabar, menos 
expostas do quo o norte á invasão dos conquistadores antigos, 
chegaram até os nossos dias. » 

Segundo o mesmo historiador, a administração interna 
distribuia-se por cidades de duas categorias; isoladas, e 
reunidas em grupos de dez, vinte, cem e ás vezes mais. O 
relatorio do movimento publico das cidades isoladas era 
dirigido ao chefe das de numero menor, e d'estes successi-
vamenteaos grupos mais numerosos. Umas e outras pagavam 
as suas contribuições segundo a producção correspondente 
a duas e mais geiras de terra. Tinham os seus magistrados 
locaes; e a superintendencia d'elles era exercida por um 
empregado superior que podia em cada cidade nomear um 
agente do fiscalisação a quem os magistrados davam conta 
de todos os seus actos; sendo punidos com as penas do 
exílio e confiscação de bens no caso de delinquirem. 

Esta questão de antiguidade do governo local não ó 
inteiramente destituída de interesse pratico por dous mo-
tivos : 

Provado quo a origem do municipalismo remonta aos 
tempos prehistoricos, e a instituição partiu do seio da fa-
mília como uma necessidade da natureza humana, é evidente 
que o povo deve a si mesmo, e não ás leis do Estado, o 
direito de regor livremente os negocios de sua communa, 
assim como á família compete dispor á vontade dos seus 
interesses domésticos. 

Em segundo lugar, fica virtualmente refutado este ar-

(5) « De la Poli t ique et du Commeree des Peuples de l 'antiquité.» 
Po r A. H. L. Heerren, t raduzida do allemão por W . Sueliau. Vol. 
3. Seco. 2.* Pag . 371. 
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gumento da escola centralista; quo sendo o governo local 
uma creação do Estado, tem este o direito de organizar o 
município ad libitum, som attenção a outros princípios que 
não sejam o do interesse geral governativo. 

Este prejuízo de attribuir-se ao Estado a feitura do 
município, vê-se ainda em escriptores hodiernos, que aliás 
se dizem adej>tos do systema liberal em matéria de admi-
nistração. Mauricio Block deixou entrever o mesmo pen-
samento no extracto que colligimos de algumas de suas 
paginas. 

« A communa sempre apparece depois do Estado. É 
uma subdivisão administrativa que em todos os tempos e 
paizes recebe d'elle os seus limites, a forma de sua orga-
nisação, o até a sua própria indepondencia. » (6) 

Quem não vê uma confusão deplorável neste argumento 
em que se toma a forma pelo principio e reduz-se a mu-
nicipalidade a uma subdivisão puramente geometrica? 

No modo de realizar a idéa do governo local não ha 
duvida que ao Estado cabe o direito de imprimir ao mu-
nicípio a forma do sua constituição externa ; mas o regimen 
municipal como instituição, isto é, o direito publico de in-
tervirem as localidades na gestão dos seus proprios inte-
resses, não é por certo o Estado quem crêa a beneficio dos 
seus municipes. Nasço do direito universal que precede a todas 
as organisações politicas. 

Bem disse Royor Collard: La commune est comme la fa-
mille, avant 1'Etat; la loi politique la trouve et ne la crée point. 

(6) « Les Communes et la Liber te ». Pags. 6 e 9. 



SECÇÃO I I 

A vida municipal . — Traços physiologicos. — A m o r da patr ia .—Espir i to 
de resisteneia. — Elogio dà instituição por diversos publicistas.—-
E uma escola viva de liabitos politicos e de pratica administrat iva.— 
Opinião contraria , e sua r e fu tação .—Exemplo dos Estados-Unidos 
da America. 

Antes de estudar o municipio em suas relações jurídicas 
com o Estado, não é fora de interesse observa-lo na esphera 
de sua vida intima. São as affeições naturacs os primeiros 
laços que prendem os povos á instituição e fazem delia o 
mais caro dos seus thesouros. Duas palavras a este respeito. 

O grémio local não é somente o berço onde vimos a 
luz da existencia, crescemos á sombra dos nossos penates, 
o veneramos o tumulo que encerra a memoria de nossos 
paes: é também o recesso da vida quotidiana onde se per-
mutam as relações mais intimas, onde o cura ensina a ser 
piedoso, dá o mestre o pão da intelligencia, e o amor do 
solo gera o patriotismo que é a primeira virtude do homem 
livre. 

A penna arida de um publicista já desconsiderou isto 
como devaneios de sentimentalismo inútil aos olhos da 
sciencia administrativa. 

Não é sábio desdenhar o que a natureza formou e a 
humanidade reverencia. O excesso do materialismo nas 
sciencias sociaes, ainda as mais positivas, estraga o amor 
que se devo ás instituições. 

Porque nos affeiçoamos ao Estado, senão porque existe 



nelle a patria em miniatura, o lar domestico onde resido o 
que ha do mais caro na vida do coração? 

Yivien foi um dos expositores mais graves do direito 
administrativo; no emtanto escreveu isto em um livro cheio 
de reflexões profundas: 

« C'est dans la commune que naissent les premiers 
sentiments qui attachent los hommes au sol natal. 

« lis y trouvent les souvenirs de leur enfance, les 
émotions de la famille, les ponsées de l'avenir, les rapports 
d'affection et de voisinage, des intérêts communs, des bosoins 
partagés, un théâtro ou s'exercent lcurs facultes, oíi so 
déploient leurs dispositions, ou domeurent les juges habitueis 
de leur vie, et la plupart des individus no sortent jamais 
de cette enceinte, si resserrée qu'elle soit. » (') 

De facto, a physiologia municipal resolve-so toda nesse 
jogo do relações espontaneas que a homogeneidade dos in-
teresses torna em movimento solidário, assim na idéa, como 
em todas as formas de sua manifestação. D'ahi a harmonia 
de duas forças locaos que, parecendo contrarias, obram no 
mosmo sentido do bem e da dignidade commum: a força 
attractiva e a de repulsão. 

A primeira adhore o município ao Estado pela reci-
procidade da virtude civil quando o governo da nação, em 
vez de usurpar, vigora a seiva da existencia local para 
contar com ella no momento das crizes ditfieultosas. 

A segunda resiste por instincto á influencia de todas 
as compressões: venham elías do poder ou de uma classe 
que se tenha tornado odiosa pelo privilegio que revolta, ou 
pelas aristocracias que aviltam. 

Não é raro na historia vêr como esse espirito de uni-
dade local se anima e engrandece na hora do sacrifício, 
tanto para vingar insultos feitos á honra da patria, como 
para repellir toda a qualidade de injurias consummadas no 

(') « Études administratives » T. 2.» pag. 23. 
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interesse das autocracias cubiçosas. Então a familia muni-
cipal refunde se em um cerebro soque delibera por todos, o 
n'um musculo que reage sem descanso. 

Quando o despotismo feudal opprimia as cidades fran-
cezas do XI século, bastava ouvir-so aquelle grito do 
revolta que se tornou legendário: Faisons communes ! A bur-
guezia inflammava-se, o impunha condições sobre a tyrannia 
dos senhores. Hoje ó certo que não ba mais tyrannos; 
porque esse espectro quo assustava a consciência publica de 
outros tempos recolheu-so á penumbra da historia depois 
que os povos se constituíram soberanos; e, quando estes 
reagem onde quer que o poder conspire ainda, a imprensa, 
o voto, e o direito de associação, bastam para entreter a 
energia municipal o arma-la de recursos naíuraos contra os 
inimigos da liberdade. 

Assim é que os governos constitucionaes, que se nutrem 
hoje com a seiva da opinião, não se poderiam manter sem 
a participação collectiva dos municípios. Elles são as ar-
térias por onde circula, não só a substancia do trabalho 
commum que o Estado assimilia pela contribuição, como 
também a corrente do suffragio donde vem a popularidade, 
ou a censura indirecta, que decidem da sorte dos governos. 

Não ha escriptor que mais ou menos não tenha uma 
phrase viva para exprimir a importancia desse elemento 
social, como uma condição de vitalidade para os governos, 
e uma valvula de respiro para os povos. 

Tocqueville disse: É na communa que reside a força dos 
povos livres. 

Leroy Beaulieu exprimiu-se nestes termos : « E tão im-
portante aquella forma de administração no organismo das 
sociedades, que deve considerar-se a cellula elementar dos 
grandes corpos políticos, a unidade social mais solida, mais 
resistente, e a menos exposta ás uzurpações do poder. » (2) 

(2) « L 'Adminis t ra t ion local en France et en Angle te r re » pag. 74. 
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Um historiador austero foi mais nervoso ainda quando 
disse: 

ic 0 município é o refugio dos foros populares, a socie-
dade forte do homem do trabalho contra os poderosos, 
contra a manifestação violenta c absoluta do principio de 
desigualdade, e contra a annullação da liberdade das 
maiorias. » (5) 

Não é só isso. O povo recolhe ainda outros fructos 
notáveis do exercício do poder collectivo. « Som elle (disso 
também um escriptor judicioso) o homem, em vez cie ci-
dadão, seria uma unidade sem valor; incapaz do resistir, 
como do aceitar, as impulsões que viessem dos partidos ou 
da influencia da autoridade. 

« Nasceriam as revoluções dc causas ephemeras ou 
insignificantes; e as que fossem á bem do progresso, ou 
seriam annulladas, ou ficariam sem mérito. » (4) 

É também um ponto do accôrdo entre os publicistas 
mais avançados, que o governo local por si é já uma grande 
escola pratica, onde se adquire a intolligencia administrativa 
o a virtude do funccionalismo espontâneo. Fórma-sc esta no 
habito de servir sem outra retribuição além do prazer de 
uma consciência satisfeita; e aquella prepara o cidadão que 
um dia pôde ser util áo Estado no exercício do funeções 
mais elevadas. 

Elustra-so o povo á proporção que elle mesmo se go-
verna; e vae á urna dos suffragios com a consciência mais 
esclarecida, porque não desconheco no todo os meios de 
attingir ao bem commum, e o mérito dos homens a que 
deve confiar a gestão dos seus interesses. 

É desse modo quo o cidadão aprende a final a tomar 
parte nos destinos do seu paiz, e recolhe uma certa somma 
de conhecimentos políticos. 

(3) Alexandre Herculano, « Historia de Por tuga l» . Vol. 3.° pag. 222-
(4) « Dicc. Poli t ico de Garnier Pagés » Verb . Municipalidade. 
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Dupont White não acredita neste methodo do apren-
dizagem e formula o seguinte conceito : 

« A intelligencia politica não se adquire na gestão dos 
negocios communaes que, ao muito, podem tornar os homens 
mais hábeis no meneio dos seus interesses privados, dando-
llies um espirito mais lúcido apenas, ou um pouco mais 
extenso. Não é o jogo monotono das cousas locaes que os 
ha de fazer comprehender as questões de politica, nem 
mesmo certos negocios de administração, como bancos, ca-
minhos de ferro, e associações commerciaes. O que so 
adquire, em summa, no habito das pequenas cousas é unica-
mente a incapacidade de emprehender as grandes. » (5) 

Esto juizo de Dupont não é só ardiloso por deslocar o 
argumento, como falso por trahir a verdade da experiencia. 
Ninguém presume quo o habito das funcções municipaes 
possa formar por si um viveiro de aguias em matéria politica 
ou de alta administração. O que se diz é que elle educa o 
bom senso, e forma o juizo pratico sem o qual também as 
theorias não servem para consumar a sabedoria dos es-
tadistas. 

Prizemos um exemplo citado por Stuart Mill a proposito 
d'este mesmo assumpto. Diz elle: 

« Em Erança, onde a maxima parte do paiz tem ser-
vido no exercito, nota-se em todas as insurreições populares 
um certo numero de homens aptos para o commando mi-
litar, e capazes de improvisar um plano de acção com al-
guma regularidade. Os americanos do norte são na pratica 
dos negocios civis o mesmo que os francezes nas cousas 
militares. Supprima-se o seu governo, quo o povo americano 
depressa formará outro, e ha de dirigir o serviço publico 
com intelligencia, em boa ordem, e com a decisão ne-
cessária. » (6) 

(6) « La Liberto Pol i t ique ». Cap.' 4.° Secc. 4." pag. 214. 
(6) « La Liberté. » Cap. 5.° pag. 315. 
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D'onde infere Mill este senso politico dos americanos, 
senão da pratica do governo local que exercem elles com 
uma confiança e uma liberdade de acção sem exemplo nos 
hábitos municipaes do outros paizes ? 

É delicado este assumpto. Pode ser quo em outro lugar 
se nos oftereça occasião para discuti-lo dc novo e com al-
guma largueza. 



SECÇÃO I I I 

A liberdade municipal pode conciliar-se com a unidade polit ica. — 
Incorporação das communas no Estado. — Como effectuou-se; e 
o que perderam de sua ant iga autonomia. — All iança com a 
realeza e absorpção das communas em França . — Contraste com 
a Ing la te r ra , onde l igaram-se com a aristocracia. — Dahi a con-
servação do suas liberdades antigas. — A distincção fundamenta l 
de interesses geraes e locaes basta para resolver o problema da 
liberdade dos municipios. — Applicaçâo da theoria de Mill sobre 
os limites do Estado e a l iberdade do individuo. 

A municipalidade pôde ser livre no Estado ? Como so 
introduziu na ordem social, e que elementos perdeu ou 
deve conservar de sua antiga autonomia? 

A incorporação dos municipios é na vida dos povos 
uma necessidade organica quo nasce de duas origens: a 
attracção social o a convergência dos interesses. Por uma 
e outra lei de sociologia ha entre o municipo e o Estado 
relações absolutas que não cabe na orbita de poder algum 
destruir ou alterar: ellas se resolvem em interesses con-
junctos que se ligam, e necessidades variaveis quo se des-
tacam ; d'onde resulta, que uma o outra ordem de direitos 
imprcteriveis necessita desenvolver-se nos limites de sua 
esphera apropriada. 

Não ha incongruência alguma nesta liga da sujeição 
collectiva com a actividade parcial isolada. Do mesmo modo 
que a cspecie associa-se ao genero pelas relações geraes, e 
separa-se dellc pela diversidade característica, o município 
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subordina-se ao Estado pela lei commum, e afasta-se pela 
dissimelhança. 

Assim é que, si a cada uma das moléculas sociaes não 
fosse permittido entrar no systema geral com a sua consti-
tuição indefectivel, nunca o Estado se organizaria; como 
na ordem da matéria também não se formariam os corpos 
sem a integridade natural de cada uma de suas partículas. 

Si o individuo no Estado é autonomo, quando nos li-
mites da regra imprime uma direcção livre ás suas facul-
dades, e como elle todas as corporações privadas no que 
respeita aos direitos da industria, religião, ensino, e outras 
formas de actividade humana compatíveis com as pres-
cripções geraes do poder, porque á associação municipal 
não ha de ser licito reger também os seus interesses livre 
da interferencia do Estado? 

A politica moderna encaminha-se francamente para esse 
typo liarmonico quo resolve a multiplicidade social na uni-
dade pela expansão livre de todos os direitos conciliáveis 
em suas relações fundamentaes de homogenia. Tal é o ma-
ximum da perfeição jurídica, ou, para nos servirmos de uma 
phrase de Schelling, o bello ideal da vida publica. 

Em que condições de direito relativo entraram as com-
munas para essa alliança que celebraram com o poder na 
meia idade, e d'ondo resultou a sua incorporação 110 Estado? 

A municipalidade primitiva era uma creação múlti-
pla de pequenas soberanias isoladas, vivendo cada uma de 
suas tradições históricas e na posse legitima do direitos 
adquiridos, quando o elemento central da realeza, fraco 
para resistir por si a outros que o impediam na tarefa de 
organisar a sociedade, entrou em pacto com as communas 
que a seu turno careciam também de centro para se cons-
tituirem em associação regular. 

Organisado assim o poder, e, temendo por sua voz a 
força das communas, passou a exautora-las de regalias que 
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elle proprio havia defendido e sanceionado. Sendo este o 
traço historico característico da origem e falseamento da 
coalisão ajustada na maioria dos povos que se constituíram 
na Europa, infere-se dahi quo, quando o elemento municipal 
entrou em concordata com o poder, foi para uma partilha 
rasoavel de vantagens o de seguranças reciprocas. 

Si as autocracias ambiciosas illudiram aquello pacto, 
nem por isso a razão publica veiu algum dia homologar a 
obra da força para fazer delia um typo de municipalidades 
bastardas. Emquanto as communas, cilas sempre se oppo-
zeram á essa tendencia uzurpadora da realeza. A de Laon 
foi um modelo de tenacidade: mostrou que os povos nunca 
se desfazem da autonomia local, uma voz adquirida, em-
quanto não se precipitam na orbita de alguma dictadura. 

Vejamos agora como á entrada do século XIV estreou 
a realeza em França o trabalho iniquo da espoliação com-
munal. Sirva esto quadro para mostrar quo veiu do poder 
a insidia feita á ingenuidade dos povos; e nasce dahi o 
falseamento da instituição municipal. 

Sem fallar nesse chuveiro de Ordenanças reaes, que 
desde aquella epocha foram impondo sobre as communas 
francezas encargos e restricções successivas, um Edito de 
1579 supprimiu-lhes a alçada civil e criminal; outro de 1659 
a alienação dos bens communaes, e o estabelecimento dos 
octrois sem autorisação do re i ; bem como em 1662 perderam 
o direito que tinham de contraliir dividas independente de 
approvação do governo. 

Seguiu-se em 1688 a decretação prévia dos budgets pelos 
intendentes e commissarios do provinda, e foi aos poucos 
a administração interna das cidades cahindo nas mãos do 
poder central. Até o alinhamento das construcções foi 
extorquido á policia natural do municipio! Fez-so mais 
ainda : 

O maire, de electivo que era, passou a ser também em 
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1692 um commissario imposto pelo rei, e a metade dos 
officiaes municipaes conhecidos por jures, échevins, capitouls, 
ou pairs-bourgeois em diversos pontos, tornou-se de nomeação 
real por um Edito do 1704. E, como se isso não bastasse á 
avidez de tudo centralisar, subiu o escandalo a ponto de 
fazer-se dos cargos municipaes objecto do mercancia! Eis o 
que diz Leroy Beaulieu: 

« Ce qui porta le coup de mort aux communes fut la 
vénalité des offices municipaux. La royauté trouva bon de 
battre monnaie avec eux, et 1'avarice des rois immola les 
dcrniers restos de l'autonomie communalo » (1). 

Ainda hoje subsistem os traços geraes deste systema 
do absorpção no regimen municipal de todos os povos que 
viram as suas communas primitivas alliadas com a realeza. 

Contraste singular! Na Inglaterra, onde a liga per-
petuou-se com a aristocracia, nunca o poder real conseguiu 
osphacelar a communa. É como diz aquelle mesmo publi-
cista : « Ahi os elementos vitaes da idade média tiveram um 
desenvolvimento mais livre; nem passaram por grandes 
crises, nem soffreram reformas radicaos. » 

E por isso que, depois da communa americana do norte, 
as cidades inglezas (municipal boroughs) e as parochias civis, 
cspecio de communas ruraes com sua assembléa deliberante 
(vestry) têm a plenitude da liberdade municipal que fallece 
em outros paizes. A mão do Estado não peza sobre os ne-
gocios locaes, que se administram som a tutela oppressiva 
do governo; e nem por isso a ordem social ou a unidade 
politica tem soffrido ahi o mais ligeiro desfalque. Eis um 
argumento pratico e decisivo contra os que julgam impos-
sivel aproximar o municipio moderno á Índole de sua cons-
tituição histórica. 

Não ha duvida, que a communa desmembrada do Es-

( ') « L 'Admin i s t r a t ion locale en Frauce ct en A n g l e t e r r e » . 
P a g . 78. 
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tado, investida de poder judiciário e outras faculdades 
absolutas, aliás compatíveis com o seu isolamento primitivo, 
seria uma escrescencia monstruosa no mecbanismo actual, 
onde a unidade politica o a divisão dos poderes são garantias 
de ordem que nascem do bom senso; mas não haverá média 
possivel entre a dictadura local que ameaça, e a subser-
viência governativa que atrophia a actividade fecunda dos 
municipios ? 

O problema resolve-se com uma distineção muito sim-
ples : reconhecida a diíferença dos interesses geraes quo per-
tencem ao Estado, o dos que se referem ao municipio em 
suas condições do especialidade variavel, admitte-so que, 
sem formar uma republica no primeiro, pode o segundo 
conservar-se adstricto aos interesses da communhão geral 
desde que obre na sua espliera privada, sem offendel-os. 

É nos limites deste respeito subentendido que pode o 
governo municipal gerir com liberdade as suas finanças, re-
gular a sua policia interna, e exercer muitos outros actos 
de administração. Toda a actividade social se legitima, 
quando não invade o interesse alheio protegido pela lei. 

A theoria de Mill sobre os limites do Estado em re-
lação á liberdade do individuo descança sobre o mesmo 
principio: E livro o homem emquanto exerce a sua con-
ducta social na esphera de um altruismo inoffensivo. A 
acção do Estado só deve attingil-o em suas relações externas 
no sentido de assegurar os direitos de outrem; sobre si 
mesmo, e no que respeita a vida do seu corpo e do seu 
espirito, o individuo goza de uma soberania do direito que 
a sociedade não lhe pôde uzurpar. (2) 

Assim é, que a lógica sempre fecunda e concludeute 
daquelle escriptor engenhoso defendo a liberdade da in-
dustria contra o systema da protecção oflicial; a liberdade 

(2) « L a Libertei) Traducção franeeza de 1877. Pag . 123 e se-
guintes. 
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de consciência e do pensamento contra as prescripções rcs-
trictivas; e tudo quanto pertence á acção individual ou 
associada onde a ingerencia indébita do poder serve uni-
camente para onera-lo de encargos inúteis, o esterilisar a 
actividade humana infinitamente elastica no desenvolvi-
de sua diversidade creadora. 

Si o espirito moderno forceja deste modo para orga-
nisar a liberdade do individuo e das associações, excluindo 
a tutela impertinente dos governos; porque o municipio, 
que traduz o mesmo direito da iniciativa individual na 
acção publica colloctiva, muito mais extensa e responsável 
pelo bem que deve proporcionar a maior numero, não se 
ha do organisar neste século em condições analogas de 
independencia ? 



SECÇÃO IV 

O Estado, absorvendo a sociedade e o individuo, é a dictadura ant iga 
que se disfarça. — Laivos de cezarismo no Direito Publico moderno. 
— O Estado na industr ia, no culto, na imprensa, e na univer -
s idade.— Difterença de educação politica na Ing la te r ra . — Limites 
que devo ter o Estado em relação á existencia individual e col-
lcctiva. — A theoria da escola ingleza deve appliÒar-se ás re-
lações do Estado com o municipio. 

O systhema politico da actualidade, no que respeita 
aos direitos do Estado reflecte ainda vestigios do cezarismo 
canonisado pela jurisprudência imperial do terceiro século. 

— Quod placuit principi, legis habet vigorem—era o que 
ensinavam os legistas de Eoma, organisando o Estado á 
imagem dos imperadores. Quando Felippo o Bello e seus 
successores fundaram uma nova monarchia sobre os des-
troços do feudalismo o da municipalidade, a mesma con-
fusão do poder social com a vontade do rei estampou-se 
em outra maxima jurídica semelhante—Que veut le roi, si 
veut la loi. 

Exumando o Codigo e o Digesto, começaram os ju-
ristas do século XIY em diante a formular um direito pu-
blico realengo, tomando o Estado romano para modelo. 
Tudo quanto se pôde confiscar á liberdade civil e politica 
dos povos conccntrou se nas mãos do Estado fundido na 
pessoa do rei ; como tudo quanto era romano tinha cahido 
outr'ora no punho divino dos cozares. 
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Eichelieu e Luiz XIV" consummaram a dictadura do 
Estado: vieram as revoluções, e os povos mudaram apenas 
do soberano. A constituinte franceza, reorganisando a uni-
dade, alterou a forma do poder; mas não lhe supprimiu a 
avidez de apoderar se da sociedade com outro caracter: 
a omnipotência da assembléa substituiu a do poder real e 
concentrou em si a substancia da nação. Evoluções radicaes 
subsequentes deram apenas á liberdade mais alguns triumphos 
que foram sempre annulados pela cobiça insaciavel do 
poder. 

Cahiram as monarchias do direito divino ; mas o Estado 
ficou sendo o herdeiro sequioso de muitos dos seus despojos. 
O que se deu em França, mais ou menos repercutiu na ge-
neralidade dos povos, onde o mesmo systhema da unidade 
politica pelo despotismo do Estado infiltrou-se 110 organismo 
do direito publico moderno. Vem d'ahi o prejuízo de sup-
pôr-se ainda hoje que o Estado é o curador nato dos povos, 
como se elles não cedessem antes de tudo á lei do progresso 
que tem o poder supremo de emaneipal-os. 

Não se vê isso na Inglaterra o nos Estados-Unidos da 
America, onde a sociedade conhece quo tem direitos seus, 
e usa d'elles em um systhema franco de iniciativas inde-
pendente do beneplácitos. Abi as regalias sociaes nasceram 
da — common law, — que não foi uma dadiva do poder, mas 
do costume saxonio que ensinou aquelles paizes a tomarem 
posse do si mesmos. Nes te ponto as suas constituições não 
fizeram mais do que homologar princípios que já existiam 
de facto como recordações vivas da antiga liberdade ger-
manica, e, segundo a expressão viril de Jannet, — reinavam 
na consciência dos povos como um direito anterior e acima 
de todas as usurpações do absolutismo cezariano. 

Nos paizes que tiveram outra educação, entendem que 
a unidade politica seria inexequível sem a ingerencia do 
Estado nos direitos do individuo e das associações como con-
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dição elementar da ordem e da segurança. No emtanto, liberaes 
e auetoritarios não definiram ainda o modo pratico de conciliar 
a sociedade com o poder. A escola ingleza é que trata de 
resolver o problema, discriminando os limites do Estado 
em relação á existencia individual e collectiva. 

Nasce o erro commum do não se ter feito esta dis-
tincção capital: o Estado não é a sociedade. Aquelle é o 
poder publico, limitado aos meios indispensáveis para manter 
a paz interna e a independencia exterior: a sociedade é o 
mesmo individuo em sua expressão collectiva na posse do 
direitos e prerogativas, que não recebeu de nenhum governo, 
e nascem de sua própria natureza. 

Feita a parto necessaria dos direitos de cada um, não 
se deve negar ao Estado a preciza autoridade nos casos 
em que o interesse commum exige que elle concentre as 
suas forças pela unidade dos meios e pela energia da acção. 
Tudo quanto se liga immediatamente ás conveniências da 
ordem e á segurança geral do paiz, não ha duvida que 
cabe nos limites de sua alçada ; o que não lhe compete é 
intervir com o mesmo caracter de autoridade naquillo que 
é puramente do individuo, e forma a sua inteireza social. 

Para manter a segurança publica seria acaso urgente 
immiscuir-se o Estado no modo por que a industria produz, 
o ensino forma o cidadão, a imprensa falia pelos homens, e 
cada um segue a religião de sua consciência ? 

Isto que nunca se devia usurpar á liberdade civil, tem 
elle mais ou menos absorvido em epochas differentes, sem 
proveito real para a sociedade e até em detrimento dos 
proprios governos: sirva de exemplo a industria. 

Quando Turgot e Quesnay pediam a liberdade da agri-
cultura e do commercio com a reforma do imposto, o laissez-
faire parecia uma extorsão ás prerogativas do Estado. 

Hoje elle reconhece que a industria livre é quem podo 
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abastecel-o do meios para ser grande e forte dentro o fora 
dos seus dominios. 

Arvorando-se em chefo espiritual, tem alternadamente 
opprimido catholicos e protestantes, e ainda agora sonha o 
Estado com a unidade das consciências, mantendo á custa 
do povo uma religião ofScial. 

Como entrou na Soi'bona, introduz-se ainda na uni-
versidade moderna, e nas escolas. No hospício, nas con-
frarias, nas omprezas de commercio, em tudo o que é da 
parochia ou do municipio, do interesse privado do individuo 
ou das corporações, sente-se mais ou menos pesar a mão do 
Estado. Como se legitima este direito? 

Argumentam que onde a liberdade vive sem freio a 
revolução nunca se faz esperar, e pode vir de todas as ori-
gens, como de todos os focos do humidade se podem formar 
os grandes rios. Não se advertem que as maiores com-
moções nascem de preferencia onde as forças naturaes são 
sempre mais comprimidas. 

Donde têm vindo as revoltas descommunaes ? Da In-
glaterra, Suissa, e Estados-Unidos, onde ha o self-govern-
ment, ou da França que é a patria da centralisação e 
dessa unidade encomiada pelos seus publicistas ? O teste-
munho da historia sempro foi este : — nunca os povos cons-
piram aonde os governos satisfazem a medida dos seus di-
reitos. — 

Suscitamos primeiro estas considerações goraes relativas 
ao individuo e á sociedade para tornar sensível a exorbi-
tância do systhema fiscal que se quer attribuir ao Estado, 
fazendo-o intervir em tudo, quando os interesses da paz e 
do bem commum são os mesmos que impõe limites naturaes 
á acção de todos os poderes. Eesta o exame pratico da in-
tervenção governativa nos actos da municipalidade. 

A chave quo resolve esto problema está nos mesmos 
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princípios com quo a escola ingleza discrimina a csphera 
do poder em relação á liberdade individual. Portanto, o que 
cabe agora discutir é o seguinte: 

A theoria individualista se podo applicar aos municipios 
como fracções da sociedade ? 

A acção do Estado a seu respeito soffre os mesmos li-
mites naturaes que temos desenvolvido em these? 





SECÇÃO V 

Objecções da escola official contra a theoria individualista applicada ás 
municipalidades. — Apreciação, e resposta aos seus argumentos.— 
Pessoalidade jur ídica dos municipios. — Como tem sido falseada.— 
Sopbismas e incoherencias da centralisação. 

Os publicistas da escola official reagem de todos os 
lados sobre a doutrina de Mill. Quando se quer applicar 
aos corpos municipaes a theoria individualista, respondem 
com uma serie de distincções. 

« A communa, diz Dupont White, não é um individuo: 
é um múltiplo de membros com interesses distinctos, tendo 
cada um destes a particularidade de ser um direito que 
não se pôde violar. A acção individual é essencialmente 
limitada pelo respeito que é devido aos direitos de terceiro, 
com a differença, que ao individuo é licito contrariar inte-
resses alheios sem offender direitos, como no caso da con-
currencia industrial o outros semelhantes. 

« Não é assim a communa: ella não pôde curar de 
seus negocios com a mesma liberdade do individuo, sacri-
ficando qualquer dos interesses privados a cargo de sua 
protecção e respeito. » (') 

Ha neste argumento uma verdade: mas não conclue 
exactamente para o ponto que discutimos. A differença 
entre interesses que o individuo pode ferir, e direitos que 
é obrigado a respeitar, sendo aliás uma concessão á idéa 

(') « L a Liberte politique », pag. 212. 
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fundamental da escola ingleza, não impede que o municipio 
seja livre em relação ao Estado, de quem se trata, e não 
dos membros da própria communa, segundo a referencia 
de Dupont. 

Dizer-se que a municipalidade é obrigada a respeitar 
o interesse de cada um de seus membros, porque elle sempre 
se resolve em algum direito rigoroso, é estatuir a disci-
plina interna dos concelhos, ou a responsabilidade legal 
dos proprios actos perante"^ lei do seu regimento: é cousa 
diversa de sujeital-os á acção permanente do Estado, no 
modo por que os governos locaes entendam que devem pra-
ticar até o proprio bem no interesse dos seus munícipes. 
Em outros termos: pôde a acção municipal ser responsável 
para com os administrados, sem depender de uma vontade 
estranha no modo de governal-os; pode igualmente gerir 
os seus interesses e não offender as conveniências geraes 
do Estado. 

Nada importa saber si a corporação municipal é um 
individuo, no rigor clássico da expressão : trata-se do agente 
do direito, e nesta relação não so pódo negar que os muni-
cipios representam pessoas jurídicas, coma mesma capacidade 
activa dos indivíduos. 

. Si é da pessoalidade moral, reconhecida na juris-
prudência do todas as nações, que emanam os direitos patri-
moniaes do municipio, a faculdade do contratar, adquirir e 
estar em juizo, que razão de ordem civil oppõe-se ao argu-
mento de analogia com que a escola individualista pede 
mais liberdades para o municipio como reclama para o ci-
dadão ? 

Dizem os legistas educados na escolastica do Direito 
Eomano : — Toda a pessoalidade jurídica é essencialmente 
limitada. —Mas não se advertem que a restricção aífecta 
unicamente os direitos oriundos da familia, por ser esta 
um facto privativo da pessoa physica ou natural. Savigny 
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expendeu com lucidez a theoria romana em relação ás pes-
soas moraos; e, como elle, todos os críticos são uniformes 
cm attribuir-lhes a plenitude dos direitos individuaes uni-
camente com aquella restricção. Emquanto aos corpos 
rollectivos (universitas, corpus, collegium) dependiam so-
mente de auctorização do Estado para se constituirem. 

Os municipios eram igualmente personificações jurídicas, 
com os mesmos direitos patrimoniaes e seus derivados. Hoje 
querem cxauctoral-os de grande parto de sua liberdade, 
attribuindo-lhes uma ospecie do—capitis diminutio — que os 
proprios romanos não conheciam. (2) 

No parallelo que fazem os publicistas entro a munici-
palidade e as associações particulares, dizem ainda que a 
tutella governativa para estas se torna dispensável por não 
terem o caracter de utilidade publica, de que se revestem 
as corporações instituidas por lei que carecem, por isso 
mesmo, da vigilancia do Estado, a quem sorvem o d'ondo 
se originam. É outro ponto de distineção com que se pre-
tende fugir ás deduções lógicas da pessoalidade jurídica dos 
municipios. Eeservando lugar expresso em outra parte para 
discutirmos esse direito do tutella que se attribue ao 
Estado, diremos por emquanto : 

Si a utilidade publica como fim, e a instituição legal 
como origem do poder municipal, justificam a ingorencia 
do Estado nos seus negocios, o raciocínio pecca por demasia 
de prova, isto é: . nenhum dos outros poderes, que as cons-
tituições modernas reputam independentes, escaparia á in-
tervenção fiscal dos governos, desde que todos elles têm a 
lei fundamental por origem e a utilidade publica por fim. 

E dejjois, a escola official ainda não tornou evidente, 
que para a sociedade seja mais util o serviço municipal, re-
trahido pela tutella, do que livre de embaraços para con-

(2) A tutel la só apparece do reinado do imperador Leão em diante. 
Y . Seec. 8.a deste Livro. 
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ceber e realizar o que mais convenha ao interesse das loca-
lidades. A maxima de hoje é esta: — administrar de perto.— 

Para comprehender e regular em termos as necessidades 
locaes, é preciso viver ao lado delias; estudal-as em sua 
mobilidade fugitiva, e prover a tudo com remedios prompto? 
e adequados, afim de resolver emei-gencias que tantas vezes 
se aggravam com a impontualidade das medidas. 

Arrogando o Estado a si a pretenção de dirigir o que 
elle não pode ver e remediar a tempo no organismo capri-
choso da vida local, esparsa e inaccessivel aos cuidados do 
governo central mais activo, quantas vezes, em lugar de 
ser util, faria elle o mal que a administração diligente da 
communa teria a virtude de saber prevenir? 

Deixando ainda este assumpto melindroso, para dis-
cutil-o em occasião mais própria, vamos a outros argumentos. 

A communa, accrescentam ainda, distingue-se do in-
dividuo, em relação ao Estado, pelo alcance dos seus actos. 
O abuso da liberdade individual muitas vezes não passa da 
csphera estreita do personalismo, e não attinge os interesses 
geraes da ordem: emquanto a municipalidade desenvolta, 
por isso mesmo quo joga com o poder, e sua acção é muito 
mais extensa e perigosa, necessita da vigilancia do Estado 
para contel-a. 

Sempre o phantasma da revolta é o nervo da lógica 
centralista! E que duplicidade no raciocinio! Quando se 
pede liberdades para o individuo, respondem-nos com a 
revolução. 

Quando se trata dos corpos municipaes, são estes os 
Grachos que se deve temer; emquanto a individualidade, 
não passa de uma força mesquinha, que muitas vezes pode 
ser até absorvida pela maioria despótica que houver de 
dominar no concelho das communasI 

Porque so ha do suppôr o Estado sempre na linha do 
dever, o a municipalidade trahindo a sua missão ? Si esta 
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podo abusar, a responsabilidade legal é um meio de cor-
rigil-a; mas quando vem o mal, ou o excesso de poder, da 
parte do Estado que opprime a communa a pretexto de 
dirigil-a, onde está o meio pratico de reprimil-o ? 

Vem aqui a proposito o que disse o barão Etvesch, 
publicista húngaro, que Laboulaye tornou conhecido em 
França vulgarizando os seus escriptos: 

« A vontade do Estado é sempre o voto de uma 
maioria muitas vezes injusta e oppressiva: onde achar ga-
rantias efiicazes contra esta especie de dictadura? No go- V 
ver no constitucional ? Não, porque, sendo um regimen do 
maiorias, elle também se pode tornar iniquo e violento. 
Si as paixões politicas podem desencadear a opinião, quem 
impediria as camaras, ou o governo dominado por ellas, 
de votarem a perseguição? Só ha um meio de proteger 
a sociedade contra a administração central e as maiorias 
politicas: é limitar a acção do Estado, oppondo-lhe o go-
verno do individuo por si mesmo. » (3) 

Quanto ao dizer-se que a acção do Estado sobre a 
communa .tem por fim conjurar abusos, estas palavras de 
Laboulaye também respondem á questão: 

« Empêcher le bien pour èmpêcher le mal, c'est 1'enfance 
de la politique. Ce qu'il faut, au contraire, c'est arrêter 
le mal, et laisser pleine carrière au bien. Le moyen est la 
responsabilité. Que la loi soit sévère et le magistrat rigide, 
il n'importe : la loi la plus dure vaudra toujours mieux que 
1'arbitraire le plus doux. » (4) 

(3) Laboulaye, « L ' E t a t et ses limites » pag. 71 e seguintes. 
(4) Idem. I>ag. 98. 





SECÇÃO VI 

Synopse do motivos que contra- indicam a acção do Estado no governo 
local. — Responsabilidade de um e outro. — Vantagens do muni -
cipio livre. — Exemplos de liberdade pacifica em resposta aos 
perigos que se a t t r ibue ás franquezas locaes. — O federalismo 
suscitado pelas communas. — O espirito local não se crea na 
vassalagem. — A liberdade por degráus é um recurso para os 
governos quo sopliismam. — Grandeza dos povos que se liber-
t a ram sem os tramites da educação lenta. 

O systcma quo attribue ao Estado a intervenção 
directa nos actos da_ economia interna dos municipios, des-
concoitua-se ainda por tros motivos : 

Augmenta a responsabilidade geral do poder, e enfra-
quece a dos conselhos municipaes. 

Tolhendo a acção espontanea do governo local, suffoca 
estímulos que podiam tornal-o mais fecundo em benefícios 
e mais interessado nos seus deveres. 

Em lugar de promover o ensino pratico da localidade 
sobre bases mais amplas, funda uma escola de educação 
estreita quo amortece o espirito publico e lhe communica 
certos hábitos de servilismo. 

Inquestionavelmente, onde a municipalidade vive sujeita 
e não pôde fazer todo o bem que lho inspira o amor da 
causa publica, incorre em duas condições moraes lamen. 
taveis: frieza de animo, e inactividade por habito. D'ahj 
a penúria de commettimentos illustros quo, sendo já uma 
consequência ordinaria dessa atonia do caracter, ó tanto 
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mais desculpável, quanto é para reflectir que os direitos 
mais importantes da edilidade, como seja o de promover o 
incremento de suas finanças pelo credito ou pelo imposto, 
e de applicar os seus fundos em successos de maior vulto, 
são exactamente aquelles em que a tutella dos governos 
impede todo o poder de acção aos corpos municipaes. 

Este mechanismo estreito é o que afugenta do serviço 
as grandes dedicações, e substitue a rotina frouxa no lugar 
da actividade audaciosa que estimula e convida ao trabalho. 
Nem a opinião publica teria o direito de manifestar-se, 
applaudindo ou censurando a gerencia municipal, onde a 
sua magistratura fosse inhibida de inspirar-se livremente 
nos conselhos de um bom arbitrio adquirido na pratica dos 
negocios. 

Subtrahindo-se assim aos governos locaes a parte de 
responsabilidade moral concernente aos actos que ema-; 
nassem da tutella, a quem iria a censura dos erros senão 
ao Estado que preceitúa a regra, e exige que lh'a obe-
deçam ? 

Não é seguramente de boa politica expôr-se a aucto-
ridade soberana a estes golpes escusados da opinião ; 
accumula em toda parte resentimentos; e, em vez de 
semear a confiança publica, desperta sempre motivos para 
a revolta. São de profundo senso estas palavras do Stuart 
Mill : 

« O mais poderoso argumento que ha para restringir 
a intervenção do governo em matéria de liberdades indi-
viduaes, é o mal que pode vir de se lhe augmentar o poder 
sem necessidade. Uma funcção de mais que lhe accres-
centem gera sempre novos receios e esperanças, transfor-
mando a porção activa e ambiciosa do publico em uma 
parcialidade dependente do governo, ou de algum partido 
que tenha em vista apoderar-se da situação. E, quando so 
habitua o povo a declinar para o Estado tudo o quo lhe 
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pôde succoder de máu, um dia que lhe falto a paciência, 
conspira, e faz o que se chama uma revolução » ('). 

Ouçamos agora o mesmo publicista sobre a conveniência 
de educar-se os povos no goso pratico da liberdade: 

« Ainda concedendo que algumas cousas possa o governo 
fazer melhor que os indivíduos ou as associações, mesmo 
assim é preferível que sejam feitas por estes: é um meio 
de educal-os, fortalecendo as suas faculdades activas, e 
dando-lhes uma noção familiar dos assumptos em que 
tenham necessidade de empregar esforços. Neste caso está 
o jury, e pela mesma razão a municipalidade livre, e a 
gerencia industrial e philantropica entregue ás associações 
voluntarias : habituando o cidadão a comprehender o inte-
resse collectivo, a pratica destes negocios ensina-lhe também 
a obrar por motivos elevados. Sem isto, nem se pôde crear 
e nem manter uma constituição livre, como se prova com 
a existencia transitória da liberdade politica nos paizes em 
que ella não descansa sobre uma base sufficiente de regalias 
locaes. » 

Infere-se d'ahi que o exercicio do poder municipal, 
como escola, deprime ou eleva o espirito publico segundo 
o grau de actividade que lhe queiram proporcionar. Uma 
observação bem simples demonstra essa verdade de expe-
riencia: 

— A energia dos nossos esforços augmenta sempre na 
razão da maior somma de encargos que temos a desem-
penhar.— Dê-se á municipalidade uma orbita mais larga de 
attribuições, e também o caracter dos homens que a ser-
virem será mais activo o resoluto: o que excita a emulação 
é a importancia da emproza e a difiiculdade do successo 
entregue ao pundonor dos funccionarios locaes. 

Assim é que o cidadão aprende a interessar-se pela 

( !) « L a Liberte ». Pag . 312 e segg. 
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causa publica; faz-se industrioso bonomorito, iniciador ou-
sado, o amigo das instituições que lhe permittem a faculdade 
de pôr o seu talento e a sua dedicação a serviço espontâneo 
do seu paiz. Eechard, que é um espirito recto, aconselhando 
o modo porque se devia elaborar o projecto de franquezas 
municipaes annunciado pelo imperador da França, escreveu 
isto: « Para que a communa possa entreter a dignidade 
do cidadão; inspirar o respeito das leis e o amor da patria, 
assegurando a prosperidade de todos e affeiçoando cada 
um aos interesses da ordem, é preciso que tenha um campo 
de acção mais vasto; que trate livremente dos negocios 
mais graves, e não trepide em face de um governo se-
quioso por querer impôr em tudo a auctoridade de sua 
proficiência e de seus caprichos » (2). 

A isto como se objecta ? — Que, exagerando-se o poder 
communal, em vez de instruir os povos, educa-se a re-
bellião. As localidades pensam quo as leis civis e criminaes, 
não sendo o producto de sua autonemia, podem ser immo-
ladas ao capricho de um liberalismo dissoluto. — 

E de uma eterna monotonia este argumento que vem 
sempre á flôr da discussão, embora os factos o desmintam! 
Porque a communa ingleza não se revolta, e outras que 
ahi vivem á sombra de uma liberdade pacifica ? Se algumas 
vezes a municipalidade se tem coberto com o pri-
vilegio da common law tanto na Inglaterra como nos 
Estados-Unidos da America, foi- sempre para manter as 
regalias da carta de 1215. A mais notável insurreição 
communal americana, é certo, que dirigiu-se á lei do fisco; 
mas no fundo era a liberdade geral que se pleiteava 
em 1776. Não foram somente as communas; o povo em 
massa levantou-se para fundar uma nação soberba e in-
dustriosa. 

(2) i(Du Pro je t de Décentral isat ion Adminis t ra t ive ». Let t re I I I , 
pag. 49. 
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Um dos sophistas mais engenhosos do poder central 
disse ainda : 

« Imitai as communas norte-amoricanas no desen-
volvimento de sua liberdade, e a tendencia geral de um 
paiz será destruir o quadro da sua união. Em politica são 
as individualidades que fazem os meios : se crearem sobe-
ranias dispersas em um territorio compacto, elle ficará 
envolvido em uma atmosphera de federalismo » (3). 

Não importa. Desde que o voto de um povo inteiro 
caminhe para a federação, as municipalidades que dirigirem 
o movimento não receberão da historia mais do que 
applausos. Como impedir aos povos o direito de mudarem 
a sua constituição ? A parte de influencia legitima que 
nestes tempos possa caber á municipalidade, no sentido do 
preparar o espirito publico para uma transformação consti-
tucional necessaria, será uma cousa hedionda, quando é 
sabido que o illustre Condorcet e o honrado BoisSy 
d'Anglas chegaram a confiar ás assembléas communaes a 
iniciativa do proporem ao parlamento, com caracter obri-
gatorio, a necessidade de rever e emendar a consti-
tuição ? (4). 

Eestabeleçamos, porém, a matéria : o que se pede cm 
nome da liberdade moderna não é o municipalismo abso-
luto, ou deslumbrado polo barrete phrigio : é a dignidade 
popular com a ordem, tenham ellas por fim assegurar os 
destinos de uma republica, ou de uma monarchia. 

Em conclusão : Si a liberdade pratica não educa, 
porque pode ser um perigo permanente, onde é que se 

(') Dupont Whi t e , « L a Central isat ion», pag. 77. 
(4) Dès que la major i té des assemblées primaires d 'un seul 

département reclame, après la voix de 1'arrondissement et de la com-
mune, la convocation d 'une Convention nationale, c'est le devoir du 
corps législatif de consultor la nation ; s'il refuse, l ' insurrect ion est 
legitime ; car il y a violation de la souveraineté. — Moniteur 
Tom. X V , pag. 460. — Projecto da Convenção Nacional Pranceza. 



112 

lia de formar o espirito publico; na vassalagem ? A historia 
em peso mostra que, sendo isto mais commodo para os 
governos, por isso mesmo que é mais injurioso para os 
povos não garanto a segurança das autocracias mais hábeis, 
que hoje podem adormecer na purpura e despertar amanhã 
no exilio. 

Sustenta-se afinal, quo o melhor systema de educação 
politica é conceder a liberdade por degráus. A razão é a 
supposta inépcia dos paizes que não se habilitam para o 
goso de regalias mais amplas, sem um tirocinio feito á 
sombra dos governos que se dizem paternaes, embora se 
façam inimigos disfarçados do progresso. Quem não vê 
ahi um meio fácil de illudir a esperança publica, desde quo 
os governos são os mesmos que julgam da aptidão dos 
povos, e sempre colhem vantagem em espaçar o periodo 
da emancipação social definitiva ? 

Nada é mais historicamente inexacto do que affirmar-so 
que um paiz não pode entrar de repente no gozo da grande 
liberdade. Roma escrava de Tarquinio ; a Suissa de Gessler ; 
a patria de Washington esmagada pelo fisco; a Grécia pri-
sioneira de Ali-Pachá; a Italia de hontem, servindo ás 
ambições da Áustria, á velleidade dos duques e ao sonho 
dos papas, em um dia passaram da escravidão á dignidade 
de povos soberanos, e nem por isso alguma delias deixou 
ainda do honrar a sua autonomia, mostrando-se indigna de 
seus foros. 

Isto convence que o único meio de estimar um grande 
direito é, possuil-o desde logo. A liberdade não é uma 
cousa que se aprenda em cathecismos. Para exercital-a 
com honra e intelligencia é preciso que ella dê a provar 
aos homens e ás nações o néctar de suas maravilhas es-
plendidas. 



SECÇÃO VI I 

Tutela administrat iva. — A plirase é puramente franceza. — A insti-
tuição commum aos povos de raça lat ina. — Seu fim politico. — 
Não foi inst i tuída pelos motivos de ordem publica que lhe at t r i -
b u e m ; mas pelo interesse da realeza e do fisco. — Estado das 
communas e sua absorpção no reinado de Luiz X I V . — Egoísmo 
da politica financeira de então : Edictos mais notáveis sobre os bens 
da communa e venalidade dos cargos municipaes. — Como per-
deram as communas o antigo direito de propriedade que t inham 
os municipios romanos. — Revolução violenta do regimen feudal 
sobre a propriedade do solo. — A realeza adoptando o mesmo 
principio de absorpção. — O movimento centralizador começa nos 
reinados de Luiz I X , e de Phel ippe o Bello. — Seus legistas e a 
p in tura do fisco por Michelet. 

A tutela administrativa em seu valor technologico é 
uma forma de locução auctorisada pelos publicistas fran-
cezes para significar mais particularmente a superintendencia 
do Estado em todos os actos da gestão financeira dos mu-
nicipios. 

Esta expressão artificiosa, que Leroy Beaulieu considera 
um tanto burlesca e diz ter feito grande fortuna em seu 
paiz, não é conhecida no vocabulario politico de outras lín-
guas ; mas a instituição a que ella se refere tem-se genera-
lisado em vários povos de origem latina, onde o direito 
publico romano deixou raizes mais profundas. Estudemol-a 
em seus fundamentos, na sua historia, e no systhema que a 
este respeito adoptam hoje os povos mais adiantados. 

O assumpto é muito grave, e pode-se dizer que tem 
sido o eixo de controvérsia das duas escolas. Ainda que o 

9 
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centralismo se abstenha do muitos de seus velhos prcjuizos, 
nunca se ha de esquecer de aplainar uma razão de Estado 
para cobrir aquelle direito de supremacia, tanto mais in-
conciliável com as aspirações da liberdade moderna, quanto 
é certo que elle ataca a fibra mais sensível dos corpos mu-
nicipaes. 

A propriedade é o mais fundamental dos elementos que 
constituem a representação jurídica dos municípios: ahi 
reside a fonte dos seus recursos economicos e a causa efi-
ciente que determina a sua applicação no interesse exclu-
sivo da communidade. Por isso mesmo que é o nervo máximo 
da estructura municipal, impodir-lhe a liberdade do movi-
mento, que consiste na administração voluntaria do seu 
patrimonio, seria condemnar o progresso das localidades a 
uma paralysia desoladora. 

A seu turno pensa o Estado quo, sendo o curador su-
premo de todas as incapacidades sociaes, deve premunir a 
fazenda municipal contra a malversação dos seus adminis-
tradores. D'ahi os motivos de repulsa, e também o fim 
politico da tutela administrativa. 

Approvar e rescindir todas as deliberações locaes con-
cernentes ao modo da economia, á alienação de bens, acqui-
sições, emprestimos e encargos de todo o genèro; despoti-
sando o orçamento, e reprimindo todas as formas possíveis 
de arbítrio, ainda nas minudencias mais insignificantes da 
gestão municipal, eis o mechanismo absorvente que em 
nomo de interesses exagerados tem a centralisação desen-
volvido em certos paizes por intermedio do poder executivo, 
de uma assembléa, ou pela ingerencia promíscua de um e 
outro elemento, em tudo que respeita á constituição patri-
monial dos municipios. 

E variavelmente engenhoso o modo porque os legistas 
do poder baseam esto systema de absorpção. 

Querem uns que o espirito de localidade seja sempre 
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deslumbrado pelo poderio que se desmanda, e pelo favo-
rismo que desperdiça; em quanto o governo central, que 
olha de mais alto o acima das paixões pequenas, é quem 
pôde corrigir a influencia das suggestões camararias. 

Entendem outros, que ao Estado cumpre dirigir a inex-
pericncia das corporações locaes que por sua incapacidade 
se devem considerar como menores quanto á gestão dos seus 
bens. 

Finalmente, em homenagem a uma expressão semi-morta 
do direito romano, ha quem sustente que o patrimonio mu-
nicipal é uma especie dc fidei-commisso ou legado das gera-
ções passadas, de que a presente é apenas usufructuaria. (') 

Antes de examinar cada uma d'estas asserções, mos-
tremos pela historia quo nenhuma d'ellas foi a causa effi-
ciente da tutela administrativa creada unicamente no inte-
resse do poder central da antiga realeza. 

Na sua Historia do Direito francez pretende Laferrièro 
quo a tutela administrativa fosse obra da Assembléa consti-
tuinte em seus decretos do 15 do Fevereiro, 29 de Março, 
e 5 de Agosto de 1791; no emtanto, é este mesmo publi-
cista que em outro livro, não menos auctorisado, attribue 
a Colbert a sua creação. Eis como elle se refere ao-ministro 
de Luiz X1Y: 

« II créa 1'administration régulière des biens apparte-
nant aux villes et communautés; plaça les communes sous 
la tutelle administrative, et établit des régies qui sont restées 
dans notre droit administratif. » (2) 

Não ha duvida que a esse tempo a centralisação attin-
giu em França ao mais subido gráu de desenvolvimento; 
e a tutela administrativa era um meio de reorganisar o 
despotismo financeiro que no reinado anterior exerciam já 

(') Magnitot , n Dicc. de Droit Publ ic et administrat i f », verb. 
Communes. Sect. 4.e 

(2) « Droit Publ ic et administrat if . » In t roduct ion , pag. 30. 
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os intendentes ereados pelo génio absoluto de Richelieu. 
Estes régulos de provincia, que dispunham de todo o mo-
vimento economico das localidades, foram os melhores pre-
postos que teve o governo de Luiz XIV para organisar a 
voracidade do fisco. O desígnio da politica financeira de 
então era liquidar as dividas do Estado a todo o transe: 
d'ahi o zelo suspeito com que, a pretexto de rcgularisar a 
administração dos bens communacs, proeurou-se tirar d'elles 
o partido que era possivel a beneficio do erário. 

As communas tinham-se igualmente endividado, porque, 
extorquindo-se-lhes a renda proveniente do imposto deno-
minado octrois, viram-se obrigadas a vender alguns bens, o 
a recorrer a emprestimos para acudirem ás suas necessi-
dades : serviu isso de pretexto para a tutela administrativa 
que evidentemente não foi instituída por amor da communa 
e do sua prosperidade. Um edicto de 1G59 tinha já prohi-
bido a alienação dos bens communaes. Em 1662 uma orde-
nança inspirada por Colbert prohibiu também á communa 
do contrahir dividas sem autorisação do governo; e afinal 
em 1688 o budget das cidades passou a ser previamente 
regulado pelos intendentes de provincia o diversos commis-
sarios. 

O que demonstra que a sede de ouro era o primeiro 
movei de quasi todas as medidas politicas e administrativas 
desse reinado egoista, é o facto de ter Luiz XIV suppri-
mido quasi todas as liberdades municipaes ás províncias 
que até então se consideravam paizes de estados (3), para 
poder vendel-as depois a quem quizesse resgatal-as. 

(3) T inham este nome por serem administradas pelos representantes 
das tres ordens ou estados: clero, nobreza e povo. 

Chamavam-se — paizes de eleição — os que não t inham mais es-
tados ; e o nome vinha de certos funccionarios outr 'ora eleitos pelo 
povo para a arrecadação dos impostos. Lu iz X I V reduziu a esta con-
dição cerca de vinte províncias que eram antes paizes do estados. 
— Monny, « De la Décentralisation », pag. 22 e 26. 
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A venalidade dos officios de justiça c de administração, 
que contra a ordenança de 1413 havia sido restaurada pelos 
edictos de 1508 e 1522, tornou-se em especulação ainda mais 
vergonhosa pelo de 1692 que permitiu a venda dos cargos 
municipaes, perpetuos ou a tempo determinado. 

Foram esses escandalos que arrancaram á penna de 
Tocqufeville esta exprobação vehemente contra o governo 
do Luiz XIV a proposito de liberdades supprimidas : « II 
voulait moins les abolir qu'en trafiquer. Expédient de 
finances, bien digne de tous les mépris de 1'histoire! » (4). 

Entretanto, si antes d'este periodo de reformas a tutela 
não estava ainda organisada, existia em germen de envolta 
com o systhema de centralisação administrativa que data 
de Luiz IX e de Felippe o Bello, como se vê das ordenan-
ças de 1256 e 1302 que já tinham subordinado os maires 
e echevins das coiômunas á superintendencia financeira de 
uma côrte central (chambre des comptes) que residia em 
Pariz, e a quem prestavam contas de todos os dinheiros 
municipaes. 

Como em toda parte o systema economico decorre 
sempre do principio politico que preside á organisação dos 
Estados, póde-se affirmar que, pelo menos em França, a 
tutela administrativa devia ter nascido com o absolutismo 
das primeiras monarchias. Tudo a corôa tinha absorvido 
no dominio da terceira raça: o rei, que era o arbitro su-
premo de todos os direitos, constituiu-se também o senhor 
absoluto de toda a propriedade. Não admira que, exaucto-
radas de seus grandes direitos, desde então perdessem as 
communas a posse legitima do seu patrimonio, e só o rei 
o fizesse administrar pelos seus commissarios. 

No emtanto a propriedade communal era um direito 
que remontava aos tempos do municipalismo romano. O 

(*) u L 'Anc ien Regime et la Révolution », p. 65 e 66. 
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dominio rústico (ager vectigalisj comprehendia as terras 
que o governo da cidade arrendava a pequeno prazo, Ou 
a titulo de emphyteose, por tanto tempo que os seus adju-
dicatarios (mancipes) geralmente eram tidos como senhores. (5) 

Além de um magistrado proprio _(curator civitatis) quo 
zelava dos seus bens, o municipio romano, em qualidade de 
proprietário, tinha por lei diversos privilégios, como teremos 
occasião de especificar. 

O seu patrimônio foi algumas vezes despojado no dominio 
dos imperadores; e, posto que a municipalidade gallo-
romana ainda depois da invasão conservasso muitos de 
seus direitos anteriores, o regimen feudal operou nos bens 
da communa uma revolução violenta. 

Depois que o colonato ou a servidão da gleba tornou-se 
a condição geral das povoações ruraqp da meia edade 
(coloni, lidi, servi), também o senhor se constituiu soberano 
da propriedade, como era das pessoas que habitavam o 
solo. Disse bem o grande historiador: « La fusion de la sou-
veraineté et de la propriété s'accomplit; et les propriétaires 
du sol devinrent les maitres de ses habitants. » (6) 

A feudalidade tinha também os seus legistas, que em 
todos os tempos sabem crear uma jurisprudência nova para 
cada invasão da liberdade humana no interesse da aristo-
cracia ou do poder absoluto. — Nulle terre sans seigneur — 
foi a maxima que elles inventaram para fazer do senhorio 
feudal a origem de toda a propriedade. 

Assim, a usurpação deu cabo de quasi todos os bens 
que a liberalidade dos bispos, dos mosteiros, e outras doa-

(5) Sobre a origem dos bens communaes que os romanos denomi-
navam — communia — e suas categorias, segundo a procedencia e a 
qualidade (subseciva e compascua) veja-se o « Direito Publico e admi-
nistrat ivo Romano » por Serr igny, v. 2." 691 e 700. 

(6) Guizot', « Histoire de la Civilisation », v. 4.°, p. 10. Lcct 8." 
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çõos particulares tinham agglomerado sobre o patrimonio 
das communas. Extincto o feudalismo, veiu a realeza que, 
adoptando o mesmo principio de absorpção quando já não 
precisava do apoio da communa, escravisou a propriedade 
como d'antes. 

O reinado de Phelippe o Bello, com esse furor regula-
mentar de suas 354 ordenanças, fiscalisando tudo, até a 
economia domestica de seus súbditos, para motivar condem-
nações e multas de todo o genero; alterando á vontade o 
valor monetário; confiscando o patrimonio ecclesiastico e 
particular; aturdindo todas as classes com impostos ridiculos, 
que além do vexame attrahiam o escarneo do povo ; e se-
meando em toda parte agentes fiscaes ou exactores desa-
piedados ; eis um modelo da administração voraz daquelles 
tempos. 

A penna mordente de Michelet traçou alguns quadros 
bem vivos desse regimen. Um delles é esto, que caraeterisa 
muito a influencia dos legistas a serviço da realeza absoluta: 

« Ces chevaliers en droit, cos âmes de plomb et de fer, 
procédèrent avec une horrible froideur dans leur imitation 
du droit romain et do la fiscalité impériale. Ils jettent dans 
les provinces des baillis, des sénéchaux, des prévots, des 
auditeurs, des procureurs du roi, etc., etc, Les forêts sont 
envahies par les verdiers, les gruyers royaux. Au centre de 
cette vaste toile d'araignée, siège le conseil des légistes sous 
le nom do Parlement (fixé à Paris en 1302). Là, tout vien-
dra peu à peu se perdre, s'amortir sous l'autorité royale. » 

Mais vivaz ainda é esta pintura do fisco, que o leitor 
nos dará permissão de transcrever por extenso : 

<( Ce monstre, ce géant, nait altéré, affamé, endenté. II 
crie en naissant, comme le Gargantua de Eabelais: A manger, 
à boire! L'enfant terrible, dont on ne peut soúler la faim 
atroce, mangera au besoin de la chair et boira du sang( 



Cest le cyclope, l'ogro, la gargouille dêvorante de la Seine. 
La tête du monstro s'appelle grand-conseil; ses longues 
griffes sont au parlement; 1'organo digestif est la chambro 
des comptes. » (7). 

(') Michelet, « Histoire de Erance ». L. 5.° eap. 2." e 3.", pag. 391 
e 411 do 3.° v. das obras completas. Edição de Bruxellas, 1840. 

1 2 0 



SECÇÃO VII I 

A tutela em sua origem mais remota. — Não era conhecida no regimen 
das primeiras municipalidades romanas. — E uma instituição do 
Direito imperial. — Leis do Código e do Digesto. — Fontes do 
Direito francez, e como adoptou este vários textos romanos con-
cernentes a municipalidade. — A tutela romana menos pezada 
do que em França pelo desenvolvimento exagerado que lhe 
deram. 

l i a em todos os povos uma genealogia palpavel, que 
descobre a origem de suas instituições com todas as defor-
midades características do seu typo hereditário ; e póde-se 
affirmar que, onde as idéas insistem em uma luta mais 
desabrida com o passado, é que no organismo da sociedade 
moderna existe sempre algum vicio teratologico que a 
sciencia politica trabalha por destruir. 

Affirma Serrigny, que em França não foram as leis 
barbaras a fonte principal do sou direito publico, adminis-
trativo, e economico; mas a jurisprudência romana contida 
nos codigos de Theodosio e Justiniano. O que este erudito 
infatigavel escx'eve daquelle paiz deve applicar-sc a outros, 
onde a conquista romana deixou essencialmente impresso 
o cunho da mesma legislação: foi nessa fonte, rica de pre-
ciosidades e de fezes grosseiras, que vários povos fizeram 
igualmente o baptismo de suas primeiras instituições. 

Yamos provar que a tutela administrativa é um sedi-
mento monstruoso, como tant&s outros accumulados neste 
scculo pela corrente histórica do direito cczariano. Examj-
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nemos onde a dictadura imperial tinha deposto esse gerraen 
de oppressão, que affeeta ainda os destinos de quasi toda a 
municipalidade moderna. 

Temos insistido por vezes n'este principio cardeal do 
municipalismo romano : as cidades que se incorporavam ao 
Estado com o nome de municípios, conservavam as suas 
leis peculiares conforme o typo social de cada uma. (') 
Aulo Gellio tinha dito: Municipes sunt eives romani ex muni-
cipiis, legibus suis et jure suo utentes. Existem, além disso, 
fragmentos de vários textos legislativos que, contendo dis-
posições geraes, exceptuavam muitas vezes o regimen proprio 
de cada cidade. 

Entre muitas, eram commummente estas as phrases que 
appareciam no Digesto: Nisi lex municipii, vel perpetua 
consuetudo vetat — Si civitas nullam propriam legem habet. (2) 

Tendo cada municipio a sua fórma civil independente, 
estavam as cidades no habito de regerem os seus negocios 
e disporem dos seus bens sem a intervenção do poder 
central. O governo de Eoma limitava-se a impôr os seus 
tributos e a exigir delias o contingente necessário para a 
guerra: infere-se dahi, que a tutela administrativa não se 
accommodava á organisação originaria do municipio ro-
mano ; e, ainda no dominio dos imperadores, algum tempo 
durou essa attitude inoíFensiva do governo em relação ás 
liberdades locaes. 

Assim é que Juliano, a proposito da reparação dos 
caminhos, dizia a respeito das cidades: Que trate cada uma 
dos seus negocios como entender; sujeitando-se unicamente ás 
consequências do seu descuido ou da própria diligencia. (3) 

Em vez da tutela, outro era o meio ompregado para 

(*) Dig. L. l . a l 1.° Ad . municipalem. 
(2) Dig. L . 6.a in pr. Quod c u j b s c . — L . 21, § 7. A d munic ipa l .— 

L . 37 de Eeb. auctor. jud . 
(») Cod. Theod. L . 2.» de I t in . mun . 
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garantir a percepção dos impostos e a fortuna do muni-
cipio contra a má gestão dos seus administradores. Os 
membros da cúria ficavam solidariamente responsáveis pelos 
seus bens ácerca de todos os prejuízos causados por sua 
imperícia ou negligencia tanto na economia interna das 
cidades, como a respeito dos impostos devidos ao Estado. 
A lei obrigava os magistrados locaes a uma caução prévia, 
afim do responderem não somente pelos actos do sua própria 
gestão, como pela dos seus successores quando viessem a 
prevaricar; e, tomando posse dos seus cargos, todos elles 
promettiam isto: Item publicam salvam fore. (*) Para man-
terem os imperadores o effeito de toda essa responsabilidade 
tyrannica, havia o cuidado de trazer sempre completo o 
pessoal da cúria; prover nella os membros mais abastados, 
e impedir que estes a abandonassem, ou dispozessem de 
seus bens affectados á segurança da administração. (5) 

O Codigo Theodosiano ficou inçado de medidas vexa-
tórias que o imperialismo não cessava de formular no sen-
tido de impedir a resistencia e vários subterfúgios que 
oppunham os curiaes, afim de se esquivarem ao peso de 
tão severa responsabilidade. (6) Para ter-se uma idéa exacta 
do soffrimento publico que resultava desse regimen, ó pre-
ciso conhecer aquelle trecho de Salviano, referindo-se á 
deserção dos romanos, quando entre os barbaros iam pro-
curar a humanidade que não encontravam no meio dos 
seus: Qucerentes scilicet apud barbaros romanam humani-
tatem, quia apud romanos barbaram inhumanitatem ferre non 
possunt. (') 

O primeiro traço da tutela administrativa apparece no 

<*) Dig. L. 11 l 1.» e L. 25 A d municipal . — L . 1.» pr . de 
Magist. con. — L. 38 g 6." de t i t . — 

Cod. Th. L. 5, 49, 59, 63, 144, 145, de Decurion. 
(6) O Codigo Theodosiano continha n ' u m só t i tulo (De decu-

rionibus) perto de duzentas leis sobre a matér ia acima indicada. 
(') De Gubernat ione Dei . L. 5.° 



reinado do imperador Leão. Estava ahi o gérmen da cen-
tralisação municipal, desenvolvida depois pelas monarchias 
absolutas da meia edade. 

Effectivamente a Constituição XL VI,reforindo-se áquellas 
cousas que as cidades até então administravam por si, 
tinha já estabelecido este principio de subordinação imperial: 
— Quce nunc, eo quod res civiles in aliurn statum transfor-
matce sint, omniaque ab una imperatorice magestatis solicitudine 
adque administratione pendeant, nostro decreto illinc submo-
ventur. — 

A lei 3." do Codigo Justiniano, — De vend. reb. civit 
— colligindo as disposições especiaes daquelle imperador, 
foi mais terminante ainda: Prohibiu que as cidades ven-
dessem, som autorisação, os seus immoveis, escravos, e o 
producto dos bens territoriacs que houvessem aforado : — 
Domus, vél civiles annonce, aut alia queelibet wdificia, vel man-
cipia, non aliter nisi imperiali auctoritate vendantur. — 

Sabe-se, por um commentario de Savigny, que a 
expressão civiles annonoe. comprehendia exactamente a parto 
disponível do fôro ou renda que pagavam os colonos o 
emphyteotas. (8) 

A alienação de todas essas especies só se podia rcalisar 
em Constantinopla mediante um decreto imperial; e nas 
outras cidades por deliberação da cúria, confirmada pelo 
governador da província respectiva e sob a condição de 
applicar-se o producto da venda em obras publicas: Ad 
renovanda sive restauranda publica mcenia. 

Para mostrar que os legistas da França beberam nesta 
fonte a substancia da tutela, bastava referir o edicto de 
1659, que temos annunciado por vezes, e onde se vê repro-
duzido o mesmo principio da decretação prévia do governo 
para os casos de venda dos bens communaes. Outro exemplo 

(8) « Trai té de Droi t rom » T . 3.° p. 355. 

1 2 1 
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de imitação sensível, em tempos ainda mais modernos, 
rofere-se ao systema romano, quando nas cidades de pro-
vincia a cúria se reunia para deliberar sobre a venda 
dos bens: 

A decisão não era tomada unicamente pelos membros 
effectivos; os honorali e os possessores, como adjunctos, tinham 
sempre naquelle caso voto deliberativo. — In provinciis vero, 
prasentibus omnibus seu plurima parte, tarn curialium, quam 
honoratorum et possessorum civitatis —assim se exprimia o 
Codigo de Justiniano na mesma lei 3." —De vend. reb. 
civit. — 

A participação dos adjunctos revestia o acto de certa 
garantia, porque os honorati, eram homens que haviam occu-
pado cargos públicos de maior importancia e tinham por 
si o prestigio e a pratica dos negocios; possessores eram 
aquelles que na provincia possuíam terras em certa quanti-
dade, e a Lei 33 do Codigo Theodosiano—De decurionibus 
— fixava ordinariamente em vinte cinco geiras. 

As leis francezas do 14 de Dezembro de 1789, arts. 30 
e 31; de 15 de Maio do 1818; e de 18 de Julho de 1837, 
arts. 2 e 42, consignaram mais ou menos a mesma idéa 
pela adjuncção dos grandes contribuintes da communa em 
numero igual ao dos membros dos corpos municipaes, for-
mando uma especie de conselho geral para deliberar parti-
cularmente sobre os casos de emprestimo, alienação e 
acquisição de immoveis, impostos extraordinários e outros 
actos de importancia previstos na citada legislação. 

Assim como as deliberações da cúria romana e seus 
adjunctos deviam ser sanccionadas pelos governadores de 
provincia, também a lei franceza de 1837, para os mesmos 
casos de alienação e até para a acquisição de legados e 
doações, exigia a approvação dos iirefeitos e algumas vezes 
o consentimento do ministro do interior, ou um decreto 
resolvido em conselho d'Estado. 
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No emtanto, força é dizer: a tutela administrativa entre 
os romanos não era um fardo quotidiano, como veiu a 
tornar-se em França pela decretação successiva dos orça-
mentos communaes e outros actos dc ingerencia repetida 
por pai te do governo. Os membros dos corpos municipaes, 
exceptuando alguns casos muito raros de prevaricação, dei-
xaram de responder com os seus proprios bens pelos actos 
da publica administração, como acontecia aos decuriões 
romanos; porém, se o novo regimen não adoptou aquelle 
s js tema do encargo pessoal quo se tornara odiosissimo, 
claro é que, conservando a tutela antiga e revestindo-a de 
novos arbítrios, melhorou apenas a condição particular dos 
administradores; emquanto a liberdado da communa, tudo 
perdeu e nada ganhou com a substituição. 

Eis ahi porque o espirito emancipado da França mo-
derna, toda vez que as revoluções lhe confiam a palavra, 
ou a alternativa dos partidos lhe consente os recursos do 
poder, nunca se esquece de purgar a sua communa predi-
lecta dessas fezes que remontara ao direito publico aviltado 
do Baixo Império. 



SECÇÃO IX 

O imperialismo romano. — Octávio organizando a dic tadura com um 
simulacro de soberania popular . — A lei regia. — A municipa-
lidade estragada no regimen dos imperadores. — S e u estado ao 
tempo da invasão .—Membros da cúria, e modo de sua consti-
tuição aristocratica. — Leis diversas contra os curiaes e a famil ia 
destes. — Conclusões: As monarchias da edade media inspirando-
se no Direito publico imperial. — Dahi a corrupção do munici-
palismo. 

Não ha duvida quo ao romanismo se deve a perpetuidade 
do elemento municipal em todos os paizes que receberam o 
influxo de sua civilisação; mas também é certo que, si o 
municipalismo succedeu a invasão dos barbaros, já os ro-
manos tinham em grande parte arrancado a flôr de sua au-
tonomia nativa. 

As tradições que deixaram no sul da Gallia eram re-
líquias de alto preço, mas que já tinham vindo saturadas 
do regimen absoluto dos imperadores. Por outro lado as 
monarchias da meia edade, adoptando por base de sua po-
litica e do seu systhema de administração os mesmos prin-
cípios da jurisprudência romana filha do império, t iraram 
grande partido de suas maximas suspeitas em relação á 
forma do governo municipal. Eis o interesse com que temos 
procurado o fio historico da centralisação nos moldes do 
regimen imperial romano. Insistamos ainda neste assumpto. 

O império tinha vindo do berço já contaminado por 
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dous princípios do corrupção organica: a docadencia moral 
e a hypocrisia de Octávio coberta pela versatilidade do 
senado. Nas condiçOes deploráveis em que Tácito descreveu 
a sociedade romana, exhausta pela discórdia e empobrecida 
dos caracteres illustres, que em todos os tempos são os 
melhores fiadores da liberdade dos povos, é fácil imaginar 
como sobre os destroços da grande republica a ambição de 
Augusto poude organisar uma dictadura fallaz, que resistiu 
ao attrito de mais de cinco séculos. Disse bem Montesquieu : 
« Nenhuma autoridade é mais absoluta que a dos príncipes 
que succedem a unia republica; julgam que todo o poder 
do povo deve cahir em suas mãos, por isso que elle não 
teve a habilidade de saber se governar. » 

Explorando a fraqueza do senado e do povo romano, 
sabe-se que Octávio tinha alcançado o poder tribunicio, a 
censura, o proconsulado, e outras prerogativas que com a 
dignidade imperial vieram a investil-o de todo o poder so-
berano : eram, como diz Thicrry, capacidades distinctas do 
exercício de certas magistraturas, d'onde lhes vinha o nome, 
e partes integrantes da soberania publica (potestas) que 
se atribuia ao povo e este delegava sempre com restricções. 

Taes poderes, inclusive o de legislar que o povo ainda 
não tinha delegado, eram conferidos por senatus-consultos a 
cada imperador no acto de sua eleição que não era feita 
por comícios, mas pelo mesmo senado a quem o reinante 
muitas vezes propunha o seu successor, quando não era elle 
imposto pelo exercito e apenas confirmado por aquelle corpo 
politico subserviente. Assim, uma soberania popular fictícia 
era a base jurídica do império que em substancia tornou-se 
o dispotismo legal mais systhematisado que a historia tem 
visto. 

A lex regia foi o grande sophisma excogitado pela ju-
risprudência para consagar a usurpação. Ulpiano fundou-se 
no mesmo ardil para compor a celebre maxima — quodpla-
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cuit principi legis habet vigorem — e referir ao povo a origem 
do imperialismo. (') 

Essa irrisão de soberania delegada por virtude da lei 
regia inventou-so para legitimar o reinado de Vespasiano 
imposto pela soldadesca, e serviu jtara o de todos os seus 
successorcs, fossem elles grandes como Trajano, ou mise-
ráveis como Didio abandonado pelos soldados por não lhes 
ter pago o preço do throno que estes lho venderam. 

Algumas palavras transcriptas daquelle celebre doeu- • 
mento podem dar uma idéa do seu conteúdo: Quce cumque 
divum Auguúum Tiberiumve facere opporteat, ea omnia Ves-
pasiano facere liceat. Até as ordens emanadas do imperador 
antes de sua acclamação eram tão legitimas como se fossem 
dictadas pelo povo — Ac sipopuUplebisve jussu acta essent. —(2) 

O consistorium, especie de conselho de estado instituído 
por Augusto, já tinha retirado ao senado parte de sua im-
portancia desde que as decisões proferidas pelos comités 
consistoriani equivaliam á autoridade dos senatus-consultos. 
Por fim o imperador Leão exautorou esse mesmo phantasma 
de senado das prerogativas de legislar o proferir decretos 
como superfluidades ineptas, dizia elle, visto que a magestade 
imperial resumia em si a plenitude do governo. (3) 

De facto, o imperador legislava e o executivo sob todas 
as formas da administração civil e militar obedecia sem 
algum poder intermediário quo moderasse a acção da auto-
ridade suprema. Cônsules, patrícios, prefeitos do pretorio, 
questores, ministros do thesouro publico e do dominio pri-

(') Utpote cum « lege regia » quse de império lata est, populus ei 
et in eum omne suum imperium et potestatem conferat. Lei 1." Dig. 
De constitution princip. 

(2) V. e a in t rega do documento por M. Ch. Giraud. « Elements 
de Droit rom. » pag. 224. 

I laubold, « An t . rom. monum. legalia. » pag. 221. 
(3) Si cum inutilibus conjungeretur , et ineptum et supervaccuum 

esset. Nov. Leon. 78. 
10 
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vado, chefes militares, tudo a manopla do império subjugava. 
O que podia ser a municipalidade romana adstricta a 

semelhante regimen? A melhor das instituições perverte-se 
quando o principio do governo é máu. 

No começo, a politica dos imperadores lisongeava as 
cidades de província, facultando os mesmos direitos civis e 
políticos dos habitantes de Roma afim do contar com cilas 
para vencer a resistencia destes, a quem o governo havia 
supprimido tantas regalias; e não ha duvida que o im-
pério civilisou a Gallia, como varias províncias italianas quo 
adquiriram riquezas, e até um governo menos ávido o op-
prcssivo do que o dos antigos procônsules; mas nem por 
isso nos últimos dias do império a constituição municipal 
ficou isenta dos máus princípios que reflectiam em todos os 
ramos da administração. E como disse um historiador no-
tável « duram pouco as vantagens que pode produzir o 
despotismo; elle envenena a fonte dos seus benefícios,possuo 
virtudes de occasião, e, passado esse periodo de intermit-
tencia alleivosa, todos os seus máus instinctos pesam sobro 
o destino das sociedades. » 

Qual era o estado das cidades provinciaes ao tempo da 
invasão, quando, empobrecidas pelo fisco para resistirem ao 
furor dos barbaros, o império esphacelado entregou-as a 
um triste abandono? As classes mais nobros da sociedade, 
que eram as famílias senatoriaes o os meinbos da cúria, 
estavam mortas. 

As primeiras, que deviam ao imperador os seus tí-
tulos e as suas honras, formavam uma aristocracia invalida 
para o effeito de levantar o espirito publico o tomar a 
defeza dos povos. 

Os decuriões, quo tinham em si o governo municipal, 
posto que avultados em numero (cem a duzentos conformo 
as cidades), em vez do se interessarem pela causa publica, 
evadiam-se aos encargos pecuniários exorbitantes que, se-
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gundo já observámos, tornavam a cúria odiosa o sem os 
attractivos naturaes que deviam engrandecel-a. 

Que importava serem os membros delia honrados com 
estas metaphoras sonoras—curiales nervos reipubliccc ac vís-
cera civitatum; patres et cura: earum deputati—si o fim do 
governo era usurpar-llios a fortuna a pretexto de garantir 
os interesses da edilidade? 

Eis aqui algumas disposições fiscaes duríssimas quo 
ainda não tivemos occasião de referir: 

Nenhum decurião podia alienar por qualquer titulo os 
seus immoveis e escravos sem permissão do governador da 
província, sob pena do transferir-so á cúria o preço da cousa 
vendida, e, ainda com autorisação, o adquirente tinha de 
pagar-lhe uma quota do seu rendimento annual. (4) 

Além de incompatíveis para todos os mais cargos o 
profissões, não podiam os curiaes deixar a cidade afim de 
se alliviarem do peso do tantos encargos. O governador per-
seguia-os: e, quando não os encontrava, eram os seus bens 
confiscados. (5) 

Sous herdeiros, quando não eram curiaes, ou suas filhas 
o viuvas desposavam pessoas estranhas á cúria, perdiam em 
favor desta a quarta parte dos seus bens. (6) 

Além de outros encargos, eram obrigados a oíferccer 
ao imperador o aurum coronarium por occasião de alguma 
victoria ou qualquer outro acontecimento notável. (7) 

Referindo-se a estas e outras extorsões legaes, disso 
com justeza um escriptor: eram vislumbres do modorno so-

(4) Cod. Jus t . Ls. 1.» 2.» 3.a Do proed. deour. sine decret. Cod. 
Th. De preed. et mane. curial . Idem. L. 1." De imponenda lucr. des-
cript. 

(5) Cod. Th. De decurionib. Idem. L. 2.a Si curial, relict. civ. 
Cod. Jus t . L. u n eod. tit . 

(6) Cod. Jus t . L. l . a Quando et quibus quar ta pars. 
O Cod. Th. De auro coronário. Idem. Ls. 3. e 15. dict. t i t . 
O aurum coronarium era um presente feito em moedas do ouro, 

ou em uma coroa rica, á custa dos decuriões. 
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cialismo quo visa a fortuna privada em proveito do poder 
social; porque, si os imperadores enriqueciam as cúrias, 
era com o fim de despojal-as.» 

Demais, a esse tempo já o systhema municipal tinha 
em seu principio electivo passado por uma modificação pro-
funda ; não era o povo quem elegia os decuríões; mas a 
própria cúria quo recrutava para o seu grémio as familias 
mais abastadas. Inscriptas em um registro (álbum ordinis) 
não sabiam mais da cúria ; e quando a morte as reduzia, 
os magistrados eleitos pela mesma cúria designavam a fa-
mília que devia substituil-as, e no anno seguinte era cha-
mada a inscrever-se, como as outras, com o mesmo caracter 
vitalício. Esse mesmo simulacro de eleição, fosse de curiaes 
ou magistrados, estava sujeito ao governador que podia an-
nulal-o como favor, o quo tornava aquelles empregados ainda 
mais dependentes do governo central. 

'Assim, a vitalicidade de um lado, com a fortuna por 
titulo, e de outro a hereditariedade do cargo, faziam do cu-
rialato uma aristocracia que não estava no espirito liberal 
da instituição. Pomponio, explicando no Digesto a origem 
dos decuriões, diz que este nome viera da escolha que se 
fazia da decima parte dos habitantes das colonias primitivas 
afim de formarem o conselho publico. Os outros eram cha-
mados plebeus, o em phraso ainda mais aviltante — feex 
plebeia—. (8) 

Foi essa mesma.constituição aristocratica das cidades colo-
niaes que serviu a Guizot para considerar os municípios da 
Gallia romana menos livros do que as communas que sahiram 
da luta burgueza com o feudalismo na edade media. (9) 

As conclusões a que tínhamos de chegar com esta re-
senha do factos enunciam se por si mesmas : 

(8) Dig. L. 239. I 5.° De Verb. sign. L. 7.a g 2.° De decurion. 
Nov. 38 pr. Cod. Th. L . 5. De bonis proscript. 

(9) « Civilisation en Franco ». L. 18. Y . 4." pag. 257. 
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Foi na escola viciada do direito publico romano que so 
inspiraram as monarchias subsequentes, a quem o destino con-
fiou a sorte dos municipios organisados sobro o mesmo typo. 

O imperialismo romano em todas as formas de sua 
unidade politica e admistrativa tinha sido o sonho do Carlos 
Magno. Já vimos que Felippo o Bello reproduziu a mesma 
imagem, e Luiz X1Y pcrpetuou-a em França até a grande 
revolução. Assim outros monarchas mais ou menos proce-
deram. 

Si não fosse tarefa muito extensa, mostraríamos que 
uma série do analogias entro as instituições adoptadas e o 
systema administrativo do império revela a influencia de-
cisiva do romanismo na organisação de quasi todos os es-
tados da Europa. 

É por isso que a tutela governativa com os seus argumen-
tos tacanhos impregnou-sc no direito publico de tantos paizes, 
como consequência lógica de sua modelação tradiccional. 

A escola histórica pôde justificar essa politica do re-
trocesso pela necessidade das circumstancias, que obrigaram 
os primeiros reis a fundar os interesses da ordem polo sa-
crifício de muitos direitos sociaes já adquiridos por alguns 
esforços de revolução burgueza; mas a verdade é quo hoje 
o poder está mais do que organisado. A liberdade é quo 
tem sêdo de progresso. As idéas irrompem, como faulas vivas, 
dos centros luminosos deste século o accendem o amor 
proprio de todas as classes. 

A instrucção eleva o nivel des direitos sociaes rebai-
xados, e hoje a divisa dos reis e cidadãos que aspiram a 
ser grandes e benemeritos deve sor: a do servirem a li-
berdade, não como os romanos amollecidos do Baixo Im-
pério, curvados ante a imagem divina dos cezares, mas como 
os seus fortes avós faziam guardar o fogo de Yesta pela 
castidade das suas sacerdotizas illustres. 





SECÇÃO X 

Theoria fundamenta l da tutela, e sua refutação. — A incapacidade 
dos corpos municipaes. — Contradicção com a autonomia do J u r y . 
— O estado de menoridade perpetua dos municipios é uma in jur ia .— 
Essa ficção 6 uma copia adulterada do Direito romano. — O fidei-
commisso applicado aos corpos municipaes é outro subterfugio de 
jurisprudência. Não se compadece com a constituição histórica do 
dominio municipal . — Prodigal idade das communas francezas do 
século X I V . — F a l s o ju izo dos publicistas. 

Como instituição complementar da dictadura, vê-se quo 
a historia não abona os titulos de familia com que a tu-
tela insiste em naturalisar-se no governo dos povos livres. 
Como theoria, os seus fundamentos se resolvem em duas 
ou tres subtilezas injuriosas para a educação politica deste 
século. 

Foucart disse: « Em um paiz que tenha a unidade 
como princicipio é indispensável reprimir os excessos do 
espirito local e guiar a inexperiencia das administracções 
collectivas afim de que a gestão dos bens e o emprego de 
suas rendas não offendam o interesse geral da communa, 
que tem compromissos feitos com o Estado e com os indi-
víduos. Por ver as cousas de mais alto, e estar no caso de 
pronunciar-se com outra imparcialidade, á administração 
superior compete esse direito de vigilancia que se resolve 
pela tutela. » 

Magnitot accrescenta : « Para garantir esses interesses 
é que por uma ficção da lei as communas se tem asseme-
lhado aos menores o a tutela administrativa suppre ahi o 
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lugar da tutela civil e dos conselhos do familia. A pro-
priedade municipal não tem o mesmo caracter do dominio 
privado: é uma especie de fidei-commisso imposto pelas 
gerações transactas e de que as presentes só recolhem o 
uzufructo (') 

Como se vê, a substancia do toda esta argumentação 
é a supposta incapacidade das communas. Para descarnar 
o raciocínio sem offendel-o, podemos reduzil-o a esta for-
mula singela: 

— A unidade politica expõc-so a graves perigos, por-
que o espirito de localidade declina sempre para o excesso. 
O abuso é uma tendcncia natural ás administrações deste 
genero, porque ellas são fracas e inexperientes. — 

Não ha n'isto uma petição continua de princípios em 
que a ultima das proposições ó a que cumpre demonstrar? 
Si o nervo da questão é a inhabilidade dos corpos munici-
paes, elucidemos esta preliminar importante. — 

Antes de tudo, a incapacidade moral indefinida é uma 
cousa que não existo commummento nos indivíduos, quanto 
mais nas associações. Si um corpo collectivo nunca se pode 
imaginar possuído da mesma ineptidão organica que rara 
vez inhabilita o individuo para as funeções triviaes da in-
telligencia, tão pouco se pôde admittir que vivam estagnados 
em uma aprendizagem perpetua, o sempre escravos da 
fraqueza, aquelles a quem o suffragio exclarecido dos mu-
nicípios commette sem reservas a gerencia quotidiana dos 
seus negocios. 

A perfectibilidade ó um facto da natureza: como suppôr 
quo um grupo inteiro de homens escolhidos escape a essa 
lei suprema da intelligencia? Bastariam estas reflexões vul-
gares para convencer que a tutela não ó somente uma in-
juria, como também uma disparidade absurda ou incompre-

(>) Foucar t , « Elémeuts de Droit public». V . l . r pag. 189—Jla-
gnitot , « Dict. A d m . », verb. communes. Cap. 1. ' Section I V . 
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hensivcl ao lado de outras instituições que formam a essencia 
da vida constitucional. 

E nas luzes da opinião que se embebem os governos 
livres. Onde tem ella a faculdade de esclarecer pelos de-
bates o de reprimir pela censura, o meio natural e também 
o mais honroso de formar a inteligência e o caracter dos 
funccionarios consiste, antes de tudo, em desenvolver as 
fontes do aperfeiçoamento moral. Isto é o quo incita a vir-
tude e arma sentinellas illustres em cada ordem de interesses 
sociaes onde seja mister profligar um abuso ou introduzir 
um estimulo. Não é o governo com a sua ingerencia anti-
pathica quem hade influir vantajosamente sobre esses moveis 
reconditos da dignidade humana. 

A imprensa é já por si uma condição indefectivel de 
todos os progressos. A instrucção publica unida á respon-
sabilidade legal, corrigindo excessos o mantendo illoza a 
consciência dos homens bons, bastariam para crear e desen-
volver aptidões honrosas no governo economico dos muni-
cipios. Confiar mais na tutela que deprime, do que 11a 
illustração que fecunda e ennobreco, ou na pratica livre dos 
negocios, uniea que forma o senso da especialidade, é ti'ahir 
a fé que o poder publico deve ser o primeiro a depositar 
na efficacia da educação politica. 

Outra incohorencia da tutela é a instituição lateral do 
jury, funccionando em condições inteiramente oppostas. 
Porque motivo entrega-se os melindres da honra, e até a 
própria vida, á consciência livre de juizes sahidos da massa 
do povo, sem cogitar de sua elevada capacidade, ou do erros 
que tantas vezes se tornam irreparáveis, e não se confia a 
•gestão da fazenda municipal a procuradores nascidos da 
mesma origem, o com outras garantias de mais por sua 
posição c desinteresse? Acaso a pessoa e os direitos hu-
manos valem menos do que a fortuna publica dos municipios 
ainda os mais opulentos ? 
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Si é vordado quo o jury illustra-so á medida que func-
ciona sem estorvos, também a pratica das finanças, entregue 
ao estimulo dos corpos municipaes, seria o moio mais con-
sentâneo de proparal-os para se fazerem dignos desse encargo. 
E quantas vezes a permissão daquillo mesmo que se receia 
franquear impede abusos muito mais graves do que os que 
se procurava reprimir ? 

E uma cousa ridícula supporem os governos de boje 
que a actividade dos municípios se deve refrear em uma 
interdicção illimitada, como a orpbanologia inhibe aos men-
tecaptos o goso da vida civil. Qualificar as municipalidades 
de menores, ó apenas um meio de envernizar a injuria; e 
nem propriedade alguma existe cm semelhante qualificação : 
a menoridade resolve-se em um termo fixo, quo acaba pela 
autonomia consecutiva do individuo; emquanto a tutela 
municipal perpetua o interdicto, como se procode com os 
desasisados perdidos. 

"Waddington não teve rebuço em dizer que as com-
munas devem continuar a viver nesso estado, attenta a sua 
ignorancia insanavel, propter imbecilitatem animi, como a 
respeito das mulheres se exprimia o legislador antigo. Mais 
sensato o nobre foi Thiors, dizendo, como chofo do poder 
executivo, em uma das camaras francezas : A tutela e a 
menoridade sãa expressões absurdas; e é com ellas que se fo-
mentam no paiz idéas perniciosas (2). 

Eesta mostrar que a ficção da menoridade é ainda uma 
cópia estragada do direito romano. Dizia o Codigo do Jus-
tiniano : — Bempublicam, ut pupillam, extra ordinem juvari 
moris est—; o como a palavra respublica commummente se 
applicava ás cidades (quamlibet civitatom), eram ellas pro-
vidas dos mesmos favores que as leis concediam aos menores 

(2) Sessão de 3 de Maio de 1833; discutindo como ministro do 
commercio e trabalhos públicos um projecto de lei sobre attribuições 
municipaes. 
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como so vê ainda de outro texto : — Respublica minorum 
jure uti solet, ideoque auxilium restitutionis implorare potest—. 
Quo as cidades participavam desáes privilégios affirma ex-
pressamente o Digesto, fallando da restituição dos feitos 
onde não liavia defesa regular: — Quod edictum etiarn ad 
civitates pertinere Labeo ait. (3) 

Conclue-se d'ahi que, si as cidades romanas equipara-
vam-se aos menores, o fim da lei era somente privilegial-as; 
emquanto os publicistas de hoje violentam o sentido da 
ficção, para extorquirem aos municipios a melhor parte da 
sua pessoalidade jurídica. É uma corruptela insidiosa, em 
quo se cobre um principio nocivo com a autoridade de uma 
formula antiquaria innocente. 

O fidei-commisso applicado ao patrimonio municipal é 
outro subterfugio de jurisprudência. A tutela recorda sempre 
as formulas obsoletas do Codigo e do Digesto. Entretanto, 
nada ha de commum entro a substituição fidei-commissaria 
dos romanos e a propriedade municipal, ou se considere 
esta em relação a sua origem ou ao direito que assiste ás 
gerações sucessoras. 

Hoje attribue-se ao Estado a procedencia legal da 
fortuna dos municipios ; mas a verdade é que primitivamente 
a forma de acquisição que tornou a communa proprietária 
não foi um acto do poder: foi a posse natural do solo, onde 
se estabeleceram os primeiros burgos ou cidades municipaes 
antes de formarem um Estado. 

A outra origem do dominio, segundo já observamos, 
consistia em doações que o clero e as ordens monasticas 
faziam ás communas antigas para mantença de suas necessi-
dades. Em uma e outra liypothese a clausula fídei-commis-
saria da inalienabilidade dos bens é cousa inteiramente 

(3) P a r a os textos citados V . as Leis 3.» e 4." Cod. J . De j u r e 
reip. — 4 . a Idem. Quib. ex caus. maj . — 22. Dig. § 2.° E x quib. 
caus. maj . 
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estranha á constituição histórica do dominio municipal. E 
tanto não se pôde gravar a geração presente com o en-
cargo absoluto do conservar a todo transe os bens recebidos 
de administrações anteriores que, a despeito de quantas fic-
ções lcgaes pretendam imaginar, os fautores da tutela são 
os mesmos a reconhecerem esse direito de alienação, quando 
a necessidade das communas o exige: a questão é só de 
transitar pela ehaucellaria governativa. 

Aqui é o lugar proprio do cnvolver-se a tutela em 
um dilema: Ou o poder central permitte a alienação de 
taes bens, louvando so nos motivos de conveniência indi-
cados pelos corpos municipaes, e nesse caso são estes quo 
decidem effectivamente do seu direito sendo a tutela uma 
formalidade inútil; ou nega lhes o governo a auctorisação pe-
dida e muitas vezes pôde sacrificar interesses momentosos, 
aggravando o estado financeiro dos municípios a pretexto 
do economisar o seu patrimonio, embora entregue a uma 
inércia improductiva. 

Allega-se que a administração superior, por ver as cousas 
mais do alto, é que pode decidil-as com critério; mas isso 
mesmo é que inhibe de exercer com acerto aquelle direito 
de recusa, por não conhecer de perto a instancia das ne-
cessidades locaes. 

Querem os advogados da tutela que, ainda approvando 
o governo todas as propostas locaes o concernentes a alta 
economia, evita-so ao menos o perigo da franqueza illimi-
tada que, sem aquella depoudencia, inclinará os corpos 
municipaes antes para o esbanjamento do que. para as re-
servas prudentes. Vamos provar quo esta supposição do 
prodigalidade é uma celeuma erguida pelos publicistas 
francezes, geralmente prevenidos com o mau juizo quo corre 
na historia do seu paiz acerca do algumas communas de 
outr'ora. 

Dupont White, que não pode sor suspeito de descei:-
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tralista exagerado, discute com mais calma este assumpto. 
Segundo elle, não é exacto dizer-se que as communas do 
século XIV cahiram em abatimento por crcarem obstáculos 
ao progresso da unidade franceza, o menos ainda por es-
banjarem as suas próprias finanças. A causa desse aniqui-
lamento foi, antes de tudo, a ambição da realeza sempre 
hostil ao desenvolvimento natural dos outros poderes afim 
de não perder uma partícula de sua autoridade discri-
cionária. Essa agressão, quo se tornou flagrante no século 
XYI I por vir da mão de ferro de Eichelieu, foi o que 
abalou mais profundamente o estado financeiro das com-
munas. 

Na esperança que fosso revogado o celebre edicto de 
Mazarin, tranferindo para o thesouro a renda municipal dos 
octrois, recorreram as communas ao empréstimo, e quando 
d'ahi a dezoito annos revogou-se o edicto, já ellas estavam 
empenhadas. Esta e outras exacções violentas praticadas 
contra as communas, e não a incapacidade delias, eis o quo 
explica o desbarato de suas finanças. 

Quanto ao máu estado dos budgets do Nantes, Mar-
selha e Lyão, quo no dizer de Leboer foi o mais lamentavel 
em 1780, comparado com a situação economica dessas mesmas 
cidades em 1827, também não deppõe contra a prodigalidade 
das communas; porque naquella epocha o descalabro financeiro 
começava pelo Estado. O deficit invadia todas as caixas, e 
o mal subiu a ponto que o governo foi talvez o primeiro 
a pensar na convocação dos Estados Geraes, a quem a 
França deveu uma nova ordem de cousas. (4) 

(4) Dupont Whi t e , « L a Central isát ion». Pieees justif . pag. 361o 
segg. Edition de Par iz . 1861. 
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Opinião de Block, sustentando que em todas as communas existe uma 
tutela mais ou menos acentuada. — É exagerado este conceito. — 
Não ha tutela na communa i n g l e z a . — Organisação municipal 
da Ingla ter ra . — Seus burgos e parochias. — Liberdade financeira. 
— Impostos e gestão de bens communaes. — Necessidade de 
comparar a liberdade municipal da Ing la t e r r a com o systema 
do centralisação franceza. 

« Não lia- communas autonomas: sustenta Mauricio 
Block. Em toda a parte ellas dispõem unicamente do gráu 
de liberdade que o legislador tem querido conceder-lhes, 
sempre com limites determinados; de sorte que as fran-
quezas communaes existentes não passam da tutela redu-
zida ao seu minimum ». (*) 

É exagerado este juizo. O livro onde ello se encontra 
é escripto com admiravel talento; mas infelizmente o auctor 
não pôde esconder ahi um defeito radical de critica. Para 
izentar o seu paiz da velha nodoa, que lbe attribuem, de 
ser um dos mais centralizados do mundo, foi preciso que 
elle abatesse o nivel da independencia local, onde fosso 
mais elevado, afim do igualar o das communas francezas ao 
regimen de outras municipalidades geralmente consideradas 
mais livres. 

(*) « Los Communes et la Liberte». Pag . 3, 38, 89. Par iz , 1876. 
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De facto, revendo-se a constituição municipal dos povos 
modernos ahi se encontra a maioria das communas debaixo 
de uma tutella mais ou menos desenvolvida. O que não se 
pôde occultar, porém, é que existem algumas onde a inter-
venção do governo é absolutamente desconhecida: neste 
caso estão as da Inglaterra, dos Estados-Unidos, e outras 
que teremos occasião de referir. 

Antes de examinar o gráu de independencia local de 
que estes paizes se ufanam, seja-nos licito recordar aqui a 
observação de um historiador publicista que ainda uma vez 
confirma o que temos asseverado sobre a influencia perni-
ciosa do romanismo: «O que produziu o sentimento da 
resistencia contra os direitos da força organisada, o creou 
os instinctos de liberdade que se observa no caracter de 
certos povos modernos, foi o principio da individualidade 
importado pelos barbaros; é tão exacto isto, que ainda hoje 
a liberdade de algumas nações européas pôde modir-se pela 
espessura da camada do elemento barbaro introduzido com 
a conquista.» (2) Dito isto, confrontemos o genio da muni-
cipalidade ingleza com o regimen tutelar da França, ante-
pondo a evidencia dos factos á critica defeituosa de Block. 

Já tivemos occasião de advertir que a liberdade local 
entre os inglezes liga-se ao fio de suas tradições iramu-
taveis. Assim é que as cidades municipaes (boroughs), umas 
por força do costume, outras por cartas parlamentares, 
tiveram sempre a regalia de se administrarem por si mes-
mas. E não eram somente essas velhas cidades privilegiadas, 
como um grande numero do agglomerações urbanas, que 
não tendo a mesma constituição dos burouylis, dispunham 
do direitos semelhantes gozando de regalias communaes que 
o uso tinha igualmente consagrado. 

(2) Serr igny, « Droi t Publ ic et Adminis t ra t i f romain », V. I.1, 
pag. 8. 
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A reforma operada por uma lei de 1835 o outras que 
lhe deram complemento (3), longe do ferir áquelle antigo 
systema do liberdades, teve antes o cuidado de amplia-las, 
respeitando o tronco sagrado da tradição a que ellas so 
prendiam, com a vantagem ainda de fixar em leis o que 
até então dependia em grande parte da irregularidade dos 
costumes. 

Hoje os burgos da Inglaterra constituem unidades per-
feitamente independentes. O poder central não tom ahi um 
só funccionario seu incumbido da tutela; e os conselhos 
municipaes exercem plena autoridade tanto na adminis-
tração geral da communa, como na gerencia do seu patri-
monio. Suas contas são tomadas por offioiaes privativos 
(auditors) que não fazendo parte integrante do conselho, 
também não são agentes do governo; a communa é quem 
os elege; assim como o proprio conselho nomeia os seus 
empregados, entre clles o secretario municipal (townclerk) 
e o thesoureiro, que são agentes do alta posição e influencia, 
além do muito remunerados. 

Junto ao conselho existem ainda commissões locaes, 
munidas de amplos poderes, fazendo sessões repetidas, e 
resolvendo por si uma infinidade do negocios relativos á 
policia municipal, á viação, e outros ramos do serviço. Como 
os conselhos, ellas reúnem também o poder executivo e 
deliberante, porque na Inglaterra os maires (mayors) apenas 
presidem as sessões municipaes; são eleitos pelos propx-ios 
conselheiros, e em nada dependem do govci'no. 

Para se comprehender a importancia . daquellas com-
xnissões, é bastante recordar que só em Manchester existem 
mais de vinte em actividade permanente, e exercitando 
funeções próprias do conselho a quem dão exclusivamente 
conta de seus actos enx períodos determinados. A reforma 

(') Leis do 1847, 1848, 1858 e 1872. 
10 
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de 1858 (local gouvernment act) deu ás chamadas com-
missões de salubridade (local boards óf hoalth) não só o 
poder regulamentar, como a faculdade de adquirir o alienar 
terrenos, levantar impostos e hypotheca-los em gax-antia de 
empréstimos, quando todas essas medidas fossem necessarias 
ao desempenho do seus numerosos encargos nas localidades 
que, não sendo boroughs, são entretanto servidas por um 
improvement commission ou local board, — e n'este sentido 
se podem considerar também uma especie de communas 
urbanas —. 

Finalmente, o que constituo a melhor parte da auto-
nomia municipal ingleza é a liberdade de suas finanças. 
Podem os conselhos disjjor de suas rendas como entenderem; 
o orçamento ahi não é regulado ou imposto por autoridade 
alguma fóra da communa. As despezas de caracter neces-
sário são regularmente servidas; e, quando haja n'isso 
alguma negligencia, a intervenção é só dos tribunaes que, 
á reclamação dos interessados, tomam conhecimento do 
abuso. Assim é que a responsabilidade collectiva da com-
muna, e a pessoal de cada um dos membros do conselho 
diante da justiça ordinaria, dispensam alli a tutela admi-
nistrativa que opprime a vida municipal de outros paizes. 

Si a receita excede a despeza ordinaria, o conselho é 
livre em applicar o saldo em obras de utilidade e a todos 
os misteres que lhe parecerem convenientes: si as rendas 
não bastam, pode votar o imposto geral do burgo (borough 
rate) quo n'este caso vem supprir a deficiencia de outras 
imposições especiaes, como sejam: a taxa de policia (wacht 
rate), de illuminação e calçamento (lighting and paving 
rate), das aguas (water rate), e outras que variam segundo 
as localidades. 

Para completar o quadro de todo esse liberalismo tão 
caro aos inglezes, têm ainda os conselhos municipaes o 
direito de vender, hypothecar, adquirir, arrendar, ou substi-
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tuir pela permuta, os bens de propriedade da communa. 
lios dous primeiros casos, ha unicamente a formalidade da 
approvação por trez lords-commissarios da thesouraria. 

Para os emprestimos é igualmente preciso um acto do 
parlamento. Como em tudo o mais a communa ingleza é 
absolutamente senhora do seu patrimonio, alguns publicistas 
da escola adversaria querem que naquellas duas excepções 
se encontre um viso da tutela. O fim é sempre contestar 
a superioridade municipal da Inglaterra em relação a outros 
paizes; no emtanto ó preciso que observemos : 

O empréstimo não depende de autorisação do governo > 
é decretado por lei, e como tal não se pôde considerar um 
acto de tutela rigorosa; pelo contrario, uma vez concedida 
a autorisação de contrahil-o dontro de uma cifra mais ou 
menos larga, torna-se afinal em uma liberdade permanente. 

Quanto a alienação dos bens, já é uma grande van-
tagem para as communas depender somente do voto de 
tres membros do thesouro que, como se sabe, compõe-se 
de maior numero. Além disso, ha entre os críticos da le-
gislação ingleza, que neste ponto é muito complicada, opi-
niões divergentes. Entendem alguns que o Acto de 20 de 
Agosto de 1836, art. 2.°, que exigiu naquello caso a inter-
venção da thesouraria, como tinha por fim completar o bill 
da reforma que incorporou novas cidades municipaes, referia-
se mais á estas do que aos velhos burgos afeitos de longa 
data ás suas liberdades anteriores. Demais disso, a influencia 
das idéas economicas não é hoje como no começo deste 
século, em que uma grande massa de torras vagas perten-
centes ao patriomonio das communas jazia cm pei*feita 
inércia, suppondo-se que a conservação d'ellas era uma 
garantia de futuro. Actualmente não é assim: facilita-so a 
alienação c a partilha no interesse de melhorar as classes 
mais necessitadas e promover a um tempo novos recursos 
para a exploração agrícola. 
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Estudando agora o regimen da parochia, vê-se alii o 
mesmo espirito de autonomia local dos boroughs. A adminis-
tração é confiada a uma assembléa de contribuintes (vestry) 
que, sendo inteiramente livre, delega também alguns dos 
seus poderes a certo numero de funccionarios conforme os 
ramos de serviço. O agente mais importante é o churchwarden 
que d'antes dirigia toda a parte material do culto, tendo âs 
attribuições civis do repartir o imposto, representar a paro-
chia em juizo, fazer a lista do jury, e velar sobre alguns 
objectos de policia. A sua ingerencia religiosa tem sido 
depois exercida por funccionarios ecclesiasticos (churchtrus-
tees), em virtude de uma lei de 1868 que, dispensando os 
dissidentes de contribuirem para a sustentação do culto 
anglicano, discriminou virtualmente a parochia civil da re-
ligiosa. 

O vestry nomêa ainda outros representantes seus, como 
sejam : a commissão dos cemiterios (burial board), o inspiector 
dos caminhos (surveyor), e também o da illuminação e vários 
outros empregados que podem levantar cortas taxas espe-
ciaes dentro de um maximum fixado pela lei, sempre com 
condição de serem decretadas pelo vestry. 

Assim é que a parochia ingleza, cellula embryonaria 
de todo o seu systema administrativo, move-se em uma 
esphera limitada; mas tão independente como as communas. 
A generalidade dos contribuintes é quem toma parte directa 
na gestão dos dinheiros parochiaes sem a fiscalidade do 
governo. Também não ha budgets; o que existe é apenas 
uma serie de contas especiaes e relativas a serviços de-
terminados. 

Quanto á decretação dos impostos, só os chamados indi-
rectos é que dependem de um acto do parlamento, o que é 
igualmente extensivo aos emprestimos. Para mostrar que 
nesse ponto, e no mais que respeita a alienação e acquisição 
de bens parochiaes o vestry não é exposto á violência de 
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uma tutela em sentido rigoroso, cabem aqui as mesmas 
observações que já fizemos sobre as communas quanto ao 
modo porque ellas devem dispor dos seus fundos patrimo-
niaes e contrahir encargos pecuniários. 

Resta agora comparar a municipalidade ingleza com o 
regimen da França, quo ainda boje passa por menos livro, 
considerado sobre diversos respeitos. 





SECÇÃO X I I 

A tutela adminis t ra t iva em França desde a revolução de 89. — Leis 
municipaes até 1876. — Centralisação mais ou menos desenvolvida. 
— O maire em França e na I n g l a t e r r a ; caracter politico do 
primeiro. — Organisação excepcional das communas de Pa r i z e 
Lyon. — Contraste com a liberdade municipal de Londres. — 
E m 1871 é regeitado u m projecto no sentido de approximar a 
communa de Pa r i z á de Londres. 

A revolução franceza, que tinlia banido tantos andrajos 
da velha monarchia, deixou a tutela municipal a serviço 
da grande republica cm contrasto com as liberdades mais 
caras desse período de glorias ingentes mescladas de erros 
deploráveis. 

A lei do 14 do Dezembro de 1789, discriminando 
funeções que denominou próprias do poder municipal, das 
que eram dependentes da administração geral e por ella 
delegadas, subordinou estas á assembléa dos districtos e 
departamentos, ficando as outras sujeitas á approvação do 
directorio do mesmo departamento em todos os casos em 
que a importancia dos negocios reclamasse o concurso do 
conselho geral da communa. 

Fixado assim o principio da tutela nos corpos muni-
cipaes, uma lei do anno V I I I (28 pluviose), attribuindo ao 
primeiro cônsul a nomeação do proprio conselho da com-
muna, do maire, e seu adjuncto, sujeitou igualmente as 
suas deliberações á autoridade do prefeito o do governo 
central. O império levou mais longe ainda a subserviência 
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das communas ; e a Restauração apenas pôde iniciar os 
dous projectos de Simeon o Martignac que, graças á revo-
lução de 1830, vieram com algumas emendas a formar a 
lei de 23 de Março de 1831 que restituiu a elegibilidado 
dos conselhos municipaes ; deixando-os ficar entretanto na 
mesma dependencia em que se achavam relativamente ás 
suas attribuições. 

A lei de 18 de Julho de 1837, a quem se attribuc as 
bases da descentralisação moderna, o que fez? Apenas em 
alguns objectos da pequena administração deu exequibi-
lidade ás deliberações do conselho municipal independente 
da approvação dos prefeitos; mas ficando estes com o 
direito de rescindil-as no prazo de trinta dias! Quanto á 
gestão dos bens, isto é, o direito de alienar, e adquirir 
ainda que fosse por doações ou legados, tudo era sujeito á 
saneção da prefeitura. Os empréstimos eram igualmente 
auctorisados : por lei, si o budget da communa orçava em 
mais de 100,000 frs., e por decreto, quando não attingia a 
esse algarismo : ainda assim, a legalidade do emprestirao 
no segundo caso dependia do voto dos maiores contribuintes 
da communa deliberando juntamente com os membros do 
conselho. 

Escusa dizer aqui por miúdo a dependencia em que 
ficaram os orçamentos em relação ao centro: eram votados 
pelo conselho ; mas definitivamente regulados pelo mesmo 
prefeito, ou por decreto do governo, conforme excediam ou 
não os 100,000 frs. acima referidos. 

No segundo império houve também o decreto de 25 
de Março de 1852 que, inscrevendo no preambulo a celebre 
maxima — on n'administre bien que de prés, — não fez mais 
do que transferir para os prefeitos parte da tutela exer-
cida até alli por intervenção immediata do governo. Yeiu 
depois a lei de 24 de Julho de 1867, e, alargando as attri-
buições dos conselhos, somente accrescentou alguns casos 
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mais, além dos quo eram executorios sem approvação an-
terior conforme a lei de 1837; mas ainda assim, reservou 
aos prefeitos a faculdade de annulal-os com a differença de 
só poderem fazêl-o nos casos da lei de 1867 quando entre 
o maire e o conselho houvesse divergencia. 

Nos nove casos figurados por esta lei havia ainda um 
limito : os conselhos poderiam adquirir immoveis, somente 
quando as despezas feitas com outras acquisiçõos votadas 
no mesmo exercício não excedessem á decima parto da 
renda ordinaria da communa. O arrendamento dos prédios 
e estabelecimentos não devia exceder de dezoito annos. Os 
legados e doações, para serem aceitos, não deviam trazer 
encargos nem depender do reclamação alguma. Era nestes 
e outros objectos importantes, e já restrictos pela lei, que 
podia o maire entrar em desaccôrdo com o conselho e pro-
vocar a annullação pelos prefeitos; donde seguia-se que 
mui raras vezes deixavam estes de frustrar as decisões do 
mesmo conselho. 

Beaulieu disse com razão, fazendo a critica dessa lei: 
« Para se dar alguma vitalidade aos corpos municipaes, 
mediante quarenta annos de esforços repetidos, tem o le-
gislador francez insinuado sempre certas reticencias ou clau-
sulas subrepticias que em grande parte annullam o effeito 
de suas boas intenções. Póde-se dizer que elle tem retido 
cm uma das mãos o que a outra procura liberalizar ás 
communas; e isso revela o fundo secular de desconfiança 
que elle nutre em face das assembléas populares, e uma 
predilecção mal disfarçada pelo poder pessoal. 

« Em summa, os governos querem sempre o maire como 
instrumento para estorvar a liberdade das communas » ('). 

O que prova ainda a veracidade desta critica, é o ter 
a mesma lei facultado aos conselhos o direito de acquisição 

( ') « Adminis t ra t ion local cu F rance », pag. 324. 
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somente, ficando o de alienai- sujeito como d'antes á sancção 
prévia da prefeitura, e em certos casos até do ministro do 
Estado. Não é só isso : o direito do impôr até o máximo 
do vinte cêntimos addicionaes, segundo a dita lei o con-
selho pôde exercer, com a differença: que até cinco cêntimos 
tem faculdade de decretar por si mesmo; e no caso de 
excesso, embora dentro do máximo, suas deliberações de-
pendem sempre do prefeito. Quando as communas neces-
sitam de imposto maior de 20 cêntimos, prevalece a 
disposição de 1837 que exige a approvação do chcfe do 
Estado ou do corpo legislativo. 

Finalmente os emprestimos, além de não poderem 
exceder de 12 annos, devem ser em certos casos expres-
samente upprovados pelos prefeitos, e sempre reembolsáveis 
pelos cêntimos ordinários, ou pelos addicionaes nos limites 
do máximo acima referido (2). 

Admira que, não tendo a França até agora uma orga-
nisação communal definitiva e inspirada em melhores 
princípios, subsista em grande parte ainda o fundo de cen-
tralisação assentado por suas leis anteriores. 

Que importa ter a lei de 10 de Agosto de 1871 reor-
ganisado os conselhos geraes de departamento, tornando-os 
mais independentes da prefeitura o do governo, quando 
sujeitou ainda as communas á tutela destas mesmas as-
sembléas a quem conferiu o direito de fixarem a taxa dos 
octrois e outras imposições municipacs; de alterar a cir-
cumscripção das communas, e do exercer alguns outros 
actos de tutela ? 

Em 1876, vindo á camara um -projecto de organisação 
municipal, a commissão de exame indicou a conveniência 
de separar do corpo do projecto os artigos que se referiam 

(2) Excedendo de 12 annos dependem de lei ou decreto para 
serem reembolsados pela renda ex t raord inar ia . 
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á eleição do maire, afim do votar-se uma lei provisoria 
neste sentido até á promulgação de outra que se oeeupasse 
da organisaçâo definitiva das communas. Então por uma 
maioria de 388 votos contra 81, cahiu a proposta de 
Pomellec para que se formulasso logo um trabalho com-
pleto de reformas municipaes, e votou-se apenas a lei de 
11 de Julho abrogando a de 20 do Janeiro do 1874, e 
commettendo-se ao presidente da republica a regalia de 
nomear os maires o adjuntos nas communas capitaes de 
departamento e de cantão escolhidos dentre os membros 
do conselho municipal. Nas outras communas ficou a no-
meação a cargo somente dos conselhos. 

Limitou-se o parlamento a esse retalho de legislação 
por entender que á liberdade das communas, antes de tudo, 
cumpria restituir-se a eleição dos maires que em 1874 eram 
escolhidos pelo governo ainda fora do conselho municipal. 
Feito isso dir-se-hia que os legisladores da terceira republica 
subiram ao capitólio e foram dar graças aos deuses. 

Para comprehender-so o pouco enthusiasmo, senão a 
desconfiança com que o proprio governo fez votar essa 
mesma lei, demittindo de si a eleição dos maires na gene-
ralidade das communas, basta recordar estas palavras que 
se encontram na exposição de motivos por j>arte do mi-
nistério : 

« Não dissimula o governo que, propondo esta x-eforma, 
faz uma concessão gravíssima por abandonar uma das px'o-
rogativas mais enei'gicamente reclamadas por todos os 
governos que o tem px-ecedido, com o concui"SO e pela boca 
dos libcx-aes mais esti-emados. Se o maire é o prinxeix-o 
homem da communa, elle deve ser também o primeiro re-
presentante do governo, porque no estado de nossa legis-
lação o seu concurso e a sua energia são indispensáveis á 
marcha regxxlar dos negocios. Se as communas fizex'em máu 
uso do dix-eito quo se lhes vai concedei*, bi'evemento o paiz 
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ha de pedir ao governo que reassuma o exercício dc uma 
attribaição que até agora lhe tem sido privativa » (3). 

Assim, ao passo que 11a Inglaterra o maire é apienas 
um funccionario da communa sem poderes delegados pelo 
governo, em França é o instrumento politico de todos os 
partidos : d'ahi o empenho com que buscam adquiril-o para 
o jogo dos interesses eleitoraes. Isso é o que frustra eni 
grande parte alli um systema radical de reformas no sen-
tido de uma descentralisação mais perfeita. Cuidam os 
partidos que a liberdade das communas consiste menos na 
substancia de suas attribuições, do que em possuírem a 
influencia local d'aquelle magistrado. 

Na politica interna da França o maire tem sido para 
os dous partidos o mesmo pomo de discórdia que o Rhcno 
excita na velha questão de limites: o alvo é sempre recuar 
aquello marco para o lado do governo ou da communa, 
conforme a physionomia da situação. 

Percorrendo todas as phasos revolucionarias, quantos 
ensejos não teve a democracia franceza para fundar a ver-
dadeira liberdade das communas ? No entanto o quo se vê 
é sempre unia legislação avara e ciosa, uma reforma sem 
ousadia, e essa desconfiança tradiccional dos homens de 
estado contra as suas assembléas populares. N'isto liberaes 
e conservadores têm tido mais ou menos complicidade. Eis 
o que disse Batbie a proposito da centralisação em França : 

« Si ella tem grandes defeitos, ninguém pôde atiral-os 
ao rosto do adversario; porque cada um é culpado pela 
pedra que tem conduzido para o edifício. A centralisação 
ahi assemelha-so áquclla entidade mythologiea a quem 
todos os deuses gratificavam com alguma dadiva preciosa. » 

Ha em França ainda outro contraste notável com a 
municipalidade ingleza: ó a organisação excepcional da 

(3) Transcr ipto por Henr i Pascaud, « De 1'Organisation commu-
uale en Kurope », pag. 224. Pa r i z 187". 
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communa de Pariz, onde as reminiscências de 93 fizeram 
d'ella uma especie de prisioneiro de Estado que julgam ne-
cessário trazer em ferros. 

Ao passo que a communa de Londres sobrepuja em 
liberdade a todas as outras do reino unido, Pariz foi sempre 
o ninho predilecto da tutela. A capital ingleza, com as 
suas 108 parochias, tem o conselho commum (common 
council) que se compõem do lord, mayor, de vinte e seis 
aldermen, o de duzentos e sois conselheiros, todos electivos ; 
e nem por isso uma assembléa municipal tão numerosa 
inspira alli o menor receio por parte do governo. 

Elia delibera e executa : nomêa os seus grandes e pe-
quenos officiaes ; tem á frente o lord mayor que, além de ser o 
primeiro juiz de paz da cidade, rivalisa em honras com os 
principes do sangue; administra as suas finanças ; e dispõem 
dos bens communaes com uma liberdade sem exemplo. 

Finalmente, o que constitue alli um typo de autonomia 
suprema, não é somente a ausência absoluta da tutela, 
como esta especie de attribuição parlamentar que causaria 
assombro em outros paizcs: o direito que tem aquella 
assembléa de modificar, independente de lei ou decreto, a 
própria organisação municipal, como já o fez por uma or-
denança tornando electiva e temperaria a nomeação dos 
aldermen, que d'antes era vitalícia. 

Póde-se dizer mais: em vez de fiscalisada polo Estado, 
a communa de Londres é quem espreita a acção dos outros 
poderes, fazendo-se representar na camara dos Communs 
por um funccionario respeitável (remenbrancer) encarregado 
de vigiar alli a marcha dos negocios que interessam á cidade 
e ás prerogativas dos seus magistrados. 

Quanto á municipalidade de Pariz, deixemos fallar 
Batbie que não é susjDeito: 

« A communa mais populosa é sempre a que tem 
maior numero de homens aptos para a administração, e por 
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conseguinte a mais habilitada para reger-se por si mesma: 
no emtanto, por considerações politicas que têm invertido 
aquclla ordem lógica, as cidades de Pariz e de Lyão, ricas 
dè elementos para uma organisação mais vigorosa, são 
administradas pelo prefeito assistido de uma commissão 
nomeada pelo governo, e fazendo as vezes de conselho 
municipal. » 

Dito isto antes de 1871, a lei de 14 de Abril d'esse 
anno apenas com algumas variantes applicou o direito mu-
nicipal commum ás duas cidades proscriptas. Em vão na 
Assembléa nacional Eaudot o todos os membros da direita 
instaram por um projecto de lei que aproximasse Pariz á 
communa de Londres : a cidade gigante não mereceu 
aquella honra! 

Tem-se-lhc pago assim a gloria de ser a capital do 
mundo civilisado, e a Lyão a riqueza de suas fabricas 
unida ao esplendor de suas tradições immortaes. 

A primeira expia o crime de ter um cerebro luminoso; 
a segunda, o atrevimento de erguer o collo diante da Con-
venção que mandou esmagal-a por Fouché, Couthon, e 
outros verdugos que escoltaram a ira de Collot d'Herbois (4). 

(4) Sendo este nosso ar t igo publicado em Maio de 1879, temos 
hoje o prazer do annunc ia r ao leitor que a organisação municipal da 
F rança acaba de ser este anno (1882) modificada em parte no sentido 
da crit ica que acima fizemos. I lo je os maires são eleitos pelo3 pro-
prios conselhos municipaes nas capitaes dos departamentos, nas 
cabeças de circulos e de cantões. Pelo que respeita ás municipa-
lidades do Pa r i z , com quanto subsista o mesmo regimen excepcional 
de out r 'ora , o conselho de ministros em Maio deste anno discutia já um 
projecto de lei para o estabelecimento de uma municipal idade mais 
l ivre. Parece que se toma ahi em consideração alguns pontos indi-
cados no projecto elaborado por Floquet , prefeito do Senna, onde o 
maire de Par iz teria jurisdicção sobre a administração do patr imonio 
municipal , das ruas, e sobro a policia dos mercados. Os vereadores 
seriam eleitos por escrutínio de lista ; e estes, assim com os maires e 
adjuntos , ter iam uma indemnisação votada pelo proprio conselho mu-
nicipal. 

Consta igualmente que a reforma effectuada a largará a esphera 
das attribuições municipaes, posto que ainda não vimos o contexto 
da nova lei. 



SECÇÃO X I I I 

Outras municipalidades livres que contrastam com a f ranceza.—Com-
munas da America do Norte . — Liberdades municipaes da Suissa.— 
A communa rura l mais l ivre na Eussia do que a u rbana . — En i 
todos esses paizes não existe a tutela municipal organizada em 
systhema. — Ult imas reformas liberaes na I tal ia . 

Modelo de franquezas locaes transcendentes é também 
a communa dos Estados-Unidos da America. 

Com filiação histórica semelhante, e a mesma variedade 
da communa ingleza, o governo local americano carac-
terizasse igualmente pela ausência absoluta da tutela. Em 
qualquer dos typos servidos conforme a legislação de cada 
Estado ha o self government no grau mais elevado possível. 

A communa urbana (city), composta do mayor e dos 
aldermans em numero de seis até mais de trinta segundo a 
população das cidades, administra livremente os seus bens; 
vota o credito; percebe taxas; e contrabe emprestimos. 
Ella é quem fixa u quota das despezas necessarias e reparto 
o imposto pelas propriedades movei e de raiz, segundo as 
mesmas bazes admittidas em cada Estado, e observando 
unicamente as disposições da lei: não ha outro limite que 
tolha a liberdade dos conselhos. 

O secretario do condado, é certo, que verifica si a re-
partição dos impostos conforma-se com as regras estabele-
cidas; mas n'isto não exerce tutela alguma, porque nada 
mpõe do sua auctoridade: simples guarda da lei, não se 
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intromette nos actos municipaes que vão de accôrdo com 
ella; e esse meio de vigilaneia é só j>ara uniformizar as 
bazes do imposto, e nada mais. 

Outra forma de governo local ó o township, que abrange 
os districtos ruraes o pôde conter cm si algumas communas. 
Não ha alii conselhos; mas todos os annos o povo elege 
trcz a nove sclectmans conformo a grandeza do territorio, 
os quaes fazem as vezes do mayor e exercem o poder exe-
cutivo da communa. Suas attribuições são definidas; mas, 
quando necessitam de poderes para um acto não previsto no 
regulamento, convocam o corpo eleitoral que deve auctorizal-o. 
Si não querem adoptar esta medida, dez proprietários da 
communa podem provoca-los á consulta dos eleitores. 

Com esta participação da assembléa eleitoral, que faz 
as vezes do conselho, o township é tão livre nos seus actos 
como o governo das cidades. Pôde vender, adquirir, decretar 
impostos, e figurar em juizo sem permissão alguma do 
auctoridade superior. 

Suas relações com o Estado reduzcm-so a prestar serviços 
de utilidade geral somente, sujeitando se a pagar-lho di-
reitos, ceder terrenos para abertura de estradas, e observar 
os regulamentos geraes de policia. Em tudo mais que per-
tence a communa é um corpo inteiramente independente. 

Claude Jannet, que mostra-se pouco enthusiasta desse 
regimen, escreveu isto em relação á liberdade financeira 
de todas as communas americanas : « Si fazem bancarrota, 
o que algumas vezes acontece, os seus credores nada tem 
a esperar do Estado: o recurso é procederem judicialmente 
contra os bens da corporação municipal. » (') 

Tudo mais que pondera este escriptor, e com elle Blok, 
no sentido das providencias que ulteriormente adoptaram 
alguns Estados, fixando um algarismo annual para os inv 

(*) « Los E ta t s -Unis contemporains », Cap. 10 pag. 282. Pa r i z 1870. 
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postos o um limite para a somma dos empréstimos, nada 
disso affecta o principio fundamental da independencia das 
communas: são medidas parciaes dictadas pelas circum-
stancias financeiras de um ou outro Estado, e mesmo assim 
encontram-se ahi estas disposições favoraveis: 

Tanto o emprestimo como a votação dos impostos 
podem exceder o maximum, havendo accôrdo dos dous 
terços ou ti*ez quartos dos membros da communa deliberante. 

Si por cartas recentes as cidades de Baltimore e de 
New-York, por exemplo, necessitam de uma lei expressa 
que auctorizo o emprestimo, em outros Estados não é precisa 
essa formalidade. 

Jannct e outros pensam que a tutela em vários Es-
tados é exercida pelos juizes de paz do condado; visto a 
sua assistência nos actos mais importantes da vida muni-
cipal. Antes de tudo, esses juizes não são hoje nomeados 
pelo governo, como oram até 1824 por tempo ás vezes inde-
finido. Depois do movimento democrático de JSÍow-York, 
ahi, como em quasi toda a União, são eleitos pelo povo; e 
si elles intervem nos actos da communa, são outros tantos 
mandatarios que em nome delia obram de concerto com os 
seus representantes. A isto se pode chamar tutela? 

Longe iriamos nós se tivessemos de seguir aqui a mul-
tidão de objecções e diatribes que correm nos livros^fran-
cezes contra o systema de liberdades americanas. Passemos 
de novo á Europa. 

A Suissa ó indubitavelmente outro exemplar de com-
munas livres, a ponto de ser esse o molde que desejam em 
França os republicanos mais exigentes No emtanto Mauricio 
Blok não duvida sustentar que existe ahi o regimen da 
tutela segundo as leis communaes vigentes nos cantões de 
Zurich, Berne, e Genebra. 

No primeiro, diz que o maire é um agente do prefeito 
(,Statthalter,) e que a gestão dos bens assim como a matéria 

12 
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de impostos soffrem diversas restricções. (Lei de 28 de 
Abril de 1866). No segundo, que as autoridades municipaes 
dependem da vigilancia do governo por intermedio do pro-
curador geral e dos prefeitos, tendo estes em alguns casos 
o direito do assistência nos actos do proprio conselho da 
communa. (Leis de 6 de Dezembro de 1852 e 12 de Setembro 
de 1861). No terceiro, que as deliberações municipaes devem 
transmittir-se ao Conselho d'Estado, cuja autorisação é 
aliás necessaria quando se trata do budget, das contas, da 
alienação, partilha de bens, e seu aforamento por mais de 
nove annos. (Lei de 14 de Fevereiro de 1849). 

Não ha boa fé n'este modo de criticar toda a munici-
palidade do um paiz composto de vinte e cinco Estados, 
cada um regido por systema diverso e adstricto a seus 
hábitos originaes. O que se passa em Berne ou Zurich não 
dá uma medida exacta do que é a communa Suissa. Ahi, 
onde a união federal tem posto a sua séde, não admira 
que as communas se resintam em parte da influencia go-
vernativa; tanto mais sendo esses os cantões que fomentam 
a propaganda do reformar a constituição politica da Suissa 
em prejuizo de alguns direitos communaes enraizados por 
hábitos de longa data. 

Entretanto, a generalidade dos cantões aferrados á sua 
autonomia indómita tem em todos os tempos resistido a 
esse plano de reformas, e as suas communas permanecem 
ainda no gozo de liberdades amplíssimas. 

Um escriptor inglez, Hepworth Dixon, que, como Blok, 
escreveu também depois de promulgadas as leis referidas 
por este, parece ter comprehendido melhor o systema geral 
das communas helveticas: Eis aqui um extracto de suas 
noticias: 

« O governo local da Suissa tem anomalias que sor-
prendem, e traços geracs que formam a essencia do seu 
caracter. Segundo as leis e o espirito do cada cantão existem 
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communas que, para viverem felizes, não carecem de mais 
poderes do que teriam na Inglaterra uma companhia com-
mercial, um banco, ou uma empreza de caminhos de ferro > 
sendo para admirar que este phenomeno se dê justamente 
nos cantões mais ricos como em Yaud, Berne, Argovia, e 
Zurich. 

« Nos outros, que formam a maioria da confederação, 
as communas não prescindem de seus direitos soberanos, e 
vivem como pequenas republicas com o seu maire e o seu 
conselho municipal independentes, exercendo uma especie 
de patriarchado de familia. 

« Na Suissa não é o individualismo, ou a propriedade, 
mas a communa, que constitue o fundamento de sua li-
berdade politica. Ainda em 1871 a commissão encarregada 
pelo Conselho nacional de rever a constituição federal disso 
no seu relatorio: — a liberdade de nossas communas é o 
berço e a escola de nossas liberdades politicas —. 

« Difflcilmcnte o governo dos cantões decidc-se a obrar 
contra as suas communas; e no meio de toda essa vai-ie-
dade de religiões, de raça, e de costumes, o génio da 
Suissa traduz-se em um fanatismo absoluto por suas insti-
tuições locaes. As communas de Grisons e Talais, sobre tudo, 
ligam-se á sua constituição original com uma tenacidade 
que passa por selvagem. » (2) 

Fallemos agora da Rússia, onde se admira a existencia 
de outra municipalidade independente, como são as suas 
communas ruraes. 

A lei de 19 de Fevereiro de 1861, que deu-lhes facul-
dades muito mais amplas do que tiveram as communas 
urbanas pela de 28 de Junho de 1870, descreve, a enor-
midade de poderes que cabem alli ao conselho municipal; 

(2) H . Dixon, « L a Suisse contemporaine », Oap. 7.°, 8.° e 9.°, 
pags. 51 a 68. Traducção do inglez por Barbier . Pa r i z 1872, . 
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assim como ao starosta que é o seu presidente; a ponto do 
ter o primeiro o direito de expulsar ou admittir os membros 
da communa, e o segundo attribuições de policia correccional, 
além da prizão de todos os delinquentes. 

Não sabemos que especie de tutela pretendem acbar 
abi alguns expositores d'essa lei, como Henri Pascaud que 
falia dos árbitros de paz e de certa commissão provincial, 
som determinar a qualidade e o modo de sua intervenção. 
Para mostrar que existe ahi algum equivoco, ao menos 
quanto aos árbitros de paz cumpre advertir, que uma lei 
de 1874, já em vigor quando escreveu Pascaud o seu pre-
cioso livro da Organisação Cummunal da Europa, supprimiu 
aquellcs funccionarios creados para o serviço expresso da 
emancipação. 

N'este mesmo eseriptor nota-so ainda uma incoherencia: 
« A communa urbana, diz elle, sujeita á tutela permanente 
do poder e da commissão provincial, forma um contraste 
notável com a independencia da communa rural: uma e outra 
assentam sobre bases diversas; por isso mesmo aquella se 
rege pela burocracia e pela centralisação, emquanto esta é 
uma creatura do tempo e da tradição. » (3) 

A verdade é que a supradita lei de 1861 deu ás com-
munas ruraes a livre disposição de seus bens, e faculdades 
mui amplas em matéria de impostos e de recrutamento. 
Ilespondem a isto que a propriedade do solo na Rússia 
pertence ás communas, e seus habitantes são apenas uzu-
fructuarios; além disso, que cilas se obrigam a todos as con-
tribuições devidas ao Estado, o que dispensa a intervenção 
d'este por meio da tutela. No entanto o direito de repartir 
o solo, e de lançar impostos, o recrutamento, a nomeação 
dos tutores, a instituição das escolas, e a assistência publica, 

•que exercem essas communas e em outros paizes não seriam 

(3) Obra citada, pag. 32. P a r i z 1877. 
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indifferentcs ao Estado, também na Eussia podiam estar 
debaixo da tutela sem embargo de ser abi a communa 
proprietária absoluta do solo. E por que motivo, onde as 
outras municipalidades possuem também os seus fundos 
patrimoniaes em terras, não se ba de dar-lbes a mesma li-
berdade na gestão, e entende o Estado que deve fiscalisar 
o que não é seu ? 

Concluindo diremos, que na Italia o regimen municipal 
conforme a lei de 20 de Março de 1865 ficou, é verdade, 
sujeito a tutela a ponto de poder o rei dissolver os con-
selhos da communa, e dependerem do prefeito as tyias 
sessões extraordinarias, além da faculdade concedida ao 
sub-prefeito de suspender a execução de certas deliberações 
que em alguns casos relativos a gestão de bens careciam 
também da approvação da deputação provincial á seme-
lhança da Bélgica. 

ÍTo entanto, ha poucos annos iniciou o proprio governo 
alli um systema de reformas municipaes, supprimindo a tu-
tela em relação ás communas urbanas, e tornando mais 
independentes todos os actos que até então eram sujeitos 
á prefeitura. 

Deixamos do mencionar aqui o regimen communal de 
outros paizes, por que em todos elles mais ou menos en-
contra-se o empecilho da tutela, e nosso intuito foi exem-
plificar somente alguns typos municipaes que primam por 
sua constituição independente, 





s e c ç ã o x i v 
V 

É u m preconceito suppôr-se que a l iberdade municipal da Ing l a t e r r a 
e dos Estados-Unidos repugna com a Índole de outros paizes. — 
Falsa opinião dos que a t t r ibuem ao typo saxonio o privilegio das 
instituições libérrimas. — O que dispõe os povos para a liberdado 
é a educação politica e não a raça. — Causa histórica que discri-
minou as primeiras tendencias da Ing la t e r r a em relação á F rança 
e outros paizes. — A autonomia municipal dos Estados-Unidos 
também não é uma propriedade exclusiva do federalismo. 

Commummonto se diz que a esphera da liberdade mu-
nicipal não pôde ter em outros paizes o mesmo diâmetro 
que na Inglaterra o nos Estados-Unidos, onde o singula-
rismo da raça e a influencia de causas ethnographicas ex-
plicam o desenvolvimento exagerado do principio local. 

E tempo de acabar com esse preconceito que attribue 
á idiosyncrazia dos povos o que é simplesmente o resultado 
de sua educação politica. A liberdade dos inglezes e ame-
ricanos não é uma questão do anthropologia: o costume só 
é que tem criado alli o self government. 

Todos os povos nascem com a mesma aptidão para 
serem livres: quando uns se elevam e outros se degradam, 
a causa ó sempre o meio social em que foram educados. 
Ahi estão os povos da Azia para exemplo, e aquelles da 
Etíropa onde a monarchia absoluta pai'a uns, e para outros 
a influencia theocratica, ou a dominação estranha, retar-
daram muito tempo a marcha do seu progresso. 

« Entre os meios fáceis de fugir ao estudo das causas 
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moraes que actuam sobre o modo de sor das sociedades, 
observa Stuart Mill, ò mais vulgar é o de attribuir á diffe-
renças naturaes indestruc-tiveis a disparidade de caracter 
e de conducta que se encontra na vida politica dos povos.» 

D'este commodismo de critica muito se tem aproveitado 
os escriptores da França para disfarçarem a penúria deste 
paiz em relação ás abundancias da liberdade ingleza. Para 
uns o génio da raça, e até a sociabilidade característica dos 
francezes, impõem alli a necessidade de uma centralisação 
mais conchegada. Outros vão mesmo a ponto de descobrir 
nelles uma cousa incomprehensivel que se chama — tem-
peramento administrativo — afim de convencer que o regimen 
municipal de outras nações não se conforma com o seu 
organismo refractario. 

ISfão é preciso esforço para refutar semelhantes argu-
cias. A prova de que não é a raça, mas o systema de edu-
cação politica; quem forma a diversidade ou a homogenia 
social dos povos, decorre de uma observação mui simples 
confirmada por dous exemplos característicos: Submettam-se 
á influencia do mesmo regimen duas raças distinctas, e a 
educação commum ha de uniformisal-as no caracter o no 
modo de exercitar os seus direitos. O francez assumirá o 
timbre do individualismo bretão, si for educado no systema 
da independencia pessoal deste paiz ; e a seu turno a edu-
cação politica da França modificará o caracter dos inglezes 
que se associarem á influencia dos seus princípios. 

O Canadá e a Bretanha são argumentos frisantes para 
prova dessa lei social de assimilação. O primeiro trans-
formou-se em hábitos e instituições, passando da França ao 
dominio dos inglezes em 1763. Seus habitantes tomaram no 
geral a mesma lingua e a mesma energia activa dos novos 
dominadores. A segunda era de origem saxonia, e muito 
tempo durou alli aquelle typo destacado, oppondo resistencia 
á dominação dos Francos, até que em 1532 incorporou-se 
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de uma voz á coroa franceza, e hoje não differe do resto 
da França era costumes sociaes e na forma de sua civili-
sação. 

Podíamos citar também a Suissa que é um • povo hy-
brido de celtas e teotoens, onde o sangue latino corre junto 
ao barbaro a par de cultos e linguas divergentes; noemtanto, 
a liberdade municipal é o laço commum que enfeixa a união 
federal e imprime nella um só caracter de povo livre e 
cioso de suas regalias. 

O que provam estes factos, senão que a fórma politica 
de um paiz nada tom de necessário com o fundo moral que 
se attribue a cada grupo da familia humana, embora dis-
tincto por caracteres pbysicos que a natureza explica, mas 
não se provou ainda que possam influir nos destinos da 
intelligencia e da liberdade dos homens? 

Dizer que a França, e outros paizes de centralismo 
systematico, não podem assimilar o gosto das instituições 
inglezas por não se conformarem ellas com a sua singula-
ridade organica, é negar a sua própria historia e a do todo 
o mundo civilisado. O Habeas-corpus, o jury, o direito de 
petição, e outras formas de liberdade popular, já existiam 
na Inglaterra quando a França dormitava ainda no regaço 
das monarchias despóticas. Acordando com a revolução, 
adoptou para si não só aquellas praticas, como foi aos Es-
tados-Unidos buscar a seiva de algumas reformas que in-
troduziu na Constituição de 1791, inclusive a sua declaração 
de direitos que parece ter sido uma parodia ruidosa do que 
haviam dito já os americanos, quando proclamaram a inde-
pendencia e fizeram tambom a sua constituição. (') 

A nenhum povo é licito esquivar-se á lei moral que 

f1) Dos Estados que proclamaram sua independencia em 1776 
não poucos inseriram em sua Constituição uma declaração de direitos 
— « Legislation constitutionclle », ou <t Recueil des Constitutions f ran-
çaises, precedées de declaration de droits de 1'homme et du citoyen, 
publiées en Amerique et en F r a n e e » ; C. I . 15. Bonnin. 
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incita á reforma dos seus costumes políticos, apropriando o 
que outras nações possuem do mais adiantado e reconhecido 
pela experiencia. Insistir nos maus hábitos por amor da 
raça, ou de tradições anachronicas, é condemnar os povos á 
immobilidade. O commercio, a diplomacia, a exploração 
scientifica, as commissões de viagem, e a celeridade da 
communicação moderna, já não permittem que uma nação 
briosa fique encerrada no circulo vicioso de suas leis, como 
não pôde ficar nos artefactos de sua velha industria, ou nos 
moldes gastos de uma litteratura sem estimulos. 

A própria China e o Japão, que não consentiam dentro 
de seus muros uma réstia de luz européa, hoje servem-se 
da engenharia estrangeira, dos seus professores mais hábeis, 
e o japonez, sobretudo, tem assimilado com uma rapidez 
admiravel toda a sabedoria do occidente, chegando até a 
despender sommas muito avultadas para levantar o mappa 
geologico do sou territorio. 

Significa isto que um bom systema de politica e do 
reformas pode modificar disposições, que parecem naturaes 
á este ou áquello povo, e habilital-o para o gozo de liber-
dades mais amplas. Onde os hábitos de uma centralisação 
vetusta parecem obstáculos, o meio não é estacar diante do 
vicio; mas supprimil-o. Como se prepara o solo para esta 
ou aquella qualidade de productos, e a hygiene muda a 
constituição mórbida dos indivíduos, também a sciencia po-
litica pôde corrigir a organização social de um paiz, assi-
milando-lhe novos elementos do força e do vitalidade. 

O que tem perdido a Bélgica em assimilar mais de-
pressa que a França algumas formas da liberdade ingleza 
e americana? 

Digam o que quizerem: a historia não se disfarça no 
interesse de nenhum orgulho. O que deixou a França o 
seus similares muito á quem da Inglaterra cm assumptos 
de liberdade pratica, antes de tudo, foi isto: Para impedir 
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o despotismo da realeza teve sempre a Inglaterra o cuidado 
do oppôr ás suas ambições a força unida do povo com a 
aristocracia, mantendo para uma e outro as suas liberdades 
antigas ; cmquanto a França, para hostilisar os nobres, servia 
á causa dos reis com sacrifício dos povos, entregando á 
coroas famintas tudo quanto a velha burguezia tinha con-
quistado para fundar os direitos da cidade. 

Por veredas oppostas chegaram a fins differentes: uma 
organizou a sociedade; a outra fundou somente a dynastia. 
Quando veiu a revolução para derrubar a nobreza e o rei, 
que senhoreavam os destinos da França, a seu turno cahiu 
a Constituinte em um erro grave, occupando-se mais com 
os direitos do homem do que com a sociedade. 

Tudo o igualitismo destruiu para nivelar sem calma; e 
uma de suas maiores inconsequencias foi deixar a liberdade 
das communas muito abaixo da philosophia theorica da re-
volução. O centralismo estragou a obra dos princípios, fosse 
porque os homens da nova éra não soubessem extirpar 
aquelle cancro, ou porque os interesses do poder preferissem 
conservar para si o mesmo reducto em que a sagacidade 
de Eichelieu havia tornado invencível o auctoritarismo da 
velha monarchia. Em todo o caso, vê-se, que á educação 
politica devem os francezes isso que elles julgam ser a sua 
idyosincrazia incorrigível. 

Resta examinar a outra objecção com que se pretende 
excluir em certos paizes a applicabilidade do regimen muni-
cipal americano. 

Querem que nos Estados-Unidos a autonomia das com-
munas soja uma deducção lógica do federalismo; e por isso 
mesmo incompatível com as outras formas de governo. .Mas 
o federalismo é dos Estados, e não da communa que entra 
em cada circumscripção independente, como elemento pro-
prio e sob relações jurídicas muito diversas daquellas que 
prendem os Estados ao governo central de Washington. A 
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independencia destes nada tem por conseguinte com a si-
tuação particular de cada municipalidade que se rego se-
gundo as leis do Estado a que pertence. 

Não ha razão alguma convincente que determine essa 
incompatibilidade da communa livre com a fórma uuitaria 
de outros governos. O que disse Pascaud responde magis-
tralmente á essa objecção ; e não podemos satisfazer melhor 
ao assumpto do que transcrevendo aqui a integra de uma 
pagina sua inspirada no bom senso e no testemunho dos 
factos : 

« E uma cousa extranha confundir-se, como succede em 
França, a forma politica do governo com as suas instituições 
communaes. A liberdade das communas não é um principio 
republicano, assim como a sujeição delias não é um prin-
cipio monarchico. A prova disso é : que nos antigos go-
vernos da Áustria e da Prússia gosavam as communas de 
uma grande liberdade, e o mesmo succede ainda á Rússia 
contemporânea. 

« Qualquer que seja o regimen politico de uma nação, 
não ha negar que as communas têem a exercer e resguardar 
direitos, interesses, e necessidades que não mudam de na-
tureza por causa da fórma do governo, e são idênticos de-
baixo da republica como debaixo das monarchias. (2) 

(J) H . Pascaud, «Do l 'Organisat ion communale en Europe» , 
Pag . 3. 
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Direito municipal brazileiro. — Organisação ant iga da9 camaras. — 
Projecto da assembléa consti tuinte e actos legislativos de 1823 
acerca de municipalidades. — A Constituição e analyse de sua 
doutr ina sobre o governo economico e municipal das cidades e 
villas. — Que relações jur ídicas estabeleceu entre os municípios 
e os conselhos geraes de provincia. 

Iniciando agora o estudo do nosso direito municipal, 
consideremos a instituição das camaras na forma rudimen-
taria em que a tivemos até 1823, e no desenvolvimento 
que lhe imprimiu a elaboração constituinte d'essa epocha 
até a lei regulamentar de 1828. 

É pelo exame comparativo das idóas que se entra-
nharam então no organismo do nosso systema politico, e 
das disposições legislativas que succederam a esse periodo, 
que se pôde traçar um quadro do municipalismo brazileiro 
visto em todas as suas phases de nascimento, progresso e 
decadencia. 

A constituição municipal primitiva, como nos tinham 
legado as Ordenações do reino e adheriu com outras formas 
do direito portuguez ao corpo de nossa administração pro-
visória em seguida ao acto da independencia, era por certo 
uma obra rude e inquinada dos grandes vicios inherentes 
ao atrazo em que se achava esse ramo do direito publico 
no dominio das antigas monarchias. Não obstante, dous 
traços de architectura grandiosa dominavam a fachada do 



176 

velho edifieio : a electividade dos corpos municipaes, e certa 
independencia no exercício de suas funcções. 

Já não era pouco terem as Camaras de então os grandes 
privilégios que erguiam essas corporações respeitáveis acima 
do direito commum. Nos objectos de sua competencia 
nenhum tribunal ou autoridade podia immiscuir-se a pre-
texto de hyerarchia, que n'esse tempo limitava-se á inter-
venção dos Provedores de comarca no que era relativo ás 
contas annuaes dos conselhos, e á do Desembargo do Paço 
onde se expediam alguns actos concernentes á economia 
municipal ('). 

Entro muitos defeitos de organismo, a accumulação de 
funcções judiciarias, e outras incompatíveis com a natureza 
dos corpos municipaes, eram excrecencias que não estavam 
de accôrdo com os princípios do novo direito publico ao 
tempo em que a sociedade brazilcira entrava no seu período 
orgânico. Manter illeza a fonte popular e a grandeza his-
tórica do municipalismo, segundo a theoria moderna da 
divisão e independencia dos poderes, vasar emfim a insti-
tuição nos moldes da idéa liberal que germinava 110 espirito 
publico daquella época, era um dos trabalhos mais gloriosos 
a Afectos ao patriotismo da nossa primeira Assembléa. 

Effectivamente, os espíritos mais adiantados que or-
navam esse corpo illustre não se esqueceram de formular 
no seu projecto de constituição as bases do novo regimen 
municipal. O plano era espargir e decentralizar a admi-
nistração local, dividindo-a em tres circumscripções inde-
pendentes : comarcas, districtos e termos, cada uma com 
o seu presidente e o seu conselho electivo. No termo 
creava-se um administrador encarregado da execução, e 

( ' ) Legislação citada na psirte histórica da municipalidade por-
tugueza. 
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uma camara onde devia residir todo o governo economico 
e municipal (2). 

No ultimo artigo abria-se espaço para a creação de 
direcções geraes que deviam occupar-so de assumptos priva-
tivos de administração; e, quando se queira imaginar 
que o fim era estabelecer ahi os laços da byerarchia ad-
ministrativa, o meio pratico de realizal-a em relação ás 
camaras municipaes não chegou a definir-se, porque o golpe 
de estado de 12 de Novembro veiu burlar a passagem de 
todo o projecto dã constituinte. Todavia, do art. 213 infe-
re se que a subordinação gradativa, na phrase do projecto, 
não era applicavcl ás camaras do termo por serem ele-
ctivas; mas unicamente ás autoridades de nomeação do 
governo, d'onde se presume que a independencia municipal 
estava admittida em esboço, e uma lei futura viria garan-
til-a do modo que o governo e seus agentes não pudessem 
influir directamente na gestão dos negocios locaes. 

A julgar ainda pelo espirito do liberdade avançada que 
dominava em todo o systema do projecto, a tutela admi-
nistrativa, pelo menos como existo em nossos tempos, não 

(2) T i t u l o X . — D a administração. — A r t . 209. — E m cada co-
marca haverá u m presidente nomeado pelo Imperador , e por elle 
amovível ad nutum, e um conselho presidiai electivo que o auxilie. 

Ar t . 210. E m cada districto haverá um sub-presidente e u m con-
selho de districto. 

A r t . 211. « E m cada termo haverá -um administrador e u m 
executor, denominado — decurião, o qual será presidente da munici-
palidade ou camara do termo, na qual residirá todo o governo eco-
nomico e municipal .» 

A r t . 212. — « O decurião não terá par te no poder judiciár io, que 
fica reservado aos juizes electivos do termo. » 

Ar t . 213. — A lei designará as attribuições, competencia e gra -
dativa subordinação das autoridades não electivas, e os tempos da 
reunião, maneira da eleição, gradação, funcções e competencia das 
electivas. 

A r t . 214. — Estas disposições não excluem a creação de direcções 
geraes para t ra tarem de objectos privativos da administração.— 

(Do projecto da Constituição datado em 30 de Agosto de 1823 o 
apresentado pela commissão respectiva no dia 1.° de Setembro.) 
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podia ser uma deducção natural dos princípios recebidos ; 
tanto mais que já se havia assentado alli o jogo da admi-
nistração local sob as bases de uma descentralização esparsa 
e dividida, como viemos de referir. 

O certo é que em relação ás Camaras municipaes a 
Lei de 20 de Outubro de 1823 já tinha começado a decen-
tralizar alguma cousa, quando no § 11 do art. 24 submctteu 

—>0 exame das contas annuaes das mesmas camaras ao con-
Belho electivo do governo que ella creou nas províncias em 
substituição ás juntas provisorias. Ao menos teve aquella 
medida o préstimo de transferir temporariamente para uma 
assembléa popular, consentanea com a indole das camaras. 
parte da ingerencia confiada até alli á autoridades simples-
mente governativas. 

A Constituição do Império, que adoptou afinal quasi 
todo o projecto da constituinte, póde-se dizer que foi mais 
explicita do que elle, não só em alargar o elemento muni-
cipal, estensivo a todas as cidades e villas, como definindo 
a natureza e a razão popular desse direito precioso para 
que ficasse bem determinada a sua cathegoria. Eis-aqui a 
integra das suas disposições, onde não se pôde pôr em 
duvida a liberdade que ella quiz deixar aos corpos muni-
cipaes : 

« Em todas as cidades e villas ora existentes, e nas 
mais que para o futuro se crearem, haverá Camaras, ás 
quaes compete o governo economico e municipal das cidades 
e villas. 

« As camaras serão electivas e compostas do numero 
de vereadores que a lei designar, e o que tiver maior 
numero de votos será o presidente. 

« O exercicio de suas funcções municipaes, formação das 
suas posturas policiaes, applicação das suas rendas e todas 
as suas particularidades e úteis attribuições, serão decre-
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tadas por uma lei regulamentar.» (Artigos 1G7, 1G8 e 1G9 
da Constituição.) 

Determinada assim a competencia das camaras para 
todos os actos de economia e administração municipal, e, 
omittindo a Constituição neste ponto qualquer direito de 
interfercncia pelo poder executivo, não lia duvida que, ao 
menos n'esta relação, quiz perservar a municipalidade do 
maior dos perigos que podiam affectar a sua autonomia. 

O art. 167 emprega uma plirase característica, dando 
á autoridade municipal a cathegoria de governo. Si governar 
é exercer um poder por si, e com os recursos da própria 
intelligencia, a liberdade de acção é um direito que não 
se pôde usurpar ás camaras. 

Foi tal o empenho da Constituição em dar força ao 
governo municipal, que julgou não dever separar do mesmo 
corpo a autoridade deliberativa e a execução que, segundo 
o projecto da constituinte, dividiam-se entre a camara e um 
administrador, talvez nomeado pelo governo. 

A presidencia conferida ao vereador mais votado, foi 
ainda uma prova de honra ligada á origem popular da 
instituição. 

Commettendo, finalmente, a uma lei ordinaria a liber-
dade precisa para regular o modo de suas funcções, deixou 
um meio fácil de reforma-las segundo as necessidades do 
progresso; mas sempre de accôrdo com a forma organica 
acima estabelecida. 

Em lugar opportuno diremos como a lei de 1.° de 
Outubro de 1828 obedeceu em parte, e violou por outro 
lado, a disposição constitucional. Por emquanto sigamos a 
analyse quo iamos deduzindo. 

Os arts. 71 o 72 da Constituição fizeram mais ainda : 
inscrevendo o elemento municipal nò capitulo 5." do Ti-
tulo 4.°, que trata do poder legislativo, não só lhe deram 
a natureza de um jpoder politico, como assemelharam 
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suas funcções á faculdade d.e legislar. Eis-aqui o principio 
onde foram elles basear este poder social o a fórma do seu 
exercício : 

« A Constituição reconhece c garante o direito de in-
tervir todo o cidadão nos negocios de sua província, e que 
são immediatamente relativos a seus interesses peculiares. 
(Art. 71.) 

« Este direito será exercitado pelas Gamaras dos dis-
trictos, e pelos conselhos geraes que se devem estabelecer 
em cada província onde não estiver collocada a capital do 
Império. » (Art. 72.) 

Não se podia assignar ao governo local uma fonte mais 
legitima do que reconhecendo-o como um direito, já exis-
tente, de intervir todo o cidadão nos negocios relativos a 
seus interesses peculiares. D'ahi a chave da competencia 
administrativa das camaras e dos conselhos geraes (hoje 
das assembléas de províncias), conforme esses interesses 

•—ligam-se immediatamente a estas ou aos municípios. Esse ó 
também o mais fundamental dos argumentos em favor da 
autonomia das camaras. 

Pôde parecer, no emtanto, que o art. 82 impunha um 
preceito de sujeição em desaccôrdo com aquelle principio, 
quando disse : 

« Os negocios que começarem nas Camaras serão remet-
tidos oficialmente ao secretario do conselho (geral de pro-
vinda), onde serão discutidos bem como os que tiverem 
origem nos mesmos Conselhos, etc. » 

Nossa opinião é que a mente constitucional não foi 
sujeitar as Camaras aos Conselhos geraes de província, 
como entendeu a Lei de 1.° de Outubro de 1828 no tocante 
á applicação de suas rendas, gestão de bens, posturas po-
liciaes e outras dependencias que não tinham sido expres-
samente autorizadas pela Constituição. 
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Este assumpto pede um desenvolvimento a parto, por 
vir d'ahi a exorbitância da tutela que, passando da refe-
rida lei ao Acto addicional, tornou-se em disposição perma-
nente, e veiu difficultar a reforma das camaras exactamente 
no ponto mais culminante dos seus defeitos. 

Entremos nessa questão preliminar que deve guiar-
nos ao estudo da lei de 1828. 
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A Constituição não impoz sobre as camaras a tutela dos conselhos 
geraes.—Discussão deste assumpto, e subsidio historico em apoio 
daquella theoria. — Leis promulgadas em 1827 e 1828 com relação 
ás camaras municipaes antes do seu regimento definitivo. — Ahi 
se descobre apenas um ligeiro indicio da tutela que reproduz-se 
na Lei de 1.° de Outubro de 1828 com applicação mais estensa. 

Duas são as disposições constitucionaes d'onde parece,-
á primeira vista, quo os antigos conselhos de provincia' 
tinham ingerencia immediata em todos os negocios do mu-
nicipio : 

O artigo 81 diz: « Estes conselhos terão por principal 
objecto propor, discutir o deliberar sobre os negocios mais 
interessantes das suas províncias; formando projectos pecu-
liares e accommodados ás suas localidades e urgências.» 

O artigo 82: «Os negocios que começarem nas camaras 
serão remettidos officialmente ao secretario do conselho onde 
serão discutidos, bem como os que tiverem origem nos 
mesmos conselhos.» 

Nem a letra, e nem o sentido logico d'estas disposições 
induzem áquella conclusão apparente. 

Antes de tudo, o artigo 81 é o mesmo que diz ser objecto 
•principal dos conselhos: deliberar sobre os negocios maÍ3 

interessantes de suas provindas. Bastariam essas palavras 
sublinhadas para convencer quo a acção administrativa dos 
conselhos era essencialmente relativa á provincia e não ao 
municipio. 
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D'ahi resulta que a segunda parte do mesmo artigo, 
onde se deu aos conselhos o direito de formar projectos 
adequados ás suas localidades e urgências, rcferia-se á me-
didas do interesse provincial localisado, como são todas as 
necessidades que se fixam n'este ou n'aquelle ponto da pro-
vinda ; mas sempre com certo caracter de generalidade. 

Não seria entretanto discordante quo nos interesses 
mixtos (de provincial e municipal) tivessem os conselhos 
autoridado para, de concerto com as camaras, formarem-
alguns projectos relativos á necessidades d'essa ordem. B, 
como nestes casos justo era que as camaras iniciassem 
também as suas propostas, d'ahi a disposição hypothetica 
do artigo 82 fazendo remetter aos conselhos de província 
os negocios começados nas camaras municipaes. 

Auxiliando-se mutuamente, uniam-se então para o mesmo 
fim; sem que perdesse cada um a sua competencia especial 
para deliberar sobro assumptos meramente exclusivos da 
província ou do município. 

Era n'esses casos de interesse mixto que alguma vez 
podiam as camaras lembrar certas providencias, que por 
ventura escapassem á solicitude dos conselhos. Isto mesmo 
é o que decorro da interpretação feita pela Lei de 27 de 
Agosto de 1828 que, dando regimento aos conselhos geraes 
de província, disse no artigo 43: 

«Si a providencia fòr lembrada por uma das camaras 
da provincia nos termos do artigo 72 da Constituição, de-
pois do communicada pelo secretario ao conselho, este a 
remetterá a uma commissão, etc.» 

Ainda nos casos de interesse puramente municipal, 
como para pedirem a creação, suppressão, ou modificação 
de alguma lei peculiar, podiam as camaras recorrer aos 
conselhos como simples intermediários para levarem suas 
representações ao corpo legislativo. Esta hypothese foi até 
prevista pela própria Lei de 1.° de Outubx-o de 1828 artigo 64. 
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Que o sentido logico dos artigos 81 e 82 da Constituição 
é o mesmo que já deduzimos da forma litteral do texto, 
prova-se ainda com as seguintes conclusões: 

A entender-se que, por força d'aquelles artigos eram 
as camaras obrigadas a solicitar em tudo a intervenção dos 
conselhos geraes, seguiam-sc estes absurdos a um tempo: 

Em cada minudência da administração local teriam de 
recorrer áquella fonte remota; consumindo o tempo só em 
expedir requisitórias. Por outro lado, devendo os conselhos 
remetter taes propostas ao corpo legislativo para tomal-as 
em consideração na forma dos artigos 84 e seguintes, nem 
a assembléa geral poderia attender a uma infinidade de 
exigencias que partissem de todos os pontos do Império. 

Camaras e conselhos, absorvendo a um tempo a'gerencia 
local, e suscitando conflictos, acabariam pelo transtorno dos 
mesmos interesses que fossem chamados a proteger. 

Em summa: ou a Constituição seria contradictoria em 
ter confiado ás camaras o governo economico e municipal, na 
phrase do artigo 167. 

Ou, a entender-se que pelo artigo 72 o direito de in-
tervir o cidadão nos negocios de sua província foi indistin-
ctamente confiado ás camaras e aos conselhos, haveria n'esse 
caso uma ingerencia cumulativa; o assim como estes podiam 
governar o municipio, também aquellas teriam autoridade 
para intrometter-se nos negocios da província, o que seria 
uma confusão abominavel de princípios. 

Si é permittido adduzir aqui argumento de um facto 
historico, para provar que o desígnio da Constituição não 
foi ligar as camaras municipaes ao jugo das províncias, 
recordaremos o seguinte: 

Por decreto de 13 de Novembro de 1823 ordenou-se 
que as camaras do paiz fossem ouvidas e fizessem reflexões 
sobre o projecto de Constituição offerecido pelo Imperador; 
e não só o aceitaram, como pediram para que fosso jurado 
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independente de convocar-se uma segunda constituinte. A 
consulta das Camaras, na phrase do mesmo decreto, tinha 
por fim apropriar esse trabalho ás luzes, civilisação e locali-
dades do império. 

O enthusiasmo d'esse acolhimento não foi acaso uma 
prova de que o projecto não attentava contra a liberdade 
municipal do -Brazil ? 

Si as camaras de então, sequiosas de autonomia, vissem 
na doutrina dos arts. 81 e 82 o sequestro de suas prero-
gativas mais caras, indubitavelmente têl-a-hiam regeitado 
como uma illusão ás promessas afiançadas no preambulo 
d'aquelle decreto. Não é que o respeito lhes tolhesse a 
franqueza. Pelo contrario, houve camaras que fizeram 
reflexões; mas nenhuma, que nos conste, reclamou contra 
a fórma da organisação municipal como estava no projecto. 

A da Bahia limitou-se a observar alguma cousa sobre 
o Conselho de Estado e a organisação da força militar. (') 

Entre varias notas que sobre matéria extranha fizeram 
os vereadores de I tú (província de S. Paulo) houve apenas 
um additamento ao art. 167 nestes termos: E o governo 
policial será encarregado aos juizes de paz. Como se vê, não 
alterou a substancia daquelle artigo que attribue ás camaras 
o governo economico e municipal das cidades e villas. (2) 

Vejamos agora como o poder executivo e os legisla-
dores observaram a doutrina constitucional na fórma porque 
ella definiu as relações jurídicas entre a província e o 
município. 

Antes de tudo, os trabalhos de legislação, que deviam 

í1) Yeja-se a Po r t a r i a de 11 de M a r j o de 1824 (Colleeção Nabuco) 
refer indo o Termo de vereança de 10 ae Fevereiro em que a di ta 
camara fez as suas reflexões. 

(2) As reflexões que acompanharam o officio de 1.° de Fevereiro 
de 1824, assignado pela camara, podem verificar-se em um escripto 
de A . Brasiliense « P r o g r a m m a s dos • Par t idos» Edição de 1878 — 
Documentos. 
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estabelecer a forma pratica de tantas liberdades constitu-
cionaes adquiridas, vieram baixando com extremo vagar, 
d'onde resultou ficar ainda algum tempo em vigôr o regimen 
das leis anteriores; e, julgando as camaras que podiam 
desde logo entrar no gozo de suas regalias, instavam para 
que o governo adoptasse medidas no sentido de conformar 
certos actos da administração local com os principios do 
novo regimen. Tinham em resposta: que deviam regular-se 
pelas leis geraes existentes até que possuissem a do seu 
regimento definitivo. 

Não raras foram as desintelligencias que, durante esse 
período de anciodades, tiveram lugar entre as camaras e 
os ouvidores de comarca por motivos de jurisdicção. Umas 
vezes cobria o governo o melindre das camaras que se 
queixavam; mas quasi sempre eram estas reprehendidas 
por excesso de autoridade. (3) Só em 1827 foi que come. 
çaram a appareeer algumas disposições legislativas, e me-
lhorou-se um pouco o estado das municipalidades. 

A Lei do 29 de Agosto de 1828, regulando o serviço 
das obras publicas, autorisou as camaras a promoverem e 
contractarem por si as obras de utilidade municipal, 
podendo estabelecer taxas de passagem nas pontes e estradas 
que construíssem. 

A Lei de 22 de Setembro do mesmo anno, que supprimiu 
o Desembargo do Paço, além de transferir para as camaras 
todas as attribuições que eram exercidas por elle em objectos 
de economia municipal, deu-lhes também o direito de 
aforarem os seus bens, posto que com approvação do con-
selho do governo provincial, e de contractarem médicos e 
cirurgiões de partido com o rendimento de seus cofres. 

Foram acquisiçõos iftiportantes; mas como se vê, uma 

(s) Yejam-se as Por tar ias do 29 de Jane i ro de 1825 — de 27 do 
J u l h o e 30 de Agosto de 1827 — de 1." do Setembro do 1828, e outras 
semelhantes. (Collecção Nabuco) . 
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parte da tutela apparece ahi na restricção áeerca de afora-
mentos, o que serviu talvez de motivo para a Lei de 1.° de 
Outubro d'esse mesmo anno estendel-a mais ainda com 
tanto detrimento da liberdade municipal promettida. 

Não esqueçamos também a Lei de 15 de Outubro de 
1827 que, creando a justiça de paz, já tinha revestido as 
camaras de certa importancia conferindo-lhes algumas attri-
buições, como as de nomear os escrivães d'aquelle juizo; 
conhecer do impedimento dos eleitos para esse cargo; ter 
n'elles um auxiliar para a execução de suas posturas; e 
recolher ao cofre municipal o producto das multas que 
elles impuzessem. Com a mesma data, outra lei, que tinha 
mandado crear escolas de instrucção primaria nos lugares 
mais populosos, commetteu igualmente ás camaras o direito 
de serem ouvidas pelos presidentes de província quanto ao 
numero e localidade das escolas. 

Finalmente a Lei de 30 de Agosto do 1828, abolindo o 
cargo de Provedor-Mór de saúde, confiou-lhes a inspecção 
d'este ramo de serviço, inclusive os exames e visitas sani-
tarias que até então eram feitos pelos Physicos e Cirurgiões-
Mores. 

Estas e outras leis, que por brevidade omittimos, 
demonstram o gráu de desenvolvimento que por virtude 
da Constituição já so tinha communicado ao governo dos 

- municípios, quando baixou a lei regulamentar que passamos 
a discutir. 
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Exame geral da Lei do 1.° de Outubro de 1828. — Seu méri to aca-
nhado e seus defeitos radicaes. — Á esse vicio de constituição 
originaria deve-se em grande parte a atrophia do elemento mu-
nicipal. — Penúr ia economica. — Debilidade de acção. 

Em suas disposições fundamentaes a Lei do 1.° de Ou-
tubro de 1828 recommenda-se por duas reformas de mérito 
introduzidas no regimento das camaras: a eleição directa, 
e a suppressão de funcções judiciarias.. 

O systhema de um gráu adoptado na escolha dos ve-
readores veiu tornar mais próxima do governo local a parte 
activa do município, que affastava-se d'elle pela interposição 
dos seis eleitores do antigo regimen. (') 

Eeduzidos os corpos municipaes a suas attribuições 
administrativas, não ha duvida que se comprehendeu melhor 
a indole da instituição. (2) 

Qualquer das reformas traduziu fielmente a doutrina 
constitucional: uma obedecendo ao principio cardeal da 
divisão dos poderes, outra facultando ao cidadão um exer-
cido mais directo daquelle direito de interferencia nos ne-
gocios locaes que lhe havia garantido o art. 71 da Con-
stituição. 

(') Po r mais importantes que fossem os municipios, era sempre 
aquelle o numero de eleitores que, segundo a ordenação do L. l.° 
Tit . 67, elegiam os membros do conselho. 

(J) Menos quanto a suppressão do contencioso admin i s t ra t ivo , 
1 como adiante se verá. 
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O effeito peremptorio do suffragio, assegurando ao eleito 
a posse da cadeira municipal independente do confirmação 
expressa do governo, como preceituava a lei antiga, foi 
também uma homenagem franca ao principio democrático 
que pareceu ter influído nos primeiros assomos do legislador. 
Em tudo mais, o regimento das camaras foi uma obra tí-
mida e de proporções acanhadíssimas. 

Exorbitante nos encargos, uns impertinentes e outros 
inexequíveis, que lançou á conta da policia e economia dos 
municípios, não teve a previdencia de crear os meios in-
dispensáveis para o custeio de tantos e tão complicados 
ramos de serviço 

A renda mesquinha dos bens do conselho, onde os. 
havia, e o producto eventual das multas, foi tudo quanto 
se deixou em dote á nova municipalidade, e mal servia 
para o estipendio de seus empregados. Isso mesmo era já 
um legado ridiculo das Ordenações do reino. 

O titulo terceiro da lei e parte do segundo, contendo 
uma relação apparatosa de assumptos á cargo das posturas, 
parecem mais calculados com o fim ostensivo de ornar de 
falso prestigio os corpos municipaes, do que do fazer d'elles 
um elemento fecundo de administração. 

Onerados com os encargos proprios da policia, que já 
eram superiores a seus miseráveis recursos, foram ainda 
sobrecarregados com a construcção e reparo das cadeias, 
casas de caridade, de expostos, amparo de orphãos indi-
gentes e mais cuidados que deviam correr por conta de 
outros poderes. Só o fomento da agricultura, commercio e 
artes, na fórma indicada pelos arts. G7, 68 e 66 § 10 da lei, 
requeria um systhema de meios adequados e fundos espe-
ciaes, que não foram consignados na occasião, e nem agora 
possuem as camaras dos municípios que mais carecem de 
animar os seus productores. 

Para desempenho d'esses e outros encargos custosos, 
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que recursos tiveram as camaras? Pedirem augmento do 
renda aos conselhos geraes de província conforme o art. 77, 
quando era sabido que pela Constituição não tinham elles 
faculdade alguma para decretarem fundos, e apenas podiam 
representar nesse sentido ao poder legislativo menos pro-
prio para attendcr de prompto aos reclamos accumulados 
de todas as localidades do Império. Onde não havia con-
selho, como na provincia do Rio de Janeií-o, o recurso era 
para o ministro, que commummente procurava descartar-se 
do exigencias, a ponto de enviar as camaras municipaes 
para o expedinte vergonhoso das subscripções afim de acu-
direm ás suas necessidades mais urgentes. (3) 

É irrisorio dizer o art. 76 que, quando não possam as 
camaras prover a todos os objectos de suas attribuições, 
prefiram, os que forem mais urgentes. Si o proprio legislador 
reconhecia a insufficiencia dos meios que lhes tinha facul-
tado, porque em vez de condemnal-as á esterilidade, ou á 
zombaria de pedirem aos conselhos do provincias o que 
elles não podiam decretar, não abriu desde logo uma fonte 
de renda mais abundante que habilitasse os cofres munici-
paes a sahirom fora do ostrictamente necessário em suas 
despezas? 

Posto que as assembléas de provincia decretem hoje 
fundos para obras municipaes, não é menos certo que as 
camaras continuam na mesma depondencia primitiva de 
mendigarem do fora o que podiam ter dentro dos seus cofres. 

Não é fácil supprimir direitos adquiridos que tenham 
por si a razão da necessidade: si o regimento das camaras 
fosse organisado com attenção ao progresso e ás necessi-
dades crescentes do'futuro, dotando a municipalidade de 

(s) Nos archivos de uma camara desta provincia encontrámos 
uma Por ta r ia ministerial de 1833, indicando aquelle meio para a con-
strucção de uma cadeia que, sendo de util idade geral, fugia o governo 
de tomar a seu cargo, devolvendo á camara requisitante a p lanta e 
orçamento da obra. 
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moios proprios e independentes da administração superior, 
não estaria hoje o municipio a implorar da provincia cota-
ções ridículas para ter uma veia de agua potável, alguns 
metros de rodagem, ou reparar um pontilhão insignificante. 
Na posse de melhores recursos desde sua reforma primi-
tiva, nem as camaras perderiam o que o tempo já houvesse 
consagrado, e nem os inconvenientes do Acto Addicional 
pesariam tanto sobre a sorte dos municípios que, uma vez 
abastecidos de meios, teriam por compensada a tutela que 
os vexa em dobro no seio da penúria. 

A perversão do elemento municipal entre nós póde-se 
dizer, portanto, que nasce da Lei do 1.° de Outubro que 
não lhe deu um só recurso financeiro para manter-se. Nem 
se tratou ao menos de fundar um patrimonio para as ca-
maras que nada possuiam de seu. 

Embora desde 1834 tenha o proprio governo chamado 
para ahi a attenção do corpo legislativo, ainda hoje existem 
municipalidades que, não tendo meio algum de subsistência, 
nem podem satisfazer o ordenado de seus empregados. (4) 

Dissemos que a Lei de 1828 foi esteril e de proporções 
acanhadissimas. De facto, não se encontra ahi uma vista 
larga, ou expediente algum de mais engenho do que 
ácerca das camaras antigas já estava disposto pela legis-
lação anterior. Na disposição das matérias como na minúcia 
enfadonha, e até nas antigualhas do estylo, o nosso regi-
mento municipal é quasi o mesmo da Ordenação do L. l.° 

Sirva de exemplo o art. 52, que não permitte ás ca-
maras quitar coimas ou divida alguma dos conselhos: é uma 
cópia litteral do § 19 Tit. 66 da mesma Ordenação. Dessa 
transcripção sem critica resultou questionar-se, ainda hoje, 

(4) N o relatorio apresentado em 1834 pelo ministério do Império 
á Assembléa Geral, via-se j á esta observação: o Espera o governo que 
estabeleçaes patr imonio ás camaras que ainda o não têm, e augmen-
teis á outras o que já possuem, mas é insuficiente para suas necessi-
dades. » 
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si as camaras podem relevar multas antes ou mesmo depois 
de ajuizadas, quando se convençam de sua injustiça. 

A providencia do art. 45, dando administrador aos bens 
do conselho para serem aproveitados e rirem á melhor arre-
cadação, como se praticava com a fazenda de orphãos tu-
telados; a clausula de não se fazer com elles avença, como 
diz o art. 51 ; o modo, emfim, de ajustar as obras segundo 
o art. 47, não esquecendo a arca, forte de tres chaves do 
art. 48 para recolher o cioso thesouro das camaras, a quem 
não se dava meios regulares de subsistência, tudo vô-se 
ainda que foi um traslado fiel da Ordenação. 

Deplora-se que houvesse da parte de nossos legisladores 
tamanha falta de ideias novas e assentadas sobre esse ramo 
de administração, quando se tratava de demolir a obra ca-
duca do direito phelipino, e de lançal-a sobre bases mais 
amplas e mais illustradas. 

A única faculdade interessante que se deu aos corpos 
municipaes foi a de levarem ao coiihecimento do governo 
provincial as infracções da Constituição e os actos do preva-
ricação e negligencia de todos os empregados. No emtanto, 
essa mesma regalia tolheu-se com a rcstricção imposta no 
art. 78 de não poderem as camaras t ra tar e decidir negocio 
algum em nome dos povos, como se -estes, quando violen-
tados por aquelles mesmos actos do prevaricação das autho-
ridades, não fossem muitas vezes interessados em provocarem 
o uso de semelhante direito por parte das camaras.. 

.Resultou d'ahi, abrir a lei mais um pretexto para os 
publicistas da escola restrictiva, e o proprio governo, recu-
sarem á municipalidade brazileira o direito de petição. 

Si a limitação do art. 78 estragou em parte o direito 
de repi-esentar contra o abuso de todos os empregados, na 
pratica tom-se ainda querido restringir ás camaras o uso 
dessa faculdade com relação unicamente aos actos dos em-
pregados municipaes, como se os termos genericos do art. 58 
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e o espirito em que fòra concebido podcssem admittir aquella 
interpretação cerebrina (5) 

Uma das lacunas mais sensíveis do regimento municipal 
foi, o não se permittir ás camaras certos meios de acção 
bastante efficazes para observancia de suas deliberações. 

O recurso do art. 51 perante a justiça ordinaria refere-se 
mais á defesa dos direitos civis. O dos artigos 81 e 88 
para os juizes de paz promoverem a execução de suas pos-
turas, o a advertencia amigavel dos fiscaes a que se refere 
o art. 85, não dão a força precisa para se resolver do 
prompto os muitos embaraços que podem entorpecer, e até 
anullar, a acção benefica das camaras com perda de seu 
prestigio e autoridade. Não era assim quando os almo-
tacés, agentes da execução municipal, dispunham de meios 
cohereitivos adequados ao cumprimento immediato das pos-
turas : além do julgarem as coimas, tinham jurisdicção para 
cobibir, e até prender, os infractores em certos casos per-
mittidos pela Ordenação. 

Entre nós a impotência das camaras provém em grande 
parte de não ter a lei creado um poder executivo distincto 
da faculdade de deliberar, e com attribuições especiaes, 
a quem se désse também alguma cousa do contencioso 
administrativo, ao monos limitado aos casos em que os mo-
dernos publicistas o admittem. 

(5) Hoje , que pelo Acto Addicional compete ás assembléas pro-
vinciaes velar na guarda da Constituição «em toda a província », não 
se pôde mais contestar ás camaras como auxiliares o mesmo direito 
de vigilaneia sobre todos os funccionarios que dentro do município 
at tentem contra a Constituição e as leis do paiz. 

Nada il lustra tão bem o sentido do art . 58 da lei como esta 
^observação do deputado Vasconcellos em sessão de 19 de J u n h o 

de 1828: « O art igo deve passar, porque é preciso que as camaras dèm 
par te dos abusos praticados por todos os empregados públicos do seu 
termo : é um meio de garan t i r ao cidadão direitos que a Constituição 
lhe concedeu. Muitos não se queixam por temor, outros por não sa-
berem o meio de fazel-o, e alguns por não terem dinheiro para isso. » 
« Annaes do Par lamento . » Tomo 2.° de 1828, pag. 153. 
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A Lei não discriminou em termos a par te activa da consult iva nos 
corpos municipaes. — Systema executivo nas communas da Eu-
ropa e Estados-Unidos Present i ram os nossos legisladores a sua 
necessidade, mas não souberam real iza l -a .— Fa l t a de u m conten-
cioso administrat ivo municipal . — Legislação por tugueza e nossa 
a esse respeito. — Justificação s u m m a r j a de sua necessidade. 

Nas administrações collectivas o poder deliberante não 
se deve confundir com a execução. Para que esta seja ho-
mogenea, e facilmente responsável, é preeieo individualizar-se» 

As municipalidades mais cultas observam hoje este sys-
tema discriminativo, tendo ao lado dos conselhos um fune-
cionario de ordem elevada que preside as suas sessões, é o 
chefe natural da communa, e executa por si, ou por agentes 
de sua confiança, todas as deliberações do conselho. Em 
certas communas ó de pura eleição e simples representante 
da municipalidade, cm outras nomeado pelo poder central 
e também agente do governo. (') 

A Lei de 1.° de Outubro de 1828 não soube desen-
volver em termos aquelle principio salutar da divisão dos 
dous elementos. Confiou simplesmente o serviço da policia 
administrativa e da arrecadação a dous empregados subal-
ternos, demissiveis, o faltos do necessário prestigio ou au-
toridade para resolverem por si uma multidão de dificuldades 

(*) Leroy Beaulieu explica a s ingularidade de achar-se na I n -
glaterra a execução municipal accumulada nos mesmos corpos deli-
berantes. — « L 'Admin is t ra t ion Locale. » Pag . 171. 
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praticas quo podem occorrer no desempenho de suas func-
ções. 

O fiscalato, entregue ao capricho das camaras o á 
petulancia do infractor quo zomba de sua fraqueza, resolve-

\ 
se em uma espionagem sem préstimo. 

Incapaz de reprimir o abuso, intervem somente depois 
da infracção consummada, lavrando um auto que, por mal 
cabido, frustra-se muitas vezes na execução quando levado 
a juizo para se cominar a pena. 

A procuradoria, mixto de agencia economica e judicial 
contra o estyllo de todas as administrações, arrecada e tem 
em si os dinheiros da municipalidade, cumprindo notar que 
o regimen das ordenações nessa parto consultou melhor o 
interesse das finanças, ereando um thesoureiro distincto 
pelo inconveniente do accumular os dous cargos sob a res-
ponsabilidade de um só empregado. 

Muitos outros ramos de serviço deixou a lei sem agentes 
de execução apropriada. Para construir alguma obra de 
vulto; desapropiar; dirigir o expediente da arrecadação e 
da policia; inspeccionar estabelecimentos, ou decretar qualquer 
medida de execução mais difficil, não tiveram as camaras 
um pessoal idoneo que houvesse de represental-as, pelo que, 
recorrem muitas vezes a uma commissão interna que, em 
todo o caso, é a mesma camara executando o que ella re-
solve, e expondo seus membros a embaraços quo em mais 
de um ponto se podem tornar inconvenientes. 

Não é isso, por certo, o que constituo um poder exe-
cutivo distincto o como era mister crear ao lado de nossas 
camaras. O seu executor devia ser um funccionario de outra 
categoria, eleito por tempo determinado, e a quem coubesse 
realizar por si, ou por agentes do sua confiança, todo o mo-
vimento pratico da localidade, como se observa hoje no re-
gimen de quasi todas as communas. 

O bourgmestre 11a Bélgica, assistido de outros officiaes 
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(echevins), administra todos os bens, estabelecimentos com-
munaes, e suas rendas; regulariza a despeza e a contabilidade, 
dirige as obras, íiscalisa os empregados municipaes e re-
presenta a communa em juizo. O syndico redige na Italia 
os contractos celebrados pelo conselho; assigna todo o seu 
expediente; suspende empregados; e também figura em 
juizo pela communa. 

Nos Estados-Unidos o mayor exerce funcções tão ele-
vadas a ponto de ter até o veto suspensivo sobre as deli-
berações do conselho, que só se podem renovar ou emendar 
por maioria de dous terços. Municipalidade alguma tem o 
seu executivo tão bem organizado como ahi, onde o serviço 
pratico está incumbido a um grande numero de auxiliares, 
cada um em seu ramo particular de administração, e todos 
com a autonomia necessaria para o desempenho de seus 
cargos sem a menor ingerencia do governo. 

Entre nós é certo que, por leis geraes e de algumas 
assembléas de província, ha camaras que distribuem hoje o ser-
viço por empregados de diversas ordens, como na Corte 
onde existem varias repartições municipaes, e em outros 
lugares, engenheiros, médicos de partido, guardas-fiscaes ctc.: 
mas em parto alguma existe um administrador geral que 
superintenda todo o serviço. 

A falta de um executivo municipal, censurada por 
quantos se tem occupado deste assumpto, longe de ser uma 
inadvertência, foi um erro que não se pôde attenuar aos 
legisladores de 1828. A idéa de separar a acção do ele-
mento consultivo existia no dominio da reflexão desde que 
a Constituinte, segundo já observamos, a tinha iniciado em 
seu projecto creando em cada termo um administrador ao 
lado dos corpos municipaes. 

Quando cm 1820 iniciava-se no Senado o projecto que 
se converteu na Lei do 1.° de Outubro, o deputado Eeijó, 
em outro que apresentou na camara temporaria (sessão de 
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11 do Julho do mesmo anno), instituiu igualmente um exe-
cu to r municipal separado, com attribuições mais largas do 
que vieram a ter os nossos fiscaes, e reunindo em si não 
só o serviço da policia como da arrecadação e da conta-
bilidade. 

Na sessão de 30 de Agosto também o deputado Ver-
gueiro oífereeeu um projecto attribuindo funcções executivas 
ao presidente das camaras, e dando-lhe a faculdade de re-
presentadas em todas as suas relações; assim como tinha 
creado uma almotaceria em cada districto para executar as 
deliberações municipaes e impôr a pena das posturas. (2) 

Em 1828, entrando a matéria em discussão na Camara 
dos Deputados, accidentalmente algum orador mais avisado 
tocava de passagem na conveniência de separar as duas 
funcções; mas ninguém esforçou-se em consignar a idéa no 
projecto, como fundamental da reforma. (3) Amalgamou-se 
precipitadamente o trabalho monstruoso do Senado com 
uma immensidade de emendas da outra camara e retalhos 
soltos dos dous projectos acima referidos, resultando do 
apoucado debate, que sofíreu a lei, ficarem os corpos muni-
cipaes até hoje sem um poder executivo organisado. 

Outro defeito grave do nosso regimento municipal, já 
o dissemos, foi não se ter permittido ás camaras o con-
tencioso administrativo* 

Sabido ó que em outro tempo Cilas julgavam com os 
juizes ordinários dentro de certa alçada não só as injurias 

(2) Yid . « Annaes do Par lamento Brazileiro ». Tomo 3.° pag. 127 a 
131. Sessão de 11 de J u l h o de 1826, e Tomo 4.» pag. 312 a 317.— 
Sessão de 30 de Agosto do mesmo anno. 

A(8) B. P . de Yaseoncellos — « TJma vez que as camaras não devem 
ter autoridade de executar as suas deliberações, mas somente de exa-
minar si ellas têm sido executadas, não ha necessidade de sua reunião 
semanaria como até agora acontecia. » 

Pau la S o u z a . — « E sabido que toda a corporação administrat iva 
e executiva é prejudicial . » 

« Annaes. » — Sessão da Camara dos Deputados de 18 de J u n h o 
de 1828. Tomo 2.» pagina 146 a 150. 
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verbaes, como decidiam das pequenas demandas. Dizia 
também a Ordenação do Liv. l.° Tít. 66 § 11: 

« Si os vereadores acharem que algumas pessoas alargam 
o vallado de suas herdades e com elles tomam dos caminhos 
o servidões dos conselhos alguma parte, elles logo por si, 
com algum summario conhecimento de testemunhas perante 
as partes, ou seus caseiros ou mordomos, o sem mais outra 
citação de mulheres, tornarão os caminhos e servidões ao 
ponto que dantes estavam, sem appellação nem aggravo ; 
ficando porém resguardado aos senhorios, si entenderem 
que são aggravados, poderem demandar o conselho sobre 
a propriedade ordinariamente. » 

Esta funeção especialíssima não ha duvida que, apezar 
da forma rude do seu tempo, era o contenciozo municipal 
limitado ao caso em que parecia mais sensato não expôr 
os conselhos á dependencia do juizo commum afim de man-
terem o respeito de suas decisões. Geralmente concedia-se 
então alguma parcella do contencioso ainda nos casos em 
que a autoridade não tivesse caracter judiciário, uma vez 
quo o objecto versasse sobre matex-ia de sua incumbência ; 
e essa doutrina era certamente um reflexo, posto que exa-
gerado ás vezes, daquella maxima do direito romano —Cui 
jurisdictío data est, ea quoque concessa esse videntur, sine 
quibus jurisdictío explicari non potest. — 

Tratando, porém, os nossos legisladores do regulamentar 
o principio constitucional da divisão dos podex-es, preoccu-
param-se muito com a idéa de aquinhoar as justiças de 
primeira e segunda instancia, attribuindo-lhes tudo quanto 
fôsse matexia de contestação entre partes, embora envol-
vesse o pleito interesses públicos da administração. Não 
dex-anx importancia, ou não conheciam ainda a necessidade 
de distinguir as duas especies de jurisdicção quo formam a 
chave do dix-eito adnxinistx-ativo moderno. O resultado foi, 
supprimirem a esmo algumas attx-ibuições contenciosas quo 
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certos agentes da administração exerciam, e era forçoso 
admittir a bem da exequibilidade de seus actos. 

Participou d'esse erro a Lei do 1." do Outubro de 1828, 
quando no artigo 24 aboliu toda a jurisdicção contenciosa 
das camaras municipaes, sem exceptuar a que lho havia 
sido conferida polo § 11 da Ordcn. do livro 1.° T. 66 e 
ficou expressamente revogada nos termos decisivos do ar-
tigo 90, que declarou de nenhum effcito quantas attribuições 
lhes fossem concedidas por virtude de leis anteriores. Fi-
nalmente, o Aviso do ministério do império de 28 do Março 
de 1855 fixou, em prejuízo da autoridade municipal, aquella 
mesma intelligencia que voga hojo na pratica, e é uma das 
grandes causas do abatimento moral em que vivem as ca-
maras. 

Si a Lei do 1.° do Outubro de 1828 foi sábia em não 
lhes pormittir o uso indébito de attribuições judiciarias in-
compatíveis com a natureza da instituição, e nesso ponto 
obedeceu fielmente á doutrina constitucional como em outro 
lugar já observamos, por outro lado feriu a vitalidade dos 
corpos municipaes, ncgando-lhos meios de acção adequados 
aos fins para que a mesma constituição quiz armal-os do 
força e prestigio, a ponto de reconhecer nelles uma forma 
popular de governo independente da acção depressiva do 
outros poderes. 

Disse com justeza um dos nossos estadistas de mais 
autoridade nestas matérias: 

« O que é uma administração que não tom moio algum 
proprio de remover os obstáculos quo se opponham aos 
actos do sua competoncia? Si alguém contestar a mais in-
significante determinação das camaras em negocio adminis-
trativo, fundando-so, bem ou mal, em que esse acto féro o 
seu direito, terão ellas de recuai', cruzar os braços e re-
correr ao poder judiciário. Sem acção alguma, poderão apenas 
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administrar por moio do demandas demoradas e dispen-
diosas ainda nos negocios os mais triviaes. (4) 

Não se pode justificar melhor a necessidade de um con-
tencioso administrativo em beneficio de nossas camaras. 
Todavia, cm outro lugar tornaremos a este assumpto, e 
havemos de expor o modo porque está organizado este ele-
mento do poder municipal na Italia, em França, na Hes-
panha e outros paizes que tem a esse respeito uma legis-
lação especial. 

(') Visconde do U r u g u a y . « Ensaio sobre o Dire i to adminis-
t ra t ivo ». Pag . 139, nota 1. 
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A tutela municipal desenvolvida na Lei do 1.° de Outubro. — Falsa 
theoria do art . 79 que subordinou as camaras municipaes aos pre-
sidentes de província. — A hierarehia adminis t ra t iva segundo a 
Constituição. — O recurso da decisão das camaras para os presi-
dentes não se compadece com a na tureza dos corpos municipaes. 
— A Constituição o desconhece. — Sobe de ponto o absurdo, por 
entregar-se aos presidentes não só o gracioso adminis t ra t ivo, como 
a jurisdicção contenciosa.—Avisos do governo ampliando a auto-
ridade dos presidentes em matér ia de recurso. 

Foi sob o regimen pseudo-liberal da Lei do 1." do Ou-
tubro de 1828 que entre o municipio e a província urdiram-
se os primeiros laços da hierarehia e da tutela em fórma 
systhematica. 

« As Camaras Municipaes, diz o art . 78, são subordi-
nadas aos presidentes de provincia, primeiros administra-
dores delia. » 

Ou se estude em theoria este principio, ou á face da 
doutrina constitucional, elle não é verdadeiro. 

A hierarehia abraça relações de dopendencia entre 
funccionarios da mesma ordem; a identidade de natureza e 
a convergência dos mesmos interesses explicam nesse caso 
a harmonia daquellas relações. Não succede isso com a 
administração municipal: é um poder sui generis que nasce 
do mandato, e não entende com interesses geraes do Estado. 
Conscguintemente, nem pela origem e nem pela natureza 
das funcções pertence ao systema geral administrativo, que 
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emana do governo e percorro a escala de todos os seus 
agentes. 

Em um regimen de centralisação demasiada, como em 
França e outros paizes, comprehendo-se que os conselhos 
municipaes façam parte do systema hierarcliico da admi-
nistração central, visto que o maire alli é também um 
agente do governo, e deve obediencia ao prefeito do depar-
tamento que não só lhe expede ordens, como pôde annullar 
algumas do suas determinações, o exerce também um direito 
de tutela sobre os proprios conselhos municipaes, regu-
lando o seu orçamento, apprevando impostos além do má-
ximo definido por lei, emprestimos o transacções concer-
nentes aos bens commuriaes. E por isso que ahi a unidade 
governativa admirada pelos seus publicistas desce do alto 
do poder até a circumscripção elementar da communa. 

Entre nós, porém, não tendo o governo delegado seu 
algum no grémio da municipalidade quo possa crear relações 
de ordem geral e consequente subordinação á vontade dis-
cricionária do poder executivo, não podia a Lei de 1." de 
Outubro de 1828 sujeitar as camaras municipaes á supre-
macia dos presidentes de provincia, sem ferir o principio 
constitucional da divisão e independencia dos poderes. 

Fixando as bases do nosso systema administrativo, a 
Constituição nos arts. 165 e 167, combinados com o art. 72, 
destacou essencialmente a provincia do municipio, assignando 
a esto o governo policial e economico das cidades e villas, 
e áquella a direcção dos conselhos geraes. Não se encontra 
ahi uma disposição expressa, ou virtual, donde se conclua a 
pretendida subordinação das camaras municipaes ao primeiro 
delegado do governo nas provincias. 

O principio hierarchico quo decorre da Constituição na 
ordem administrativa é unicamente o do art. 165 : «Haverá 
em cada provincia um presidente nomeado pelo Imperador, 
que poderá removel-o quando entenda quo assim o convém 
ao serviço do Estado. » 
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O mais que d'ahi resulta é essa escala de funccionarios 
descendendo a seu turno do presidente, por quem são igual-
mente nomeados e demittidos, o que de nenhum modo com-
prehende os corpos municipaes que, sendo de outra origem, 
tão pouco se podem considerar adstrictos ao principio da 
confiança governamental, que rege todo o systema hierar-
chico e determina a obediencia dos subalternos no interesse 
da responsabilidade do poder executivo. 

Pela natureza do cargo também não teriam as camaras 
municipaes o recurso da exoneração voluntaria, que assiste . 
aos agentes do governo afim de não se exporem a collisões 
dolorosas entre a consciência do funccionario honesto e o 
capricho de um superior obstinado. No caso de uma ordem 
illegal do presidente, o que hão de fazer as camaras? 

Si resistem, passam por conspiradoras, e sujeitam-se a 
uma luta desigual com o poder. 

Si obedecem, transgridem pelo exemplo a sua missão 
de velar na observancia das leis segundo o art. 58 do seu 
proprio Regimento; além da sancção criminal do nosso 
Codigo que pune o executor de ordens illegaes, como si ellas 
não existissem. 

Não será isso entregar a sorte de nossas camaras á 
discrição do governo, que, no interesse de qualquer ca-
pricho, ou conveniência politica, pode tirar todo o prestigio 
a essas corporações que recebem do povo um. mandato, e 
de nenhum modo devem trahil-o convertendo-se em instru-
mentos aviltados do poder? 

Sobre ser intolerável a subserviência municipal de que 
trata o art. 78 da Lei do 1.° de Outuhro, nem se quer 
determinou-se ahi a esphera de acção na qual ficavam as 
camaras debaixo das ordens do presidente. O Aviso de 9 de 
Setembro de 1829 declarou em seguida, que a subordinação 
naquelle caso referia-se a objectos proprios das attribuições 
das camaras; no emtanto, a partir dessa épocha até os nossos 
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dias, têm os presidentes do provinda onerado as camaras 
municipaes com requisições e exigencias que nada entendem 
com a policia e a economia dos municípios. 

Representando indebitamente o papel de agentes, oú 
prepostos do governo, incumbem-se de commissões traba-
lhosas, que lhes roubam o tempo, muitas vezes para satis-
fazerem aos devaneios do qualquer presidente que medite 
escrever um relatorio modelo sobro cousas do sua província. 

Assim é, que, além de outros encargos quotidianos o 
de puro interesse da província, exigem delias ora um ca-
dastro do todos os terrenos cultivados ou em abandono com 
as suas classificações geologicas, população relativa, e quadro 
de todo o movimento productivo do município; ora uma 
noticia histórica ou ethnographica que obrigam a sacri-
fícios peniveis, ainda ás commissões scientificas mais illus-
tradas. (*) 

Dizem a isto : que o governo provincial não tem orgãos 
de acção local administrativa, e recorre ás camaras como 
subsidiarias; mas, porque o poder competente não trata de 
organizar a administração das provindas, segue-se que 
devam as camaras representar de geologos, polyglotas, ou 
historiographos, á mercê de quanta originalidade possa 
accommetter o cerebro de um presidente? 

Em relação aos actos de competencia municipal deu a 
lei jurisdicção tão ampla aos presidentes de província que, 
em gráu do recurso, podem elles conhecer indistinctamente 
do todas as deliberações, accordãos, ou posturas das camaras, 
cm matéria de economia o administração. 

E uma violência desabrida feita á natureza dos corpos 

(*) Vimos u m a camara desta provineia dando tratos ao entendi-
mento para responder a u m presidente: «qua l a t r ibu a que perten-
ciam os Índios existentes em certa freguezia » ; quando havia immensos 
annos que não se encontrava alli u m só dos aldeados em tempos 
immemoriaes. 

Também consta, que outra chegou a ser suspensa por não ter 
-Conseguido alistar voluntários para a gue r ra do P a r a g u a y 1 
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municipaes que, embora sujeitos a erro, não devem na 
revisão de seus actos depender da vontade discricionária 
de um poder singular, e, além disso, agente do executivo. 

Somente na ordem judiciaria creou a Constituição po-
deres de segunda e ultima instancia; e nem no Capitulo 1.° 
do titulo 7.° que trata da administração provincial, nem no 
2.° do titulo 5." acerca do poder executivo, concedeu a este 
jurisdicção alguma para rever os actos de compotencia das 
camaras em gráu de recurso. 

A excellencia e também a razão constituinte do governo 
local emanam de um direito, que não pode ir alem de 
sua origem : administrar o povo os seus negocios, confiando 
exclusivamente na pericia dos seus mandatarios. Como re-
ferir a outrem um direito de representação, que o suffragio 
tornou personalíssimo ? 

Si uma assembléa deliberante, que tem por si a pre-
sumpção do maior acerto pela franqueza do debate e o 
concurso das intelligencias mais aptas no manejo dos inte-
resses loeaes, pode cahir em erro, muito mais um agente 
estranho que julga em distancia, e sem a responsabilidade 
moral de um mandato de quem elle não depende. 

Recorrer do individuo para um corpo eollectivo, ó sempre 
melhorar de opinião; mas suppor que o juizo de muitos 
deva ceder á imposição de uma só vontade, é descer do bom 
para o peior, collocando o arbítrio que extravasa no lugar 
do conselho que reflecte. 

Demais: conhecendo os presidentes de província de 
uma deliberação municipal em gráu de recurso, ou proferem 
decisão peremptória, o nesse caso são elles que administram 
o município, em vez das camaras como quiz a Constituição; 
ou sómente obrigam estas a reconsiderar a matéria sujeita, 
o o recurso torna-se inútil por via de regra, visto que os 
poderes de quem se recorro insistem commummente no 
acto que excitou a desconfiança da autoridade revisora. Isso 
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que se observa na bierarebia judiciaria, onde não preva-
lecem rivalidades de ordem, com força de maior razão deve 
dar-se entre funccionarios que se repellem, como os que se 
fortificam na confiança do governo e os que se apoiam na 
virtude do sufrágio. 

Sobe de ponto ainda o absurdo de semelhante recurso, 
vista a comprehensão generica do art. 73 da Lei de 1." de 
Outubro e a elasticidade que lhe têm accrescentado alguns 
Avisos do governo. 

Antes de tudo, considerou-so objecto de recurso qual-
quer allegação de offcnsa, ou verse ella sobre um interesse 
privado, ou sobre um direito; de sorte que em relação aos 
actos municipaes ficaram os presidentes conhecendo, a um 
tempo, do gracioso administrativo e de matéria contenciosa; 
quando esta, por involver direitos garantidos por lei, ou por 
contracto, não devia commetter-se ao arbítrio deumaju r i s -
dicção singular. 

A idéa de confiar o contencioso a tribunaes adminis-
trativos, de preferencia ao juizo do um só funecionario, não 
é de data tão recente: os nossos legisladores é que andavam 
atrazadissimos em matéria do administração, não se aper-
cebendo do que já em seu tempo estava admittido em 
França. A lei de 28 pluviose anno VIII havia attribuido já 
aos conselhos de prefeitura a autoridade contenciosa quo 
era indevidamente exercida pelos prefeitos. Eis o que disse 
Rhoederer em um relatorio apresentado ao corpo legislativo: 

« Transferindo-se o contencioso da administração para 
um conselho do prefeitura, além de se deixar ao prefeito 
o tempo necessário para curar do que lhe pertence, ga-
rante-se as partes contra o juizo do um só homem que, 
ainda affeito a pesar bem os interesses da sociedade, pôde 
influir-se de odios ou afleições quando tenha de apreciar 
um direito individual. » 

Expondo agora a doutrina amplificativa do governo, 
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temos cm primeiro lugar o Aviso 418 do 21 de Setembro 
de 18G9 que, admittindo o recurso em questão ainda no 
caso em que as partes se digam aggravadas em um direito 
proprio, confirmou a jurisdicção contenciosa dos presidentes 
de provincia contra o principio aceito bojo na jurisprudência 
administrativa, que recusa confiar á discrição do um funccio-
nario o que só o juizo do muitos pôde resolver com acerto. 

O Aviso de 22 de Fevereiro do 1872, autorisando ainda 
os mesmos presidentes a restabelecerem por via de recurso 
quaesquer empregados municipaes destituídos, feriu a própria 
loi que deu ás camaras o direito de conservar os seus se-
cretários emquanto bem servirem, e de exonerar também os 
fiscaes o procuradores, ao menos no fim do quatriennio, pela 
razão de que só cilas podem julgar do bom ou mão serviço 
de semelhantes empregados. Reintegral-os por acto do go-
verno, é atacar um principio do direito que só ao poder 
que nomeia confere a liberdade de demittir os serventuários 
de sua confiança. 

Ultimamente, dispondo o Aviso de 27 de Abril de 1878 
sob parecer do Conselho de Estado, que 03 proprios verea-
dores podem recorrer da deliberação das camaras uma vez 
que o assumpto seja de interesse publico, veiu annular o 
voto da maioria nos corpos municipaes dando ensejo ao 
vereador dissidente para px-ovocar nova decisão no sentido 
de algum capricho acobertado á sombra do interesse pu-
blico. Si o reclamante fôr da parcialidade do presidente, e 
o objecto da controvérsia ligue-se á alguma conveniência 
politica, além da instabilidade das deliberações municipaes, 
o recurso pôde tornar-se em arma de partido. 

Só ha um meio de preservar a liberdade das camaras 
desse e outros effeitos da hiorarchia: é supprimir os vín-
culos desta cadêa importuna que a constituição não re-
conhece. 

15 





s e c ç ã o v i 

A Lei do 1.° de Outubro exorbitou da espliera constitucional, prescre-
vendo limites que não t inham sido impostos á acção economica 
das camaras. — Annul lou o principio de autonomia iniciado na 
de 22 de Setembro de 1828, que reduziu a tutela do Dezembargo 
do Paço. — Confronto do novo regimen com o da legislação an-
terior. — Descredito da lei regimental das camaras desde 1833. 

A tutela municipal, segundo a lei que discutimos, re-
sume-se nas seguintes disposições: 

Licença previa dos conselhos geraes (lioje das assem-
bléas de província) para a alienação dos immoveis, e confir-
mação do seu arrendamento pelos presidentes nas províncias 
e pelo ministro do império na corte. (Artigos 42 e 44). 

Approvação pelo mesmos conselhos das obras mais 
importantes que se tenham de fazer por empreza, e das 
posturas municipaes com autoridade de revogal-as. (Artigos 
47 e 72). 

Finalmente, consenso prévio para qualquer applicação 
extraordinaria da renda municipal. (Art. 77). 

Podia uma lei regulamentar prescrever todos esses 
limites á acção economica das camaras som autoridade 
expressa da Constituição ? 

O artigo 82 foi a única disposição constitucional que 
estabeleceu relações jurídicas entre as camaras municipaes e 
os conselhos de província. Ahi apenas ordenou-se que os 
negocios que começassem naquellas fossem remettidos a estes, 
não para dar-lhes solução definitiva; mas para submettel-os 
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unicamente á consideração do poder legislativo. Bastava 
isso para convencer que a devolução, de que trata aquello 
artigo, reforia-se a propostas quo por intermédio dos con-
selhos geraes faziam as camaras afim de serem convertidas 
em lei, e de nenhum modo queria dizer, que ellas ficassem 
subordinadas á tutela dos mesmos conselhos. 

Em outro lugar também já observámos que a inter-
venção da provincia em negocios de puro interesse do 
municipio seria contradictoria com o artigo 167 da Consti-
tuição, que tornou privativo das camaras o governo econo-
mico e municipal das cidades e villas. Como poderiam ellas 
reger por si objectos de economia, desde que os conselhos 
pudessem dictar a sua norma de acção precisamente em 
assumptos dessa ordem, segundo dispoz a Lei do 1.° do 
Outubro ? 

Demais, o Titulo 7.°, onde se encontra esse artigo, é o 
que trata da administração local o define a forma de seu 
exercício. Ahi a Constituição teria encabeçado a tutela, si 
fosse desígnio seu introduzil-a no systema administrativo 
da localidade. 

Não se argumente com as faculdades que cila pcrmittiu 
a uma lei ordinaria para regular o exercício das attribuições 
municipaes, formação de posturas e applicação de suas rendas. 
Regulamentar não é exceder o limito dos principios contidos 
nos tx-aços geraes da Constituição: ella tem uma parte 
dispositiva que é expressa, e outra que sempre devo sub-
entendex--se. Posto que a primeira não excluisse a tutela em 
termos decisivos, a segunda não podia admittil a pelas razões 
seguintes: 

E um direito politico o de intervir todo o cidadão nos 
negocios que, sendo immediatamente relativos a seus interesses 
peculiares, quiz a Constituição que fossem exercitados pelas 
camaras em seus distrietos e pelos conselhos geraes nas 
províncias conforme dispõem os artigos 71 o 72. Ora, sendo 
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constitucional tudo o que diz respeito aos limites o attribui-
ções dos poderes, e aos direitos políticos e individuacs do 
cidadão nos termos do artigo 178, claro é que nenhuma lei 
regulamentar podia tolher ou ampliar o exercício daquelle 
direito o dos dous poderes que formam o seu complemento, 
desde que a Constituição fixou cm termos geraes as suas 
attribuições sem crear dependencia alguma necessaria de 
um para outro. 

Não é preciso demonstrar que a tutela, como foi appli-
cada pela Lei do 1.° de Outubro, não somente restringiu o 
exercício do poder municipal, como alargou o dos conselhos 
de provincia com attribuições, que a Constituição não lhes 
tinha conferido. 

Basta reflectir, que tolhendo ás camaras municipaes o 
poder translativo do dominio, feriu na esscncia o direito 
patrimonial, que é um dos mais caros a todos os que têm 
uma pessoalidade jurídica reconhecida. 

A franqueza de cada um dispor de sua fortuna, satis-
fazendo necessidades que só elle conhece e aprecia no seu 
grau de urgência relativa, foi outro direito offendido no 
tocante á renda municipal que se tornou em feitoria das 
provincias. Todas essas faculdades retrahidas pertencem 
á ordem dos direitos individuaes que, segundo a Constituição, 
não poderiam ser alterados por lei regulamentar si se tra-
tasse de direitos do cidadão. 

Finalmente, o poder attribuido aos conselhos geraes de 
revogarem posturas, sem que ao menos precedesse proposta 
das camaras, além de ser mais um ataque feito ao seu 
direito do iniciativa, porque só ellas conhecem o que se 
deve ordenar ou supprimir em matéria de policia interna, 
não se sabe como pertencia a esses conselhos que, tendo 
apenas attribuições deliberativas em caso algum podiam 
revogar posturas que, segundo a intelligencia dada pela 
Resolução de 25 de Outubro de 1831, eram actos do poder 
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legislativo a quem cabia aproval-as como disposições per-
manentes. 

Do exposto vô-sc, que as bases do nosso regimen muni-
cipal segundo a Constituição estavam de accordo com os 
princípios de liberdade, que a Lei do 1,° do Outubro falsificou 
a pretexto de desenvolver. Cabe dizer aqui o mesmo que a 
respeito do outras leis notava o senador Alves Branco cm 
sessão da camara vitalícia de 10 de Julho de 1841; « A 
Constituição entro nós ainda não foi bom comprehendida e 
applicada por leis regulamentares, que hão de ir pouco a 
pouco apparccendo o passando em tempo appropriado. » (') 

Depois que o Acto addicional fixou na Constituição O 
regimen da tutela, parecerá escusado insistir na parte em 
que o regimento das camaras exorbitou da sua espliera. 
Entretanto, si nos domoramos nisto foi para completar o 
estudo da lei em suas disposições primitivas, e convencer 
que a ella se devem os primeiros golpes desfechados sobro 
a autonomia dos municípios. Resta provar ainda que em 
relação ao estado do direito municipal antes da Lei do 1 0 

de Outubro as camaras não recolheram o beneficio, que 
deviam esperar do novo regimento na parte que se referiu 
a economia. 

Sabe-se que a tutela municipal era em outro tempo 
exercida polo Desembargo do Paço e pelos corregedores de 
comarca. Extincto esse tribunal pela Lei de 22 do Setembro 
de 1828, lia-se no artigo 2.° § 10 a seguinte disposição, 
demonstrando que a mente dos nossos primeiros legisladores 
era restituir ás camaras municipaes, senão toda, ao menos 
parte de sua autonomia : 

« Além dos objectos do economia municipal que até 
agora se expediam j>elo tribunal do Desembargo do Paço, o 

(*) Que diria hoje o sábio estadista, vendo que a reforma das 
camaras municipaes de accordo com as bazes primit ivas da Constituição 
parece ter-se adiado para as kalendas gregas? 
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das escusas aos officiaes da governança nos casos de impedi-
mento legitimo e permanente, que ficam a cargo das camaras, 
2)crtencerão mais a estas, precedendo as informações neces-
sárias e dependendo da confirmação do Conselho do governo 
da província : 

« O aforamento dos bens do conselho. 
« Conceder, ou augmentar partidos de médicos, cirur-

giões, boticários e contrastes pelos rendimentos dos mesmos 
conselhos.» 

Concluia-se d'ahi que, fora destas hypotheses, tudo o 
mais que fosse objecto de economia ficava sendo de compe-
tência privativa das camaras. Ainda assim, a lei citada 
referia-so aos antigos conselhos do governo, que a esse tempo • 
já estavam substituídos pelos conselhos geraes de província 
creados pela Constituição o regulados pela Lei de 27 do 
Agosto de 1828, sendo que nem uma nem outra lhes conce-
deram espocie alguma de tutela; donde se segue, que a do 
22 de Setembro de 1828 não tinha razão de ser na parte 
em que sujeitou os aforamentos e os contractos de médicos 
e cirurgiões á confirmação de conselhos já extinctos. 

Parecendo, então, que a independencia jurídica dos 
municípios estava de todo consummadà, o que fez a Lei do 
1.° de Outubro de 1828? 

Em vez de consolidar a liberdade das camaras, que 
já era um direito adquirido, restabeleceu a tutela com a 
differença de tornal-a ainda mais estensa, por comprehendcr 
todos os actos de gestão economica, fórma de posturas, e 
sua revogação. Apenas no artigo 65 supprimiu a jurisdicção 
que tinham os corregedores de comarca em negocios da 
municipalidade; e, si houve esse cuidado em limitar a 
estensão do poder judiciário, isentando as camaras da acção 
indébita deste poder, porque não as libertaram também do 
executivo ? 

Com a adopção do regimen constitucional manifestou-se 

i 
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no movimento legislativo de 1826 a 1834 uma tendencia 
fortemente pronunciada para incutir nas instituições novas 
o principio democrático de preferencia ao outro que, tor-
nando-se odioso no passado, excitava a desconfiança do 
futuro. As leis votadas nesse periodo de elaboração orga-
nica, como as de liberdade da imprensa, da responsabilidade 
dos ministros, da crcação dos juizes de paz, o dos codigos 
criminal e do processo, obedeceram ao influxo daquellc 
pensamento. 

Só a do 1.° de Outubro de 1828 foi uma transacção 
mesquinha com o passado. Conservando a tutela gasta do 
regimen colonial, não fez mais do quo transferil-a, em parte 
-do centro para a provincia, e em parte entregando-a directa-
mente ao governo, quo cm outro tempo ao menos a exercia 
por intermédio de um tribunal. 

Quando .fizermos o historico desta lei, daremos a razão 
porque cila não se fundiu no mesmo molde das outras. Por 
emquanto diremos, que o melhor argumento para mostrar 
até que ponto afastou-sc dos bons princípios, é quo no fim 
do cinco annos estava desacreditada pela experiencia. 

Por Decreto de 3 de Outubro do 1833 nomeou a Re-
gencia uma commissão para rever os defeitos mais salientes 
do nosso corpo de leis, e apresentar com um relatorio dií-
ferentes projectos tendentes a emendal-os. Nas instrucções 
que baixaram para esse fim lia-se no § 6.° do artigo 3.°: 
« A commissão terá principalmente em vista o melhora-
mento da Lei do 1.° do Outubro do 1828 do maneira que se 
estabeleçam meios ás camaras municipaes afim do bem 
poderem prehcncher suas importantes attribuições. » (2). 

(2) Compunha-se essa commissão apparatosa de u m conselheiro de 
fazenda aposentado, quat ro desembargadores, tres juizes de direito e 
dous advogados. 



s e c ç ã o v i i 

Historieo da Lei do 1.° de Outubro de 1828. — Projecto. — Emendas 
mais notáveis na camara dos deputados. —Condescendencia com 
as idéas do senado. — Motivo porque a lei não inspirou-se em 
princípios mais liberaes. — Par t icular idades na discussão do pro-
jecto. 

O projecto de lei que se converteu na do 1." de 
Outubro de 1828 foi iniciado na camara vitalícia. Talvez 
por isso tornou-se um mixto informo de concessões liberaes 
o de princípios retrogrados. 

Para se comprehender o que era o senado de então, 
veja-so o que diz delle um historiador insuspeito : 

« Posto que alli se achassem reunidos os homens de 
maior experiencia dos negocios públicos e de mais estensa 
reputação adquirida no meio das occurrencias politicas, 
haviam elles todos sido educados na escola de D. João YI, 
e guardavam tradições e idéas decrépitas. Notou-se então 
visivel e unanime tendencia a sustentar os princípios que 
mais fortalecessem a autoridade publica, embora se preju-
dicasse a liberdade civil ou politica. » (*) 

Eis ahi porque, organisando a administração municipal, 
os nossos primeiros legisladores não souberam inspirar-se 
nas formulas genuínas da Constituição, e o regimento das 
camaras foi uma transação mesquinha com as idéas do 
passado. 

(') J . M. Perei ra da Silva. « Segundo Periodo do Eeinado de 
D. Pedro I». Pag . 103. 
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Tão monstruoso tinha sido o trabalho quo serviu de 
base ás discussões do senado quo, ainda refeito o corrigido 
alli por uma alluvião de emendas, deixou na outra Camara 
as impressões quo so notam nestas palavras de um depu-
tado, quando foi o projocto Bubmcttido a este ramo do 
poder legislativo : 

« Si formos a offereeer a este projecto as emendas que 
elle reclama, tanto na matéria como em redacção, será tal 
a confusão que afinal não nos poderemos entender no modo 
de votar, » 

Discorrendo em seguida, Paula e Souza assignalou os 
defeitos do projecto, e fez com que elle fosse a uma com-
missão especial para apresentar uma emenda geral, sendo 
necessário, e entrarem ambos em discussão. (2) 

Possuída de sentimentos muito mais liberaes do quo o 
senado, podia, afinal, a camara dos deputados refundir o 
projecto com emendas substanciaes em maior numero do 
que as apresentadas pela commissão, e suggeridaS no de-
bate, si não fora o receio de expor o paiz a ficar mais 
tempo sem a lei pela reluctancia que, já então, manifestava 
o senado em approvar emendas da outra camara, ao mesmo 
tempo que se oppunha ao recurso da fusão, como havia 
succodido já com o projecto do lei dos Conselhos geraes 
de província, a ponto de ver-se obrigada a camara tempo-
rária a desistir de todas as emendas, para não impedir a 
passagem da lei. 

Foi esse espirito de complacência, até certo ponto justi-
ficável, com as idéas ferrenhas do senado o quo deixou 
impresso na Lei do 1.° de Outubro o principio odioso da 
tutela e outros senões de origem, que não poderam ser 
extirpados. 

(2) « Annaes» de Maio de 1828. Pag . 30 do Tomo I . 
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A mesma causa influiu talvez para que ao debate fal-
tassem proporções mais largas. 

Entretanto, no decurso do cinco sessões vontiUmm-se 
matérias de summa gravidade, como "a questão do censo, 
da elegibilidade es tensa, do domicilio, das incompatibili-
dades, da taxa dos mercados, do recurso das decisões 
municipaes, o outras em que se procurou modificar a indole 
restrictiva do projecto. 

Entre outras, foram estas as emendas approvadas em 
sentido liberal: 

Augmentou-se o numei-o dos vereadores e a perma-
nência das funcções municipaes além dos limites marcados 
no projecto. 

Admittiu-se a elegibilidade dos libertos e dos que tivessem 
a renda do votante, contra as restricções que nessa parte 
fizera o senado á doutrina liberal dos avts. 91 e 92 da 
Constituição, 

Contra a elegibilidade restrieta eis o que dizia um 
deputado naquelle estylo eobrio do seu tempo: « Os incon-
venientes de uma eleição lião de ser tanto maiores, quanto 
mais entraves se pozerem á elegibilidade dos cidadãos. l i a 
riqueza não ó que consisto a representação; ha ricos que 
para nada prestam. Porque o votante não ha do ser ve-
reador, desde que o povo queira escolhel-o ? Si for mais 
votado, ha de fazer melhor administração do que o rico, 
porque isso prova que ello está mais unido ao mu-
nicípio, » (3) 

Sobre o direito de representação por parto das camaras 
contra o abuso das autoridades, venceu-se que o relatorio 
das queixas não fosse dirigido só aos presidentes, como 
também aos conselhos geraes de provincia, por confiar-se 
pouco no zelo de um agente do governo, do quem Vaseon-

(3) Xavier de Carvalho. Sessão de 18 de J u n h o de 1828. 
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collos fallara em termos bastante incisivos na sessão de 19 
de Junho: 

« Si por via de regra os presidentes não submettem á 
decisão dos conselhos negocios que são da competencia 
destes, porque dizem ser a mão direita do imperador e a 
sua effigie, quando queiram proteger a um empregado de 
seu coração não acredito que levem ao conselho as queixas 
que vierem das camaras municipaes. » 

A bem da liberdade do commercio foi egualmente rejei-
tado um artigo do projecto, que auctoxúsava as camaras a 
taxarem o preço dos mercados em occasiões de epidemia 
e encarecimento de generos. 

Para dar-se aqui um quadro mais completo dos melho-
ramentos feitos ao trabalho vindo do senado, fora preciso 
confrontar artigo por artigo do projecto com as disposições 
beneficas que corrigiram muitos dos seus defeitos. Entre-
tanto, é força reconhecer que o projecto continha algumas 
disposições úteis, que bem podiam ser adoptadas. 

Uma delias foi conceder ás camaras municipaes alguma 
cousa do contencioso administrativo, cuja necessidade fizemos 
sentir em outra parte. 

O art. 12, que mandava as camaras reporem no antigo 
estado as servidões e caminhos públicos obstruídos, ou alte-
rados por abuso dos proprietários, continha a seguinte 
disposição: 

« Para isso procederão de plano a uma informação 
summaria e verbal de testemunhas perante as partes, ou 
seus procuradores, ainda sem citação de suas mulheres. » (4) 

No art. 41 da lei que trata deste assumpto ficou sup-
primida aquella disposição final do projecto. Era a mesma 
jurisdicção contenciosa que em taos casos permittia a Orde-
nação do L. l.° T. 66 § 11, e que a camara dos deputados 

(4) Diário Fluminense de 23 de J u n h o de 1827. 
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julgou imprópria dos corpos municipaes, que se tratava do 
reduzir a funcções puramente administrativas. 

Como já observámos, e teremos ainda de fazel-o em 
occasião conveniente, aquella medida desprezada como ex-
crescencia, ou principio obsoleto da antiga legislação, não 
só daria ás camaras municipaes a força e prestigio de que 
ellas carecem na execução de suas deliberações, como estaria 
boje de accôrdo com a sciencia do direito que reconhece 
a necessidade, cm certos casos, de investir a administração 
publica do uma certa jurisdicção, para que não tique em tudo 
sujeita á autoridado judiciaria com poder de annular ou 
impedir muitos dos seus actos, que requerem execução 
prompta e são de utilidade incontroversa. 

Posto que em 1828 já eram conhecidos tribunaes admi-
nistrativos em França, e o estudo deste ramo do direito se 
havia fundado alli por Degerando e Maçarei, é certo quo 
os nossos legisladores estavam ainda muito longe do pro-
gresso que mais tardo elucidou o problema da jurisdicção 
administrativa em ordem a convencer que a divisão e har-
monia dos poderes não excluem a legitimidade daquelle 
direito, e, antes, conciliam o interesso da justiça com os 
interesses geraes da administração. 

Entretanto, o que estava nas idéas daquelle tempo, e 
os nossos políticos tinham por doutrina constitucional invio-
lável, era : não distrahir da alçada da justiça ordinaria a 
menor partícula da autoridade judiciaria em matéria de 
contestação ou letigio, e fazer desapparecer a antiga con-
fusão de funcções de justiça e de administração em uma 
mesma autoridade. 

Todavia, o deputado Cruz Ferreira, em sessão de 22 
de Junho daquelle anno, como que tinha lobrigado já uma 
certa distineção entre funcções municipaes puramente admi-
nistrativas e as de caracter jurídico: as primeiras que se 
referiam á parte economica e policial, e as segundas á 
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imposição das penas de multa e prisão, querendo que para 
os aggravos feitos nesta ultima parte fossem á Eelação do 
districto os recursos interpostos pelas partes, e aos con-
selhos geraes os que versassem sobre matéria puramente 
administrativa. 

Opjjondo-se a semelhante doutrina, o deputado Xavier 
de Carvalho abundou em argumentos deduzidos da Consti-
tuição, para mostrar que o systema das ordenações estava 
abolido na parte em que attribuira ás camaras municipaes 
o direito de julgar que, segundo a nova ordem de cousas, 
devia pertencer ás autoridades judiciarias. (5) 

Contra a distincção suscitada pelo deputado Ferreira 
venceu-se, que os aggravos fossem por via de recurso repa-
rados pelos conselhos geraes e presidentes de provineia 
(art. 73 da Lei de 1." de Outubro). No emtanto, as palavras 
finaes deste mesmo artigo « quando a matéria for meramente 
economica e administrativa » parecem deixar entrever que ha 
deliberações municipaes que, não sendo de caracter sim-
plesmente administrativo, vieram assim a ficar sem recurso, 
quando a lei devêra sêr mais explicita e providento sobro 
esto assumpto grave, e que ainda hojo se resente da con-
fusão de idéas reinantes ao tempo em que se promulgou o 
nosso primeiro regimento de camaras. 

(5) Os dous pequenos discursos proferidos em um e outro sentido 
leem-se a pag. 180 dos « A n n a e s » de J u n h o de 1828. Tomo 2.° 
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Descentralização administrat iva de 1831 a 1834.—Eflieitos negativos da 
revolução acerca da reforma munic ipa l .—Inf luenc ia accidental 
do Codigo do processo. — A reforma da Constituição aventada 
em 1831.— Esterilidade de todos os projectos no que dizia res-
peito ás camaras municipaes. 

Com a revolução de Abril de 1831 entraram as camaras 
municipaes em um periodo de esperanças fallazes, que ti-
veram por dezcnlace a emancipação das províncias em 1834, 
ficando o regimen do município em condições ainda mais 
detestáveis do que as da Lei do 1." de Outubro, já desacre-
ditada pela experiencia. 

N'esse triennio de fervor democrático, que accentuou-so 
pelo federalismo representado no parlamento, qual foi o 
impulso do reforma que teve o elemento municipal na 
essencia de sua organisação ? Algumas attribuições mais 
que, vindo augmentar-lhe o expediente, sem accrescimo de 
direitos substanciaes emquanto a economia e a admistração, 
pareciam calculadas no intuito somente do lisongearem a 
paixão democratica d'aquelles tempos. 

Quando em todo o paiz erguia-so um brado de revolta 
contra a supremacia do poder central, e se tratava de for-
talecer o elemento popular, investindo os juizes de paz do 
tamanho prestigio e autoridade, a ponto do se tornarem 
os árbitros da situação e serem até na corte consultados 
pela Iíegencia e pelo ministério em negocios políticos da 
maior gravidade, nenhuma lei se oceupou do dar aos corpos 
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municipaes a precisa independencia, affrouxando, em parto 
ao menos, a severidade da tutela, e abrindo lhes alguma 
fonte de renda mais abundante para o custeio do suas 
necessidades. (') 

Occasionalmente apenas, quando se tratava do organisar 
algum outro ramo do poder, oú regular qualquer especiali-
dade do serviço, ó que os reformadores da epocha se lem-
bravam de contemplar as camaras com alguma migalha do 
honra, ou do attribuições, sem utilidade real para ellas, 
desde que não vinham alterarão seu organismo económico 
e tiral-as da inanição em que jaziam. 

Foi assim que, pelo Codigo do Processo, tiveram parte 
na nomeação dos juizes municipaes, de orphãos, o promo-
tores, por propostas quo faziam ao governo em listas tríplices. 

Repartiam os districtos e indicavam o tempo e lugar 
em que lhes parecia conveniento reunir as juntas de paz. 

Apuravam a lista dos jurados; nomeavam escrivães 
para o juiz de paz, inspectores de quarteirão, o exerciam 
alguns outros actos de menor importancia quo não pre-
cisamos referir, para convencer que nada disso influiu nas 
condições organicas da municipalidade. 

Quo importavam essas regalias, quando o fim da lei 
não era fazer um beneficio real ás camaras; porém organisar 
a administração da justiça, tornando-a menos dependente 
do poder central e mais ligada ao principio electivo ? 

Póde-se dizer que a municipalidade de então ora apenas 
uma valvula do respiro para os legisladores, como era para 

( ') Pelo contrario, discutindo-se nas sessões de 19 e 20 de J u n h o 
— 1832 na temporar ia u m projecto de lei, autorisando as camaras 
municipaes a contrahir emprestimos para a construção de obras ne-
cessárias aos respectivos municípios, foi elle regeitado, allegando uns 
que as camaras não inspi ravam confiança, outros que a lei seria nulla 
pa ra as mais pobres que não conseguiriam o emprestimo, e inútil para 
as mais ricas que não careciam desse recurso. Não valeu serem estas 
argucias magis t ra lmente respondidas por Alves Branco, Evaristo, o 
Bebouças. — « Annaes » de 1832. Yol . l .° pags. 117 e 121. 

V" 
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os governos e para os partidos um recurso do occasião para 
cobrir decretos monstruosos, legitimar situações inexperadas, 
e assumir a responsabilidade do erros e desvarios, a que 
fôra muitas vezos arrastada em quasi todas as peripecias 
politicas d'aquella quadra succedanea de uma revolução 
melindrosa o oxigento. (2) 

Verdade é, que pelo Codigo do Processo o producto das 
fianças o multas applicou-se ao cofre das camaras; mas por 
outro lado contrahiram encargos novos que, não só absorviam 
esses recursos insignificantes, como entravam ainda pela 
cifra de suas rendas ordinarias. (3) 

Em suas relações com os agentes do governo tão pouco 
mereceu a municipalidade que lhe garantissem alguma 
independencia: pelo contrario, o Decreto de 29 do Março 
do 1833 autorisou os antigos chefes de policia a inspeccio-
narem os seus actos, e darem parte delles ao governo, -—; 
quando julgassem conveniente. (4) 

Eis ahi tudo quanto a instituição municipal poude al-
cançar do uma epocha, que abria com anciedade o caminho 
das mais atrevidas reformas ! 

Tratando-so de uma Constituinte para realisar as aspi-
rações mais queridas do liberalismo de então, qual foi a idéa 
capital consignada no projecto do reforma de 1831 com re-
lação ás camaras municipaes? Nem uma palavra, ao menos, 
que indicasse aos futuros constituintes a forma organica 
quo devia assumir a municipalidade de accôrdo com as 
idéas radicaes do projecto. 

(2) Não somente fizeram que as camaras municipaes tomassem 
par te na questão encandecente da remoção do tu tor imperial , como 
em outras que oceorr t ram depois do 7 de Abr i l . 

(3) F o r a m oneradas com o pagamento de custas nos processos em 
que a justiça é autora : com a apozentadoria para juizes de Direito, e 
pelo Decreto da ltegencia de 28 de Dezembro de 1833 com o ordenado 
dos carcereiros, que j á não eram de sua nomeação : com o aceio das 
cadeias e o sustento dos prezos pobres, etc. 

(4) Reproduzido na Lei de 3 de Dezembro de 1841. A r t . 4.° $ 5.°. 
10 
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N'esse documento bistorico, quo so tornou immortal 
pela ousadia dos princípios contidos no plano da reforma 
politica mais vasta de quantas se têm suggerido no parla-
mento, vê-se que a camara proponente deslumbrou-se tanto 
com a idéa do federalismo na monarchia, com a extincção 
do poder moderador e do conselho de Estado, com a tem-
porariedade do senado e a creação do assembléas provinciaes 
legislativas, a ponto de lançar á margem a constituição do 
municipio que, devendo participar do mesmo espirito do 
autonomia administrativa, que se propunha para as pro-
víncias, só appárecia no projecto com a formula mesquinha, 
e porventura insidiosa, do § 12 quo dizia: 

« Nos municípios haverá um intendente que será n'ellas 
o mesmo quo o presidente nas províncias. » 

Não se difinindo ahi a natureza das relações em quo 
ficariam os corpos municipaes para com a autoridade dos 
intendentes, acaso não podia a constituinte armar esso novo 
representante do poder central de tamanha supremacia, 
quo chegasse a observar toda a liberdade dos municípios? 

Demais, a ideia de crear-se um intendente em cada 
municipio não ora a recordação sinistra do um nomo já 
execrado na historia pelas communas francezas do sé-
culo XVII? (5) 

Quando se discutiu essa mesma proposta de reforma 
na camara temporaria, surgiram projectos do mais arrojado 
liberalismo como: que se abolisse a religião de Estado, quo 

/cada assembléa decretasse a constituição politica do sua 
provincia; quo a magistratura fosse electiva, etc., etc. A nin-
guém occorreu organisar a instituição municipal brazileira 

(5) P a r a se ter uma idéa perfeita do que foram os intendentes no 
systema de centralisação provincial desde o reinado de Luiz X I V , 
veja-se Tocqueville, « L ' A n c i e n Regime et la Kévolution », pags. 55 e 5G; 
o o « Diccionario politico » de Garnier Pagés. 
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no sentido das idéas que haviam triumphado com a re. 
volução. 

Sabido é que na sessão de 9 de Julho de 1831 fora 
lido, e chegou a segunda discussão na camara dos deputados 
o famoso projecto de reforma constitucional assignado por 
Francisco de Paula Souza, José Cezario de Miranda Ri-
beiro e Francisco de Souza Paraizo, onde, em mais de 
duzentos artigos e outros tantos paragraphos, refundia-se 
quasi toda a nossa Constituição politica, sendo afinal substi-
tuído por outro do proprio Miranda Ribeiro, que apenas 
continha onze proposições. JSPaquello mesmo projecto, que 
foi a expressão exagerada dos primeiros assomos da re-
forma, o tão insoffrida que nada se deixou á acção vindoura 
da Constituinte, nem por isso a organisação municipal assu-
miu as feições que eram de esperar do liberalismo sedento 
da occasião. 

Transcrevemos abaixo as idéas mesquinhas do projecto 
acerca de municipalidades, onde se vê que no capitulo 6.°, a 
excepção do numero de vereadores, nada se adiantou sobre 
o regimen da Constituição e da lei do 1." de Outubro. 

No capitulo sétimo, que deu aos intendentes municipaes 
o poder do executar as posturas das camaras, ficavam 
elles nessa parte, como em tudo mais, debaixo das ordens 
dos presidentes de província. Posto que de eleição popular, 
nem por isso deixavam de ser agentes do governo, desde 
que eram executores ao mesmo tempo das leis geraes e 
provinciaes, e deviam obcdiencia aos presidentes. 

Além de serem as posturas das camaras sanccionadas 
pelo intendente respectivo, tinham ainda de sujeitar se á 
approvação da assembléa provincial com direito de re-
vogal-as. (6) 

(6) C a p i t u l o G . ° — Ar t igo . Have rá em todas as cidades e villas 
do império municipalidades, ás quaes compete prover por meio de 
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Por fim a Lei do 12 de Outubro de 1832 que decretou 
as bazes da reforma deixou em completo silencio o regimen 
municipal, o que não impediu todavia a Constituinte de 1834 
de incluir subrepticiamente no Acto addicional a reforma 
das camaras com sacrifício destas e vantagem exclusiva 
das províncias, como a seu tempo mostraremos. 

posturas ao governo economico e policial das mesmas cidades e villas, 
e appliear as suas respectivas rendas. 

A r t . Serão nomeadas de dous em dous annos por eleição directa 
dos cidadãos activos do município, e constarão de sete vereadores nos 
municípios que t iverem até 2,000 fogos; do nove nos que t iverem até 
3,000, de onze até 4,000; e de treze nos que t iverem mais. 

C a p i t u l o 7 . ° — A r t . Haverá em todas as cidades e villas u m in-
tendente e u m vice-intendente, ao qual competirá executar e fazer 
executar, « debaixo das ordens do presidente da província, » as leis 
geraes do império, as part iculares das provincias, e bem assim as pos-
turas municipaes. 

A r t . Sanccionará as posturas das camaras, que serão remett idas 
e confirmadas ou regeitadas pelas assembléas provinciaes no mesmo 
caso em que as leis provinciaes são remett idas e confirmadas ou re-
geitadas pela assembléa nacional. 

A r t . As assembléas provinciaes poderão revogar as posturas das 
camaras municipaes á vista de representações motivadas contra ellas, 
feitás por a lgum ou alguns cidadãos das respectivas municipalidades, 
caso as mesmas camaras não as tenham revogado. « Annaes » de 1834. 
Pag . 27. Yol. 1." 
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E x a m e do Acto Addicional em referencia ás camaras municipaes. — 
O centralismo na provincia em contradicção com os principios 
cardeaes da reforma. — Supremacia indébita das assembléas. — 
Extincção final da liberdade dos municípios. — Descredito da 
Lei de 12 de Agosto de 1834. 

O Acto Addicional foi para as camaras municipaes do 
Brazil um legado funesto da revolução. S ã o é a primeira 
vez que o despotismo administrativo surge das entranhas 
do uma democracia, que se desvanece com o esplendor de 
suas conquistas. 

Imprimindo á tutela dos municípios uma forma jurídica, 
mais extensa e mais depressiva do quo a do regimen ante-
rior, é fora de duvida que o Acto Addicional não só em-
peiorou a sorte das municipalidades, como foi uma contra-
dicção palpavel com os mesmos principios de liberdade 
administrativa, quo haviam incitado a reforma de 1834. 

Bevcla-se de fronte a contradicção, ao ler-se o artigo 
inicial da lei quo, tomando por base da autonomia das 
províncias a doutrina exarada cm artigos da própria Con-
stituição, começa por derivar a reforma nestes termos: 

« O direito reconhecido e garantido pelo art. 71 da 
Constituição será exercitado pelas camaras dos districtos e 
pelas assembléas, que, substituindo os conselhos geraes, se 
estabelecerão em todas as províncias com o titulo de assem-
bléas legislativas provinciaes. » 
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Ora, não sendo outro o direito de que trata o art. 71 
da Constituição, senão o de intervir todo o cidadão nos nc-
gocios de sua provincia, e que são immediatamente relativos a 
seus interesses peculiares, é visto que, para sor concludente, 
devia o Acto Addicional repartir com certa igualdade entre 
a provincia e o município o livre exercício d'aquelle mesmo 
direito constitucional, cada um na espliera de seus interesses 
peculiares. Onde a fonte jurídica é a mesma, a disposição 
legal deve ser uniforme, pois que nenhuma razão de neces-
sidade havia para que a provincia interviesse com mais 
liberdade na gestão dos seus negoeios, do qiie as camaras 
municipaes nos seus districtos. 

Um e outro ramo da administração estava igualmente 
centralisado : a provincia nas mãos do governo e da as-
sembléa geral; o município sujeito á mesma direcção su-
prema, e ainda aos conselhos geraes e presidentes de pro-
vincia. Si a decentralisação foi o meio oxcogitado pela 
reforma para regenerar um desses elementos de actividade 
local, não podia o outro ficar adstricto a condições inferiores, 
sobordinado á provincia, como se fora alii uma ospocie do 
servo da gleba. Na ordem dos direitos políticos que emanam 
da soberania da nação um não é, por certo, mais precioso 
do que o outro. (') 

Portanto, ainda tolerando-se que aos corpos municipaes 
não investisse o Acto Addicional do mesmo poder legisla-
tivo a que pareciam ter tão bom direito como as provín-
cias, cumpria, pelo monos, que se lhos desse faculdades mais 
amplas, e certo gráu de independencia que nem por isso 
iria de encontro aos interesses provinciaes, do mesmo modo 

( l) N a ordem dos factos sociaes o município veiu antes do . Es-
tado, do qual se fo rmaram as províncias ; e, quando em 1821 as capi-
tanias do Brazil passaram a ter este nome, j á existiam municipalidades 
constituídas. Antes mesmo de ser o nosso terr i torio dividido em ca-
pitanias pela Car ta de Lei de 28 de Setembro de 1532 j á existiam 
traços do governo local na pr imeira colonia fundada em 1531. 
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que aos legisladores de 1834 pareceu que a franqueza das 
províncias não prejudicava os interesses geraes da nação. 

.Violando abertamente todos esses princípios, que es-
tavam nos desígnios da democracia gerada em 1831, o que 
fez a reforma ? Não deu á municipalidade um só direito 
novo, e entregou a dictadura administrativa ás assemblóas 
de província com toda esta profusão de arbítrio sobre as 
camaras municipaes: 

'< Legislar sobre os casos o fórma da desapropriação 
por utilidade dos municípios; o sobro a sua policia o eco-
nomia, precedendo proposta das camaras. 

« Fixar as suas despezas; decretar impostos; fiscalizar 
o emprego de suas rendas e a conta do sua receita e des-
peza. 

<( Finalmente, legislar sobre a creação, suppressão e 
nomeação de empregos municipaes, estabelecimento de seus 
ordenados; e autorizar as camai'as' a contrahir emprés-
timos. » 

A complexidade legislativa de todos estes poderes con-
centrados na província não veiu aniquilar alguns reziduos 
de liberdade municipal que haviam escapado ao antigo re-
gimen ? 

Antes, a intervenção dos conselhos geraes, segundo a 
Lei do 1.° de Outubro, rcstringia-se a alienação dos immo-
veis, ao arrendamento, ás obras municipaes decretadas por 
empreza, e á saneção das posturas. Hoje, ainda com a au-
toridade que todas as assembléas de província têm mais ou 
menos liberalisado aos presidentes a ponto de se ingerirem 
em quasi todas as minúcias da administração local, não dá 
esta um passo que não seja em virtude de lei, ou de ordem 
do governo na província. 

A clausula de só poderem as assembléas legislar sobro 
a policia o economia municipal, precedendo propostas das 
camaras, não exime estas da dependeneia de uma lei pri 
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vativa para qualquer medida importante de natureza poli-
cial ou economica, e tão pouco do serem desattendidas as 
suas representações, ainda as mais justas e bem motivadas. 
Por outro lado, é illuzorio esse direito de iniciativa desde 
que, sem ella, podem as assembléas provinciaes legislar sobre 
impostos, o sobre a despeza municipal, que são objectos do 
economia ; além de outras mais ou menos relacionadas com 
a policia administrativa. 

Não é sabido que quasi todas as assembléas iam burlando 
na pratica essa mesma precedencia de propostas, sob pretexto 
quo ella não se referia a objectos de policia? O art. l.° da 
lei interpretativa do Acto Addicional foi quem veiu resta-
belecer n'esse ponto a boa doutrina, e restituir ás camaras 
aquella partícula de iniciativa esbulhada, posto que até hoje 
não seja no todo mantida pela uzurpação de algumas as-
sembléas recalcitrantes. (2) 

O art. 10 §§ 5.° e G.° do Acto Addicional, que attribuo 
ás camaras municipaes a regalia apparcnte de proporem o 
seu orçamento e os meios de occorror ás suas despezas, 
cm todo o caso resolve-se no arbítrio de serem ou não 
attendidas pelas assembléas, que, ainda sem a proposta 
municipal, podem supprimir alguma verba já existente na 
receita, o até impôr novos encargos no orçamento da des-
peza. Mais de um exemplo se tem dado d'esse arbitrio, o 
de crear-se até uma gratificação avultada a beneficio de 
empregados estranhos á municipalidade, sendo esta onerada 
com o respectivo pagamento, como succedeu a uma camara 
do norte, que, representando ao governo geral contra esso 

( r) Sobre o direito de revogar posturas e legislar cm matéria de 
policia e economia sem proposta das camaras, ainda depois da inter-
pretação do Acto Addicional , veja-se o procedimento do varias assem-
bléas de províncias, e a instabilidade das decisões do governo e do 
proprio Conselho de Estado nos « Estudos Prát icos » do V . do Uruguay 
Yol. 1.» H 177 e 180. 
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accrescimo de despoza, quo cila não tinha proposto no orça-
mento, foi indeferida por consulta do Conselho de Estado 
em 12 de Fevereiro de 1863, cujo parecer concluía por estas 
palavras: « O orçamento das camaras, para as assembléas, 
está na mesma razão quo o orçamento dos presidentes de 
províncias. É apenas uma base para informação da assem-
bléa. » (3) 

Para fazer-se uma idéa do vexame desses orçamentos 
que se attribue á vontade das camaras, tome-se por typo a 
legislação financeira do qualquer provincia do Império, e 
ver-so-ha a infinidade de pêas quo ligam a acção oconomica 
dos municípios, quanto á forma da arrecadação e o modo 
de effectuar as suas despezas. (4) 

Relativamente aos emprestimos, ficaram as camaras na 
mesma condição de meras supplicantes de um favor, que 
muitas vezes equivale á recusa, desde que a autorisação 
por via de regra envolve clausulas de juros tão módicos e 
annuidades tão fracas para o mutuante, que ninguém se 
aventura a sacrificar um capital de corta importancia para 
satisfazer as urgências do municipio. 

Eis ahi os legados que a reforma liberal de 1834 deixou 
em beneficio das camaras ! Nenhum d'essos. direitos incul-
cados foi, de certo, novidade: a Lei do 1." de Outubro 
de 1828, art. 77, já os tinha prevenido n'estes termos: 

« Geralmente proporão (as camaras) ao conselho geral 
de provincia, tanto os meios de augmontarem suas rendas 
como a necessidade ou utilidade de fazerem d'ellas alguma 
extraordinaria applicação. » 

O que fez, portanto, o Acto Addicional a não ser o 

(3) «Estudos Prá t icos» , g 184do 1.» Vol. Veja-se alii a integra do 
parecer do Conselho de Estado, e o exemplo de uma lei provincial do 
Amazonas sobre a tal gratificação. 

(4) V . Lei provincial do Rio de Jane i ro n.° 1188 de 23 do Agosto . 
de 1860. 
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de serviço de armar as assembléas de província de um poder 
discricionário, que abato o melindre e torna imprestável o 
fructo de uma instituição, que todos os povos livres acari-
ciam e zelam com orgulho ? 

Esse erro voluntário, ou essa imprevidência, digamos 
de passsagem, foram em grande parte a causa de certa dcs-
moralisação que fez decahir o valor essencial da reforma, 
aliás do muito mérito em relação aos direitos da provincia, 
que se procurou doscaptivar do uma tutela insupportavel. 

Entre outros ataques, que deu occasião do attrahir por 
parte de seus adversarios, o Acto Addicional chegou a ser 
vulnerado nestes termos: « Dirigidas as províncias por 
cortas influencias (os progressistas da epocha) que também 
o eram da camara dos deputados, era natural que estas se 
quizessem consolidar e perpetuar, acastellando-se nas assem-
bléas provineiaes e nas capitaes do provincia, reunindo nas 
suas mãos o feixe das redeas que haviam do conservar na 
dependencia e dirigir os mais pequenos negocios dos muni-
cípios. (6) 

Sem averiguar a justeza, ou a paixão partidaria, que 
dictou aquellas palavras, o certo é que, si o elemento mu-
nicipal não fosse sacrificado pela reforma, nem teria o 
adversario essa brecha para investil-a, e nem occasião para 
se dizer mais liberal do que os democratas fogosos de 1834, 
como se colhe deste outro juizo do mesmo escriptor cm 
seguida ao trecho que transcrevemos: « A grande missão 
liberal do partido conservador tem sido de combater e der-
rocar ossos castellos, senão a bem da liberdade (dominação) 
do poucos, a bem da liberdade de muitos. » 

.Restabelecendo a verdade politica neste ponto, diremos: 
que, si a escola conservadora não é quem ha de operar a 
reforma municipal no molde democrático que repugna com 

(5) V. do U r u g u a y , «Estudos Prát icos» ? 170. Pag . 207 do. l.° Yol . 
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os seus princípios, por outro lado também os libcracs incon-
sequentes, ou de iniciativa pobre, não são os mais aptos 
para realizal-a no sentido dessa politica systematisada o 
franca, que é própria dos grandes commottimentos e dos 
partidos que militam sem reservas mentaes suspeitas ou 
indecorosas. 





s e c ç ã o x 

Reformando a organisação municipal , a legislatura do 1834 excedeu os 
limites do poder constituinte. — A tutela não estava nos desígnios 
da Constituição. — Defeza do Acto addicional por Tavares Bastos: 
refutação. — A supremacia das províncias não aproveitou aos inte-
resses reaes da municipalidade. — A instituição illiberal dos pre-
feitos pelas assembléas de provincia. — Confronto do Acto addicional 
com a Constituição belga do 1831. 

Não tinha a camara dos deputados de 1884 poderes 
illimitados para reformar a Constituição. Adstricta aos arti-
gos, que a Lei de 12 de Outubro de 1832 julgou reformáveis 
para o único fim de converter em assembléas legislativas 
os conselhos geraes de provincia, e, não tendo a mesma 
lei mandado reformar nenhum dos artigos 1G7, 168 e 169 
que tratam de camaras municipaes, é nossa opinião que essa 
legislatura excedeu os limites do poder constituinte, alte-
rando a forma organica dos municipios com infracção mani-
festa da doutrina constitucional. (') 

Em parte alguma da constituição estava incluída a tutela 
que o Acto addicional impoz aos corpos municipaes. O que 
ella havia prescripto nos artigos 81 e 82 sobre as attribui-
ções dos conselhos de provincia, já o dissemos, referia-se no 
primeiro, aos negocios mais interessantes do suas provindas 
o não dos municipios, cujo governo economico e munidpal o 

( ') A Lei de 12 de Outubro de 1832 somente mandou re formar 
os artigos 73, 74, 70, 77, 80, 83 f 3.», 84, 85, 86, 87, 88 e 89 da Con-
stituição. 



2 3 8 

artigo 167 incumbiu essencialmente ás camarás das cidades 
o villas; no segundo, onde se dizia que os negocios come-
çados nas camaras fossem remettidos aos conselhos geraes, 
só teve a constituição em vista conferir ás mesmas camaras 
o direito de iniciativa, propondo á assombléa geral legisla-
tiva projectos de lei por intermedio apenas dos conselhos 
geraes de provincia. (2) 

A tutela foi uma excrescencia da Lei do 1.° de Outubro 
do 1828 que feriu nessa parte o espirito liberal da consti-
tuição (3). Pelos mesmos motivos não podia o Acto addicional 
porfillia-la sem autoridade para tanto, e muito menos dar-lho 
a estensão desmesurada que veiu a extinguir de uma vez 
a liberdade dos municípios. 

Foi sob pretexto que- o legislador constituinte submetteu 
as camaras municipaes ás assembléas de província. Como 
so tinha do regular as attribuições legislativas destas assem-
bléas, a proposito de desenvolver a autoridade dos antigos 
conselhos, posto que suas relações com a municipalidade 
fossem de outra natureza, armou-sc o poder provincial de 
mais um elemento de supremacia, legislando compridamente 
sobro negocios municipaes. Se não houve tactica, foi um erro 
deplorável dos interpretes da situação, julgando que desse 
modo revestiam de maxima importancia a franqueza que 
cumpria dar ás províncias. 

O systema do centralisação provincial, segundo o pro-
jecto apresentado em sessão de 7 de Junho e corrigido em 
parte a esforços da minoria da camara, era tal que até os 
presidentes de provincia tinham, não só o direito de impôr 
delegados seus junto aos corpos municipaes, como o arbitrio 
extravagante de incumbir a empregados geraes negocios 
privativos da municipalidade, e vice-versa. (Art. 22 §§ 2 e 7). 

(2) Este assumpto já deixamos desenvolvido na Seec. 2." deste 3.° 
l ivro . 

(3) Y . Seccs. 5." e G.a 
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Também podiam os mesmos presidentes nomear conse-
lheiros seus, com tanto que fossem deputados provinciacs, 
a quem se conferia o poder absurdo de darem parecer sobre 
a sancção de leis por elles proprios decretadas. (Dito art. § 1). 

Pelo art. 11 § 7, (que suo os mesmos do Acto addi-
cional) no poder conferido ás assembléas do decretar a sus-
pensão e demissão dos magistrados, que aliás mostrou-se no 
debato ser uma usurpação do poder moderador, estava 
incluído até o arbítrio de declarar o magistrado inhabil para 
exercer qualquer outro emprego! Yê-se ahi que o centralismo 
provincial não invadia somente os direitos da municipali-
dade, como prorogativas constitucionaes de outros poderes. (4) 

O publicista mais affecto ao Acto addicional defendo 
nestes termos a absorpção do elemento municipal pela 
provincia : 

« Tendo cada município interesses peculiares, que variam 
segundo as condições locaes, não se lhe devo applicar uma 
constituição uniforme. Por isso o Acto addicional conferiu 
ás províncias a liberdade de regular esses interesses, con-
sultando as circumstancias do cada localidade, e adaptando-lhe 
o systema do governo que lhe fosso mais proveitoso. » (5). 

Ha neste argumento uma subtileza: ó verdadeiro o 
principio: mas, para ser lógica a applicação, devia concluir 
antes pela liberdade do proprio município, do que por sua 
sujeição á provincia. 

Por isso mesmo que a variedade dos interesses locaes 
impõe a conveniência do um regimen apropriado á situação 
economica do cada município, é que se lho deve confiar a 
gestão exclusiva dos seus negocios. o o 

Administrar de perto, é attingir ao máximo proveito 
da descentralisação. Como desconhecer que 110 governo do 

(*) Yejam-se outras disposições do projecto nos Annaes de 1834. 
Yol . l.o, pags. 104 a 100. 

(5) '< Á Provincia », por Tavares Bastos. P a r t e 2.a, cap. 4.°, pag. 
147 a 152. 



2 4 0 

municipio por si mesmo é onde o administrado mais se 
avisinha do gerente, o habilita-o para melhor comprehender 
e zelar os seus interesses? 

Deplora o escriptor que a interpretação do Acto addi-
cional tolhesse ás assembléas de provincia o meio de fazerem 
á municipalidade o bem que a reforma tinha em vista. O 
que fizeram, porém, cilas nos seis annos anteriores á Lei do 
12 de Maio de 1840 ? Nem melhoraram a situação econo-
mica das camaras, nem lhes deram a menor liberdade de 
acção. 

Recebendo varias províncias, até ao anno financeiro de 
1840 a 1841, cerca de dous mil contos de subvenção pelo 
Estado a pretexto de falta do recursos proprios, nem assim 
as camaras municipaes recolheram o fructo que ora do 
esperar desses e outros auxílios ministrados, ainda muitos 
annos depois, a um grande numero de províncias (6). Veja-se 
o Aviso de 24 de Janeiro de 1844, censurando uma assem-
bléa do norte por ter despendido sommas avultadas com os 
theatros, jubilações, c pensões diversas, ao passo que recebia 
do thesouro cento e cincoenta contos de supprimento quo 
deixava de applicar a objectos mais urgentes. 

Citam-se as leis provinciaes de S. Paulo e outras desse 
período, creando prefeitos a bem do serviço municipal. O 
que eram elles? Órgãos antipathicos da presidencia quo 
as províncias impunham no seio das camaras com assistên-
cia n'ellas, fazendo pressão no voto, o exercitando actos do 
tutela arbitraria que eram outras tantas cadêas opprimindo 
a actividade dos corpos municipaes. (') 

(6) O quadro de todos os supprimentos feitos pelo Estado a difle-
rentes províncias póde-se vêr nos « Estudos Práticos » do V . do U r u -
guay. Yol . 1.°, g 205, pag. 247. 

(') Pela Lei provincial de S. Paulo de 11 de Abr i l de 1835 eram 
os prefeitos das cidades e villas nomeados pelos presidentes da provin-
cia com ordenados de 1:000$ a 2:400$; executavam suas ordens, e as 
posturas ; fiscalisavam os empregados do municipio ; nomeavam fiseaes ; 
assistiam as sessões das camaras onde propunham o que julgassem 
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Sorprende ouvir a um publicista, quo batalhou com 
armas finas na vanguarda de nossa democracia, dizer que 
esses commissarios rudes do poder executivo eram em algu-
mas províncias complementos necessários á Lei do 1.° de 
Outubro do 1828 e ao Codigo do processo. Não tomavam 
elles o lugar dos juizes de paz, exercendo como os delegados 
da Lei de 3 de Dezembro autoridade criminal, de policia, e 
ainda servindo de administradores municipaes ? Dir-so hia 
que, applaudindo a idéa dos prefeitos, o auctor da Provinda 
traçava ahi o elogio pratico dessa mesma lei que ello diz 
figurara em nossos codigos, mas de cuja existencia bem podéra 
duvidar a posteridade. » (*). 

Garantia por outro lado o illustre expositor do Acto 
addicional que, mais tarde, seria abolida a lei dos prefeitos, 
desapparecendo a necessidade que houve de crea-los; o quo 
as assembléas do provincia por si mesmas renunciariam a uma 
tutela vexadora e perniciosa, adoptando por fim o ideal dos 
Estados-Unidos onde o municipalismo é urna escola de liber-
dade o de governo. Muito bem ; mas, se cilas nunca o fizes-
sem, que meio havia de obriga-las a entrarem nesse caminho? 

Os governos tutores nunca se inclinam a libertar por 
si os seus pupillos, em quanto estes não se revoltam disil-
ludidos por promessas fallazes. A tutela de séculos, que 

conveniente ; e a inda organizavam a guarda policial, e prendiam os 
delinquentes. 

A de Pernambuco de 14 de Abr i l de 1830, passando aos prefeitos 
o sub-prefeitos as attribuições criminaes e poíiciaes dos juizes do paz, 
dava-lhes também a autor idade de prenderem, formarem corpos de 
delicto, e influírem directamente nos actos da municipalidade. 

Vejam-se também as leis semelhantes do Ceará de 4 de Jun l io de 
1835, e de Alagoas de 12 de Março de 1838, u m a das quaes chegou 
até a abolir as jun tas de paz e juizes municipaes, dando aos prefeitos 
a execução das próprias sentenças crimes, ete., etc. 

(8) E ra tão impopular a instituição dos prefeitos, que serviu de 
motivo á revolta do Maranhão, e em 1839, ouvindo o presidente da 
provincia os chefes de um e outro part ido acerca da capitulação pro-
posta pelos insurgentes, foram elles de opinião que a assembléa revo-
gasse a lei da prefeitura. « Hist . do Brazi l de 1831 a 1840 », por J . 
M. Perei ra da Silva. Cap. 5.°, pag. 281. 
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ainda hoje opprime as communas da França, demonstra 
que a generosidade ofiicial é algarismo falho, para não dever 
entrar nos caleulos de um povo onde tem perdurado certo 
regimen do vassallagem. 

E como as nossas assembléas de provincia poderiam 
renunciar por si a tutela que, tendo-se fixado na Constituição 
pelo Acto addieional, nem por lei ordinaria é hoje suscep-
tível de extirpar-sc ? 

Foi esse o máximo empecilho da reforma de 1834. A 
Constituição tinha confiado a uma lei regulamentar o modo 
de ir-so organisando o governo dos municípios segundo as 
necessidades do tempo, o que hoje não se pode mais effec-
tuar com essa facilidade por causa do embaraço consti-
tucional. 

Creando assembléas de provincia, imitámos a Consti-
tuição belga de 1831 sem copiar um de seus grandes méritos, 
que foi o de estabelecer somente as bases da organisação 
provincial e communal, que depois tiveram o seu desenvol-
vimento na Lei de 30 de Abril do 183G. Foi essa lei que, 
regulando as attribuições dos Conselhos provinciaes, creou 
ao lado delles a deputação permanento, ambos circumscriptos 
á administração da provincia, em quanto os negocios da 
communa foram regidos á parte pela Lei de 3 do Maio de 
183G modificada pela de 30 do Junho de 1842, e outras que, 
posto admittissem a tutela em certos casos, não a entre-
garam aos conselhos do provincia com reuniões annuas e 
fulminando a communa com leis vexatórias, mas á depu-
tação permanente em contacto mais chegado e continuo 
com os corpos municipaes. Por isso, a organização destes 
tem recebido na Bélgica transformações fáceis e de summo 
proveito para a liberdade das communas. (9) 

(9) Fora as leis citadas, vejam-se as de 1.° e 31 de Março, 13 de 
Abr i l , 1.» e 20 de Maio do 1848; 12 de J u n h o de 1871; 18 de Maio 
de 1872 e 31 de Março de 1874. 
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Entre nós não houve aquelle bom senso legislativo: 
tudo gravou-se no Acto addicional. Dir-se-hia que o provin-
cialismo de 34 atou as camaras municipaes a um poste de 
ferro, do qual não se podessem eximir facilmente. 

Foi de muito critério este aviso de um deputado na 
sessão de 9 de Julho, ao discutir-se a reforma da Consti-
tuição : 

« Guardemo-nos bem de inserir neste acto de reformas 
cousas que não sejam verdadeiramente constitucionacs; 
porque além de ser isto uma incompetência, ou erro, pôde 
resultar dahi a impossibilidade de reformar-se, um dia, cousas 
que eram em si regulamentares, e depois só se pódem 
alterar pelo modo e tramites pelos quaes somente se podem 
reformar os artigos constitucionacs. » (10) 

É precisamente o que tem acontecido. De regulamentar 
que era a organisação dos corpos municipaes, tornou-se em 
matéria constitucional, desde que passou a fazer parte das 
attribuições de um poder politico como são as assembléas 
de provincia. Perpetuando-se a tutela na Constituição, sem 
grande esperança de vêl-a ao menos modificada, póde-se 
dizer que a nossa municipalidade está entregue a um sup-
plicio semelhante ao do Prometheu. D'onde virá o Hercules 
que ha de remi-la do martyrio ? 

( I0) Alvares Machado. V . « Annaes do Pa r l amento » de 1834. 
Tom. 2.°, pag. 58. 
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Contr ibuem as eamaras municipaes para a reforma de 1834. — Têm 
o mesmo destino das communas francezas depois da revolução. 
— A lei de 3 de Outubro do 1834 exagerando a autor idade dos 
presidentes. — Suspensão adminis t ra t iva das eamaras . — Sua ille-
gi t imidade e confronto com o que se passa em diversos paizes. 
— E n t r o nós esta faculdade não tem o menor correctivo. 

Memoremos aqui uma eircumstancia histórica do certo 
valor para mostrar como a legislatura de 1834 trahiu o 
elemento municipal, que tanto havia confiado em suas dis-
posições democráticas. Referimo-nos ao grande serviço que 
fizeram as municipalidades do império, promovendo a con-
vocação de uma constituinte, que se dizia empenhada em 
decentralisar a administração com proveito da liberdade 
local. 

Crêem muitos que aquelle successo notável foi inspi-
ração particular das províncias que, por influencia dos 
conselhos geraes representados na camara de 1831, ini-
ciaram ahi a reforma da Constituição. Não ha duvida 
que o elemento provincial, auferindo maior vantagem da 
decentralisação projectada, contribuirá em grande parto 
para esse acontecimento, e chegou a ponto de dominar o 
espirito da deputação onde o interesse dos municipios teve 
a infelicidade de ser mal representado. 

Entretanto, nem foi elle quem preparou e dirigiu a 
opinião publica para a revolução de Abril suscitada na 
Corto, e d'onde veiu o impulso da reforma ; o nem esta se 
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; 
teria realizado sem a participação de outras forças vivas 
da^*sociedade em cujas entranhas estava, de ha muito, gra-
vada aquclla exigencia da situação. E como diz um 
historiador de nossos dias : « A reforma foi a bandeira 
politica desenrolada antes e depois do movimento do Sete 
de Abril ; e, ao temjjo em que ella se iniciou na Camara, 
preponderava em todo o paiz o espirito democrático, irre-
quieto, contagioso, e consequência necessaria da revolução 
victoriosa » 

Havendo, porém, necessidade de um orgão mais che-
gado á vontade dos povos, que levasse ao parlamento 
aquelles votos da opinião universal, quem se encarregou 
de legitimar assim o commettimento legislativo de 1831, 
imprimindo-lhe esse cunho de popularidade que serviu de 
base á indicação da reforma ? Foram as camaras municipaes 
do Brazil. 

De facto, durante as sessões legislativas de 1831 á 1832 
mais de duzentas representações havia o corpo municipal 
dirigido a um e outro ramo do parlamento, pedindo a re-
visão do pacto fundamental (2j. O resultado foi o que já 
dissemos: a legislatura de 1834 sacrificou os direitos muni-
cipaes no interesse do provincialismo absorvente. 

Tem sido esse o destino fatídico da municipalidade em 
todos os tempos: na vanguarda dos grandes commet-
timentos é sempre a ultima a recolher o espolio de suas 
fadigas. O que foi feito da communa franceza, que tanto 
se apaixonára pela revolução de 89 ? Começou por cahir 
sob a autoridade administrativa dos departamentos, desde 
a famosa lei de 11 do Dezembro promulgada pela consti-
tuinte ; soífreu os golpes da Convenção, e acabou entregue 

f1) « His tor ia do Brazi l » de 1831 a 1840, pelo Conselheiro J . M. 
Pere i ra da Silva. P a g . 30. 

(2) Yeja-se o discurso do deputado Caetano do Almeida em 
sessão de 20 de J u n h o de 1832. « A n n a e s » , vol. l.°, pag. 120. 
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ao poder dos prefeitos do regimen consular o do império (3) 
Entro nós, de uma situação democratica semelhante 

soffreu a municipalidade os dous jugos impostos ao mesmo 
temjio : a supremacia das assemblóas de provincia pela lei 
de 12 de Agosto do 1834, e a dos presidentes pela do 3 de 
Outubro do mesmo anno. 

Examinemos esto especimen de liyerarchia adminis-
trativa, que veiu complementar a obra ingrata da subser-
viência dos municípios. 

Que a lei do 3 de Outubro, concebida no mesmo 
espirito do Acto Addicional, teve em mira estreitar as 
malhas da rede administrativa nas províncias, ainda com 
sacrifício das liberdades locaes, denuncia se logo pela forma 
absurda, e um tanto feudal, do artigo preambular que diz : 
« O presidente da provincia é a primeira autoridade d'ella. 
Todos os que n'ella se acharem lho serão subordinados, seja 
qual for a sua classe ou graduação. » 

Vulnerado nos dehates por vários oradores, que se 
oppunham a tão grande preponderância do elemento go-
vernativo nas províncias, a ponto de abranger até alguns 
funceionarios estranhos a liyerarchia civil, além de outros 
reputados independentes pela Constituição, passou aquello 
artigo com a mesma redacção esdrúxula do projecto vindo 
do senado (*). Posto que seus defensores na temporaria 

(') Diz S a v a r y : Les communes n 'eurent point à se louer du 
regime revolut ionnaire . Les théories de centralisation excessive, plus 
puissantes que jamais à cette époque, n 'admet ta ient point, à côtó de 
la souveraineté populaire, de petites associations locales qu 'on eut 
aeeusées de former u n E t a t dans l 'E ta t . Auss i , la commune, qui 
avait été jadis le premier adversaire du pouvoir féodal, se trouva-t-el le 
confondue, par u n singulier re tour des événements, dans la pros-
cription de toutes les inst i tut ions issues de la féodalité.—« TJn Pro je t 
de Loi sur la Décentralisation ». Ed. do 1870, pag. 85. 

(4) Yeja-se os dous notáveis discursos do Souza Mar t ins em 
opposição á esse artigo. Pags . 189 e 198 do vol. 2.° dos u Annaes » 
de 1834. 

O mais incisivo foi o de Luiz Cavalcanti que dizia : « A segunda 
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buscassem attcnuar-lbc o absolutismo da pbrase, declarando 
que seu espirito era apenas considerar os presidentes do 
provincia como centros de unidade administrativa, sem pre-
juízo da independencia inherente ao caracter de certos empregados, 
o certo é que na expressão vaga desse artigo se tem 
assentado o systema do byerarcbia exagerada, que faz dos 
nossos corpos municipaes outros tantos subalternos do poder 
executivo. 

A organisação administrativa da França tem exercido 
entre nós certo contagio deplorável, inoculando principios 
que não se podem adaptar ao nosso regimen municipal. Já 
em outro lugar mostramos quo, tanto pela origem como 
pela natureza das funcções, as camaras municipaes do 
Brazil não podem roputar-se adstrictas á administração 
central, como são as communas francczas e as de certos 
paizes regidos por leis peculiares (5). Si abi as municipa-
lidades têm, como diz Laferrière, um caracter mixto por 
serem os maires a um tempo administradores da comumna 
e funccionarios do Estado, é porque ainda hoje prevalece a 
antiga accumulação de funcções próprias e delegadas, que 
remonta á lei do 14 de Dezembro de 1789, e não existe 
entre nós, onde as camaras municipaes pelo seu regimento 
não tiveram attribuições estranhas á sua policia o economia, 
do fórma que auctorisem o poder central a ter um dele-
gado seu junto ao governo peculiar dos municipios. 

Não obstante, o proprio Yivien descrevendo a hyerarchia 
que prende os funccionarios da administração em França o 
a disciplina imposta aos empregados do executivo, reco-
nhece que ella não coinprehende os magistrados municipaes 

parte do ar t igo é anticonst i tueional e até despótica. F i cam assim os 
proprios bispos subordinados aos presidentes ; o poder judiciário, 
sempre tido por independente ; e com especialidade as Relações, quo 
nunca receberam ordens d 'aquelle funccionario. Esta lei, boa para a 
Turquia , não pode servir para a America . » 

(5) V . Secc 5." 
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cujas funcções são gratuitas, semi-clectivas, e de uma natu-
reza toda especial (6). 

Por força dos mesmos princípios é também nossa 
opinião, quo aos presidentes de provincia não se deve per-
mittir a faculdade de suspender as eamaras municipaes. 

A suspensão administrativa pode algumas vezes tirar 
á estas o meio do fazerem o bem, dando ao governo o ar-
bítrio do fazer o mal. 

Como correctivo de abusos, é um constrangimento 
supérfluo, desde que o recurso das partes o a responsa-
bilidade criminal são meios legaes de obviar excessos o de 
punir os seus delictos. 

Si, applicada como medida de urgência nos casos mui 
raros de conspiração contra a ordem publica, pôde acautelar 
interesses de momento, imposta a arbítrio dos presidentes, 
a pretexto do não cumprimento do qualquer ordem sua, 
pôde tornar-se em instrumento do capricho. A invasão do 
poder municipal pelo executivo não teria em casos taes um 
remédio prompto para obstar á oppressão o á consequente 
nullidade dos corpos municipaes. 

Posto se tenha entendido quo elles podem ser suspensos 
por acto dos presidentes, segundo a lei de 3 de Outubro 
de 1834 que no art. 5.° § 8." lhes deu essa faculdade em 
relação a quaesquer empregados, cremos que nesse numero 
não deviam entrar os vereadores, assim como fôra re-
pugnante comprehender o tribunal do jury, os collegios 
eleitoraes, e as assembléas do parochia. A prova do que a 
lei soffre restricções hábeis em sua latitude apparente, está 
no Aviso de 29 de Janeiro de 1844 que isentou de seme-
lhante suspensão os membros das relações, e os tribunaes 
superiores ('). 

(6) « Etudes administrat ives ». Pag . 61. 
(') Eundada em bons princípios a lei provincial da P a r a h y b a do 

Nor t e de 23 de Outubro de 1840, declarou que as eamaras municipaes 
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Infelizmente, porém, a cadêa hyerarchica entre nós 
continúa a ter sujeitos á esse capricho do governo os 
membros da camara municipal, que também se devem re-
putar magistrados, tanto mais independentes, quanto o 
povo que os elege é só quem os podo destituir das func-
ções pela suppressão do mandato. 

Atidos á phrase núa da lei, que largo abuso não têm 
feito os delegados do governo nas províncias daquella fa-
culdade, que não se estende sójnente aos crimes puníveis, 
como até aos erros de officio que as camaras municipaes 
podem por si mesmo reparar, reconsiderando seus proprios 
actos sem nenhum detrimento para o publico? 

Em França, onde as communas foram sempre mais 
sujeitas, a suspensão dos conselhos municipaes pelos pre-
feitos teve certos correctivos nas formalidades que constam 
das leis de 5 de Maio do 1855, ,o de 24 de Julho de 1867. 
Ao passo que entre nós é arbitraria e por tempo indefinido, 
na Hespanha o governador de provincia só a podo infligir ao 
alcaide o aos conselheiros, membros do ayuntamiento, me-
diante parecer da commissão provincial. Excedendo do 
certo limite, cessa a suspensão; e, quando suficientemente 
motivada, o governo leva o negocio ao conselho de Estado 
que o resolve em prazo determinado, remettendo-o ao tri-
bunal competente, único que pôde destituir os membros do 
conselho municipal. Isto segundo as leis de 23 de Junho e 
20 de Agosto de 1870. 

não estão sujeitas a suspensão por acto do poder executivo. Foi , 
porém, annul lada pela geral de 9 de Novembro de 1841 por contrar ia 
á Constituição, no emtanto que esta, em parte a lguma, deu aos pre-
sidentes de provincia semelhante autoridade. 
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Projectos de reforma municipal propostos pelo governo em 1862 o 
1869. — Critica dos mesmos por Tavares Bastos. — Nossa opinião 
a respeito do que foi apresentado pelo Sr. Conselheiro Pau l ino 
José Soares. 

Descripto o estado do nosso regimen municipal com os 
seus vicios deploráveis de organismo, antes de expormos 
as bases em que julgamos dever assentar um systema franco 
de reformas, tomemos conhecimento de alguns projectos que 
têm vindo a luz do parlamento. 

Por iniciativa do governo ha dous trabalhos dignos do 
examo acerca de municipalidades: um do Marquez de Olinda, 
proposto no senado quando ministro do império em 1862, e 
que não chegou a discutir-se; outro do Sr. Conselheiro 
Paulino José Soares, ministro da mesma repartição cm 1869, 
coberto por um parecer de commissão da camara dos de-
putados. 

Nenhum delles contem um plano de reforma radical, 
quando este assumpto ó dos que devem ser encarados de 
frente e com a firmeza do princípios que não se resolvem 
por meias medidas. 

Conformando-se com o regimen depressivo do Acto 
Addicional, e no intuito apenas de introduzir o melhora-
mento que coubesse nos limites do uma loi ordinaria, ambos 
os projectos mantêm o vicio orgânico da tutela e da cen-
tralisação, mais ou menos disfarçadas por certos vislumbres 
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do autonomia, cm parto insuficiente, e em parte annullada 
por disposições repugnantesi 

Descriminemos sua analyse, ouvindo primeiro a critica 
judiciosa de Tayares Bastos: 

« Propunha-se o projecto do governo em 1862 eman-
cipar em parte as eamaras municipaes da tutela que as 
opprime, permittindo-lhes tomar resoluções definitivas sobre 
a applicação da sua receita aos differentes serviços muni-
paes, e entre estes enumerando alguns que ainda se consideram 
geraes e provinciaes. Creava, porém, um administrador mu-
nicipal escolhido pelo governo e os presidentes dentre os 
vereadores , e tantas attribuições lhe dava que neste agente 
administrativo se convertia o poder municipal. » 

« Por outro lado. e não obstante a garantia derivada 
da presença do representante da auctoridade, não se dei-
xava o municipio inteiramente livre, como deve sêl-o, na 
votação dos seus orçamentos que continuariam dependentes 
da approvação annual. 

« O do ministro do império de 1869, sem dar ao mu-
nicipio a autonomia que pedimos, contém, todavia, úteis 
providencias, conferindo nos artigos 36 e 37 resolução própria 
em alguns negocios, comquanto não comprchcnda no seu 
numero outros de maior importancia; e, fazendo regedor 
da parochia o vereador eleito por cila, resolve de um modo 
liberal a questão dos agentes administrativos. Entretanto, 
a assembléa municipal, entidade nova que alii surge com-
posta de membros não electivos, ó imitação dos conselhos 
geraes de França, sem necessidade que a isso obrigue ; e, 
si maior auctoridade consente esse projecto á camara do 
municipio neutro (art. 87), impõe-lhe um prefeito nomeado 
pelo imperador. » (') 

Para nós o projecto do Snr. Conselheiro Paulino, posto 

(') A K Provincia » por Tavares Bastos. Cap. 4.° pag. 157 a 159. 



2 5 3 

que aeeitavel em muitos pontos, incorre ainda em outras 
censuras: 

Exigindo as qualidades de eleitor para o cargo da ve-
reança, apartou-se da doutrina liberal da Constituição quo 
teve tão sábios motivos para alargar mais o circulo da ele-
gibilidade municipal, do que o da elegibilidade politica. 

Não eleva o numero dos vereadores, além de mais um 
especial por cada parochia, conservando o mesmo da lei 
vigente q«e é arbitrario e sem base alguma na população, 
hoje muito mais avultada e instruida do que em 1828. (2) 
Tão pouco attendeu, que as parocliias ruraes mais povoadas 
estavam no caso de dar, pelo menos, mais um vereador do 
que as outras, sendo regedor o mais votado, e o outro 
simples representante de sua parochia. 

Em vez do reduzir a já tão ampla, como perigosa, in-
tervenção dos presidentes de provincia em negocios muni-
cipaes, acrescenta-lbes novos arbítrios. Sobretudo, applieando 
ás nossas camaras a distincção franceza de funcções pró-
prias e delgadas, conclue subordinando-as á autoridade dos 
mesmos presidentes em objectos de administração geral de 
que forem encarregadas, como si ellas podessem por sua 
indole tornar-se cm agentes da administração superior, que 
na provincia deve ter delegados proprios para todos os ser-
viços locaes. 

A organisação administrativa da parochia, que é uma 
das melhores idéas do projecto, resente-se de um principio 
aristocrático pela sua junta, em parte composta de simples 
proprietários, que podem não ser da confiança da parochia, 
o que torna-se ainda mais saliente na assembléa municipal, 
onde a admissão dos grandes contribuintes com voto deli-
berativo e em numero tão elevado, pode, uma vez unidos 

(2) Referimo-nos aqui á Legislação anterior a Lei de 9 de J a -
neiro de 1881 por termoS publicado esta critica do projecto no n." 9 
do Itatiaya de 1.» de J ane i ro desse anno, 
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a outros membros das juntas paroehiaes, que como elles não 
forem electivos, constituir uma maioria perniciosa que 
annulle inteiramente a acção dos vereadores, a despeito do 
serem estes os orgãos naturaes e de maxima confiança dos 
seus munícipes. 

A assembléa municipal cm si ó já vima superfetação 
odiosa, líevela desconfiança contra os eleitos do povo, e 
complica inutilmente o jogo do systema: a que vem ainda 
esse appendice de membros antipathicos á instituição para 
deliberar sobro questões de impostos, quando, justamente 
por serem os mais tributados, presume-se que hão de fugir 
sempre á decretação de novos encargos, embora necessários 
para accudirem ás urgências do município ? 

Já em outra parto fizemos sentir que a adjuneção dos 
maiores contribuintes, em numero igual ao dos membros 
da municipalidade, vem das leis francezas de 14 de De-
zembro de 1789, de 15 de Maio de 1818, e do 18 do Junho 
de 1837, que a seu turno imitaram o direito romano do 
Baixo Império, oude os honorati e os possessores entravam 
em certos casos no grémio da cúria. (3) Não se advertem 
os imitadores do romanismo caduco que, antes de tudo, 
tinha isso lugar somente nas cidades de provincia, e que o 
curialato no dominio dos imperadores era do uma consti-
tuição tão fortemente aristocratica que havia sempre o cui-
dado do abastecel-o dos homens de maior fortuna, com ex-
clusão embora dos mais intelligentes, o que não se coaduna 
hoje com a Índole dos povos livres. (*) 

Em relação á camara do município neutro o projecto 
não só exceptuava attribuições e faculdades importantes, 
aliás permittidas ás camaras de provincia, como entregava 
ao governo a approvação do orçamento e das próprias re-

(3) V . Secc. 8.° L.° 2.» 
(4) V . Secc. 9.a do L.° 2.° onde t ratamos amplamente do estado 

de decadencia do municipalismo romano nos últimos tempos. 
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soluções municipaes com autoridade de expedil-os por decreto 
no caso de recusa, além do direito de prorogar as sessões 
e de convocal-as extraordinariamente. 

Nas municipalidades de provincia fugiu ao inconve-
niente de impor-lhes um delegado do poder executivo, ao 
passo que na corte o prefeito é ao mesmo tempo executor 
municipal e agente do governo com uma subvenção des-
mesurada, obrigando-se a camara a pagar ainda a metade 
do ordenado para sujeitar-se á dupla influencia desse pro-
posto da coroa. 

A não ser o espirito de imitação franceza, que motivos 
teria o autor do projecto para conferir monos liberdade ao 
município neutro? Pode-se temer ahi a vertigem revolucio-
naria das antigas communas de Pariz, quando na historia 
só ba títulos do abono para recommendar serviços feitos 
pela camara do Rio de Janeiro desde a nossa emancipação 
politica ? 

Occupe.-se o governo com os negocios do Estado ; o, 
por ter ao pé de si uma corporação municipal que também 
administra, mas em outra ordem de interesses, não é isso 
que lho dá o direito de immiseuir-se em negocios da edili-
dade que só lhe podem acarretar o desprestigio resultante 
dos conflictos, ora com a camara, ora com o interesso par-
ticular despeitado. (5) 

Concluímos, repetindo ainda aqui uma observação de 
Tavares Bastos em referencia a camara do município neutro: 

« Uma administração municipal, que dosdo já moveria 
orçamento maior de 4.000 contos, superior ao de qualquer 
provincia, e com autoridade sobre vasto, senão demasiado 
territorio, careceria sem duvida do um mecanismo parti-
cular. Não havia consistir a reforma nossa regulamentação 

(s) Como suceedeu na questão dos poços instantâneos da empreza 
Gary , dos cortiços, e outras que não foram de maior gloria para o 
ministro do império. 
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excessiva do que é ura exemplo mais o decreto de 31 de 
Dezembro de 1868, relativo aos orçamentos o balanços e á 
prestação de contas da camara municipal da corto. Pelo 
contrario, renunciasse o governo a tutela que exerce sobro 
o municipio do Rio do Janeiro, e lho désse o parlamento 
organisação que o approxímasse, por assim dizer, de uma 
verdadeira provincia. » (6) 

A regulamentação excessiva, de que falia o illustrc cri-
tico em referencia ao decreto de 31 do Dezembro de 1868, 
o por parte do governo a syndicancia mais rigorosa e esme-
rilhadora que se tem visto acerca do movimento economico 
daquella camara. Não admira que no anno seguinte, o 
mesmo ministro, que expedira o decreto, so mostrasse avaro 
em conceder certas regalias ao municipio neutro, elaborando 
um projecto de reforma municipal que foi ainda uma ho-
menagem ás leis de 1.° do Outubro de 1831, de 20 de 
Outubro de 1838, e de 26 de Março de 1840 que serviram 
de base áquelle decreto. 

Não lhe fazemos carga por ter sido, quanto a reforma 
das camaras, mais coherente com as idéas politicas da sua 
escola do quo affeiçoado a um systema do liberdades pu-
blicas, de que não se lhe podia exigir o máximo comple-
mento. (') 

(6) É mui to menor o distrieto federal de Colombia, pois compre-
hende somente 70 milhas quadradas ; mas as duas cidades, Wash ing ton 
e Georgetown, tem cada uma a sua municipal idade independente. A 
« Provincia . » Pag . 102. 

C) A admissão dos maiores contribuintes na assembléa municipal 
do projecto acaba de ser el iminada em França pela reforma decretada 
este anno (1882.) Quando ahi se t rabalhava , ha mui to tempo, para se-
melhante suppressão, e o mesmo se observa em outros paizes com 
iguaes tendências, não seremos nós que havemos de re fundi r o poder 
municipal sobre esse molde gasto e a t razado que remonta a tradições 
antiguissimas. 
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Qual o s j^ tema de reformas que convém ao nosso regimen municipal. 
— Eazões fundamentaes. — P a r t e electiva. —Suf í rag io universal . 
— Complementos. — Este é o systema que mais se conforma com 
o génio da instituição. 

Entremos na questão da reforma. Quaes são as bases 
em que deve assentar o novo regimen das camaras ? 

Só ba uma fórmula synthetica para resolver com leal-
dade o problema da autonomia dos municipios:—é a par-
ticipação mais livre possível do maior numero de cidadãos 
na gerencia dos negocios locaes. — 

Onde lima parte mínima do povo elege os seus repre-
sentantes, e estes partilham com o poder central o governo 
do municipio, ba no primeiro caso uma oligarcbia odiosa 
que mata o numero, base do systema representativo das 
maiorias ; e no segundo a acção destructiva de dous ele-
mentos que se contradizem: um, porque é a autoridade 
retrahindo a iniciativa do outro; e este, porque tem neces-
sariamente de perverter-se pela inércia que degrada, ou 
pela revolta que desorganiza. 

Por qualquer das formas, nem a generalidade do povo 
exerceria o direito de intervir nos negocios públicos que a 
Constituição garantiu a todos os cidadãos, e nem o governo 
economico e municipal das cidades e villas seria privativo 
das camaras, como ella havia insinuado em suas theses 
primitivas. 

18 
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O regimen do município deve assentar, portanto, sobre 
uma base tríplice de reformas fundamentaes : — suffragio 
estenso, elegibilidade mais ampla, e deliberação autonoma. 

PARTE ELECTIVA 

Tres reflexões preliminares, que emanam da Índole sui 
generis dos corpos municipaes e de suas tradicções histó-
ricas, convencem que a urna do município deve franquear-
se ao máximo numero de votantes e de elegíveis. 

Antes de tudo, a vida municipal não se prendo pelos 
mesmos laços da existencia politica. Nos comícios da pa-
rochia o que o cidadão confia a seus governantes é a sorte 
da família, da propriedade commum e dos confortos da 
vida social: ahi o voto não pode ser um favor da fortuna, 
ou uma regalia da intelligencia. Rústicos e instruídos, 
pobres e abastados, participam do mesmo interesse local 
que por sua comprehensão e variedade affecta mais ou 
menos o bem estar de todas as classes. Como ha um inte-
resse infallivel para cada membro da familia municipal, ha 
já também uma voz soberana para cada um dizer o que 
sente, e o que deseja em relação ás suas necessidades. O 
suffragio para todos é o meio de satisfazel-as, e a um 
tempo do acalmar o pundunor civil ferido pela des-
igualdade. 

Em segundo lugar não tem o mandato administrativo 
o mesmo alcance da delegação politica que entende com 
interesses geraes distantes, e que, por mais complicados, 
exigem também no eleitor maior somma do capacidade 
para a escolha de seus representantes ; emquanto o bom 
instincto do parochiano é muitas vezes suffleiente para 
comprehendcr as necessidades locaes que elles têm diante 
dos olhos, assim como os homens mais aptos para satis-
fazel-as. A constancia das relações diarias cria no povo essa 
intuição fácil que suppre a agudeza dos instruídos. 
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Finalmente, a instituição municipal deve aproximar-se, 
quanto possível, á sua origem. Era sem grilhões na con-
sciência, e sem definidores pretenciosos da capacidade 
alheia, que os povos mais antigos praticavam o governo 
da communa, elegendo os seus primeiros magistrados com 
o acerto instinctivo das sooiologias que nascem á sombra 
de costumes ingénuos. 

.Resulta de toda essa theoria fundamental, que o sys-
tema electivo que mais se coaduna com a Índole essencial-
mente democratica da instituição municipal é o suffragio 
generalisado, tendo por limites naturaes a maioridade civil 
e o goso dos direitos de cidadão. 

O voto censitário, que na evolução social moderna 
tende a desapparecer, á medida que os povos se afastam de 
preconceitos ainda originários do regimen feudal-romano ('), 
tem menos razão de ser applicado á eleição municipal do 
que á representação politica. Si o instincto do povo é 
sufficiente para fazel-o comprehender onde é preciso con-
struir uma ponte, ou uma estrada, e acertar na escolha dos 
mais hábeis para o desempenho de taes serviços, tão pouco 
se deve presumir que, por ter o cidadão a renda de um 
pobre operário, que apenas conseguo trabalho para si e 
sua família, deixe de interessar-se, como o rico ou o mais 
forte contribuinte, pela boa administração do município, 
onde uns e outros têm os mesmos direitos, posto que em 
condições individuaes differentes. Proletário, ou não, qual 
será o munícipe que não tenha interesse em votar para que 
a edilidade lho proporcione bons caminhos, boa policia o 
todos os commodos da vida social o de família ? 

(') A constituição censuaria dos romanos, regulando o estado 
civil e politico, também conferia o poder electivo só aos que t inham 
bens inscriptos nos livros do censo —adscripta censita —. Pelo feu-
dalismo sabe-se que a condição essencial do poder, como dos privi-
légios, determinava-se pela propriedade do solo. Talvez de ambas as 
fontes proveiu o censitarismo politico dos tempos modernos. 
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A liberdade municipal será sempre uma ficção degra-
dante onde o systema electivo não fôr a consagração pra-
tica d'aquelle principio indestructivel da egualdade absoluta 
da pessoa. A que se reduz o governo do povo por si 
mesmo, quando a sua maxima parte obedece apenas, e a 
minoria é quem dispõe de tudo som consultal-a ? A lógica 
na lei é uma do suas primeiras virtudes ; e nas sociedades 
bem constituídas o dever sempre se resolve em uma com-
pensação de direitos, tanto mais gratos quanto se propor-
cionam aos encargos que pesam sobre o cidadão. Nada 
mais illogico e detestável do que obrigal-o a pagar impostos, 
a servir na milicia, e a obedecer a outros, sem que tenba 
o direito de saber por que, de dar ou recusar o seu consen-
timento, e fazer aceitar a sua opinião pelo que ella vale em 
si própria. Essas palavras do Stuart Mill contêm o melhor 
argumento pratico a oppôr-se á aristocracia do voto. 

A universalidade do suffragio não é somente o meio 
mais natural de attingir a perfeição representativa pela 
totalidade das opiniões enunciadas: adherindo hoje á con-
stituição organica de vários paizes, demonstra que, pelo 
menos em relação ás communas, o voto generalisado não 
impede, e antes tom sido um dos melhores fiadores de sua 
prosperidade, como succede em França, a despeito do seu 
conhecido systema de rcstricções municipaes, na Suissa, na 
Hespanha, nos Estados-Unidos da America, e mais povos 
que se regem pelo mesmo principio electivo (2). 

Onde subsiste ainda o systema opposto, ha em com-
pensação, o censo differencial que exprime a necessidade 
de se dar mais largueza ao voto municipal, do que á eleição 

(2) N a própria Ing la te r ra tem ella j á muitos adeptos ; e na Bél-
gica sabe-se a agitação havida o anno passado no parlamento, pondo 
o ministério Orban em at t i tude critica pela proposta de suppressão 
do censo na eleição communal e provincial ; além dos fervorosos 
meetings que se levantaram por esse motivo. 
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politica. Na Bélgica o censo politico é de 42 fr. e 32 c. 
pelo menos, de contribuição directa; emquanto para o 
eleitor provincial é do 20, e 10 somente para o eleitor da 
communa. Na Italia, onde o censo geral é de 40 fr. de 
impostos, desce de 25 até 5 na eleição municipal, conforme 
a população de cada communa (3). O que significa isso, que 
mais ou menos se observa em outros paizes, senão quo o 
eleitorado administrativo deve regor-se por normas pecu-
liares em razão de serem os interesses locaes do uma na-
tureza mais intima e mais diffusa do que os interesses do 
Estado ? 

Assim é, que o regimen censitário vae perdendo aos 
poucos o terreno que havia usurpado ás tradicções livres 
do municipalismo de outr'ora ; e, começando a restituição 
pelo governo das communas, onde o abaixamento do censo 
tem a sympathia de tantos povos illuminados, é de suppôr 
que em um futuro bem proximo a emancipação geral do 
voto seja uma das garantias mais preciosas da liberdade 
municipal da Europa. O que impede que no nosso paiz a 
autonomia electiva seja, desde logo, a expressão pura o 
directa da soberania local, quando ello insiste, do ha muito, 
por uma reforma profunda na organisação de nossas 
eamaras ? 

A indole essencialmente pacifica de um povo agrícola, 
onde não ha que temer o génio irrequieto e audacioso das 
classes operarias que formigam na Europa, é uma garantia 
de mais para não nos determos diante d'esso perigo que se 
attribue á liberdade do suffragio. Ainda que de futuro se 
desenvolva entre nós aquelle germen de excitações popu-
lares, é sempre melhor não encarecer o gozo da grande 
liberdade, do que, recusando a, suscitar pretextos naturaes 

(3) Sendo aquelle o censo da Lei de 20 de Março de 18G5, o 
projecto de reforma de 1876 fez ainda maior reducção. 
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para a revolta. ITa entre os publicistas francezes uma for-
mula expressiva para tranquilisar n'essa parte os interesses 
da ordem. Mettre dans la main de Vouvrier le bulletin devote, 
e'est lui retirer le fusil. 

Faz-se grande argumento da ignorancia das massas 
para contraindicar no Brazil a pratica de semelhante sys-
temai Vamos responder com exemplos : 

Antes de tudo, o abuso das qualificações passadas, onde 
raro foi o cidadão que não se julgasse votante, póde-se 
dizer que havia já introduzido em nossos costumes o suf-
fragio universal; e nem por isso a escolha dos vereadores, 
por via de regra, deixou de recahir nos homens bons da 
lçcalidadc. Cotejando, por outro lado, o estado da instrucção 
publica no nosso paiz com o de alguns outros, onde o voto 
diffuso não prejudica, vê-se que a relação entre analphabetos 
e instruídos não é muito mais favoravel nas populações 
ruraes do povos que se dizem mais cultos. Em França, 
onde o terço dos homens e mais de metade das mulheres 
não sabo ler ou assignar o seu nome, ha em certas com-
munas algarismos que contristam, como diz Charles Bobcrt, 
alludindo a um inquérito feito em 1861. Em algumas a 
ignorancia é a mesma, e em outras maior ainda do que a 
dos nossos municípios mais centraes. (4) 

Ahi a communa illetrada nem por isso desfallecc, ou 
incorre no desprezo publico. É que a ignorancia não excluo 

(4) E m uma communa do Indro dous, sobre cem apenas, sabem 
lêr e contar suportavelmente. N o Sena e Mame, paiz de grande 
cul tura , só lia um t rabalhador por dez que pode assignar o seu 
nome. Sobro os 1,200 habitantes de uma communa da Charente In-
ferior quatro apenas escrevem uma carta. F inalmente , em uma com-
m u n a ru ra l de Vienne, que conta 2,000 habitantes, nenhum sabe ler, 
excepto algumas familias ricas. «Dictionnaire de la Politique» par M. 
Bloch. Verb . Ins t ruct ion primaire . — P a r a provar que ainda hoje 
o estado da instrucção apresenta em alguns departamentos algarismos 
deploráveis, veja-se o que disse este anno (1882) o ministro Ju le s 
Fe r ry em seu relatorio sobre os departamentos da Vendéa e Mor-
bihan. 
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o bom senso, que, alliado á virtude civil, por sua vez tem 
feito 110 mundo grandes cousas. Quem ensinou os nossos 
antigos munícipes a elegerem os homens selectos do seu 
tempo que lançaram os primeiros traços da administração 
local, creando a policia, n escola, o templo, o abrindo as 
entranhas do deserto ao commercio e á agricultura ? 

Em ultima analyse: o suffragio universal não pôde 
trazer damno posto em pratica ao mesmo tempo que se 
fomenta a instrucção, a liberdade da imprensa, os meios de 
associação, e outros complementos naturaes que servem 
para educa-lo. 

O habito de exerce-lo é já um grande meio de illustrar 
os povos; e, si o Estado deve á estes a instrucção gratuita, 
por isso mesmo que não paga essa divida, não lhe assiste 
o direito de remi-la tirando ao cidadão uma parte preciosa 
de sua liberdade. Não bastam os crimes que elle pune e 
emanam da ignorancia, de que o individuo não é o primeiro 
responsável? 

Supprimir ao cidadão certa qualidade de regalias, por 
que não se lhe tem ensinado o modo de exerce-las, é imitar 
o plantador selvagem fustigando a arvore que se tornou 
esteril, porque elle proprio não soube cultiva-la. 

Mony, em seu excellente livro sobre a Decentralisação, 
recorda como um dos melhores meios de moralizar o suf-
fragio universal o augmento de attribuições livres nos con-
selhos da communa, porque então os eleitores delia com-
prehenderão melhor a importancia e a vantagem de terem 
bons administradores. Com relação ás nossas municipali-
dades, lima das providencias, além de outras que se prendem 
á questão do suffragio e devem incorporar-se na reforma 
que indicamos, é coníiar-lhes o trabalho de promoverem a 
instrucção, creando escolas em toda a parte á custa de 
suas rendas; e sendo estas insuficientes, por meio de sub-
venções ou impostos, como se pratica hoje em quasi todas 
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as communas da Europa, e nos Estados-Unidos d'America. 
Purificando assim a fonte d'onde emana o seu prestigio, 

a edilidade á frente do ensino deve seguramente esforçar-so 
para receber a bonra do mandato das mãos de um povo 
illustrado e são. Tanto é verdade que, reformar pela base 
o sou systema electivo, é elevar a instituição á altura de 
seu grande destino. 



SECÇÃO XIY 

O suffragio universal impõe-se pela logiea e pelos interesses da ordem. 
—A se admit t i r o regimen censitário, não deve o eleitorado mu-
nicipal assentar sobre as bases restrictivas da Lei de 9 de J a -
neiro de 1881. — Critica da Lei n'essa parte . — Que meios lia 
de ampliar a liberdade do voto com a reducção do censo. — 
Bases de u m novo systema. 

A reforma do elemento municipal entre nós é uma 
questão que cumpre resolver com o respeito dos princípios 
e a ouzadia da franqueza. Si querem a autonomia da ins-
tituição com a lógica-por methodo, é preciso não ampliar 
somente as attribuições devidas aos corpos municipaes; mas 
alargar também a esphera do voto onde está o segredo 
do seu prestigio. O contrario disto é amesquinhar a base do 
edifício quo se procura talhar em molde mais corpulento. 

Conceder toda a liberdade de acção aos quo adminis-
tram, o negar ao maior numero dos administrados a facul-
dade de retrahir-lhès o mandato na presença dos grandes 
abusos, é excitar o arbítrio d'aquelles, e reservar para estes 
o flagello da oppressão. Ainda por este lado o suífragio 
universal impõe-se como uma garantia de ordem para o 
systema de reforma que em nossa opinião é o que mais se 
conforma com o génio da instituição. 

Entretanto, não é fóra do proposito discutirmos o as-
sumpto, encarando por outro lado a solução do problema. 
A fé que temos nos princípios não é a mesma quanto aos 
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homens politicos: uns, porque julguem o nosso paiz mal 
disposto ainda para assimilar todo o espirito da liberdade 
moderna, outros, por se convencerem que haveria inconve-
niente em adoptar o suffragio absoluto para a escolha dos 
vereadores, subsistindo o censo para a representação po-
litica, não é de crer que tão cedo os nossos legisladores se 
compenetrem das vantagens do voto universalizado. 

A enterider-sc, portanto, que a eleição municipal deve 
ser consitaria, qual deve ser 0 censo para o eleitorado 
administrativo ? 

A partir d'esse principio, que meios ha do ampliar por 
outro lado o direito de voto, de modo quo nos approxime-
mos, quanto possivel, á Índole da instituição municipal ? 

Sendo mister dar, ao menos, um passo para diante no 
systema restrictivo adoptado pela recente lei de 9 do Ja-
neiro com relação ao eleitor das camaras municipaes, eis 
aqui algumas bases accompanbadas do razões justificativas 
que julgamos dever suggerir aos quo porventura reclamem 
de nós o estudo da questão por. outra face: 

1.» 

« Para o votanto, como para o eligivel, o antigo censo 
da Constituição, art. 92 § 5.° » 

O maior attentado da lei de 9 do Janeiro contra a li-
berdade do voto foi a identificação censitana dos dous 
eleitorados que pelo regimen anterior baseavam-se na dis-
tineção fundamental dos interesses politicos e administra-
tivos. Eetrahindo o suffragio municipal á uma immensidade 
de cidadãos que antes podiam exerce-lo, e multiplicando o 
antigo eleitorado de 2.° gráu sem clevar-lhe o censo, os 
legisladores de 1881, menos progressistas por um lado do 
que os constituintes de 1823, cogitaram mais de regalias 
politicas, do que da liberdade civil que é a base de todas 
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as outras. Q) Si elevar a renda primitiva do votante, é ferir 
o principio da maior representação do povo nos negoeios 
da municipalidade, reduzi-la seria o mesmo que ir ao en-
contro do suffragio universal que se deseja evitar. O censo 
que a Constituição liavia deixado para o eleitor dos verea-
dores é, por tanto, o termo médio entro o voto absoluto o 
o systema oppressivo da lei de 9 de Janeiro. 

Quanto ao meio pratico do descriminar os dous eleito-
rados, nenhuma difficuldade haveria mediante um trabalho 
duplo de qualificação, em que fossem classificados os vo-
tantes segundo as suas cathegorias de renda, concorrendo 
uns e outros para a eleição municipal. 

2.» 

« Podem votar por si, e ser votados, os que tiverem 
21 annos de idade, ou antes delia forem por direito eman-
cipados. » 

Tomamos por medida do suffragio activo e passivo a 
maioridade civil, por que não tom mais razão de ser a 
doutrina constitucional baseada sobre a maioridade do Di-
reito pátrio do seu tempo, que é hoje obsoleto. Por outro 
lado, a jurisprudência pratica do assumpto em vários paizos 
d'Europa é: que a autonomia civil por via de regra induz 
a liberdade politica. Vota em França, na Italia, e na Bél-
gica, o que tem 21 annos; como o burguez emancipado na 
communa ingleza, e em toda a parte onde se presume que 
o homem apto para reger sua pessoa o bons tom o mesmo 
discernimento para regular a sua consciência politica. 

Quanto a elegibilidade, si aos 21 annos o cidadão entre 

(!) P a r a ser no todo liberal, devia a lei antes re fundi r o censo 
politico no municipal, do que absorver o segundo no primeiro ; ou 
manter um e outro, como estavam na constituição, si lhe parecia in-
conveniente alterar a matér ia do censo. 
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• nós é apto para o exercício do cargos públicos, porque 
exclui-lo das funcções de vereador ? 

3.» 

« O direito de voto deve estender-se ás associações e 
estabelecimentos de utilidade publica por meio de manda-
tarios. » 

O voto incorporativo, adoptado na Inglaterra, Suécia, 
Rússia, o Hungria, funda-se em razões de direito e de in-
teresse municipal immediato. As associações e estabeleci-
mentos de publica utilidade, como pessoas moraes com 
representação civil e interesses locaes respeitáveis, donde 
podem resultar vantagens para o publico, não devem ser 
indifferentes á administração do municipio. Tendo a renda 
nocessaria, o pagando impostos municipaes muitas vezos 
elevados, justo ó que exerçam também o voto collectivo 
por um mandatario de sua confiança, uma vez que este por 
sua parto possa igualmente votar como cidadão activo. 

4." 

« Com bôas razões e motivos analogos poder-se-bia 
também espaçar o suffragio aos representantes legacs dos 
menores e, interdictos. » 

Si estes merecem do Estado a protecção officiosa que 
zela dos seus baveres pela incapacidade do o fazerem por 
si, o facto do não poderem votar em pessoa não devia 
impedi-los de serem igualmente representados por seu pro-
curador legal, por isso mesmo que seus interesses civis se 
prendem mais ou menos aos da administração. A lei civil 
lhes concede tantos privilégios, porque só a lei politica os 
ha de recuzar? Nas communas da Rússia, Hungria, e do 
cantão de Berne, votam os incapazes, e em algumas delias 
até os ausentes o as mulheres, por meio de procuradores. 
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Contra o voto por mandatarios pode objectai'-se que, 
sendo o eleitorado uma funeção, é acto pessoal que a nin-» 
guem é permittido delegar. Convém distinguir: No systhoma 
de dous graus, não ha duvida, que o voto do segundo é 
um direito quo afinal se resolve em uma funeção, por ser 
já o effeito de mandato anterior, o quo não succedo na eleição 
directa, (que é a nossa hypothese) onde o suffragio tor-
na-se um direito proprio ex vi da lei somente, e não da 
vontade de ,um mandante. Si não é mais que um direito, 
desde que o legislador apenas o reconhece, mas não lhe 
imprime o caracter de uma ordem, porque não pode ser 
delegado ? 

Foi Eoyer-Collard quem sustentou na camara franceza 
do 1815 quo o eleitorado era uma funeção e não direito, 
referindo-se particularmente ao systhema electivo segundo 
a Carta de 1814; e, tanto o illustre doutrinário não quiz 
fazer disso uma theoria absoluta, que depois de 1830, ado-
ptando-se a forma directa e censitaria, veiu a reconhecer 
que o eleitorado era um direito nos limites fixadas pela lei. (2) 
A despeito disso, muito se abusa ainda hoje d'aquella 
opinião tranzitoria do velho publicista, o de tal forma que 
quando se discutia entre nós a lei de 9 de Janeiro, fez-se 
grande cabedal do mesmo argumento para convencer que, 
sendo o voto uma funeção, e não um direito politico, podia 
ser alterado independente do reforma constitucional. 

5.» 

« Podem votar por si os filhos-familias, ainda que não 
exerçam cargos públicos, uma vez quo tenham a renda ne-
cessária ; e bem assim os criados de servir. » 

A autoridade do pao que tem o filho maior em sua 
companhia não excluo a liberdade deste em relação aos 

(2) « Vie de M. Eoyer-Collard », pr. M. de Barante 
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bens de que elle é senhor o livre administrador, como não 
• impede também que seja empregado publico. Tendo a renda 

proveniente de alguma industria ou profissão, e o seu pecúlio 
reservado, porque suppor-se que lhe falta a independencia ne-
cessária para votar, quando elle a tem para assumira responsa-
bilidade civil cm certos casos e a criminal quanto aos cargos 
quo possa exercer? Suapermanoncia no grémio da familia é já 
um acto de própria vontade que tem por compensação o gozo 
daquelles mesmos direitos : como acreditar quo elle consinta 
no sequestro de sua liberdade em relação á vida publica 
quando os deveres de filuo não podem obrigal-o a tanto ? 

Já o direito romano considerava sui júris o filho-familia 
quanto aos negocios da republica, a ponto de julgal-o idoneo 
para os cargos da tutela e da alta magistratura (Lei 9." 
do Dig. de bis qui sui, vel alieni júris, sunt; e 12 § ul-
timo, de judie.) Hoje que a liberdade politica adquire cada 
dia novos supprimentos, não é que se ha do encarecer o 
goso de regalias municipaes, quando — maior ó a utilidade 
que rezulta de amplial-as, do que de restringil-as em odio 
de muitos que aliás contribuem com o seu trabalho e a sua 
intelligcncia para o bem commum do município. 

Resente-se da mesma injustiça o artigo da Constituição 
que expelliu da urna os criados de servir. Parece um estigma 
injuriante para essa classe que, preferindo o trabalho licito 
á ociosidade infamante, revéla por isso mesmo sentimentos 
de honra que ninguém tem o direito de pôr em duvida; 
tanto mais, abrindo-se na lei uma excepção em favor de 
certos criados do Paço e dos primeiros caixeiros das casas 
de commercio. Si estes, que também alugam os seus serviços, 
podem votar, porque se entende que só o criado vulgar 
vende ao amo a liberdade de sua consciência ? 

Posto que em algumas legislações se encontre acerca 
dos criados a mesma prevenção, que pôde ser ainda uma 
reminiscência odiosa da servagem de outros tempos, elles 
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têm o direito de voto em certos paizes, onde, em vez do 
abater-se, procura-se elevar a sua condição moral. E como • 
diz um publicista adiantado: « A domesticidade, imposta 
pelas exigencias da civilisação moderna, merece a attenção 
dos legisladores; e, depois que as leis politicas da maior 
parte dos povos teem feito do criado um cidadão, é- precizo 
melhorar o estado dessa classe, apropriando-lhe todos os 
benefícios da egualdade politica. » (3) 

6.» 

« Os analphabetos não serão inhibidos de votar em 
eleições municipaes. » 

Si não é nas escolas, mas no trato continuo da vida 
local que aprendemos *a conhecer os homens e as couzas do 
nosso municipio, que instrucção é precisa para o votante 
que tem apenas de escolher 110 grémio de sua parochia os 
que elle julga mais aptos para administral-a ? E não é esse 
mesmo bom senso e essa communidade de relações que o 
dirigem nos negocios privados, ensinando-lho a eleger o pa-
trono de que necessita para defender em juizo os seus in-
teresses, e a mandar subscrever por outrem os seus con-
tractos ? 

No eleitorado administrativo, nem ha interesses de Es-
tado a consultar, nem opiniões politicas de ninguém. O 
mandato ó de simples confiança privada, e deixa ao eleito 
a mais completa liberdade do pensamento e de acção nas 
deliberações do conselho. Recusar o direito de voto ao igno-
rante, não é só entregar a urna dos municipios mais atra-

(3) Becker. V. e « Diccionario Polit ico de M. Bloch. » verb : 
Domestiques.— o suflragio municipal , sobre tudo, o systema 

restrictivo vae perdendo muito terreno. Em alguns paizes até o es-
t rangeiro tem voto na eleição munic ipa l ; e a inda ha pouco na Re-
publica Argen t ina a commissão, que estudava na camara um projecto 
de reforma, admitt ia a votar o estrangeiro que pagasse 50 pesos de 
imposto, e 100 para ser elegível. 
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zados á meia dúzia de habitantes, como introduzir desde 
• logo o germen de um principio que nos levaria ao systhema 

exclusivo das capacidades: hoje bastaria a leitura com a 
escripta; amanhã exigiriam do eleitor a sorama de conhe-
cimentos de que falia Stuart Mill; depois viria a sciencia 
diplomada consummar de uma vez o monopolio do suffragio. 

A lei do 9 de Janeiro de 1881 é já um exemplo dessa 
marcha ascendente do privilegio. O senso aggravado pelo. 
rigor da prova, e supprimindo o direito de muitos, ninguém 
pôde garantir-nos que mais tarde seja antes reduzido, do 
que augmentado. Assim a disposição do artigo 8.° que do 
segundo alistamento em diante exclue o cidadão que não 
saiba ler e escrever. Ha nisto o absurdo de suppor-se que 
dentro de um anno a instrucção neste paiz attinja a uma 
maioria considerável de cidadãos , e por outro lado a in-
justiça relativa de igualar os direitos políticos dos futuros 
eleitores aos do tantos analphabetos inscriptos no primeiro 
alistamento. Nestas condições, onde está o incentivo previsto 
por nossos legisladores de excitar o povo a instruir-se para 
ter ingresso n'um eleitorado sortido de ignorantes? 

Digam o que quizerem: para que a instrucção seja 
uma das bases do systema electivo, é mister vulgarizal-a, 
antes de entrar na lei como estatuto de regalias politicas. 
Porque na America do norte alguns estados repellem o 
suffragio illetrado, e no Massachusetts, como em Conne-
eticut, chega-se até á exigir que o votante leia perfeitamente 
um artigo da Constituição ? É que em matéria de ensino 
elementar aquello paiz marcha á frente de muitos outros. 
No emtanto, esquecendo o nosso atrazo, a moderna lei tomou 
por typo aquelles Estados, desdenhando o exemplo de outros 
povos cultos quo não expcllem da urna os seus anal-
phabetos. 

Finalmente: receia-so que o voto do ignorante soja 
trahido pela fraudo ? O meio de obviar o mal não é sup-
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primir o direito, mas revestil-o de outras garantias, quando 
a penalidade não baste para impedir a cavillação. No caso, 
aliás muito raro, de não achar o eleitor pessoa de sua in-
teira confiança para lhe escrever a lista, o voto enunciativo, 
tomado pela meza á requerimento do analphabeto, seria 
talvez uma bôa providencia. 

7." 

« São elegíveis todos os que podem votar na eleição 
municipal, comtanto que tenham um anno de domicilio, pelo 
menos, dentro do municipio. Exceptuando-se : 

« 1.® Os mandatarios pelos menores e interdictos, e pelas 
associações, ou estabelecimentos públicos. 

« 2.° Os empregados municipaes, e os que, recebendo 
vencimentos do Estado, sejam de tal categoria que possam 
exercer no conselho uma influencia prejudicial á liberdade 
de suas resoluções. » 

O principio que rege a questão da elegibilidade é este : 
onde o suffragio é mais estenso, maior deve ser o circulo 
dos elegíveis; e, por via de regra, o que é apto para votar 
também o é para ser eleito. — A doutrina do art. 93 da 
Constituição, posto que inspirada n'aquelle preceito domi-
nante em quasi todo o direito publico municipal da Europa, 
tem sido até hoje falseada por leis regulamentares e por 
uma multidão do Avisos, decretando incompatibilidades, a 
ponto que nos municipios menos populosos raro ficou sendo 
o pessoal disponível para o eleitor fazer uma escolha livre 
e acertada. 

A lei de 9 de Janeiro, que pareceu limitar a incom-
patibilidade absoluta unicamente aos empregos retribuídos 
de que trata o art. 24, por outro lado já tinha virtual-
mente incompatibilisado para o cargo de vereador os muitos 
cidadãos excluídos do suffragio activo, não só por addita-
mentos que fez ás restricções do art. 92 da Constituição, 
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como pela altura do censo, pelo rigor da prova, o pela 
regeição da maioridade civil. 

As exclusões, quo julgamos indispensáveis, fundam-se 
nestes motivos: O mandatario não deve representar no 
conselho municipal pelos incapazes porque, ainda que possa 
votar por elles na eleição, como temos entendido, a questão 
muda de face quando se trata do cargo de vereadoí que, 
sendo uma funcção, não pôde ser delegada. Não excluímos 
toda a classe de empregados retribuídos, como fez o art. 24 
da lei citada, por ser nossa opinião que alguns d'elles 
podem ter assento nos conselhos sem inconveniente, e ainda 
pela vantagem dos bons serviços que podem prestar attenta 
a sua oxperiencia dos negocios, como pela necessidade de 
se deixar maior pessoal disponível para a escolha nos muni-
cípios mais pobres de aptidão. 

Quanto ao domicilio, julgamos que um anno é suffi-
ciente para se conhecer mais ou menos as necessidades do 
município, e esse mesmo ó o tempo geralmente adoptado 
em outros paizes; havendo alguns de muito menos, como 
o Estado de Nova-York, onde bastam quatro mezes. A lei 
de 9 de Janeiro, assignando apenas o domicilio que deve 
ter o eleitor, parece que quanto ao dos vereadores quiz 
referir-se aos dous annos fixados pela de 19 de Agosto de 
1846 que, além de excessivos, estreitariam ainda mais o 
circulo dos elegíveis. (*) 

8.' 

« A eleição municipal nunca se fará ao mesmo tempo 
que a de juizes de paz, ou qualquer outra; e terá lugar 

(4) É conhecida a agitação que causou em França a lei de 31 de 
Março de 1850, elevando o tempo do domicilio a ponto de despojar 
mais de u m milhão de francezes do direito de suffragio ; o que fez 
que em 1852 se restaurassem as leis de 5 de Março de 1848 e 15 de 
Março do seguinte anno, que haviam limitado a seis mezes o domi-
cilio do eleitor. 
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por escrutínio secreto, admittindo-se, porém, o suffragio 
vocal a requerimento do eleitor analphabeto, o tomando a 
meza as respectivas notas.» 

Tom mostrado a experiencia que a eleição dos verea-
dores resente-se do mesmo caracter politico, quo a dos 
juizes de paz, por serem ambas realisadas sob a influencia 
dos partidos arregimentados em torno da urna. Hoje que 
a lei nova compõe as mezas parocbiaes unicamente dos 
cidadãos que figuram na lista dos juizes de paz e seus 
supplentes, com força de maior razão a eleição d'estes con-
tinua a ter a mesma côr politica de todos os tempos. 
Alliada á dos vereadores, serão estes a expressão conse-
cutiva do partido que na outra obtenha o mesmo triumpho. 
O resultado final é cahir a municipalidade na dependencia 
dos cbefes de uma parcialidade politica com detrimento do 
interesse publico, quando a indole da instituição, que é 
puramente administrativa, não se presta a excluir de seu 
grémio os bons caracteres que, com as minorias suffocadas, 
são muitas vezes proscriptos pela intolerância dos partidos. 
A politica activa ahi é antes uma corrupção do que uma 
necessidade social; porque, não se tratando de nenhum 
d'esses problemas ou interesses geraes que nutrem a vida 
dos partidos, ficam em seu lugar as questões individuaes e 
o espirito de nepotismo que pervertem a um tempo admi-
nistradores o administrados. 

Quanto ao voto publico á pedido de algum eleitor, nos 
parece uma excepção util quo muitas vezes fará remover 
o jogo da fraude, que abusa da ignorancia, e diíficilmente 
se deixa alcançar pela pena. O escrutínio secreto é um 
beneficio para o eleitor, porque lhe deixa maior liberdade 
de votar sem o receio dos odios que surgem das candida-
turas derrotadas; mas, quando a corrupção encontra ahi 
um meio impune de illudir, e o eleitor que vae ser um 
instrumento da cabala é o primeiro a desejar a publicidade 
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do seu voto como garantia, porque obrigal-o a um sacri-
fício da consciência? Nem seria esse processo uma novidade 
incompatível com o systema: também na Áustria o voto 
em parte das communas é por escrutínio secreto, em outras 
por declaração verbal; e na Inglaterra as eleições muni-
cipaes, não havendo contestação, fazem-se publicamente, e 
no caso afirmativo por votação secreta. Na Prússia a lei 
de 30 de Maio de 1853, posto que se tentasse modifical-a 
por um projecto de 1876, admittiu igualmente que o eleitor 
votasse por lista, ou dictasse os nomes dos candidatos. 

9." 

« O escrutínio de lista, e a maioria relativa, são as 
formas que se apropriam mais á indolo da eleição muni-
cipal; bem como o prehenchimento de vagas pelos imme-
diatos em votos.» 

O suffragio uninominal, adoptado na ultima lei para a 
eleição de deputados e vereadores, pôde ser de vantagem 
para a primeira que tem a circumscripção por base, e é 
um meio de obviar o inconveniente dos muitos candidatos 
que se apresentavam por províncias, e eram quasi sempre 
desconhecidos dos eleitores; o que não succede na segunda, 
onde os concorrentes são poucos e todos residentes no 
município, que por sua estenção já limitada approxima 
sempre o candidato ao eleitor. Estranha por outro lado a 
interesses partidarios, como cumpre que seja, a eleição de 
vereadores não se ha de fazer como as outras sob a disci-
plina politica que muitas vezes cobre aspirações ineptas, ou 
sem cunho local que as recommende. Accresce, que nenhuma 
razão de preferencia obriga a aceitar n'este caso o escru-
tínio individual que ainda na eleição politica, onde parece 
mais adequado, não é isonto do inconvenientes. O voto por 
lista não só é o mais geralmente praticado, como em alguns 
paizes tende a substituir de novo o suffragio uninominal 
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desacreditado pela experiencia: sirva de exemplo o projecto 
de reforma que se está discutindo na Italia, e também nas 
camaras francezas. (5) 

Quanto a maioria relativa, e a substituição de vagas 
pelos immediatos em votos, julgamos melhor processo do 
que o adoptado na lei de 9 de Janeiro, por dispensar a ne-
cessidade de duas eleições. O systema da lei conduz á 
tyrannia do voto, ou á abstenção, desde que no segundo escru-
tínio obriga-se o eleitor a escolher entre os dous mais vo-
tados no primeiro; e os que não tiverem votado em nenhum 
destes, ou farão um sacrifício imposto á sua consciência, 
ou terão de evitar a urna por dignidade. Quando por offeito 
das abstenções o resultado da segunda tentativa for o 
mesmo da primeira, nada se adianta; e vem por fim a pre-
valecer a maioria dos votos apurados, como dispõe o § 2.° 
do art. 18 mandado observar na eleição de vereadores e dos 
membros das assembléas provinciaes. Não é isso uma inco-
herencia na mesma lei, que começa pelo desprezo da maioria 
relativa, e acaba por admitti-la, desesperando de obter o 
imaginado quociente a quo as urnas podem sempre re-
cusar-se ? 

No jogo do suffragio em vão se busca emendar os ca-
prichos do numero: o producto arithmetico de toda a eleição, 
façam o quo quizerem, será sempre uma quantidade relativa 
como consequência da variedade natural das opiniões: o 
mais é contrafazer a acção livre de um direito que não se 
pôde sujeitar á uma tabella official de algarismos, no intuito 
de harmonizar o que é vario e depende da expansão irre-
gular de muitas consciências. Foi uma inadvertência do 

(5) Depois de escripto este artigo, foi o escrutínio de lista appro-
vado em França pela camara dos deputados, posto que o senado 
condemnasse o projecto; o na I ta l ia não. fez parte da reforma, que 
se votou afinal, por ter ficado para discutir-se em projecto separado. 
Po r fim, em Fevereiro de 1881 passou na camara dos deputados o 
projecto de substituição do voto uninominal pelo escrutínio de lista. 
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legislador amoldar á eleição municipal as mesmas formas 
de processo creadas para o suffragio politico, onde é mais 
difficil obter para cada um dos eleitos certa quantidade de 
votos, desde que o interesse partidario vem de outro lado 
auxiliar o disignio da lei, fazendo concentrar a votação 
afim de evitar um segundo escrutínio. Não succede o mesmo 
na escolha de vereadores: é sempre mais expansiva e va-
riavel, porque cada um vota pela confiança que tem nos 
homens que lhe são familiares, e não é preciso que nenhum 
partido entre em combinações a pretexto de consultar con-
veniências. Exigindo-se agora o quociente de que trata o 
art. 22 da lei, é que a eleição municipal hade perder o seu 
caracter espontâneo, entregando-se a manejos indecentes 
para conseguir desde logo aquello resultado. 

Finalmente, a outra incongruência da lei foi: prehen-
cher por nova eleição as vagas abertas por morte, escusa, 
ou mudança de domicilio de qualquer vereador; ao passo 
que, em quanto se aguarda a eleição, e mesmo para os casos 
de falta de comparecimento, têm os supplentes a idoneidade 
precisa para tomarem assento nos conselhos. Segue-se que 
os immediatos em votos são também os immediatos na con-
fiança de quem os elege; então porque desprezar esses 
representantes da minoria? Que importa terem poucos votos 
para o fim de supprirem os offectivos, quando sua admissão 
no seio da camara seria até de vantagem para contraba-
lançar a influencia de maiorias perniciosas ? 

Em summa, tendo a mesma lei exigido a maioria abso-
luta de votos para a representação politica, e para a mu-
nicipal aponas o quociente calculado pelo numero dos 
eleitores presentes, reconheceu a necessidade de admittir 
as pequenas votações em respeito a Índole do suffragio 
administrativo : conseguintemente, não foi lógica em substi-
tuir os vereadores do numero por nova eleição, como dispoz 
acerca dos deputados por conveniências que se ligam a 
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interesses geraes do Estado; em quanto que as pequenas 
minorias, chamadas a representar nos corpos municipaes 
interesses variaveis e de natureza mais intima, não offere-
cem o mesmo inconveniente de entregar-se a representação 
nacional aos que não têm por si a maxima confiança dos 
eleitores. (6) 

(6) Quando enunciámos aqui estas idéas sobre os defeitos da lei 
de 9 de Janeiro , ainda não t inha ella passado pela prova das duas 
eleições geraes eprovinciaes de Outubro e Novembro de 1881, em que 
a experiencia confirmou algumas das nossas observações ácerca do 
segundo escrutínio e do quociente eleitoral. O mesmo deu-se na eleição 
municipal deste anno (1882). O novo regimen não impediu que as 
camaras municipaes cahissem na voragem das ambições partidarias, e 
que no segundo escrutínio o voto uninominal se prestasse a combi-
nações indecentes. Não fallemos na balbúrdia que seguiu-se no modo 
de verificar o quociente eleitoral contendo fracções, o que veiu 
mostrar que nem o numero immediatamente menor, nem o maior , 
exprimem exactamente o quociente da lei. Não houve accerto nisso, 
e antes creou-se uma complicação nova para o systema, sujei tando a 
formulas arithmeticas aquillo que por sua natureza não é perfeita-
mente divisível. 





SECÇÃO XV 

Constituição municipal. — Dous systemas de reforma. — Theoria do 
primeiro, objecções e vantagens. — Sua exequibilidade actual e 
com relação ao futuro. 

C O R P O S M U N I C I P A E S E S U A S A T T R I B U I Ç Õ E S 

Para so dar ao elemento municipal no Brazil uma 
organisação verdadeiramente autonoma só ha duas formulas 
radicaes a escolher, segundo as condições ethnographicas 
do paiz: 

Organizar o município ad instar da provincia, com o 
seu poder legislativo limitado á comprohensão dos interesses 
que fossem rigorosamente municipaes. 

Ou, a serem as camaras de districtos simplesmente 
deliberantes e encarregadas da administração directa, in-
vestil-as de acção mais livre, tendo por correctivo de seus 
actos a responsabilidade perante os tribunaes, e outros 
meios de garantir o interesso publico e o direito das partes. 

Constituídas no primeiro plano, é certo que teriam fa-
culdades mui amplas e grande somma de arbítrio, legis-
lando em tudo quanto fosse de seu interesse administrativo 
e economico; no emtanto, a revisão de suas leis por as-
sembléas superiores, e a sancção delias por um orgão 
de execução que houvesse de contrabalançar o poder mu-
nicipal com faculdades semelhantes ás que tem o mayor 
nas communas norte-americanas ou as dos nossos presi-
dentes em relação ás assembléas provinciaes, seriam ga-
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rantias sufficientes para assegurar os direitos do Estado e 
também os interesses das provindas. 

Seja em tbeoria, ou em suas condições de praticabili-
dade, não haveria repugnaneia em adaptar aos corpos 
municipaes uma organisação mais ou menos affeiçoada por 
esse modelo, que seria, pelo contrario, um complemento do 
systema já estabelecido em matéria do representação, onde 
a electividade associada á decretação das leis, e obedecendo 
ao methodo de nossa divisão territorial, depois de fixar-se 
no Estado, desceu á provincia com a mesma dualidade de 
constituição. Para fechar o quadro, e igualar a partilha dos 
direitos, resta organisar o municipio sobre o mesmo molde: 
elle não é somente um membro da divisão geral, como tom 
sobro os outros a particularidade de ser a cellula viva 
d'onde emanam todos os direitos políticos do cidadão. Por 
outro lado, seria ainda uma deducção lógica dos mesmos 
principios que dictaram a reforma de 1834. Onde foi o Acto 
addicional buscar a autonomia das províncias? Nos arts. 71 
e 72 da Constituição, onde se diz que o direito de intervir 
o cidadão nos negocios relativos a interesses locaes seria 
exercitado pelas camaras dos districtos e pelos conselhos 
geraes de provincia; conseguintemente, as razões de direito 
publico que converteram em assembléas legislativas os 
antigos conselhos de provincia, militam com a mesma pro-
cedência a favor de assembléas municipaes, a quem se 
conferisse poderes semelhantes, e não menos vitaes para 
o incremento dos municipios do que para o interesse pro-
vincial que mereceu a attenção exclusiva dos legisladores 
d'aquella epocha. 

Quanto a exequibilidade, nos parece que, si muitos 
municipios não estão ainda preparados para entrarem no 
gozo desse regimen, que no futuro será talvez a ultima 
expressão de nossas liberdades locaes, nada impede que nas 
capitaes de provincia e districtos mais importantes, onde 
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sobram luzes e vocações que carecem de estímulos, se pro-
curasse desde logo fundar um poder municipal pelo molde 
administrativo das -províncias. (') Quando se deu a estas 
um conselho de simples deliberação, também aos consti-
tuintes d'esse tempo a faculdade de legislar fora do circulo 
traçado pela Constituição parecia um descalabro, a vista do 
atrazo em quo se achavam muitas de nossas provindas; 
entretanto, formou-se em dez annos a convicção de que 
ellas podiam viver sem a tutela do Eio de Janeiro; e de 
facto a sua prosperidade moral e economica deve-se hoje 
em grande parte á reforma de 1834. Porque o município 
só ha de ser perpetuamente incapaz de formular por si as 
leis de sua economia? Dê-se-lhe o poder, e isso mesmo é 
que lhe ha de accrescentar a aptidão para o governo: a 
vida dos povos é semelhante a dos individuos; eleva-los á 
altura de grandes encargos, é torna-los cada dia mais hábeis 
e interessados no seu desempenho, tanto pelo habito do ser-
viço como pelo amor da própria dignidade. 

O poder municipal organisado á semelhança das pro-
vincias teria, entre outras, as seguintes vantagens : 

Destacando-se das assembléas provinciaes o que fosse de 
puro interesse das localidades, não só estas teriam em si 
a plenitude dos recursos necessários ao seu desenvolvimento, 
como ficariam aquellas desembaraçadas de infinitas minúcias, 
para se occuparem do assumptos mais transcendentes. 

Havendo em cada municipio um typo de legislação 
variavel, segundo a marcha de suas necessidades e o seu 
grau de exigencia, além da solução immediata dos negocios, 
não seriam estes regulados por essa uniformidade legislativa 
que mata o progresso das administrações parciaes, e nem 
sempre se ajusta ao modo de ser de cada localidade. 

(') Nossa opinião antes de tudo é, uma constituição uni forme 
para todos os municípios, como adiante mostraremos. A idéa que 
enunciamos acerca das grandes capitães é apenas como ensaio. 
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Com força própria, economia livre, um executivo orga-
nisado, e o prestigio da autoridade suprema, só então é que 
os municípios se tornariam centros harmonicos de resistên-
cia, onde a virilidade dos povos saberia impedir o abuso 
dos governos e até a corrupção dos partidos, desde que a 
liberdade civil satisfeita deixasse a consciência de cada um 
desembaraçada para intervir com honra na participação 
dos negocios. 

Como na provincia o pequeno parlamento tem sido o 
stagio de tantas vocações que ornam hoje a galeria dos 
nossos estadistas, também os corpos municipaes seriam 
novos theatros de emulação e incitamentos para o estudo 
pratico dos negocios. As aspirações divididas não se haviam 
do agglomerar em torno do poder central, onde o hálito 
do governo é quasi sempre um perigo para as ambições 
que despontam. 

Contra um tal systema do organisação é natural que 
se objecte com a estreiteza das circumscripções municipaes, 
que não dariam latitude e nem assumpto para um corpo de 
normas fixas em cada localidade; com a Índole das ca-
maras, que são apenas gestoras de negocios; e finalmente 
com o exemplo de outros paizes, onde as municipalidades 
não exercem poder algum legislativo. Nenhum desses ar-
gumentos teria procedencia. O que determina a qualidade 
dos direitos locaes não é a forma geographica do muni-
cípio, mas a natureza de sua constituição; e, quando fosse 
mister, accommodar sua extensão material á dos poderes 
que lhe fossem conferidos, nada impediria que, alterando-so 
a divisão administrativa do paiz, se reduzisse o territorio 
das províncias muito estensas, e se alargasse o dos muni-
cípios que fossem por demais circumscriptos. Em todo caso, 
transferindo-se para estes muitos dos objectos que o art. 10 
do Acto addicional attribuiu á competencia das assembléas 
de provincia, como fossem a instrucção publica, a desapro-
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priação por utilidade municipal, fixação de sua receita e 
despeza, impostos, empregos municipaes, e outros interesses 
que como estes não são de natureza transitória, que largo 
espaço e assumptos variados não teriam as camaras para 
fixar as leis de sua economia e administração ? 

Gestora de negocios, ou não, o certo é que a munici-
palidade no desempenho do seu mandato delibera, manda 
executar, e prescreve normas de acção aos seus adminis-
trados, Não fazem o mesmo as assembléas provinciaes, quo 
são igualmente corporações administrativas, sem que a 
faculdade' de legislar repugno com esse caracter? Pelo quo 
respeita ao exemplo de outros paizes, não admira quo onde 
o poder legislativo concentra-se no Estado, o nas províncias 
ou departamentos só ha conselhos de simples deliberação, 
também o regimen das communas obedeça ao systema geral 
admittido; o que não suecedo no norte dá America, onde 
o poder de legislar se irradia por todos os Estados da 
União: ahi as communas são soberanas quando decretam, 
e suas resoluções têm o nome de ordenanças ou byelaws 
que é mais expressivo ainda, e traduz-se por legislação local, 
segundo se infere da composição do vocábulo. E não é só 
isso; em algumas cidades, como Baltimore, Piltsburg, e 
Cincinnati, o conselho municipal divide-se até em duas ca-
maras, a dos aldermen que figura com o maire na adminis-
tração, e a dos assistant-aldermen quo é uma especie de 
camara baixa, formando ambas o que chamam alli o Common-
council d'onde emanam as leis, ou estatutos da policia, quo 
em certas communas,' como do Nova-Inglaterra e do Illinois, 
comprehendem até disposições que na generalidade dos 
paizes pertencem a policia geral. (2) 

(J) Po r exemplo: a direcção, o declive, e o t ransporte dos cami-
nhos de f e r ro ; o uso dos portos, cães, praias, e docas; suppressão das 
casas de jogo e devassidão; a forma do consumo, venda, e prohi-
biçâo de bebidas alcoolicas, etc. 
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Entro nós o que tem força de lei em cada localidade 
é o codigo de posturas, o orçamento, e a designação dos 
impostos, que não emanam de autoridade própria das ca-
maras, porque a assembléa provincial é quem as decreta. 
O mais, são deliberações tão fracas e destituídas de caracter 
peremptorio que, por via de recurso, podem ser annulladas 
pelos presidentes de provincia: d'ahi a falta de acção quo 
impede a iniciativa immodiata o a efficacia do successo. 
Entretanto, esse mesmo direito, que não se atreveram ainda 
a supprimir das poucas regalias municipaes que temos, 
qual o de proporem as camaras o seu orçamento 'e tudo o 
que diz respeito a sua policia e economia, acaso não é já 
um reconhecimento da interferencia que mais ou menos lhes 
compete na elaboração das leis provinciaes relativas a seus 
interesses privados? Esse mesmo pensamento decorre do 
proprio mothodo de classificação adoptado desde o começo 
pela Constituição do Império, onde se vê que no Titulo 4.° 
que trata do poder legislativo es-tá exposta toda a doutrina 
dos arts. 71 a 89 acerca das camaras municipaes e dos 
conselhos de provincia, ambos fornecendo á assembléa geral 
por via de proposta os elementos necessários á confecção 
das leis quo fossem apropriadas ás suas necessidades. Foi 
em virtude deste mesmo caracter que a primeira evolução 
do principio democrático transferiu para a provincia o que 
em matéria de administração pertencia á alçada do poder 
geral legislativo; por sua vez também um novo impulso do 
progresso ha de investir os corpos municipaes de autori-
dade soberana, imprimindo em suas resoluções o prestigio 
da lei e da exequibilidade peremptória. 

Tem sido essa a historia do poder em todos os tempos; 
elle se rege por uma lei sociologica de confluência passa-
geira e de retrocesso final, convergindo para o centro, e 
voltando de novo a buscar suas fontes naturaes ou primi-
tivas. Foi assim que a energia vital sahiu das communas 
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e do feudalismo na meia edade para fundar o poder do 
Estado; e, quando este se havia fortalecido até saciar a 
cubiça dos reis e supprimir a ultima liberdade dos povos, 
seguiu-se a primeira phase de retroacção com o appareci-
mento das assembléas politicas, onde de parceria com o 
Estado começou de novo a soberania popular a exercer 
uma grande parte de seus direitos retrahidos. Nestes últi-
mos tempos tem o centralismo perdido mais terreno ainda, 
e cada dia o self-government impõe limites á acção do Es-
tado no sentido de harmonisar a liberdade com o poder. 
Quando estes factores da sociologia moderna actuarem nos 
seus pontos fixos de relação, de modo que nenhuma das 
forças tenha o poder de supprimir a outra, também o mu-
nicipalismo ha de attingir ao maximum de seu desenvol-
vimento possível, e ninguém dirá que a soberania local é 
um idealismo da liberdade facciosa, excluindo a noção pra-
tica do poder e minando o Estado pela base. Neste pro-
posito não nos podemos recusar a duas observações finaes 
garantidas pela experiencia: 

Pôde um governo ser forte, e a liberdade também. Para 
exemplo do quanto vale dentro e fóra de um paiz a juncção 
das duas forças, cada uma em sua esphera e auxiliando-se 
mutuamente, veja-se como o povo inglez e o norte-ame-
ricano prosperam sem commoções intestinas, e gosam de 
geral respeito. 

Pode um paiz exercitar liberdades tão amplas no seio 
de uma monarchia, como ter a sua unidade illeza em um 
governo republicano. Isso que também se observa no re-
gimen opposto da Inglaterra e dos Estados-Unidos bastaria, 
finalmente, para responder aos que possam arguir o nosso 
plano de reformas municipaes, julgando-o mais adaptado 
ao systema federativo, do que á unidade monarchica como 
a temos pela Constituição e pela Índole dos nossos costumes. 





SECÇÃO XVI 

Segundo plano de reforma. — Bases organieas. — Liberdades muni -
cipaes indispensáveis. — Correctivos. — Justificação summaria . — 
Orçamento livre, impostos, alienação de bens, e emprestimos. 

Si a organisação municipal, tendo por base o poder 
legislativo e algumas attribuições que das assembléas de 
provincia deviam passar ao dominio do município, é a quo 
mais se conforma com as vistas da instituição e resulta 
dos mesmos princípios d'onde emanam as franquezes pro-
vinciaes, força é admittir que, a não terem as camaras o 
regimen que por direito lhes compete, o plano immediato 
na ordem da reforma é onde se deve assentar a questão 
de sua autonomia. A negar-se o mais a quo podem attingir 
na escala das regalias, é preciso quo se lhes conceda, ao 
menos, a fórma juridica que mais se avisinha d'aquelle 
typo, e não pôde ser outra senão a que se prende á estes 
princípios fundamentaes, d'onde decorrem as bases que 
passamos a expôr, e vem a ser : 

— Actividade própria ; finanças livres; e attribuições 
extensas ; embora continuem as camaras municipaes no seu 
caracter de corpos simplesmente deliberantes. — 

Entre a faculdade de legislar, que na opinião do 
muitos seria um passo por demais accelerado nas vias do 
progresso municipal, o o jugo da tutela com as restricções 

20 
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do systema vigente, o plano adoptado nas bases que se 
seguem constituo um termo médio de concessões que não 
é licito adiar por mais tempo sem trahir a verdade da 
reforma. O municipio governado por si mesmo, e abran-
gendo em sua comprehensão jurídica tudo quanto se liga 
aos seus interesses naturaes, foi o pensamento que pro-
curámos amoldar ás exigencias do direito municipal mo-
derno e ás necessidades locaes que neste paiz reclamam, 
do ba muito, a experimentação de um regimen que a 
pratica ainda não teve occasião do condemnar, para ser 
desde já eliminado do quadro de nossas reformas. 

A par de algumas larguezas que podem suscitar 
apprehensões no systema que passamos a expôr, estão 
igualmente consignadas as garantias possíveis em ordem a 
conciliar a repressão dos abusos com as vantagens da 
administração local independente. Proscrevendo a inter-
venção central directa nos negocios municipaes, e, subs-
tituindo-a por novos correctivos sem o vexame da humilhação 
e a esterilidade que ó própria dos corpos collectivos subor-
dinados, tivemos diante dos olhos este aviso da experiencia: 

Meio século de entorpecimento geral e de penúria eco-
nomica, eis o fructo que têm as camaras municipaes 
recolhido da tutela administrativa. Não basta este des-
crédito para devermos ensaiar pelo menos um systema 
novo, baseado em condições semelhantes ás que já têm 
sido provadas pela experiencia dos povos mais livres ? 

Foi n'esse intuito de esperanças que emprehendemos o 
pequeno estudo ora sujeito ao exame da publicidade. Não 
tendo a pretenção de formular um projecto em termos de 
submetter-se á consideração do corpo legislativo, o que 
incumbe á perícia dos mais autorisados, eis aqui os traços 
geraes do systema que, mediante reforma indispensável de 
alguns artigos de nossa Constituição, julgamos dever-se 
adaptar ao novo regimen dos municipios: 
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B A S E S O R G A N I C A S 

I 

« Toda a administração local dividir-se-ha em duas ca-
tegorias independentes : uma exclusivamente municipal, e 
outra governativa. 

O serviço d'esta será incumbido aos agentes que, me-
diante uma reforma geral do systema administrativo das 
províncias, devem ser creados em cada localidade. 

O que pertence á primeira cm matéria de policia e 
economia geral do município será organisado sobro as se-
guintes bases ; 

§ 

Uma camara em cada séde de município com auto-
ridade simplesmente deliberativa, composta do dez a vinte 
e cinco vereadores, cujo número será rogulado por lei 
segundo a população, e eleita por quatro annos, sendo 
renovada no segundo pela metade de seus membros. 

i 
§ 

Um chefe municipal, eleito ao mesmo tempo para todo 
o quatriennio, que será o presidente da camara e executor 
de todas as suas resoluções. .Nomeará um empregado de 
sua confiança para cada ramo de serviço geral do muni-
cípio, e nos casos de impedimento substitui-lo-ha o seu 
immediato em votos. 

§ 
Um conselho de administração em cada parochia rural 

composto de tres ou mais vereadores, segundo sua impor-
tância e população. A presidencia e a parte executiva do 
conselho serão exercidas por um administrador, também 
eleito, o assistido de empregados de sua escolha. 
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É, antes de tudo, fundamental a distincção com que 
procurámos segregar dos corpos municipaes funcções que 
por sua natureza e origem competem a agentes privativos 
do governo. Sabe-se que no interesse da centralisação tem 
a argúcia dos publicistas mantido até agora essa theoria 
anachronica de funcções próprias e delegadas, que remonta 
ao especioso systema da revolução franceza. É tempo de 
banir um prejuízo que repugna com as idéas novas, e nos 
paizes de verdadeira liberdade municipal não deslustra as 
bases do seu direito publico. As Camaras municipaes não 
têm outra qualidade de funcções além das que resultam 
do mandato, d'onde emana o principio de sua natural 
eompetencia; fundi-las com outras, que se dizem delegadas 
e são de natureza estranha, não é só desvirtuar a indole 
da instituição, como sacrificar os interesses de um e outro 
lado do serviço: quanto ao governo, por que não colhe 
vantagens confiando ás Camaras o que seria desempenhado 
com outra proficuidade e harmonia de vistas por agentes 
de sua immediata confiança; quanto a estas, por consu-
mirem grande parte de sua actividade que podia em-
pregar-se na gestão exclusiva dos seus proprios negocios, e 
ainda escravisadas por uma jerarchia severa onde, a pretexto 

de fiscalisar attribuiçõès delegadas, e armado da suspensão 
< 

administrativa, teria o governo outros tantos meios de 
opprimi-las no interesse do algum capricho official ou de 
meras conveniências politicas. 

Organisando um executivo municipal distincto do ele-
mento deliberante, o dando administração própria á cada 
uma das parochias, não fizemos mais do que attender á 
duas necessidades sobre que os nossos publicistas de ha 
muito se acham de accôrdo: a primeira, porque divide o 
trabalho, fixa a responsabilidade, e torna a acção mais 
immediata ; a segunda por que, sendo uma inferencia lógica 
do systema de administrar de perto, satisfaz o interesse 
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local em todas as suas relações de harmonia absoluta e de 
variedade ' relativa. O que temos de justificar mais deti-
damente, por ser matéria opinativa, é a renovação biennal 
dos vereadores, e a escolha do chefe executivo. 

Demonstra-so a utilidade da renovação parcial pelo 
que succede commummente no fim de cada quatriennio. 
Sendo raro o vereador que volta a occupar a sua cadeira, 
os novos eleitos, quando não desfazem por systema ou 
deixam no olvido muitos projectos elaborados pela expe-
riencia de seus antecessores, consomem grande parte do 
tempo em um noviciado esteril, por não terem a seu lado 
quem sustente o espirito das administrações transactas, e 
forneça elementos de informação methodica. O meio de 
consegui-lo é manter no seio da camara a metade, ao menos, 
de seus representantes no fim de dous annos, e, retirando 
a outra para consultar as urnas, refundir em um só corpo 
elementos de progresso e de estabilidade que se harmo-
nizem no interesse de um estudo mais reflectido e proveitoso. 
Pascaud diz bem : « o systema da renovação parcial constitue 
uma verdade administrativa: só elle pôde conservar as 
tradições municipaes e imprimir na gestão dos negocios 
esse espirito de conformidade que nasce da experiencia ; 
servindo ao [mesmo tempo de contrapeso necessário á mo-
bilidade do suffragio, e dando á administração das com-
munas a permanencia que é natural a certa ordem de 
interesses. » 

Não desconhecemos quo semelhante systema, applicado 
á representação politica, tem contra si a autoridade de 
publicistas muito respeitáveis ; posto que Lavelaye, e outros, 
ainda assim o tenham defendido com argumentos de corta 
relevancia; ao passo que, adoptado na mór parte dos con-
selhos municipaes da Europa, não consta que tenha sido 
de effeitos perniciosos. Na Hespanha, Italia, Suécia, Prússia, 
Inglaterra, Hungria, e Bélgica, apenas com algumas va-
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riantes quanto ao tcmpio e ao numero, a renovação parcial 
dos membros da municipalidade tem, pelo contrario, prestado 
bons serviços á administração das eommunas. O processo 
da substituição é este: no primeiro periodo faz-se pelo 
sorteio, do segundo em diante retiram-se os mais antigos. 

Duas palavras sobre o modo por que fizemos nomear 
o agento municipal executivo. A não ser imposto pelo 
governo dentro ou fora da camara, o que repugnaria com 
a essencia do nosso programma, só tínhamos um destes 
dous alvitres a escolher: confiar sua nomeação á própria 
camara, Ou liga-lo a um mandato popular expresso para o 
cargo. No primeiro caso, feitura dos vereadores que podiam 
destitui-lo, nem teria a necessaria elevação do vistas para 
obrar e assumir responsabilidade própria, e nem para mo-
derar a acção do elemento deliberante, que em assumptos 
de certa importancia julgamos que deve ser uma medida 
do alta conveniência: o segundo nos pareceu preferível 
por que, antes de tudo, sendo a municipalidade composta 
de dous poderes distinctos e igualmente importantes, não 
ha razão para que um venha mais directamente do povo 
do que o outro; fôra isso quobrar a harmonia do principio 
electivo que deve dominar em todas as bases do systema. 

I I 

As camaras municipaes, além de outros actos de admi-
nistração ordinaria constantes de lei regulamentar, terão 
autonomia deliberativa ácerca dos objectos seguintes : 

§ 

Fixar a receita e despeza do municipio; crear impostos, 
applicando o seu producto como convier ás necessidades do 
serviço; e contrahir emprestimos, recorrendo a outras ope-
rações de credito indispensáveis á realização do obras ou 
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emprezas de maxima importancia. A matéria tributável e 
os limites do emprestimo serão definidos por lei. 

§ 
Resolver em casos do necessidade, ou de alto interesse, 

a alienação, troca, ou hypotheca dos immoveis, destinando 
a lei a applicação que deve ter o producto dos bens alie-
nados ; e, quando convenha a sua conservação, afora-los, ou 
arrenda-los, como julgarem conveniente. Bem assim, adquirir 
a titulo gratuito ou oneroso os immoveis que forem de 
utilidade reconhecida. 

§ 
Reclamar do Estado, ou da provincia, os fundos de 

raiz que a estes compete ceder, ou consignar o equivalente 
em seus orçamentos, afim de se constituir um patrimonio 
para as camaras que não o tiverem. 

§ 
Verificar por si os casos de utilidade municipal, o pro-

ceder á desappropriação nos termos da lei. 

§ 
Regular suas posturas, definindo a lei a qualidade das 

penas e o máximo de sua applicação, bem como o processo 
devido nos casos de infracção. 

§ 
Ter a seu cargo o fomento e a direcção do ensino 

publico, creando escolas e outros estabelecimentos de ins-
trucção á custa de suas rendas ou de impostos privativos; 
e, quando insufficientes, por meio de subvenções annualmente 
votadas pelo Estado ou pela provincia. 

§ 

Exercer em sua plenitude o direito de petição; repre-
sentar por si, ou a requerimento dos povos, contra 03 
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attentados feitos á Constituição e ás leis por funccionarios 
do qualquer ordem dentro do município; o promover sua 
responsabilidade nos devidos termos. 

§ 
Proceder ao alistamento e á revisão annual dos elei-

tores municipaes, e julgar da validado da eleição dos 
vereadores que houverem' do servir na camara subsequente. 
Rever também a lista dos jurados; e organisar todos os 
annos um corpo de guardas municipaes para o serviço de 
sua policia. 

§ 
Prover a outros empregos municipaes, que além dos já 

existentes, forem reclamados pelas necessidades do serviço ; 
e assignar ordenado aos serventuários respectivos com di-
reito de exonera-los, sem quo possam reintegrar-se por 
interferencia de qualquer outro poder. 

§ 

Associar-se a outras municipalidades afim de realizarem 
alguma obra ou estabelecimento de utilidade commum, o 
de representarem aos poderes do Estado sobre tudo que 
convier aos municípios respectivos. 

§ 
Quando se projecte algum desmembramento de terri-

tório do seu município, ou a suppressão deste para 
incorporar-se a outro, fazer-se ouvir na assembléa respectiva 
que não discutirá o assumpto sem um memorial da camara 
interessada, expondo os motivos do seu assentimento ou 
opposição ao projecto. 

Em todo o caso, far-se-ha rigoroso inquérito ouvidas 
as partes, e, pela secção que se tento desmembrar, uma 
commissão composta do juiz de paz, do parocho, e mais 
alguns membros escolhidos pelos eleitores nella residentes. 
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Em casos de demarcação a Camara interessada far-se-ha 
representar por um commissario seu, afim de reclamar o 
que convier, impedindo pelos meios de direito a demarcação 
quando exceda os limites da lei decretada. O mesmo, 
quando se trato de aviventação de divisas. 

§ 

Ter iniciativa nas jtropostas de divisão civil e eccle-
siastica do município, ou mudança de sua séde, offerecendo 
á assembléa provincial os projectos que julgarem conve-
nientes, uma vez que estejam de accôrdo com as leis 
respectivas. 

§ 

Eeclamar, quando fôr justo, contra a repartição da 
contribuição directa pelos municípios a que se refere o 
§ 6.° do art. 10 da Lei de 12 do Agosto de 1834, quando 
tenha isso de realizar-se. 

§ 

Instituir nas parochias urbanas commissões adminis-
trativas limitadas a certos ramos de serviço com attribuições 
que poderá dolegar-lhes, conforme o interesse publico o 
exigir. 

Animar o espirito de associação em tudo o que fôr a 
bem do progresso local, podendo instituir prémios, tomar 
acções e mesmo garantir algum juro a emprezas que offe-
reçam condições de successo e de vantagem reconhecida. 

§ 
Como despeza obrigatoria, destinar em seu orçamento 

verba expressa para serem publicados em periodico seu, 
ou subvencionado, todas as resoluções da camara, relatorios, 
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actos do executivo o outros expedientes, logo depois do 
consummados ('). 

I l l 

Todas as resoluções das camaras que versarem sobro 
augmento, ou creação de novos impostos superiores á terça 
parte dos já decretados; compromissos, ou despezas exce-
dentes á sua renda ordinaria; alienação e hypotheca de 
immoveis; regulamentos de policia e economia municipal; 
dependem para sua execução das seguintes formalidades: 

§ 
Approvação pela maioria absoluta da camara, estando 

presente o numero total dos vereadores, e na falta os seus 
supplentes. 

§ 

Publicação dos actos respectivos pela imprensa por 
oito a quinze dias, conforme a urgência das resoluções, 
durante os quaes poderá o presidente, na qualidade do 
chefe municipal e orgão do executivo, quando tenha fun-
damento, representar por escripto á mesma camara contra 
alguma das decisões tomadas, uma vez que sua reclamação 
venha coberta com a assignatura dos eleitores em numero 
igual ao dos vereadores que tiver o municipio. 

§ 
Não havendo reclamação dentro do prazo, as decisões 

da camara serão exequíveis de pleno direito. No caso aflir-
mativo será o acto reconsiderado, e tom a camara o direito 
de confirmar a resolução anterior, se for apoiada pelos 
dous terços de votos de todos os vereadores do numero. 

( ') P a r a complemento das attribuições das camaras no que res-
peita a pormenores, o projecto do Sr. Conselheiro Paul ino contém 
disposições úteis que não duvidaríamos aceitar, eliminada a tutela e 
outras dependencias quo não se conformam com as nossas bases. 
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§ 

Os vereadores que em qualquer dos actos contidos na 
na base 2." tomarem resoluções contrarias á lei, attentando 
contra algum direito garantido ao cidadão, sujeitam-se á res-
ponsabilidade civil e criminal perante os tribunaes de jus-
tiça. Dos aggravos que fizerem no uso legal de suas 
attribuições cabe recurso para o tribunal administrativo, 
que se deve crear nas províncias, composto do juizes inde-
pendentes, e inamovíveis, o tal recurso terá lugar somente 
quando se trate do interesses offendidos ou do direitos que 
não sejam civis ou politicos, porque a respeito destes o 
recurso irá aos tribunaes de justiça. No caso de serem os 
impostos offensivos dos geraes e provinciaes, cabe o direito 
de reclamação ao agente do governo no município. 

As attribuições que deixamos substanciadas são as quo 
entendem mais directamente com a autonomia das carnaras. 
Exercidas pelo methodo correctivo acima proposto, cremos 
suficientes para fazerem da liberdade municipal um poder 
necessário e tão forte para o bem, como incapaz do grandes 
abusos. Fundamentemos por alto as suas faculdades prin-
cipaes : 

Orçamentos. — Ninguém sabe melhor o quo é preciso ter 
em caixa e despender com a fazenda, própria ou alheia, do que 
o encarregado da sua gestão. Si foi por amor deste prin-
cipio que se deu ás Camaras municipaes o direito de propor 
os seus orçamentos, como entregar á administração superior, 
quo nada conhece das precisões locaes, o arbitrio do mu-
tilar a esmo cada uma das suas verbas, e regular com 
avareza impertinente o modo de sua applicação ? Supprimir 
pela argúcia o que se concede apenas por ostentar o res-
peito do um principio que não se pódo atacar de frente, é 
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um recurso de estrategia que não se compadece com a 
seriedade dos que legislam. A bolsa livre é uma necessidade 
para quem rege os proprios negocios.. Si a fazenda muni-
cipal não é das Camaras, muito menos da província: per-
tence aos munícipes que, assim como têm a liberdade de 
eleger os seus mandatarios, são os únicos que podem 
fiscalizar o modo de seu desempenho. A régia das finanças 
locaes pelo governo da província termina sempre por 
excessos do regulamentação que equivalem a nada permittir 
ao bom arbítrio das municipalidades, ainda as mais capazes, 
como se observa na legislação orçamentaria de muitas a 
quem não é licito dispor de saldo algum, por mais insigni-
ficante que seja, no fim de cada exercício; attender a 
qualquer despeza imprevista, e tendo ainda de esperar a 
approvação dos orçamentos, que muitas vezes se retarda 
com grande prejuízo para a receita, por transtornar com-
pletamente o serviço da arrecadação. Encerrado o exercício, 
ficam as camaras de mãos atadas : paralysa-se tudo; e, 
nem siquer, é legal a autoridade que se arrogam os presi-
dentes de província de mandarem vigorar o orçamento 
anterior (2). 

Impostos e operações de credito. — Em sua origem o 
direito de impôr foi sempre uma regalia das cidades. Cen-
tralizou-se no Estado romano pejo egoísmo de seus impe-
radores. (( Yectigalia sine imperatorum precepto, neque 
preside, neque curatori; neque curce, constituere licet» era 
o que dizia o Digesto. Referindo-se ás communas da meia 
idade, escreveu De Drasch: « Transformando em impostos 
municipaes as contribuições que eram percebidas pelos 
senhores, introduziram as cidades uma organização regular 

(2) O ar t . 13 do Acto addicional exclue sua participação nos 
orçamentos municipaes. N e m podem supprir a fal ta da lei em caso 
a lgum. 
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em suas finanças, baseada sobre os dous prineipios da vo-
tação do imposto pelo contribuinte, o da conta do seu 
emprego pela administração; sendo esse o systema finan-
ceiro que veiu a servir de modelo ao Estado constitucional 
moderno. » 

O quo foi extorquido ao direito publico das cidades 
tende a voltar á sua origem. Hoje não ha paiz algum de 
liberdades municipaes consolidadas, onde a taxa dos im-
postos deixe de ser uma prerogativa das communas; e, 
segundo Leroy-Beaulieu, isso é o que pôde dar uma medida 
exacta do progresso e da força vital das nações. Na In-
glaterra, apenas com o maximum fixado por lei, com a 
vigilancia dos proprios contribuintes, e a responsabilidade 
perante a justiça commum, tem o conselho municipal dos 
borougs plena liberdade em matéria do imposições. Para 
certa ordem de despezas houve sempre uma taxa especial; 
e, quando insuficiente, recorria-se ao baroug-rate, que não 
tem applicação determinada e hoje por meio de augmentos, 
juntamente com a taxa dos pobres, substitue aos poucos o 
systema da especialisação (3). Nos Estados-Unidos também 
ha um imposto livre para cada necessidade do serviço; e, 
logo que se decreta alguma obra, vota-se a taxa correspon-
dente. No geral, ha um limite marcado por lei; mas em 
alguns Estados, como New-York e Massachussets nem ha 
essa condição quando se trata de occorrer a despezas obri-
gatórias. 

Nos paizes em que o legislador não permitte a mesma 
liberdade, é que em grande parte reina um certo egoismo 
que não tolera a concurrencia dos municípios com o Es-

(3) Distinguem-se as taxas especiaes com estes nomes : water 
rate; wacht rate; lighthing and paving rate ; museurn rate ; lunaticks 
asylum rate ; e algumas outras que se podem ver na grande obra de 
Gneist — «Constituição communal da Ing l a t e r r a» , ou na de Leroy-
Beaulieu — « Administração local », 
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tado, suppondo que isso pode tornar os impostos geraes 
mais repulsivos. Entre nós, se a provincia exerce já esse 
direito sem offensa do Estado, porque não ha de o muni-
cipio disputal-o nas mesmas condições do mutuo respeito 
que se devem guardar na percepção de suas rendas ? A 
perseverança do legislador é o meio do resolver o pro-
blema : acabe-se com essa confusão deplorável do nosso 
systema de impostos por meio de uma lei geral de classi-
ficação de rendas, da matéria tributável e dos limites que 
devem ter as taxas do municipio. Então haveria opportu-
nidade para, mediante uma partilha equitativa, municipa-
lizar-se algumas rendas geraes e provinciaes que por sua 
natureza devem pertencer ao cofre dos municipios. Em 
todo o caso, creados impostos privativos para as munici-
palidades, tanto os directos, de que ellas pouco se utilisam, 
como os indirectos cuja matéria é tão largamente explo-
rada pela receita geral e provincial, não só habilitavam-se 
as camaras de meios de subsistência devidos unicamente á 
energia da sua actividade, como exonerava-se o Estado ou 
a provincia de sustentai-as á custa de maiores sacrifícios, 
e apenas com alguma obrigação de soccorrel-as quando, 
pela escassez da matéria tributável ou por circumstancias 
peculiares a certos municipios, carecessem de auxilio es-
tranho, como aconteceu a muitas províncias suppridas polo 
Estado, ainda depois do Acto addicional e da partilha de 
rendas feita pela Lei de 31 de Outubro de 1835. Quando 
fosse preferível accudir ás urgências locaes sem esse des-
falque da renda geral, havia o recurso das taxas addicionaes 
que em França, na Áustria c na Prússia, convertem-se em 
benefício das communas. 

No relatorio offerecido ao corpo legislativo em 1879 
pelo então ministro da fazenda, onde se encontra um bello 
estudo ácerca da classificação de impostos, inicia-se a idéa 
de abandonar ao alvitro das assembléas provinciaes a desi-
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gnação dos impostos quo devem caber aos seus municipios, 
e esse mesmo parece ter sido o pensamento do autor da 
Provinda. Entendemos, porém, que mais garantias de equi-
dade na distribuição, e de permanencia na lei, haverá em 
um trabalho simultâneo feito pelo corpo legislativo, onde, 
mediante os elementos necessários de informação, ao lado 
da matéria tributável para o cofre geral e das províncias, 
ficasse, desde logo, assentada a que se houvesse de dar em 
partilha aos municipios. Nem as assembléas de província 
teriam occasião de retrahir no interesse do suas rendas a 
matéria contribuinte a que as municipalidades tivessem 
direito, e nem estas ficariam na dependencia de leis ephe-
meras o revogáveis a capricho de cada província. A ma-
xima vantagem das reformas que pede o nosso systema 
municipal está exactamente em libertal-o n'esse e outros 
respeitos de uma tutela que tem sido em grande parte a 
causa de sua decadencia. 

Quanto ao empréstimo, e outros meios de supprir pelo 
credito a insuficiência da receita e evitar a aggravação 
dos impostos, tão pouco se deve recusar ás camaras mu-
nicipaes uma certa largueza. Cada emprestimo depende 
até agora de autorisação especial da assembléa que res-
tringe as clausulas do contracto, a ponto de tornal-o muitas 
vezes irrealizável em prejuízo de alguma obra util que se 
poderia effectuar havendo mais liberdade no modo de 
levantar a quantia precisa. Quem melhor do que a admi-
nistração local pôde fiscalizar as vantagens do juro, do 
tempo do reembolso, e do interesse publico ligado a uma 
emproza que pode ser muitas vezes medida de necessidade, 
como o abastecimento de agua potável, a abertura de 
uma estrada, ou de um canal, e outras construcções do 
mesmo genero ? Independente de autorisaçõos especiaes 
e apenas com limites razoaveis, têm vários conselhos mu-
nicipaes da Europa a necessaria liberdade para contrahir 
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emprestámos. Na Baviera restringe-se a 1,000 fr. para as 
communas de 2,500 habitantes, e vae até 20,000 fr. para 
as de mais de 20,000 almas. Na Áustria é livre o emprés-
timo que não excede a renda de um anno; e em França, 
a despeito do seu regimen de centralisação, a lei de 1867 
acabou com o antigo systema das autorisações parciaes, 
admittindo os emprestimos que forem reembolsáveis em 
doze annos pela renda commum e em cinco pelos cêntimos 
extraordinários. A municipalidade de Lisboa, que não é 
das mais livres, acaba de recorrer a um emprestimo de 
1,000 contos para obras de grande vulto, emittindo titulos 
de 90$000 nominaes com juro de 5 °/0, a começar em Julho 
de 1885, e amortização em 30 annos; tendo os tomadores 
d'esses titulos de pagal-os em quatro prestações mensaes, 
e sendo o ultimo no fim de 1881. Feita a adjudicação, o 
producto do emprestimo terá de ficar em deposito nas 
caixas do negociador a juro de 5 °/o P a g° a 0 município. 
Qualquer desses systemas, som o impecilho da tutela, po-
deria obviar entre nós os muitos embaraços que tolhem 
a prosperidade do nossos municípios. (4) 

Alienação de immoveis.— A propriedade municipal d'estes 
bens já tinha sido reconhecida pelas Ordenações portu-
guezas, posto que o Decreto de 20 de Maio de 1734 os 
sujeitasse ao domínio da coroa, declarando que o senado 
das camaras era apenas usufructuario d'elles. Entre nós são 
consideradosproprios municipaes; e, tendo as camaras a 
mesma pessoalidade jurídica das províncias, a cujas assem-
bléas cabe o direito de regular unicamente a administração 
dos bens provinciaes, com que fundamento estendem ellas 
sua autoridade sobre o patrimonio dos municípios? Nem 

(4) E n t r e nós algumas camaras tem já emittido titulos para paga-
mento de dividas, como a do lieoife auetorisada por Por ta r ia presi-
dencial de 12 de Jane i ro de 1882 para emitt ir titulos de 200$000 a 
j u r o de 7 °/o segundo o orçamento vigente. 
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o Acto addicional lhes deu semelhante attribuição; apenas 
a Lei do 1.° de Outubro de 1828 (art. 42) referiu aos 
futuros conselhos geraes o direito do auctorisarem a venda 
e o aforamento de taes bens, sendo que o simples facto de 
serem elles substituídos por assembléas de • provincia não 
era bastante para se investirem estas de attribuições que 
não lhes foram expressamente conferidas pela Lei de 12 de 
Agosto de 1834, art. 11 § 4." que só se refere a bens pro-
vinciaes. 

Cumprindo docentralisar o municipio, como foi decen-
tralisada a provincia quanto a gestão do seus bens, con-
servar ainda esse vestígio de tutela, quo remonta a uma 
lei do codigo justinianneo, seria offender a razão por amor 
dessa jurisprudência que, sábia a outros respeitos, em 
assumptos de liberdade politica sophismava todos os absurdos 
para servir ao capricho dos eezares. (4) 

Faz-se muito cabedal do perigo a quo se expõe as 
finanças do municipio com o regimen de liberdade que lhe 
attribuimos. Seria prejulgar de factos que ainda não se 
deram n'este paiz, e de que não ha exemplos clamorosos 
nas municipalidades mais livres. Com limites postos na lei 
quanto ás taxas municipaes, aos emprestimos, alienação de 
bens; e ainda sujeitas as camaras ao voto suspensivo do 
chefe municipal, á responsabilidade, e ao recurso dos aggra-
vados conforme o nosso plano, o que se pôde receiar dos 
interesses da fazenda municipal ? 

O que demonstra a experiencia é que nas municipali-
dades mais livres são menos frequentes as desordens finan-

(4) Veja-se o que dissemos no L.° 2.° Secç. V I I I a proposito da 
Lei 3.a do Cod. just . de vendit . reb. civit . que t ransmi t t iu para o 
direito publico das monarchias subsequentes o regimen da tutela m u -
nicipal que se pretende accommodar á Índole do nosso século. Também 
na Secç. X nos occupámos mais largamente da propriedade muni -
cipal e de sua independencia histórica. 

21 
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oeiras. Não so tom arruinado as communas inglezas, onde 
os conselhos municipaes estão isentos da tutela; o o mesmo 
se observa nos Estados-ITnidos, fora algumas excepções, 
como a do Nova-York quo se deu ha mais do dez annos, 
o refere Pascaud talvez com corta exageração. Pelo con-
trario, em França as communas, posto quo tuteladas, 
oneram-se do dividas como so pôde ver nesta resenha abre-
viada que extrahimos de Yictor de Erasch: « Em 1869 im-
portava em 573,749,892 fr. a divida total das communas 
francezas, exceptuando a de Pariz ; entretanto, em 1862 o 
passivo delias tinha sido de 341,428,501 fr., o que dá no 
período de sete annos um accrescimo de mais do 232,000,000 
de fr. Não é ao regimen liberal da lei de 1867, continua o 
mesmo escriptor, que se deve attribuir aquolle augmento, 
mas á falta do uma autonomia bem regulada, pois que a 
representação municipal em França não tem poder bas-
tante para que nella so desenvolva o sentimento da res-
ponsabilidade, e mais ainda porque o maire não responde 
perante a communa quanto aos actos do sua adminis--
tração. » (5) 

Si os desastres financeiros fossem uma consequência 
das franquezas municipaes, onde haveria mais desbarato 
do quo nas communas libérrimas da Suissa, que entretanto 
são geralmente bem administradas? Nos cantões mais pobres, 
e onde reina maior ignorancia, como no Yalais, Tessin, 
Grisons e Appenzell, as communas vivem como Estados 
soberanos, e tão fartas de immunidades a ponto de poderem 
abrir casas de jogo á custa dos dinheii'os públicos. Ahi 
mesmo ha factos que abonam alguns excessos da adminis-
tração, como o que vem referido no excellente livro de 
Hepwort Dixon a proposito da communa de Saxon que, 

(5) « L a Coramune ot son systeme íinaneier en France ». Cap. 6." 
pag. 157. 
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vendendo a uma companhia estrangeira o direito de esta-
belecer em seu território jogos públicos, teve a fortuna de 
ver affluirem para alli mais de quatro milhões de francos 
do estrangeiro, o que melhorou muito a sorto dos seus 
habitantes. (6) 

Qualquer que seja o modo da actividade humana, diz 
Mony, não ha que duvidar do poder, como dos benefícios 
da liberdade; e o melhor meio de fazer a educação das 
communas por via da responsabilidade é permittir que 
ellas se administrem, aventurando-se a toda a sorte de 
perigos. Laboulay foi mais explicito: «deixai que ellas 
tenham a liberdade de se arruinarem; isso mesmo é o que 
pôde engrandecei as : uma vez responsáveis, acharão em si 
próprias aquelle estimulo que mantém o homem nas vias 
da razão, e protege-o contra suas imprudências.» 

Dissemos que não havia entre nós exemplo de malver-
sações devidas a essa liberdade municipal, que não pos-
suímos para. termos razão de condemnal-a; mas ha uma 

* cousa peior do que todos os abusos inherentes á liberdade, 
e vem a ser: esse estado de penúria contínua que impos-
sibilita muitas de nossas Camaras de satisfazerem até o 
ordenado de seus empregados. O que é mais deplorável, 
um ou outro caso de perturbação financeira por desper-
dícios, ou a miséria permanente por falta de recursos e de 
uma iniciativa creadora ? Não ha camara mais adstricta 
á regulamentação fiscal do governo do que a do município 
neutro : no emtanto, ainda ha pouco vimol-a implorar do 
corpo legislativo subsídios para acudir ao péssimo estado 
do suas finanças. Onde estão as virtudes da tutela ? 

(') o L a Suisse Contemporaine» (traducção franceza) , pag. 67. 





SECÇÃO X V I I 

Justificação de outras faculdades municipaes. — Regulamentações de 
pol ic ia .—Instrucção publica. — Revisão eleitoral e alistamento de 
jurados. — Divisão de districtos.— Associação de municipios.—Di-
reito de petição. 

Longe iria o nosso estudo, si o i"eceio de tornal-o fas-
tidioso nos não impedisse de examinar mais detidamente 
cada uma das faculdades que cumpre liberalizar aos nossos 
corpos municipaes. Na opinião de muitos é aridissimo este 
.assumpto; para outros, a synopse é o methodo mais 
supportavel, porque dá o extracto do um. systema que á 
critica de cada um compete desenvolver. Preferindo este 
alvitre, continuemos a resumir nossas justificações. 

Regulamentos de policia.—A interferencia que se attribue 
á administração superior na confecção dos regulamentos de 
policia municipal funda-sc em duas razões arguciosas: o 
abuso que as municipalidades podem fazer desse direito, e 
ser elle uma funcção delegada. Provaria de mais a primeira 
porque, si as camaras podem em seus regulamentos ferir 
alguma lei ou interesse geral, também a autoridade que 
tenha de approva-los pode regeitar alguma postura de evi-
dente utilidade para o municipio, ou emenda-la para peior. 
por isso mesmo quo não conhece de perto as suas necessi-
dades. Neste caso, que recurso têm hoje as camaras contra 
esse abuso das assembléas provinciaes com relação ás pos-
turas ? 
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0 segundo argumento carece de exactidão porque, já 
o dissemos, as camaras municipaes não exercem outras 
funcções além das que resultam do mandato; e, ainda que 
entre nós se admittisse a distincção de funcções próprias e 
delegadas, que é puramente franceza por vir das Leis 
do 14 de Dezembro de 1789 e 1G-24 de Agosto de 1790, 
o artigo 5.° da primeira foi o mesmo a reconhecer entre 
as funcções próprias do poder municipal o cuidado de fazer 
que os habitantes da communa gosem de uma bôa policia. 
.Mentem hoje a essa classificação fundamental de seu di-
reito publico aquelles que, como Mauricio Blok e outros, 
no empenho de legitimar a tutela da policia municipal sus-
tentam, uns que esta constitue attribuição delegada, outros 
que é um mixto de delegação e de direito proprio. 

Em nossa opinião foi Savary quem melhor compre-
hendeu a natureza desse direito, justificando cm 1866 
um projecto de reforma em que se attribuo aos conselhos 
municipaes a faculdade de regulamentar a sua policia inde-
pendente de autorisação superior. Eis aqui os seus argu-
gumentos: « A quem compete administrar cabe o direito 
de regulamentar; e, sendo a policia de cada localidade 
variavel segundo os costumes e as necessidades de sua po-
pulação, não podia o legislador decreta-la som ferir muitas 
vezos interesses locaes respeitáveis. É por isso que taes 
regulamentos devem ser confiados aos conselhos municipaes, 
que nesse ponto exercem em segundo grau nma especie de 
poder legislativo. » (') 

Não so diga que a applicação litteral destes princípios 
impediria entre nós o meio de frustrar qualquer abuso de 
regulamentação por parte das camaras municipaes; porque, 

( ') « U n proj . de Loi sur la Decentralisation » — Livro 6.° Tit . 2.° 
pag. 153 e seg. Veja-se também Henr ion de Pensay. —« Pouvoi r m u -
nicipal ». Pag . 188. 



311 

ainda neste ponto, a responsabilidade criminal seria bas-
tante para reprimi-lo. Quando alguma postura infringit-se 
lei expressa, ou qualquer direito do cidadão, e fosso a suft 
matéria sujeita aos tribunaes por queixa ou acção do minis-
tério publico, uma vez conhecida a sua illegalidade, deixaria 
de ser obrigatoria. Assim é que nos paizes de verdadeira 
liberdade se deve conjurar os abusos da administração, em 
vez de tolher o seu movimento polo simples motivo de poder 
exorbitar da sua esphera. Nos Estados-Unidos a regula-
mentação da policia local está no todo entregue aos towships 
o aos conselhos municipaes das cidades; e, como já obser-
vámos, até a policia geral a certos respeitos faz parte de 
suas attribuições nos Estados da Nova Inglaterra, do Illinois, 
e outros. Só os tribunaes de justiça podem annullar por via 
de reclamação as disposições regulamentares que forem 
contrarias á alguma lei do paiz, ou inteiramente desar-
rasoadas. 

Instrucção publica.— Poucos interesses lígam-sc tão es-
treitamente ás condições vitaes do município, como esse que 
se prende á arte do formar o cidadão para o serviço do 
seu paiz. Antes cie influir no sentimento publico e lias re-
lações geraes da grande sociedade, a instrucção popular 
identifica-se com a cxistencia municipal em todas as formas 
do seu desenvolvimento civil o politico. « A justiça, adverte 
Horácio Mann, tem do pedir-lhe o testemunho probo e o 
jurado exclarecido; o Estado e a commnna, o voto livro c 
consciencioso; por fim, a sociedade inteira ó d'ahi que 
aguarda a intelligencia necessaria para o desempenho de 
todos os mais encargos inherentes ao titulo de cidadão, •> 
Assim é que o interesse immediato por um lado, o por 
outro a variedade das condições locaes, impõe ás municipa-
lidades o direito do regular o ensino publico e de votar 
os meios necessários para o seu costeio, não sendo dispensada 
a província do auxiliar esto ramo do serviço administrativo 
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d'onde a seu turno aufere vantagens que fôra ocioso referir. 
Em quasi todos os paizes da Europa a despoza com a 

instrucção local é obrigatoria para as communas, a quem 
o Estado subvenciona, mais ou menos, assumindo em troco 
deste beneficio o direito do inspecção. Entretanto, o sys-
tema que nos convém preferir é o dos Estados-Unidos que, 
no dizer de um publicista, souberam attingir a perfeição ideal 
em matéria de educação. Si nossas municipalidades não 
puderem desde logo instituir um curso de estudos que, além 
das matérias elementares, ministre como alli, independente 
de retribuição escolar, uma certa somma de conhecimentos 
indispensáveis a todos os misteres da vida social o do tra-
balho, ao menos tomem a seu cargo o ensino de ambos os 
graus sob a direcção de uma commissão eleita por ellas, 
nomeando os seus professores, retribuindo-os sem avareza, 
e deixando o ensino privado entregue a iniciativa indivi-
dual, como qualquer outro exercício da industria fora do 
alcance dos regulamentos officiaes. 

Deslumbra o vêr-se como nas communas norte-ameri-
canas, o igualmente na Suissa, todo o esforço do poder, das 
associações, da riqueza, do trabalho, e do patriotismo do 
cada um, entra com ardor nessa conspiração pacifica que 
tende a matar a ignorancia, primeiro inimigo de todos os 
governos que se affirmam sobre as bases do suffragio estenso 
e da liberdade pessoal. O nosso plano de reformas muni-
cipaes tende igualmente a fundar em toda a parte o mesmo 
systema de deixar que o povo se governe com a sua intelli-
gencia e os recursos de sua actividade expontanea: tor-
nemo-lo digno do goso de uma regalia que as leis não 
teriam força para impedir, ou graduar com mesquinheza, 
e só a educação popular é capaz de manter na altura de 
sua importancia. 

Ensinar a todo o transe, o em toda a parte, seja qual 
fôr a população escolar de uma villa, ou do uma aldêa; 
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derramar dinheiro, incitar o patriotismo de todas as classes 
para manter estabelecimentos de educação, seria o meio do 
nos approximarmos áquelles dous typos de governo sábio 
e previdente. Quanto aos fundos devidos a esse ramo do 
serviço local, onde parece existir a dificuldade, não ba mais 
do que se crear em cada municipio, taxas escolares abun-
dantes que se reforcem com auxílios do Estado e da pro-
vincia, á semelhança do que se pratica em toda a União 
norte-americana. Ahi, além do school fund que cada Estado 
vota para esse fim, ha no JVfassachusets, e outros lugares, 
taxas seis vezes mais elevadas que o fundo do governo; e 
em New-York as sommas gastas com o ensino orçam em 
mais da quinta parte de toda a sua despeza. 

Beferindo-se a impostos municipaes com esse destino, 
disse o auctor da Provincia: « A s grandes medidas de salu-
bridade o ornamento publico executam-se mais facilmente, 
mediante taxas cujo emprego especial é avaliado e logo 
apreciado pelo munícipe contribuinte, do que por consignações 
do um orçamento englobado, quo não se altêa sem a mais 
viva resistencia. O mesmo se deve dizer da instrucção, o mais 
ponderoso dos assumptos commettidos ao governo local. » 
Assim é que elle recorda a conveniência de uma contri-
buição municipal directa por cada habitante, ou familia, e 
por parte da provincia uma porcentagem addiccionada a 
qualquer dos impostos directos, á decima urbana por exemplo 
até que o povo se habituasse a todas as outras combinações 
financeiras destinadas a augmentarem para o futuro o orça-
mento da instrucção. 

Onde não accompanhamos o talentoso publicista das 
franquezas provinciaes é unicamente em suppor que, apa-
relhados os municipios de todos esses recursos, não devem 
por emquanto assumir a inspecção escolar que cumpre deixar 
ainda concentrada nas capitaes (pag. 250). O- provisorio é 
que mata entro nós o êxito das grandes concepções; si a 
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idéa é bôa, por que so lho liado impedir o desenvolvimento 
pratico no mesmo instante em quo so faz o enunciado de 
suas vantagens ? O que tem feito, ha 47 annos, a tutela da 
provincia a beneficio da instrucção publica? Ealle por nós 
a estatística, em cujos algarismos fundou-se aliás o mesmo 
publicista para emittir este juizo desolador: « A frequencia 
em todo o império mal attingo a media de 1 alumno por 
90 habitantes, em quanto a de alguns dos Estados-Unidos 
ó de 1 por 7; es ina capital do império ha apenas um alumno 
por 42 habitantes, das vinte províncias ha sete onde a pro-
porção é superior a 1 por 100, e no Piauhy excede ainda 
a 1 por 200. Só na Sicilia dos Bourbons ou nas steppes da 
Rússia se encontrariam algarismos equivalentes. » (pag. 228). 
Dito isso conformo os dados de 1870, não é em onze annos 
decorridos, sem um systema do reformas largas e orça-
mentos mais pingues para o serviço da instrucção, que ella 
pôde oíferecer hoje um aspecto muito menos consternador. (2) 

Um dos factos quo revelam mais desconfiança contra 
o ensino dirigido pela provincia é essa alluvião de escolas 
particulares, onde preferem muitos a instrucção paga. Na 
provincia do Bio de Janeiro, segundo o relatorio de 1881, 
apresentado pelo respectivo director, havendo cm effecti-
vidade 409 escolas publicas, os estabelecimentos particulares 
orçam por 300. Emquanto a frequencia das primeiras é 
de 10.520 aluranos, a das outas monta a 7.156 qnasi ao 
par do ensino publico. — Não sedando no mesmo relatorio 
um quadro para indicar o numero de aluranos promptos 
comparados com a matricula, o silencio autoriza a crer que 
nuo tem sido lisongeiro o rezultado da frequencia publica. 

~No relatorio d» min is t ro do impér io de 1882 leem-se a inda 
estas palavras desoladoras : A pr imei ra cidade do Brazil , com toda a 
sua população e r iqueza, está por esse lado abaixo, não só dos centro» 
de r iqueza e população dos povos cultos, mas do nivel geral desses 
mesmos Estados, considerada a superfície total de vastos territorios 
onde comparat ivamente a população e a r iqueza estão disseminadas, 
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Causas devidas principalmente á direcção do ensino 
pelas províncias explicam, á nosso ver, o mau estado da 
instrucção em todo o império: entre ellas, a má escolha 
de professores que, salvas as excepções, o patronato impõe 
das capitaes para o interior ; o enormíssimo dispêndio que 
se faz com a burocracia central que dirige o serviço e 
obriga a encarecer o ordenado dos mestres afastando os 
mais hábeis; finalmente, o methodo do inspecção que, par-
tindo de longe, afrouxa na indefferença dos agentes locaes. 
Assignala o mesmo relatorio muitos outros defeitos do ser-
viço, que seria longo referir, e revelam quo os proprios en-
carregados da administração respectiva confiam pouco no 
systema quo rege a educação do nosso paiz. 

Gasta a província do Eio de Janeiro, conforme o or-
çamento de 1881, somente com a instrucção publica 980:964$ 
réis, consumindo o pessoal e expediente da directoria por 
si só mais de 40:000$000 réis : o que orça por inais da quinta 
parte da receita geral da província. Essa importancia pro-
porcionalmente dividida poios 34 municipios da província 
como subsidio afim de ser todo o serviço da instrucção di-
rectamente confiado ás camaras respectivas, cremos quo 
havia do produzir melhor resultado. Não ha por emquanto 
nada que auctorize a duvidar da capacidade dos nossos corpos 
municipaes no uso de um direito, de que ainda não se quiz 
tentar ao menos uma experiencia. 

Recentemente algumas leis da mesma província têm 
apenas autorizado suas camaras a crearem escolas ruraes, 
e fiscalisal-as como lhes permitto a sua lei organica; e ainda 
na lei orçamentaria de 1881 acaba do conceder-se ao mu-
nicípio do Campos uma taxa de 1$000 réis por cada ha-
bitante para ser o seu preducto applicado ao ensino rural 
o agrícola. Entretanto, não é creando escolas rústicas uni-
camente, o tão pouco exercendo essa inspecção illusoria, de 
que fallou a lei do seu regimento amesquinhado depois pelo 
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Acto adiccional, que as camaras municipaes se hão de prestar 
a esse ramo do serviço com a dedicação que só se deve 
esperar de um systema de liberdades mais francas. 

Nossa opinião é, que, para completar a idéa iniciada 
pela assembléa fluminense, todas as mais províncias de-
veriam adoptar francamente a pratica de entregar-se toda 
a administração concernente ao ensino publico ás camaras 
municipaes, incluzive a nomeação dos professores, e a vi-
gilância das escolas, com liberdade absoluta de creal-as onde 
lhes parecer necessário. Para isso cumpria-se estabelecer, 
desde logo, as taxas escolares que fossem precizas e con-
signar nos orçamentos da província os subsídios destinados 
a reforçarem o producto dos impostos municipaes. Rigoro-
samente fallando, o direito de legislar sobre a instrucção 
da província não exclue o de conferir ás camaras a admi-
nistração respectiva, desde que as assembléas se convençam 
que semelhante serviço entregue ao governo e seus agentes 
na localidade não tem correspondido as esperanças que uma 
oxporiencia de quasi meio século forceja por desmentir. (3) 

Revisão eleitoral. — É pratica admittida em quasi todos 
os paizes da Europa confiar á autoridade municipal a re-
visão do eleitorado, quer seja politico ou administractivo. 
Com differença unicamente de processo, tal é o systema da 
Allemanha, da Italia, da Bélgica, da Suécia, e da Ilespanha. 
Em França o maire participa do alistamento e também um 
membro do conselho municipal, embora com elles figure 

(3) Depois de escripto este artigo, folgamos de ver no relatório do 
ministro do império de 1882 confirmada a idéa de interessar os mu-
nicípios no governo do ensino por meio de jun tas escolares de eleição 
popular , decretando-se no orçamento geral os fundos precisos para 
esse fim. Conclue o mesmo relatorio, demonstrando que este systema 
tem a vantagem de associar immediatamente o contr ibuinte á fisca-
lisação dos negocios escolares, despertando e al imentando na população 
activa o sentimento da responsabilidade directa de cada eleitor nos 
destinos da instrucção popular , o que se podia ensaiar desde logo na 
capital do império. 
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ainda um delegado do prefeito; o na Inglaterra, si esse tra-
balho não é feito pela municipalidade, também não está, 
como entro nós, inteiramente subordinado á magistratura: 
a revisão é feita por alguns membros da ordem dos advo-
gados (barristcrs) que julgam definitivamente as questões 
de facto concernentes ao alistamento, emquanto as do di-
reito são decididas em grau de recurso pelo tribunal civil (a 
Corte dos common pleas.) 

A objecção de certos publicistas contra o systema de 
revisão pela municipalidade funda-se na preoccupação po-
litica que pódo influir no juizo de uma corporação em parto 
electiva, e em parte emanada do poder. Isto que seria pro-
cedente em outros paizes, onde o governo tem junto aos 
corpos municipaes, e com certa preponderância n'elles, um 
delegado seu que não raras vezes entra em conflictos com 
o elemento popular, não tem entre nós a mesma applicação, 
sendo as camaras puramente electivas, e muito fraca a in-
fluencia partidaria que lhes pode vir indirectamente da 
tutela governativa infelizmente ainda em vigor neste paiz. 
Como entra em nosso plano supprimir este vexame, e basear 
a organisação das camaras sobre o suffragio universal, ou, 
admittido o censo, discriminal-o quanto ao eleitorado mu-
nicipal onde deve ser mais baixo, nenhuma influencia ma-
léfica poderia exercer a municipalidade na revisão dos seus 
eleitores privativos. Pelo suffragio universal, que tudo sim-
plifica, não havèria matéria para arbítrio; pela fornia cen-
sitária, o abuso não teria alcance politico por não entender 
com o eleitorado geral, c qualquer excesso na revisão po-
deria sanar-se mediante um bom systema de garantias com 
o direito de reclamação estensivo a todos os cidadãos. 

Limitada a revisão ao^circulo dos eleitores municipaes, 
e nada tendo com o outro alistamento de caracter politico 
formado sobre bases diversas, cremos que nenhum in-
teresse poderia excitar o espirito de partido, exercida aquella 
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attribuição por um corpo independente, composto de homens 
bons e accordes cm um só pensamento, o do promover o 
bem estar da localidade. O governo local em sua origem 
nasce do povo; o só os representantes do povo em cada 
grémio devem resolver com acerto os interesses reaes que 
se ligam á questão do alistamento. Basta que o tribunal 
civil julgue apenas nos casos do reclamação. Applicar, porem, 
ao eleitorado municipal o systema de revisão da Lei de 9 
de Janeiro que, desde o começo faz da magistratura o ar-
bitro supremo de toda a eleição, aqui vergando ao peso da 
subordinação governativa o do interesse politico, alli deci-
dindo m-ais pelos principios de uma jurisprudência rígida 
e implacavel, do que pela equidade social que modera a 
aspereza da lei por amor das liberdades do suffragio, seria 
offender pela baso uma instituição que, quanto mais in-
fluencia recebe do poder, mais se afasta dos intuitos que a 
ennobrecem no conceito dos povos. (*) 

Lista de jurados e divisão civil. — O alistamento dos 
jurados pelas camaras municipaes não só é mais consentâneo 
com a natureza do cargo, como de mais garantias para o 
cidadão que esteja em condições de exercel-o. 

Para obviar algum defeito que possa attribuir-se ao 
julgamento do accusado por seus pares, basta a influencia 
que entre nós já exercem no tribunal os juizes de direito 
assistidos do outro representante do ministério publico: 
confiar-lhes ainda maior preponderância no modo de cons-
tituil-o, seria afastar de sua origem uma instituição que não 
ó assaz estimável, senão porque emana do povo e é prati-
cada por elle. Quantas vezes, por estarem fóra de contacto 
com as relações locaes, ou por serem pouco afíectos ás re-

(4) Sobe de ponto o inconveniente pelo art . 28 da lei do 9 de J a -
neiro que deu aos juizes de direito autor idade para conhecerem da 
val idade da eleição municipal e de sua apuração. 
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galias populares, não têm aquelles orgãos do poder excluído 
dessa funcção importante, a uns por não serem conhecidos, 
o a outros por prevenções odiosas? Mais ligados á massa 
dos cidadãos, os corpos municipaes nunca deixariam de co-
nhecer onde existisse o bom senso unido á probidade; e, 
nem pelo amor do principio autoritario, ou por motivos do 
influencia oíficial nas decisõos do jury, teriam qualquer in-
teresse em arredar dolle os que fossem reconhecidamente 
idonoos. 

Quanto á divisão do termo em districtos, por isso 
mesmo que é de interesse puramente municipal e entende 
com uma circumscripção já feita donde resultam direitos 
proprios da localidade, deve ser privativa das camaras; 
tanto mais que, só cilas conhecem quando é preciso erear 
esses districtos para commodo e vantagem de seus muní-
cipes. Comprchende-so que as assemblóas provinciaes sejam 
competentes para dividir a província em municipios por ser 
de interesse proprio, tendo de crear ahi novos empregados 
de administração com vencimentos a custa de seus cofres, 
e de instituir novos centros de arrecadação fiscal, o que não 
succedo nos districtos, onde a autoridade quo apparcce é de 
eleição popular e seus actos não affectam em cousa alguma 
os interesses, geraes da província. 

Attribuir ás municipalidades a revisão do jury c a di-
visão civil do município, é restituir-lhes funcções que já 
foram suas. (Lois de 1." de Outubro de 1828 art. 55; de 
11 de Setembro de 1830 arts. 3 e 9 ; e Cod. do Proc. 
arts. 2, 24 e 27). Sendo afinal despojadas de ambas as 
regalias, começou o esbulho pelo Aviso de 22 de Novembro 
de 1833 que permittia alterar-se a divisão civil que fizessem 
as camaras, a pretexto de não ser isso vedado pela lei. 
Depois, o de 15 de Julho de 1834 poz em duvida o bom 
arbítrio de que podiam usar no exercicio desse diroito; e, 
por fim, o Acto addicional, achando assim abalado esso 
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principio do competcncia, acabou dc extorquir-lhes aquella 
regalia importante. 

Pelo que respeita ao alistamento de jurados a Lei do 3 
de Dezembro do 1842, como em tudo mais, reagindo acin-
temente sobre quanta liberdade publica e individual bavia 
deixado a democracia de 1831, fez do juizo de direito com 
o seu promotor o arbitro supremo das juntas revisoras, e 
ainda boje o elemento popular, rejiresentado abi pelo pre-
sidente da camara, não passa de uma unidade fraca e sujeita 
á maioria dos dous prepostos da jerarebia governativa. 

Associação de municipios. — No isolamento dos corpos 
municipaes succede o mesmo que com a actividade indi-
vidual dispersa: para os grandes commettimentos não têm 
elles o poder que resulta da associação. l i a emprezas quo 
interessam muitas vezes a dous e mais municipios, como 
sejam as escolas normaes, os estabelecimentos de benefi-
cencia, os caminhos de forro que se ligam aos grandes 
centros de viação, e outras do mesmo genero que tão largos 
horisontes offerecem boje ao desenvolvimento da vida local 
o não podem ser realisadas senão pelo concurso e favor do 
governo, ou das assembléas. Tenham as camaras municipaes 
colligadas a precisa autonomia para emprehendcl-as, que 
não lhes hão de faltar os meios de levantar ' capitaes e do 
attrahir o espirito de industria para a execução de seme-
lhantes trabalhos. 

Associar as municipalidades em tudo o que fosse de 
interesse commum, e também no direito de representação 
contra os abusos e attentados feitos ás suas prerogativas 
ou interesses, seria ao mesmo tempo dar incremento á sua 
actividade, e tornai as respeitáveis diante de outros poderes 
que estão no habito de absorvel-as, por que são fracas de 
meios, e vivem isoladas. 

Savary, no projecto do reforma municipal a que temos 
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alludido por vezes, indica uma serie do artigos tendentes a 
regular o modo pratico dessas associações, e que podem ser 
aproveitados no que estiverem de accordo com as nossas 
bases. Fundamentando a conveniência do taes associações, 
eis o que elle escreve cm um dos seus commentarios: « A lei 
municipal da Prússia reconhece em suas communas um di-
reito analogo, sem quo dahi tenha resultado o menor incon-
veniente. As associações de parochias existem na Inglaterra 
para a construcção dos caminhos de ferro e para a taxa 
dos pobres, e na Italia o projecto de lei offerecido por M. 
Minghetti sobre os consorces dou áquello principio uma appli-
cação bastante estensa. Por que não nos approveitaremos de 
sua experiencia, adoptando em França o mesmo systema ? » (5) 

Finalmente, a nossa opinião é que esse direito devia 
estender-se também ás províncias, á semelhança do que 
Mony aconselha em França a respeito dos departamentos 
que, mediante uma associação bem dirigida, estariam no caso 
de cmprehender por si grandes trabalhos, como sejam : a 
navegação do Loire, que próxima ou remotamente interessa 
a mais de vinte departamentos ; a creação de universidades, 
ou academias livres, como as de Inglaterra, Italia e Alle-
manha; além de outras muitas emprezas e estabelecimentos 
de utilidade provincial commum. (6) 

Direito de petição. — Becusando ás camaras municipaes 
o direito de petição, argumenta assim um do nossos publi-
cistas : é um direito politico pessoal que, devendo ser exer-
cido pelo proprio cidadão que não o pódo delegar, senão 
aos mandatarios que a lei autoriza, por isso mesmo não 

(5) Savary. «La Décentralisation». Pag . 119 a 124. 
(6) «Décentralisation». Pag inas 179 e 185. 
E n t r e nós a associação provincial seria u m meio de se crearem 

universidades, descentralisando o alto ensino, que por mais de u m 
motivo não deve ser um monopolio do Estado. Com os seus recursos, 
mais depressa far iam as províncias esse grande progresso que ha tantos 
annos se espera, e foi promettido pela Constituição. 
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cabe ás municipalidades ou corporações não autorisadas 
para figurarem de repi-esentantes políticos. (') 

Nem semelhante doutrina se conforma com os prin-
cípios do nosso direito publico, nem com a lei escripta, e 
nem com a pratica até hoje observada. Para convencer que 
o direito de petição não é exclusivamente pessoal, e es-
tende-se a corpos collectivos, ahi estão os arts. 83 § 4." da 
própria Constituição, e 11 § 9.° do Acto addicional; o pri-
meiro, dando aos conselhos geraes de província a faculdade 
de dirigir representações motivadas d assembléa geral e ao 
governo conjunctamente sobre a execução das leis; o segundo, 
conferindo ás assembléas provinciaos o direito de velar na 
guarda da Constituição e das leis, bom como representar 
contra as leis de outras províncias que offonderem os seus 
direitos. Pelo quo toca ás camaras municipaes, também a 
lei do 1.° de Outubro do 1828 § 58 lhes deu autorisação 
para representarem aos presidentes de provincia e aos con-
selhos geraes a respeito das infracções da Constituição e 
prevaricações ou negligencias de todos os empregados. Bi 
não ó em virtude de delegação que os corpos municipaes 
exercitara essa faculdade, é por força da lei que em muitos 
casos julgou impossível desempenharem o proprio mandato 
sem o uso daquelle direito. Não basta que o cidadão possa 
exorcel-o; ó preciso que, quando a inorcia ou a indifferença 
impodem quo elle denuncie algum attentado contra seus 
direitos ou interesses na qualidade de munícipe, suppram 
as camaras a fraqueza ou a ignorancia dos povos com a 
energia de sua palavra e com o prestigio do seu valimento. 

Onde a disposição constitucional que véde ás camaras 
o direito de petição? Si foi pela referencia do art. 30 á 
palavra cidadão que o illustro publioista julgou ser de na-

C) P imen ta Bueno. «Direito Publico Brazileiro». Tit . 8.° Cap. 2.° 
Secç. 11. Pag . 430. 
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tureza pessoal, o não collectiva, a faculdade de representar, 
não se advertiu por certo que outros direitos semelhantes 
parecem pela Constituição limitados á pessoa, e no emtanto 
ninguém duvida que se estendem ás associações e aos corpos 
collectivos, como os do art. 179 § 1." que desobriga o ci-
dadão de fazer ou deixar de fazer alguma cousa senão em 
virtude de lei, e do § 22 que manda indemnisar o cidadão 
nos casos de expropriação, e outros exemplos semelhantes. 
B não são as camaras municipaes, segundo a lei, pessoas 
jurídicas com os mesmos direitos individuaes de liberdade 
civil, de propriedade, e outros que são resguardados ao ci-
dadão? Não têm ellas representação judicial, e, como os 
indivíduos, pessoalidado jurídica para contractar e exercer 
muitos actos da vida civil? 

E odioso restringir-se hoje o uso de um direito consti-
tucional que, sendo o complemento e a salvaguarda do todos 
os outros, tantos e tão bons serviços tem prestado ao sys-
tema representativo, de que é uma das molas mais efflcazes. 
A escola moderna propende mais para ampliar do que para 
retrahir o direito de petição, conformando-se com as pra-
ticas inglezas onde é apenas regulado para evitar abusos, 
mas sempre se tom exercido com largueza desde que em 
1784 tanto pugnara pela emancipação servil, e mais tardo 
pela reforma do parlamento, pela liberdade catholica, e pela 
suppressão do leis anti economicas. Ahi, como em França 
desde a Constituição de 1791 que o classificara entre os 
direitos naturaes e civis, até as larguezas que lhe deram a 
assembléa legislativa e a convenção, nunca foram as com-
munas privadas de exercei-o. No interesse da ordem apenas 
tem sido geralmente regulado. 

Eis o que escrevo Block a proposito da amplitude desse 
direito: «Pôde um maire dirigir petições em nome de sua 
communa, mediante deliberação previa do conselho mu-
nicipal, e, posto se reconheça as difflculdades que se antepõe 
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ao exercício de semelhante direito, nada impede também 
que o conselho administrativo de qualquer sociedade anonyma 
use delle em nome da corporação de quem seja represen-
tante. » Isambert diz mais ainda: «Nem ao estrangeiro se 
deve negar semelhante recurso, á vista das relações deri-
vadas da residencia e dos interesses que o prendem á admi-
nistração, salvo quando a matéria fôr de natureza inteira-
mente politica. » O mesmo havia dito Cormenin em termos 
mais vagos: «A petição exprime, não só idéas politicas, 
como litterarias, scientifieas, religiosas, o administrativas; 
além de ser uma queixa ou reclamação de direitos indivi-
duaes. Delias se podem servir ainda mesmo os que não 
forem elegíveis, eleitores, ou não tenham até a qualidade 
de cidadão. » (8) 

Finalmente, o uso incontestado dessa regalia por parte 
de nossas municipalidades, desde os tempos coloniaes, se não 
é um direito consuetudinário, pelo menos obriga a respeitar 
esses hábitos de liberdade a quem aliás tantos serviços deve 
a causa de nossas instituições. 

Nas phases mais criticas, ou mais gloriosas, de nossa 
historia politica nunca deixaram as camaras de collocar-se 
á frente dos grandes commettimentos, exprimindo o seu 
voto diante dos poderes do Estado no Sentido de uma re-
forma util, ou de alguma medida de urgência. Á parte os 
serviços que prestaram á independencia, cumpre não esquecer 
as representações que em 1832 levaram ao parlamento mais 
de duzentas camaras municipaes, instando pela reforma da 
Constituição. Havendo ahi uma voz apenas que lhes con-
testasse a legalidade do direito de petição, foi este assumpto 
largamente discutido, o sanccionado o uso dessa, faculdade 
defendida então por vários oradores que se destinguiram 

(8) M. Block. n Dict ionnaire de la Poli t ique ». Verb . Peti t ion. 
jiot. 1. — Corruenin, «Proi t adminisÇratif», 
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no debate. (9) Antes e depois disto, quantas vezes não fi-
zeram as camaras representações sobre diversos assumptos, 
sendo até hoje ouvidas pelos proprios governos acerca de 
objectos de administração ? Houve no primeiro reinado um 
acto soberano que, pode-se dizer, firmou o direito de expri-
mirem as camaras municipaes seus votos em assumptos da 
maior gravidade : foi o decreto de 13 de Novembro de 1823 
que mandou ouvil-as para que fizessem reflexões sobre o 
projecto de Constituição offerecido pela corôa. 

Escusamos referir outros muitos exemplos para justificar 
a pratica de uma regalia, que, se não fôra contestada por 
um dos nossos publicistas mais respeitáveis, dispensaria o 
desenvolvimento quo dedicámos a esta parte do nosso estudo. 

(9) Oppoz-se ao direito de petição unicamente o deputado Re-
bouças ; e fa l laram a f a v o r : Evar is to Fer re i ra , Odorico Mendes, 
Toledo, Rezende e Caetano de Almeida. — «Annaes» de 1832. Sessão 
do 20 de J u n h o . Tomo 1.° Pags . 119 e 120. 
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Conclusão das bases. — Executivo municipal e suas attribuições mais 
importantes. — Kazões justificativas. — Contencioso municipal . — 
Organisaçào das parochias. — Conselho adminis t rat ivo. — Com-
missões do fabrica. — Considerações flnaes. — Keaumo. 

IV 

E X E C U T I V O 

Ao chofe municipal, eleito na forma do § 2.° dfl base 1.*, 
e com a denominação do presidente, ou administrador do 
município, competem as seguintes attribuições: 

§ 

Presidir ás sessões da camara com direito de discussão 
apenas, e podendo votar somente nos casos de empate. Uo 
seu impedimento será substituído pelo seu immedíato na 
ordem da votação. 

§ 

Representar á mesma camara contra as deliberações a 
que se refere a base 3." e na forma indicada em seu § 2.", 
para o fim do ser o acto reconsiderado e seguirem-se os 
termos do §. 3.° do mesmo artigo. 

§ 

Executar todas as deliberações e ordens da camara, 
por si, e por agentes de sua nomeação, os quaes poderá 
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demittir quando não mereçam confiança, exceptuando sempre 
os empregados que forem de nomeação privativa da camara. 

Expedir ordens, dividir o serviço da administração por 
um ou mais empregados; e crear uma secretaria, ou com-
missão central executiva sob sua direcção, encarregada de o 
auxiliar em todo o expediente, se assim julgar necessarioi 
A camara lhes assignará os devidos ordenados. 

§ 
Propor os orçamentos municipaes, inclusive os que lhe 

forem remettidos pelos conselhos das parochias ruraes pára, 
por seu intermedio, serem apresentados á camara com as 
alterações que elle julgar conveniente. Preparar também as 
listas eleitoraes e de jurados, que devem ser apuradas pelas 
camaras á vista das informações e dados fornecidos por 
elle; bem assim, propor o numero de que se deva compor 
a guarda municipal, o qualificar os que forem aptos para 
esse serviço. 

§ 

Eeprcsentar a camara em suas relações externas ; 
exercer em seu nome o direito do petição ; assignar con-
tractos, aceitar legados e doações; e figurar em juizo civil 
o criminal em todas as acções em que a camara tenha de 
ser parte interessada. 

§ 
Ter a seu cargo a superintendencia relativa á gestão 

das rendas, e a contabilidade municipaes, apresentando no 
principio de cada anno, uma conta de toda a receita e des-
peza organisada pelo procurador sob sua inspecção, e um 
reiatorio circumstanciado de todo o movimento do serviço 
a seu cargo; sendo as contas tomadas pela própria ca-
mara. 

§ 
Remover de própria autoridade, e sem fórma de pro-
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cesso, ouvindo verbalmente a parte e algumas testemunhas, 
todos os obstáculos que se opponham á execução das pos-
turas e regulamentos, mormente no que respeita a servi-
dões publicas; mandando in continenti repôl-as no devido 
estado, usando dos meios coercitivos que no caso couberem; 
lavrando de tudo um termo assignado por elle e teste-
munhas ; e reservando-se á parte interessada o recurso que 
lhe couber para a autoridade a quem competir o conten-
cioso administrativo. 

§ , 
O chefe municipal em caso algum se dove reputar 

agente do governo; o que, todavia, não impede que forneça, 
a pedido da administração geral ou provincial, as informa-
ções possíveis a bem do serviço publico. 

§ 
Eesjionde perante a justiça ordinaria por toda a vio-

lação de lei ou regulamento no exercício de suas attribui-
ções á instancia da camara, dos particulares, ou do minis-
tério publico. Além das penas communs, incorrerá em multa 
determinada nos casos em que deixe de praticar algum acto 
que lhe incumba pela lei, regulamento, ou ordem expressa 
da camara. 

§ 
Não perceberá ordenado; o que não impede ás camaras 

o arbitrio de assignar-lhes, quando seja conveniente c a 
titulo de remuneração, a quantia que lhes parecer adaptada. 

§ 
As outras attribuições do executivo, no que respeita 

aos detalhes, serão as mesmas do projecto apresentado 
em 1869 na camara temporaria pelo ministro do império, 
artigo 38 e seus paragraphos, com excepção dos que não 
estiverem dc accôrdo com estas bases. 
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Cumpre attender a dous reparos que pôde suscitar esta 
parto da reforma: a demasia de poderes que pareço ca-
berem ao elemento executivo preponderando sobre o doli-
berante, e a impropriedade da jurisdicção administrativa 
affecta ao corpo municipal. 

Antes de tudo, a cspecio de velo que tem o chefe 
municipal nos casos referidos no § 2.° não annulla as deli-
berações da camara, que podem ser confirmadas por dons 
terços de votos, sendo afinal o elemento deliberativo o quo 
vem a preponderar em matéria de impostos, alienação de 
bens, regulamentos de policia, o outros do maxima impor-
tância, em quo o administrador municipal tem apenas o 
direito de provocar a revisão dos actos do conselho. Era 
preciso que a suppressão da tutela fosse compensada na-
quelles casos por outro systema de garantias contra o abuso 
dos corpos municipaes; e pareceu-nos que a responsabili-
dade das camaras com aquella interferencia do executivo, a 
votação final dos dous terços, e outras formalidades pre-
scriptas na base 3.a, seriam preferíveis á acção de um ele-
mento extranho á natureza dos mesmos corpos. 

Por outro lado, a influencia do administrador cm taes 
casos modera-se pela condição de ser o veto acobertado 
com a assignatura de tantos eleitores quantos forem os 
membros effectivos da camara. Além disso, o chefe muni-
cipal com essa regalia não está no caso de um represen-
tante do poder central, como os maires em França e n'outras 
municipalidades da Europa, que exercem nellas outro po-
derio que em todo o caso não se resolve, como em nosso 
plano, na influencia salutar e harmónica de um funccionario 
independente sobre uma corporação da mesma origem o 
ligada aos mesmos interesses. 

Bem livres são as communas norto-americanas, onde os 
mayors exercem a mesma faculdade sem quebra dos inte-
resses municipaes ou da independencia dos conselhos. Igual 
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poder tém os nossos presidentes do província sobro as suas 
assembléas, com a differença ainda do serem agentes do 
governo. E não é esse mesmo systema de ponderação ou 
equilíbrio do poderes quo em nossa forma dè governo 
contém a todos ellos na orbita do movimento constitucional? 

A não serem as resoluções municipaes fiscalisadas por 
um poder estranho ás necessidades do município, nenhum 
mais apto para fazêl-o do que o seu proprio administrador 
ligado aos mesmos interesses de que as camaras se occupam. 
A assembléa municipal, que no projecto do Sr. Conselheiro 
Paulino compõe-se em grande parte dos maiores contri-
buintes, á imitação da França (]), tem o defeito de confiar 
mais nesso elemento aristocrático, do que nos mandatarios 
naturaes eleitos pelo município. Um conselho geral junto 
ás camaras, exercendo aquella especie de tutela, e composto 
de eleitores segundo a formula do projecto de Savary Tit. 2.° 
Cap. 20 do 2.° livro, que em parte ó também a rcproducção 
da lei franceza de 14 de Dezembro do 1789, seria, alem do 
redundancia, uma complicação inútil nas rodas do governo 
municipal. Si os eleitores delegam ás camaras a gestão do 
todos os negocios municipaes, como voltar para elles essa 
mesma incumbência na constancia do mandato ? Nem ha 
razão para crer quo o corpo eleitoral fosso mais solicito no 
desempenho delia do que os seus proprios escolhidos, quo 
no fim do quatriennio estão expostos á saneção das urnas, 
e segundo o nosso plano são renovados pela metade em 
cada dous annos; o que não é pequena garantia para re-
commendal-os no conceito dos seus constituintes. A inter-
venção directa dos eleitores nos negocios locaes é certo quo 
existe nas communas ruraes dos Estados-Unidos; mas ahi 
não ha conselhos municipaes, o o corpo eleitoral é quem 

(*) Pe la novíssima re forma (1882) a mesma F rança acaba de sup-
pr imir o concurso dos maiores contr ibuintes com voto nos conselhos 
da communa. 
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delibera c fiscalisa os actos dos magistrados (select-man) 
aos quaes incumbe a execução de todos os ramos do serviço. 

Tratemos da jurisdicção administrativa, que é ponto 
controverso, e parece a muitos que não se adapta á Índole 
dos corpos municipaes. 

Não seguindo a opinião extrema dos que pugnam boje 
pela extincção absoluta do contencioso administrativo, 
cremos que, limitado aos casos que não envolvem sancção 
penal, direitos puramente civis ou politicos, torna-se uma 
necessidade indeclinável, e não offerece os perigos que lbe 
attribuem os seus adversarios. Assim é que, pela Consti-
tuição belga, arts. 92, 93 e 9-4, e pela lei italiana de 28 de 
Março de 1865, a regra é serem julgadas pela justiça com-
mum todas as contestações entre particulares e a adminis-
tração publica, com reserva unicamente das questões de 
que tratam os arts. 3." e 6.° da referida lei. 

Suppomos não ter exorbitado dessa tbeoria, que domina 
em matéria de contencioso administrativo, quando limitamos 
também aos casos figurados no § 7.° da base 4.a do nosso 
plano a faculdade permittida ao administrador municipal do 
decidir administrativamente as questões que se suscitarem 
ácerca da applicação das posturas, quando se trate de ser-
vidões publicas, e outros casos que requerem reparação im-
mediata e não entendem com direitos civis ou politicos. 
Assim é que não devem ser decididas por elle as reclama-
ções concernentes ao alistamento de eleitores e jurados, quo 
em nossa opinião devem ser julgadas pelos juizes de paz 
de preferencia a qualquer outro membro da magistratura 
ordinaria. 

Por ultimo, resta observar que o contencioso adminis-
trativo é tão necessário e adaptavel aos corpos municipaes 
como a qualquer outro poder de administração. Obstruo 
alguém uma estrada, ou uma rua ; cxcava o terreno que 
serve ao aqueducto de uma cidade; accumula cm lugar 
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publico matérias pútridas ou inflammaveis ; ou por capricho 
impede-se alguma obra de urgência : o que seria do bem 
commum e da efficacia da autoridade municipal sem meios 
de acção para decidir de prompto, c remover obstáculos 
que não supportam a delonga e as formulas complicadas 
da justiça ordinaria para quem houvesse de dirigir-se? Em 
taes casos, para resguardo do algum direito ou interesse 
privado offendido, haveria sempre o recurso para outras 
autoridades de jurisdicção administrativa que, sendo inamo-
víveis e independentes, dariam ás suas decisões maior cele-
ridade, e tão bôa ou melhor garantia ainda do que os tri-
bunaes communs com as suas praticas enredadas e a sua 
jurisprudência metaphisica. Assim é que, organisado entre 
nós o contencioso da administração sobre bases mais se-
guras, afim de não se resentirem suas decisões do interesse 
governativo na razão da maior ou menor depcndencia em 
que os tribunaes administrativos se achem diante do poder 
central, certamente o contencioso de que se trata estaria 
acima das graves censuras que se lhe tem feito. 

Em summa, as camaras municipaes exercendo, não por 
si, mas pelo seu administrador e com a devida restricção} 

alguns actos de jurisdicção indispensável, não se diga que 
se afastam do fim para quo foram instituídas. O poder 
que administra carece de acção o autoridado para dominar 
obstáculos; e o que não se conforma com a Índole muni-
cipal é esse acérvo monstruoso de attribuições judiciarias 
que tinham as municipalidades antigas, de que restam ves-
tígios nos monumentos legislativos de Portugal introduzidos 
também em nosso direito municipal primitivo. (*) Reagindo 
sobre essa confusão de poderes, cahiram por outro lado os 
fautores da lei do 1.° de Outubro de 1828 no extremo de 

(2) N a Ing la te r ra ainda hoje o maire é ju i z de paz duran te suas 
funcções, e até um anno depois. 
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recusarem ás nossas camaras a ultima partícula do conten-
cioso, deixando-as inermes e destituídas do necessário pres-
tigio, como fizemos sentir tratando mais particularmente 
do executivo municipal na secção 4." deste livro. 

O exemplo de algumas legislações cultas confirma ainda 
a necessidade do não confiar a tribunaes communs o julga-
mento de certas contestações entre particulares e a admi-
nistração municipal. Em Erança existe esta especie do 
contencioso; e o codigo administrativo portuguez no artigo 
280, posto que ainda alheio ás idéas restrictivas quo estão 
em voga ácerca do contencioso moderno, sujeita aos con-
selhos de districtos, sob a presidencia dos governadores, um 
grande numero de contestações relativas a actos muni-
cipaes. (*) 

Y 

O R G A N I S A Ç Ã O P A R O C H I A L 

O conselho do administração, instituído em cada paro-
chia rural na forma dó § 4.° da base l.a, com o administrador 
que o preside e exerce o executivo, serão eleitos da maneira 
seguinte: 

§ 

No mesmo acto da eleição da camara municipal, cada 
votante exibirá na urna duas cédulas: uma contendo os 
nomes do administrador e dos vereadores da mesma camara; 
outra dos que devem servir do administrador e membro do 
conselho parochial, de modo que em ambas fiquem discri-
minados pelo cargo os nomes quo nellas forem inscriptos. 

(3) Yeja-se também a obra de Cormenin sobre o contoncioso mu-
nicipal. 
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§ 

Ao conselho parochial incumbem as attribuições contidas 
no projecto do Sr. conselheiro Paulino, artigo 61 e §§ que 
estiverem de conformidade com as disposições fundamentaes 
do nosso plano; sendo a approvação de que trata a 2." parte 
do § 5.° feita pela camara, em lugar do presidente da pro-
vinda. 

§ 

Ao administrador da parochia competem as funcções 
que o mesmo projecto attribue ao regedor conforme os arti-
gos 39 e 59, menos naquillo que estiver fora do systema 
destas bases, como: representar de agente do governo na 
parochia, o nomear os fiscaes o guardas da mesma, devendo 
uns e outros ser nomeados pelo conselho sob proposta sua 
unicamente. Pôde, todavia, nomear para os diversos serviços 
agentes executivos do sua confiança, o destitui-los. 

§ 
A commissão de fabrica em cada parochia rural compor-

sc-ha na fórma do artigo 65 do referido projecto, tendo a 
seu cargo todos os serviços descriptos até o artigo 69. 

§ 

Nas parochias urbanas, isto é, da cidade ou villa onde 
as camaras tiverem a sua sóde, não haverá conselho, mas 
somente commissões de fabrica nomeadas pela respectiva 
camara que, além delias, poderá instituir outras commissões 
encarregadas de certos serviços municipaes, delegando-lhes 
para isso os poderes que julgar necessários. 

§ 

Serão igualmente applicaveis á fazenda parochial as 
disposições do mesmo projecto artigos 70 a 79, salvo na 
parte em que se oxige approvação do presidente da pro-
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vincia para os casos do alienação de bens, e a intervenção 
da assembléa municipal nos casos de que tratam os artigos 
73 e 74, por não estarem de accordo com as nossas bases. 

Na organisação administrativa da parochia não adhe-
rimos ao projecto do Sr. conselheiro Paulino que, em vez do 
compor a sua junta do membros electivos em respeito a 
esse principio que deve dominar em todo o systema da 
organisação municipal, só deu ingresso a um vereador de 
eleição, e esse mesmo accumulando funcções deliberativas 
com voto na Junta, e o poder executivo na qualidade de 
regedor. O parocho ahi vem a tornar-se membro perpetuo, 
e sem a garantia da renovação periódica dos mandatarios 
de origem electiva. Por força de seu ministério, e pelo esti-
pendio que recebe do governo, os parochos^tcm sido até hoje 
incompativeis com as funcções municipaes; e si o autor do 
projecto cogitou nesse ponto dos interesses da fabrica, 
bastava admitti-los como elemento de informação nas com-
missões creadas para aquelle serviço. 

O juiz de paz, posto que electivo, pertence a outra 
hyerarchia, e exerce funcções legaes que tornam inconve-
niente e mal cabida a sua admissão nas resoluções da junta, 
desde que lhe cabo autoridade dupla para julgar infracções 
de posturas o algumas causas eiveis em que a junta tenha 
de ser parte; e por outro lado preside pela lei as assem-
bléas eleitoraes, sendo ainda membro da junta apuradora, 
o que lhe imprime certo caracter politico que pôde desvir-
tuar a pureza bem como a independencia das resoluções 
municipaes. Por isso mesmo a incompatibilidade natural o 
tem sempre afastado do seio das camaras. 

Os outros dous membros que, segundo o projecto, são 
nomeados a arbítrio das camaras dentre os proprietários da 
parochia, podem não merecer a confiança desta; e nem 
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sempre offereceriam condição de garantia para bem servi-
rem. Não desconhecemos a importancia da classe d'onde 
são tirados; mas a verdade é que a fortuna, sem outros 
predicamentos, não é penhor suficiente de capacidade. 

Regida assim a parochia por uma maioria de quatro 
membros impostos pela lei, e apenas um de sua escolha 
livre, quando lhe seria permittida a franqueza de ir buscar 
a virtude, o talento, e a pratica do serviço, quo lhe pare-
cessem melhores fiadores para um cargo que não deve 
ser o patrimonio de nenhuma classe, por mais distincta 
que ella seja? 

Foi por amor d'estes princípios do liberdade represen-
tativa que no nosso projecto fizemos derivar do suffragio 
popular todos os membros do conselho parochial, regulando 
seu numero conforme a população respectiva. Por outro 
lado, guardamos a harmonia do systema, procurando affeiçoar 
o mais possível a organisação das parochias ao typo demo-
crático que desejamos para a constituição das camaras muni-
cipaes. Fica, portanto, subentendido que ao regimen das 
parochias se devem adaptar também as clausulas seguintes : 

Como as camaras municipaes, os conselhos e adminis-
tradores de parochia são independentes do governo de 
quem não podem ser agentes, o muito menos tutelados 
ainda nos actos de gestão mais importantes, devendo em 
taos casos guiar-se unicamente pela direcção que incumbo 
ás camaras a que está filiada a administração das parochias. 
Í! essa a única superintendencia admissível por ser natural 
e a mais proveitosa; emquanto o governo e as assembléas 
de provincia, que nada conhecem das necessidades mais 
geraes de um município, muito menos podem saber o que 
vae pela vida intima das parochias com seu organismo 
original e suas particularidades variaveis. A vestry, que na 
Inglaterra também gosa de representação civil e ecele-
siastica, exerce poderes mui amplos, o sem outra interfe-
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rencia além dos grandes contribuintes que elegem os func-
cionarios encarregados de diversos serviços ; o, posto que 
sua constituição se resinta um pouco d'aquelle principio 
aristocrático, não é menos certo que tem a autonomia 
necessaria para gerir os negocios da parochia. Melhor 
exemplo ainda de liberdade administrativa encontra-se nas 
circumscripções parochiaes dos Estados-Unidos. 

A faculdade, que segundo o nosso projecto assiste ao 
administrador da camara de propor em certos casos a 
revisão de suas deliberações, deve estender-se também ao 
administrador em cada parochia a respeito do seu con-
selho, como um dos correctivos necessários contra a acção 
abusiva d'este corpo, assim como deve o administrador 
paroohial exercer a mesma autoridade contida no § 7." da 
4.* base quanto aos meios de acção que lhe cumpre empregar 
nos casos do servidão contestada e outras transgressões de 
posturas ou regulamentos. 

A responsabilidade dos proprios actos, sua publicidade, 
bem como os recursos que tenham as parte3 no tocante ás 
resoluções das camaras e dos seus agentes, devem applicar-se 
aos conselhos e mais funccionarios da parochia, como outros 
tantos meios de supprir a ausência da tutela conforme está 
na essencia do nosso programma. 

A gratuidade do serviço municipal é outra condição 
inherente á natureza de ambos os corpos. Posto quo a 
moderna democracia sanccione o principio de que todas as 
funcções publicas devem ser retribuídas, cumpre exceptuar 
a municipalidade. Servir á communa ó o mesmo que servir 
á família; e o que torna esse sacrificio grato é a consciência 
do dever satisfeito, e ao mesmo tempo a honraria que o 
povo confere aos homens bons da localidade, confiando-lhes 
a gestão suprema de todos os seus negocios. Em França 
é expressamente vedado por lei retribuir semelhantes 
funcções, posto que o conselho municipal do Pariz ainda o 
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anno passado tentou inscrever no orçamento respectivo a 
quantia precisa para ordenado dos vereadores, o que foi 
aliás muito censurado pela imprensa do dia. 

Sendo a gratuidade a regra seguida em taes casos nos 
paizes melhor regidos, e consagrada pelos hábitos que nos 
deixaram as municipalidades mais antigas, todavia, não se 
deve tolher as camaras de fixarem, a titulo de remune-
ração, o honorário que julgarem devido ao funccionario 
encarregado da execução, attenta a responsabilidade directa, 
pessoal, e illimitada, que pesa sobre olle, e o trabalho con-
tinuo a que é forçado por suas attribuições ostensas e do 
árduo desempenho. Entre outros exemplos, o maire na 
Inglaterra tem um ordenado pelos actos de administração 
que lhe competem fora do conselho. Na Prússia, onde o 
executivo municipal está a cargo de uma commissão 
(magistrato), o burgomestre o alguns membros delia também 
percebem retribuição. 

C O N S I D E R A Ç Õ E S F I N A E S 

Resta examinar, por fim, uma questão preliminar que 
entende com a essencia do nosso programma de reformas-

Devem ser organisados sobre o mesmo typo todos os 
municipios; sejam grandes ou pequenos, o em circumstancias 
topographicas e economicas differentes? 

A questão é delicada, e tem suscitado divergências. 
Mony oppõe-se á uniformidade, partindo do um principio 
que não aceitamos, e, posto esteja no espirito e nas tra-
dições do direito publico municipal da França, não teria 
em nosso paiz a menor razão de sor, attentos os nossos 
hábitos e o caracter pacifico das nossas grandes cidades. 
Diz elle: sendo evidente quo ha precauções a tomar contra 
as grandes cidades, a quem o poder central não deve fazer 
as mesmas concessões que som perigo se pode dispensar 
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a outras populações, segue-se que aquelle regimen para 
todas as communas tolheria a liberdade do maior numero 
delias, sujeitando-as ás mesmas restricções que o bom senso 
politico prescreve ácerca do algumas. (') Entre nós, porém, 
os que se declaram contra a uniformidade invertem a base 
do argumento, suppondo que os municípios de primeira 
ordem são precisamente os que devem entrar no gozo de 
certas franquezas, que não convém ampliar aos mais afas-
tados dos grandes centros de população. 

E assim que com aquelle espirito pratico, mas sempre 
colorido, que domina em todas as suas observações, exclama 
o autor da Provincia : A uniformidade nos mata! Não é 
de lei uniforme, por mais liberal que seja e mais previdente, 
que depende ressuscitar o município ; mas de leis promul-
gadas para cada provincia segundo as condições peculiares 
de cada município. (5) Quem attentar para o jogo especioso 
quo faz desse argumento o sympathico publicista no intuito 
de defender o Acto addicional, facilmente se convence que 
a sua idéa de sujeitar os municípios á cartas de foro doadas 
pelas assembléas de provincia, a pretexto de attenderem ás 
circumstancias peculiares de cada localidade, foi mais um 
excosso do seu amor pela extensão das franquezas pro-
vinciaes, do que pela autonomia dos nossos municípios 
dosamparados pelos legisladores de 1834. 

Nossa opinião é outra: Em um regimen de igualdade 
perante a lei a diversidade na constituição organica dos 
municípios, dando a uns mais liberdade do que a outros, 
seria um systema odioso de privilégios que acabaria por 
excitar descontentamentos, arrefecendo o amor á instituição 
nas localidades que fossem menos aquinhoadas nessa par-

(4) Mony, « De la Décentralisation ». Pag . 157. 
Odilon-Barrot , e outros, atacam a uniformidade com razões 

diversas. 
(5) Tavares Bastos, A Provincia, pags. 146 e segs. 
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tilha de prerogativas. Tivessem feito o mesmo ás provinoias, 
em vez da organisação uniforme que lhes deram, e não ha 
duvida que muitas ter-se-hiam revoltado ou cahido em 
marasmo lamentavel. Entretanto, sendo ainda hoje pro-
fundamente diversas as condições naturaes de umas pro-
vincias em relação a outras, ninguém accusa o Acto 
addicional por tê-las igualado no ponto de vista da liberdade 
administrativa. 

Sendo em 1851 consultados os conselhos geraes e mu-
nicipaes da França sobre a opportunidade da divisão das 
communas em ruraes e urbanas, afim de terem organisação 
separada, foi essa tentativa repellida por voto quasi una-
nime da municipalidade franceza (6). Tão indecoroso e 
nocivo lhe pareceu sujeitar-se a essa classificação de regalias 
que necessariamente havia de offender susceptibilidades, e 
impedir o desenvolvimento das communas desfavorecidas. 
Si lá, onde o povo já tinha um exemplo antigo de des-
igualdade no regimen excepcional das communas de Pariz 
e de Lyon, recusou-se a uma applicação mais geral de 
semelhante principio, embora acobertado pela necessidade 
de se tomar por base do projecto a população e as cir-
cumstancias próprias de cada communa, mais repugnante 
ainda seria entre nós a adopção de um systema differencial 
para municipalidades que, ha mais de meio século, estão 
affeitas a um regimen de igualdade, posto que ainda muito 
longe de poder satisfazê-las. 

Não se diga que nas communas mais livres e melhor 
administradas, como as de Inglaterra, Suissa, e Estados-
TJnidos, é justamente onde a sua constituição é mais 
variavel. A diversidade das .communas inglezas provém 
mais do costume do que de suas leis organicas. As da 

(") « Relatorio de 1851 », por M. V u i t r y em nome do conselho 
de Estado sobre um projecto de lei relat ivo á administração. 
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Suissa e Estados-Unidos variam, porque alii cada Estado 
ou Cantão tem o seu poder legislativo que necessariamente 
imprime ás suas municipalidades uma forma differento. 
l ia , porém, um ponto em que as communas dos tres paizes 
se uniformisam : é em serem todas muito livres, e dotadas 
de certas faculdades substanciaes invariaveis, a despeito de 
algumas pequenas dessimilhanças que são simplesmente 
accidentaes. 

Que motivos de ordem publica transcendente impe-
diriam a adopção de um regimen de igualdade para todos 
os nossos municipios ? A falta de homens aptos em alguns 
delles para administrarem livremente os seus negocios ? 
A pratica havia de forma-los, assim como preparou legis-
ladores para as províncias, e pessoal idoneo para o jury, 
para as justiças de paz, e para os cargos de policia, que 
são os mesmos em toda a parte. E porque não se ha de 
contar também com o progresso da instrucção, e com a 
imprensa que diffunde hoje as suas luzes por todo o im-
pério ? Os municipios do 1828 eram circumscripções 
geralmente pobres de habitantes, e bem atrazados, quando 
tiveram todos um só regimento; e que aspecto não apre-
sentam hoje que não ha cidade ou villa do interior, onde 
não se encontrem homens de lettras a par de tantos 
lavradores e commerciantes de bom senso e com certa 
pratica dos negocios públicos ? 

O Estado deve á todos os membros do seu corpo os 
mesmos elementos de vida: não pôde liberalisar, mais a 
umas do que a outras localidades, os meios de que neces-
sitam para o seu natural desenvolvimento ; e como negar 
que onde estes tiverem a sua administração mais tolhida, 
também a marcha do seu progresso ha de ser menos 
accclerada ? 

Si o obstáculo mais serio para a concessão de liberdades 
municipaes communs é o receio de serem desbaratadas as 
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finanças de certos municipios, diremos que onde existe a 
liberdade de fallir, ha também o poder do prosperar; e, 
assim como o povo paga com augmento do impostos os 
erros economicos da administração geral e provincial, justo 
é que o Estado, ou a província, venham também em soc-
corro das municipalidades que se tornem insolvaveis. Estas, 
por outro lado, tendo a mesma liberdade de lançar contri-
buições, saberão tirar de si os recursos que forem com-
patíveis com os seus elementos de força. 

Em summa, o nosso modo do vêr nesta questão é o 
seguinte : Alterada a lei constitucional do 12 de Agosto 
de 1834, fixem-se ahi as bases organicas da reforma que 
projectamos para todos os municipios, cumprindo á lei 
regulamentar attender a cortas especialidades locaes em 
tudo quo não offenda as disposições communs, contendo 
direitos e prerogativas invariavois. Por outra: 

Uniformidade na essencia dos direitos, e alguma di-
versidade apenas no modo do seu desenvolvimento, eis 
tudo quanto se pode admittir para conciliar interesses 
geraes permanentes na vida organica dos municipios com 
as formas accidentaes que lhes devam imprimir as cir-
cumstancias, e a experiencia do tempo houver de acon-
selhar. 

Este meio de garantir a estabilidade dos direitos 
municipaes, adoptado na Constituição Belga de 1831, teria 
entre nós a suprema vantagem de evitar que um golpe do 
lei ordinaria, a capricho de qualquer partido nas alturas 
do poder, viesse aniquilar n'um dia liberdades preciosas, e 
já introduzidas nos hábitos e nos costumes de um povo 
illustrado. As evoluções sociaes que elle acolhe, sem os 
reclamos de sua dignidade offendida, não podem ser essas 
que o accinte dos homens ou a leviandade das paixões 
politicas costumam impôr ao espirito publico embaido pela 
fraude, ou enervado pela indifferença. 
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RESUMO 

Julgamos ter satisfeito ás idéas da actualidade, e atten-
dido ás condições de desenvolvimento futuro da liberdade 
local, consignando em nosso plano de reforma estes prin-
cipios fundamentaes: 

P A R T E E L E C T I V A 

O suffragio universal, como desideratum, por ser a ex-
pressão mais exacta do principio da igualdade ou do direito 
de intervir todo o cidadão nos negocios públicos locaes, e 
por conseguinte o mais conforme á Índole democratica das 
camaras. 

Admittida a fórma censitaria, restabelecimento do 
censo municipal primitivo e inconstitucionalmente elevado 
pela lei de 9 de Janeiro de 1881. 

Maioridade civil; e direito de voto extensivo á muitos 
que são excluídos pela legislação vigente. 

Escrutínio de lista; eleição por maioria relativa em 
lugar do novo systema da lei, que só é proprio de eleições 
politicas em districtos de um deputado; e substituição de 
vagas pelos immediatos em votos. 

Rcducção de incompatibilidades como corollario do alar-
gamento da esphera dos elegíveis. 

Finalmente, eleição municipal em tempo diverso da 
dos juizes de paz. (*) 

(*) Muito depois de eoncluido este nosso t rabalho folgámos de 
vêr a lgumas de nossas idéas consignadas no parecer da commissão 
mixta offerecido no senado este anno, como se j am: o escrutínio de 
lista, o preenchimento de vagas por immediatos em votos, posto que 
tirados do terço (idéa que não aceitamos), e a eleição dos vereadores 
inteiramente afastada da dos juizes de paz . 
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P A R T E O R G A N I C A 

Como desideratum, o poder municipal organieado a d 
instar das assembléas de provincia. 

A não ser isso, a sua autonomia deliberativa, resolvida 
por uma execução conveniente, não deve apartar-se destas 
condições impreteriveis; 

Camaras quatriennaes, renovadas pela metade em cada 
biennio. 

Conselhos administrativos nas parochias ruraes. 

Em umas e outras, a deliberação distincta do exe-
cutivo. 

As camaras com liberdade orçamentaria; direito de 
impôr, e contrahir emprestimos, nos limites legaes ; de re-
gular a sua policia ; além do contencioso administrativo e 
mais attribuições que exige a natureza de certos interesses 
puramente municipaes. 

Suppressão da tutela, substituída pela responsabilidade 
legal, pela facilidade dos recursos, pela votação em maioria 
absoluta de todos os membros da camara nas deliberações 
mais graves, e pela revisão destas proposta pelo adminis-
trador municipal com certas restricções, e finalmente por 
outros correctivos tendentes a moderar a acção dos corpos 
municipaes. 

Administradores de eleição privativa, servindo quatro 
annos, representando o poder executivo da camara e do 
conselho parocbial, e sendo o seu presidentei 

Camaras, conselhos, e administradores, independentes 
do governo, de quem não se constituem agentes, por de-
verem crear-se estes em cada localidade, mediante um novo 
systema de administração geral e provincial. 

Organisação uniforme para todos os municipios na 
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parte essencial dos direitos e prerogativas, que serão 
fixados em lei constitucional; ficando as disposições acci-
dentaes e variaveis entregues á regulamentação. 

Alteração da Constituição do Império em todos os 
pontos desta reforma que não se puderem decretar por via 
ordinaria. 

FIM. 
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