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MINISTERIO DOS NEGOCIOS DA MARINHA E ULTRAMAR 

Direcçtio geral do ultramar 

i ,' Repartição 

2 . a  Sccyiio 

Senhor. - EstA sendo tão urgentemente reclamaJa a ro- 
forina da o-:inisa@o judiciaria das nossas provincias ul- 
treiiiarinas, qiic ine pareceu scr tambem este um dos casos 
de usar da faculdade que ao governo de Vossa hlagestade 
confere o 5 1." do artigo 15." do primeiro acto :~ddicioiial 
d carta coristitiicional da monarchia. 

A boa administrayLo da justiça 6 a mais essencial coii- 
dição de vida e de desenvolvime~ito das sociedades, porque 
sem ella não póde liaver a certeza de direitos, a effectivi- 
dado de obrigrigaes, a garantia da propriedade e a scgu- 
raiipa individual, de que absolutameiite dependem todas as 
irianifestaçFies da actividade humana. 

Sobretudo nas sociedades nascentes, em que a soiencia 
clos direitos e n consciencia dos deveres I! bem frouxa, um 
completo systema de garantias, servido por austeras insti- 
tuições, impõe-se como um encargo irideclinavel aos pode- 
res publicos, e deve merecer-lhes a mais particular ntteii- 
yzo. 

Não 6 deniasiado propicio o momento actual para uma 
reorganisaçlo das instituipõcs judiciaes do ultramar, tHo 
larga e tHo profunda que de todo satisfizesse as legitimas 
aspirações dos povos, pois que para isso seria mister dis- 
por de meios que as circumstancias do thesouro nEOo dão, 
ou podermos ao menos despreoocupar-nos da reducpko das 
despezas c de uma rigorosissima economia. 

Mas isso não obsta a que se procure desde j4, nos aca- 
nliados limites que a ocoasilo nos impõo, ficlhorar qu:~rito 
pos~ivel este, que 6 dos mais importantes rabos da publica 
adminis traçlo. 

E assim que, aproveikiido os v;iliosos estudbs feitos pelo 
ineu illustrc aiitcccssor, e perfilhando o piado geral e a 
maior parte do seu importante trabalho traduzido na pro- 
posta de lei que em sessZo cir 18 de fevereiro de 1893 sub- 
metteu 5 apreciaylo do parlamento, me aventurei R siib- 
irietter tanibeni ao alto criterio de Vossa Magestadc este 
projecto dc decreto, ern qixe mc limito ao que ó da cxclii- 
siva cornputcncia d'cstc ~niiiistcrio, para não implicar coiii 
as leis e iiistitiiiçíjes vigei-itcs na mctropole, e em que pro- 
curei attcnder a :tlgumas das considerações suggerid:i!: iio 
ultramar pola pixblicapão d'aquella proposta, deixando, (-o- 
mo era do meu dever, ás curtes completar o pensamciito 
d'esta reforma, com a creação, que tenciono propor-Hie, de 
um conselho superior disciplillar &L magistratura j;dici'ai 
ultramarina, que, similhaliga do que j6 pws magis- 
tratura judicial do reino, exerça permanentemente, junto 
do ministro da as funcçaes tantas 

vezes precisas para a classificaçlo, promoção, aposentação 
e contagem de tempo de serviço dos magistrados e func- 
cionarios judiciaes, o tenha uma eficaz ac$o inspectora 
e repressiva sobre esses filnccioiiarios, a bem da disciplina 
e da subordinação hierarchica. 

Obedecem a este pensamento as priiicipaesAdisposi<;ões 
d'este projecto de decreto, que por isso, sem :tqiiella alta 
instituição, poder50 parecer drm:tsiado rigorosas, mas que 
slo de evidente e reclamada riecessidade. 

A primeira vantagem d'estc regimeiito O revogar toda 
a legislasão anterior ein materia de orgariipaylo judiciaria 
do ultramar, pois se compilaram ii'ellr todas as niiiitas dis- 
posições dispersas sobre o assiimpto, constituindo-se assim 
um corpo iiriico e metliodico de doutrina, A parte as dispo- 
siq8es inerameritc regulam(liitares que ficam resnlvadas, 
ou qiie ter30 de ser estabelecidas. 

I)e resto, todas as mais alteraçães introduzidw por elle 
na organisa$io actual jd foram lucidamente expostas o 
procedcritementc justificadas, pelo meu illustre antecessor, 
nu relatorío que precede a sua proposta de lei, em que só 
fiz t21o leves modificap8es que nLo carecem de explanação. 

A economia, que d'essa proposta resultava, e que era 
computnd;i em 12:565d000 r&, não foi por mini aprecia- 
velmente diminiiida, apesar de manter o actiial numero de 
juizes nas relayões de Kova Goa e cio Loaiidn, porquc 
transfiro para as corporayões administrativas locaes, como 
dcspc~za obrigatoria, os vciicimentos dos juizes municipaes, 
c foi extincta por decreto de 27 de abril do 1893 a coinai.cn 
de Tetc. 

14; assiin me parcco quc, se Vossa Magestade lioiiver 
por bom approvar este projecto dc decreto, e o regimento 
do jirstiqil que d'elle faz parte, prestar8 o governo iim 
bom scrviqo :is nossas provincias ultrainariiias no que rllns 
tCem dc niais preciso para o seu dcsonvolviriiento moral. 

Sccretaris d'estado (10s negociou da marinlia e ultramar, 
em 20 de fevereiro de 1894. - João Antonio de Bvissac 
das Neves Pe~reiw. - 

Tomando em consideraplo o relatorio do ministro e se- 
cretario d'estado dos negocios da marinha e ultramar: 

Tendo ouvido a jiinta consultiva do ultramar e o-conse- 
lho de mirii,stros ; 

Usando da  auctorisag&o concedida RO governa pelo 9 1 . O  
do artigo 1 5 . O  do primeiro acto addicional i carta constitu- 
cional da nronarchia: 

Hei por b e v  decretar O seguinte: 
Artigo 1 . O  E approvado o Reqimpto da adntinistrag&o 

de jz~stica nas provincins zcltrarnal-inas, que faz parto d'este 
decreto, e vae assignado pelo ministro e secretario d'es- 
tado dos ricgocios da marinha e ultramar. 

Art. 2 . O  E declarado extensivo AI+- provincias ultramari- 
nas o codigo commercial, :~pprovado para o contincntc do 
reino e illins adjacentes pela lei de 28 de junho de 1888. 

3 1." ICxceptiiam-se as disposições dos artigos 169." o 
102.' n.' : ) . O ,  c do 5 3." do artigo 164." do mesmo codigo. 

5 2." O governo, oiividas as estaçks competentes, ir& 
fazendo n'ossc codigo as modificac;ões que as circiirtistan- 
cias especiaes das mesmas provincias exigirem, e tomar8 
todas as medidas necessarias para fiicilitar a sua exe- 
ctiqEo. 

Art. 3 . O  Na condemnaçlo dos indigenns de Timor, d~ 
S. TliomB e Principo, e das costas orjciltnl e occidental 
d:t Afric.1, por delictos a qiie corresponda pena de prislo, 
poclcrgo os tribunaes substituir esta pena pela temporaria 
dc trnbnllios publicos remunerados convenientemente, 
i~pplicaiido-a em harmonia corn as regras estabelecidas na 

, lei penal., 
5 1.' 1: O governo auctorisado a estabelecer para OS 

' mesmos indigenas, alem das penas comminadas no eodi O 3 penal c n'este artigo, a de trabalho c~~reccional  de 
ze dias a um amo, nos casos e condipões determinadas 
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em regulamento, e que consistir4 na obrigação de traba- 
lhar, sob a vigilancia da policia, mediante salario fixo, 
em serviço do estado, oii qii:ilquer outro. 

5 2 . O  O governo farit tn~iibr.in os regulamentos necessa- 
rios para que todos esses iiidigenas, quando detidos nas 
cadehs á ordeni do juizo comjetei~tc para serern 
jiilgados, sejani obrigados a trabalho devidamente remii- 
nerado, dentro ou fdra da cadeia sob a vigi1:incia po1ici:il. 

Art. 4." São extirictas as ;tctiiaes juntas dc justiç:~ do 
ultramar, passando as suas nttribuiçiies, quanto nos cri- 
mes sujei& ao foro comlnilrn, para as justiças civis ordi- 
narias, e quanto aos crimes da cornpctcncia do foro nlili- , 

tar, para os consellios clc gucrra, com recurso, no estado 
da India c na provincia de Macau c Timor, para o supremo 
conseltio de juhiç;~ militar de Ooa ; ii:is pr&incias de Ari- 
gola e S. Thoinb c Principe, para o conselho superior de 
jiistiça militar de Loaiida; e na proviiicin de Rloqambiqiie, 
para um conselho ~upcrior do justira riiilitar, qiie 6 crendo 
com igual orgnnisayâo c as mcsnias sttriluiyues do conse- 
1110 supcrior ,de jiistiça militar de Loaiida. 

5 iiriico. A ordem i10 procaesso nos feitos crimcs dc jus- 
tiça inilitar, nas provincias iiltramarii~as, atb ao acto de 
accusriqno, serA applicado o qiie se richa disposto no codigo 
de justiça riiilitnr apyrovado por lei de 0 de abril de 1875. 

Art. 6 . O  São cxtinctos o 1og:ir de prociirador da cidade 
e a repartição da procuratura dos iicgocios siiiicos de Ma- 
cau. 

8 1 . O  Todas as suas attribiiiçccs judiciaes, de quc havia 
recurso, passam para o jiiizo dc direito da comarca, se- 
gundo a lei communi. 

5 2 . O  I3 crcado em Macau o lognr de procurador admi- 
nistrativo dos negocios sinicnu. 

5 3 . O  Este prociirador 6 cqiiiparado para todos os effei- 
tos ao administrador do concelho de llacau, terá uma se- 
cretaria identica, o venciineiito annual de 6!?0&000 rkis, e 
exercer8 na comniuiiidade chineza as attribuiqões politi- 
cas e administrativas, qiir, nos termos do regimento de 22 
de dezembro de 1881, coii~petiirrn ao proclsrctdor rlos nego- 
cios sinicos, assini como nu judiciaes nas causas que, se- 
gundo esse regimento, eram julgadas pela mesma aiictori- 
dade em unica instanceia. 

5 4." O administrador do concellio da Taipa c Colowane 
contiriiiará exercendo, com recurso para o juiz de direito, 
as attribuições jiidieiaes que llie commettia o artigo 21 .O do 
mesino regimento. 

Art. 6." Sfo extinctos os Iogares dc curador geral dos 
scrviçacs o colonos naa provincias de Angola c Moyarnbi- 
qiic, passando todas ;ts attribiiiyiics, quo pelas leis e regii- 
lamentos em vigor Ilies competiam, a ser exercidas nos 
inebmos terinos, dentro de cada coiiinrca, pelos respectivos 
delegadns d? prociirador da coroa e fazenda. 

Art. 7." E extincto o logar de escrivao dos orphãos da 
'oes ;L scr couiarca de Rincaii, passando as siias attribiiiSN 

exercidas pelos esurivSes do jiiizo de direito dn comarca, 
mediante diutribuiçno. 

Art. 8." São extinctos os cargos de thesoureiro do co- 
fre dos orphãos. 

9 1.O O dinheiro, metaes, pedras preciosas c papeis de 
credito dos orphiios, e bem assiin os reiidimcntos dos bcns 
que n cada um pertencerem, serão, nas comarcas do ulti-a- 
mar, arrecadados, & ordeni dos juizes de direito, n'iim co- 
fre a cai-go do recebedor (la rcspcctiva corilarca ou do dis- 
tricto ein que a comarca for situada, sob n inspecção da 
auctoridade superior de fazenda da provincia. 

5 2.O No processo para :L nrrccada<;Zo do dinheiro e va- 
lores, de que trata este artigo, c expediqâo do mandados 
de despeza observar-se-hiio, na parte applicavel, as dispo- 
si$es dos artigos 22." a 25.' e 28.O do rcginiento para a 
arrecadaçb dos bens das individuos fallecidos nas provin. 
cias ultratnarinas com herdeiros presumptivos ausentes 
d'ellas, approvado pela carta de lei de 22 de julho de 
1885. 

8 3 . O  O dinheiro, metaes, pedras preciosas e papeis de 
credito existentes em poder dos actiiaes thcsoureiros dos 
cofres tlns orphãos, serão transferidos pzra o cofre a qiio 
se refere este artigo, depoie do liqiiitladas as responsnbi- 
lidades dos mcunios tliesoiireiros e lavrados os cornpeteii- 
tes aiitos d,: balanço para os cffeitos legaes. 

Art. 9." SBo extinctos todos os logares de ajudantes 
1)rivntivos e de nniniiurnses das conservatorias do registo 
predial 111tram:irino. 

Art. 10." São extinctos todos os log,?res e officios jiidi- 
ciacs dc que n'este regimento se não fnya expressa incn. 
ya0. 

Art. 11.O O govcrno far& e poder& aiirtorisar os gover- 
11:tdores das provincias nltramarinas a fazer os regula- 
mentos iiccessarios para a execu92Eo d'cste decreto e do 
regimento que d'elle faz parte. 

Art. 12.O Desdc que principiar a vigorar cstc regimento 
ficará, revogada toda a legislnção anterior que rc.cfi;iír sobrc 
materias que o mesmo regimento abrange, e cin geral 
toda a IcgislaçEo sobre organisaçgo jucliciaria, e admi- 
nistração de justiça no ultramar, quc ngo for expressa- 
mente resalvada. 

Art. 1 3 . O  Fica revogada a, legislaç3o em contrario. 
O ministro e secretario d'estado dos negocios iln mari- 

nha c iiltrainar assim o tenha entendido e fay:~ execbiitar. 
Paço, e131 20 de fevereiro dc 1 S!)4.= REI. = João Aato- 
nio de Urissac das Neves l'crreira. 

Regimento da adminlstração de justiça nas provlncias nl t ramarhas 

CAPITULO I 

Artigo 1.' As provincias ultrairiariiias pai-tugiiezas do 
Angola, S. ThoinB c Principo, Moçanibique, Iiidia e Ma- 
caii c Tiinor, dividem se, para os effeitos da adriiinistra- 
$Tio da jiistiya, em trcs districtou judiciacs: 

O de Loaiida, com a séde na cidade de S. Paulo de 
Loanda, coniprehendendo as provincias de Angola e do 
S. Tliom6 e Principe ; 

O de Rloçambique, com a s6de na cidade de Moçambi- 
que, comprcliendendo toda a provincia do mesino noine; 

O de Nova Goa, com a sede na cidade de Pangim, coni- 
prehendeiido o estado da India, e a provincis de Macaii e 
Timor. 

Art. 2.' O districto jiidici:~l de Loanda divide-se em 
seis comnrcas : 

A de Loanda, com a séde na cidade de Loanda, com- 
prehendcndo os concclhos de Airibriz, 13arra do Ilande, 
Barra do Hengo, Loanda, Novo Redondo, Encoge, Alto 
Dande, Icolo e Bengo, Zenzn c10 Goluiigo, RIuxiiria, Mas- 
sangaiio e Cambumbe ; 

A de 13cnguella, com a séde lia cidade de Benguella, 
comprehendendo os concclhos dc Egito, Ct~tumbella, Ben- 
guella, Dombe Grande, Caconda, (~uillengues e Luceque; 

A de Mossamedes, com a sédc na villa de Mossamedes, 
compreheiidrndo os concelhos de Mossamedes, Liibango, 
Humpata, Bumbo, Huilla, Chmbos c Humbe; 

A de Ambaca, coin a seda ciii Caculo, comprehendendo 
os conccllios do Ijenibos, Golungo Alto, Ainbaca, Cazen- 
go, Diiquc de Eragança, Pungo Andoiigo, Malange c Tala 
Mugongo ; 

A do C'ongo, com a séde em Cabiiida, comprehendendo 
todo o districto administrativo do Congo; 

A de S. Tliomé, com a s6de ria cidade de S. Thom6, 
coiiiproliendendo as ilhas do S. ThoriiG e Principe e as 
suas dependencias. 

Art. 3.' O districto j~idici:il de Rloçambique divide-se 
eni seis comarcas : 

A de Moçambique, com a sede na cidade de Moçambi- 
quo, comprehendendo o districto administrativo do mesmo 
nome, menos oa tsrritorioa de Cabo Delgado ; 



A de Lourenço &Iarqiies, com a skde na cidadc de 
Lourenço Marques, comprchenderido o districto adminis- 
trativo do mesmo nome: 

A de Inliambane, com a séde na villa de Inliainbnnc, 
comprehi~nderi(10 o districto administrativo clo iii1~sii1o no- 
me;  

A de Qiieliinnne, com a sbde na villa de S. Martiiilio de 
Queliniane, comprehendendo o districto administrativo da 
%:iinl)ezia, riicnos os territorios adrniiiistrndos pela coiil- 
panliia de Mo~ambique ; 

A do Clalo Ilelgado, com a séde no Ibo, comprelien- 
derido os territorios do antigo districto administrativo d'a- 
quclle nome ; 

A cla Beira, com a sQde na Beira, compreliendcndo OS 

territorios administrados pela coinpanliia de Moçambique. 
Art. 4.O O districto judicial de Nova Qoa divide-se em 

oito comarcas : 

de Lisboa, masconi a organisaçso especial do decreto de 21 
de maio de 1892 e as modificayõcs d'esto regimento. 

Art. 7 . O  Cada uina das comarcas de Loanda c de 
S. Tliomh tem duas varas. 

Art. 8.' As comarcas siibdividvm-se cm jiilgados miini- 
cipaes, c cstes em fregiiczias. 

5 iinico. O numero, sC(lt: :II*C:L dos jiilgados, em que 
se sybdivide cada comarca, s2o designados pelo governa- 
dor da provincia, em conselho, com a confirmação do go- 
verno. 

CAPITULO I1 
Orgaiiisaqfío o concltiliilçeto dos tribunaes e repartiçóes 

de jiistiça 

A das Ilhas de Goa, com a s6de na cidadc dc Pangim, 
comprehendendo: a ilha de Tissiiary oii cle Goa; as illias 
adjacentes, á excepçIo das frcgiiczi:is de Santo EstevLo 
e Naróa; as freguezias de lteis Magos, Nerul, Pilcrnc, 
Penha do Frangs e Salvador c10 Afundo, do concclho 
de Hardez; e o concelho de I'ondA, menos a aldcia 
Orgão ; 

A de Bardcz, com a skde na villa de &Iapiiç:l, compre- 
henderido todo o concellio de I{ardez, II csccpyão dns fiac- 
p-uezias de Rcvorá, AssoiiorA, Tiviiii, Ittlis iCIayos, Neriil, 
Pilerne, Penha dc Ii7ranc;n, e Si~I~itdor do Miin(10, c O con- 
cellio de I'criiéiii, iiicnos as :ildeias :2lorna r 1Lr:iiiipiir ; 

A dc P:il>ctc, coiri a sCde ciii Jlarg80, comprc~liendeiido 
.o concelho de Salsete, ineiios uti freguezias de l'urodú, 
&.soln<i, Ciincolim c Velim ; 
I\ tle ($iiep&iu, coin a sede em Qiiepóm, coniprehenden- 

do o ,  c+o~r~t~l l i ;~s de QuepBm, Sanguéin e CanScona, as  fre- 
giic,ii:i~ (1,. l'arodA, Assolnd;, Cuiicolim e Veliui, do coiice- 
1110 t i l ,  S:~lsete, o a ilha de Angediva; 

A clc. B~cliolim, com a shdc na Cassabd de Biclioliiii, com- 
prc.hciidciiclo o concellio cie Sanqueliin, as aldeias Alorna 
O Ibrail~pur do concellio dc Perném, a aldeia OrgHo do 
conccllio de IJondB, as freguezias dc Santo EstcvZo a Na- 
roh, do concollio das Ilhas de Goa, e as frcgiiezi:is de Re- 
vortí, Assoii«r!~ c Tiviin, do concclho de Bardez ; 

A de Dambo, coiii N s0de na cidade de DariiAo, corri- 
prel-iendendo to110 o tcrritorio de Damão, Prngaiili-N;q:~r- 
~ v e l y ,  e a illia, praça e cidade de Diu, com :is aldeias 
Gogalã c Simbor ; 

A dc Rlacau, com a s8de na cidade (lc Sniito Nome ile 
Deils, c~in~~rehendcrido todo o territorio porti~guez pertcn- ' 
cente a esta citlndc, c a illia da Taipa c: Coloivane; 

A de Timor, com a s6de ria cid:~tle de Uilly, compre- 
Renderido o territorio portugocz da ilha de Timor. 

Art. 0.' Na séde de cada districto judicial, e exercendo 
jurisdicyso cixi todo elle, funcciona um tribunal de 2." in- 
stancia denominado ReZaçÜo. 

Art. 10.' Cada unia das relações de Nova Goa e Loan- 
da 6 constituida por cinco jiiizes, e a de Moçambique 
por tres, magistrados judiciaes de 2.'L instancia, e aentre 
clles o governo nomeia, em commissElo, o respectivo pre- 
sidente. 

3 iinico. Na falta de nomeayão, ou nos impedimentos do 
nomcado, exerce as funcções da presidoncia o juiz e&,- 
ctivo ninis antigo no tribunal. 

Art. 1 1 . O  A promog3io aos logaree de juiz das relaço"es 
6 feita pelo governo, nos termos do decreto de 18 de no- 
vembro de 1869, d'entre os juizes de instancia do ul- 
tramar, quer estejam em serviço nas comarcas, qizer no 
quadro da magistratura, não sciido por motivo de syndi- 
cancia oii de processo crinio, qiicr ein qualqiicr commissXo 
de serviyo publico, que por lei seja coiisiclerado jiidicial. 

Art. 12.' Os juizos das relações prcstain juramento lias 
maos do respectivo prcasidcnte, e iisain de bbca no cxel-ci- 
cio das suas funcqõcs. 

5 unico. Aos prosidentes das rclaçUcs compete o titi110 
do conselho, c usam do capa sobre a béca. 

Art. 13.' Na falta ou jriipeclinicnto de qualquer dos jiii- 
zes effectivos, ou quando for preciso para completar o nii- 
mero legal dos juizes que devem intcrvir nos julgameritos 
OLI para havcr vencimento, ser30 siiccessivainente convo- 
cados pela presidenci:~ a servir como supplerites, peItl or- 
dem aqui declarada : 

E m  Loanda, os juizes de direito da l.a e 2." varas e o 
conservador do registo predial da coiiiixi.cn. sGde clu tribn- 
na1 d : ~  relapao ; 

Ein Moçariibiqiie, O juiz de dircito e o coriticrvador do 
registo prcdial d:t comarc:~ sGtle t l : ~  rolac;Xo ; 

Al*t. 5 . O  A prorinria ultramarina de Cabo Verde divi- / Eiii Nova Goa, os juizes de direito das comarcas de 
&-se em du:is coriiarcas : 1 Ilhas de Goii, Barder e Salsete. 

A dc Sotavento, corn a séde na cidndc na. Praia, com- 1 Art. 14.' Os cliamados a servir como supplentes na re- 
pruhendend(, as illias dc S. Thiago, Xlaio, Fogo e Brava, 1 I açh  accumulain com essas funcpões as dos seus logareu, 
e os ilheus Seccos ; rscopto se aquelle servipo se prolongar consecutivamente 

A de Barlavcrito, com a skde na villa D. iil;u.ia Pia, coiii- alcili de trinta dias,, pois n'esse caso passa o exercicio dos 
prehendcndo as ilhas de Santo Antão, S.  Virente, Santa seus cargos, sendo luizes, ao seu substituto legal. 

I Luzia, 8. Nicol:~ii, 130% Vista e Sal, e os ilheus Briinco C , Art. 15." O siipplcnte convocado para a relapâo deixa 
Kaso. I de servir u'csse tribunal logo quc tenha cessado a falta ou 

E j  unico. Estas duas comarcas continriam pert,enoendo, iinpediinento do outro suppleiite qiic o devesse ter prece- 
para bdos os effcitos da administrayzo da justiça, no dis- , dido na convocaç80, e este tomc o logar d'aquclle. 
tricto judicial do I.isboa, e fica vigorando n'ellas a legisla- 1 Art. 16.' Pcrante crida iinia diis relayaes exerce as func- 

que for vigente na metropole quanto á constitui~ão, , sões de represcntante do ministerio piiblico um procura- 
jurisdicp30 e coinpetencia dos juizos, processo <. urdem do dor da coroa e fazenda. 
aervigo judiciarii>, sendo aliás os rerpci.tivos magistrados ' Art. 17.' O prooiirador da ror6a e fazenda d iun ma- 

e empregados jiidiciaes consideradòs, para todos os e&i: 
tos, como fazendo partc da organisaçIo judicial do ultra- 
mar. 1 

Art. 6.' O districto militar da GtuinB Portugueza con- 
stitue, para os effeitos judiciaes, uma comarca com a séde 

gistrado nomcado, cm commissão de serviyo jiidivial, pelo 
governo de entre OS juizes de direito do quadro do iiltra- 
mar. 

iinico. Sendo exonorndo d'esta commissEo, será col-. 
locado na primeira coinarca vaga. 

em Bolama, e continha pertencendo ao diatricto judicial ( Art. 18i0 O procurador da cor'oa e fazenda junto da re- 
6 
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l a g k  de Nova Goa terd um ajudante, nomeado pelo go- 
verno, em commissão, de entre os delegados do procura- 
dor da coroa e fazcnda e os habilitados para cstcs logx- 
res. 

Art. 19.O Para o expediente dn sscrctaria c l ~  cada uma 
d;is procuradorias da coroa e fazenda Ira iiin aiiiwiiiicnsc, 
de livre nomeaçilo do governo. 

Art. 20.O Os procuradores da coroa c f;izt.ncla s3o sul)- 
stitiiidos nas suas faltas ou iinpc.tlitiieiitoa pelo sei1 ;qjiidaiito, 
se o tiver, e na falta ou iniptvlirricnto d'cst;o pelo dclegado 
do yrociirador da corôa e f;izcii<la nn coriiiiroa s8dc d : ~  rel:l- 
@o, l~restani juramento nas iiiLos cio presiclentc d'cste tri- 
I)urinl, e usam de b8ca no exercicio das suas fiiiic~Ccs. 
8 unico. Nas comarcas de duas varas compete primeira- 

mente esta substituiç5o ao mais antigo delegado do pro- 
cur:idor da coroa e fazenda. 

Art. 21.O Em cada relação ha um secretario, dois nju- 
dantes, um revedor-contador, um official de diligencias e 
um servente. 

5 1.O Os secretarios das relaçges e setis aj~idantes e os 
revedorcs-contadores sLo nomeados vitaliciaincnte pclo 
governo d'entre os individuos habilitados eiii concurso nos 
termos do regulamento. 

S 2 . O  Os officiaes de diligencias são de livre nomcaç~o 
do governador da provincia, ouvido o 1)rcsideritc do rcs- 
peotivo tribunal. 

Juizos de direito 

Art. 22.O Na s8de de cada comarca, e exercendo jiiris- 
dicpb em toda ella, funcciona um magistrado judicial cltc 
1." instanoia, denominado ajuiz de  direito^ . 

9 unico. Nas comareas de duas varas ha um juiz do 
direito para cada uma. 

Art. 23.' Os juizes de direito de instancia do iiltra- 
mar slio de nomeaçro regia, e de serventia vitalicia ; pre- 
stam juramento nas mtos do presidente da rela~âo cio dis- 
tricto ; e usam de béca e vara branca no excbrcicio das 
siias f;ncções publicas, e nos actos solemnes s qiie n'essa 
qualidade assistirem. 

g unico. Os juizes de direito e respectivos eubstitiitos 
das comarcas que não forem s6de de relaçb, pqdern pre- . . . . 
atar juramento perante o juiz em exercicio na respectiva 
comarca, fazendo-o assim constar, por certid8o authcntica, 
{L presidencia da relação do districto judicial e ao gover- 
nador í1:r provinoia ou do districto onde o houver. 

Art. 24.O O provimento dos logares de juiz de direito 
de 1." instancia do ultramar G feito pelo governo, prece- 
dendo dassificaçõo nos termos do decreto de 18 de no- 
vembro de 1869, d'entre os delegados do procurador da 
corôa e fazenda. e os conservadores do regista predial das 
provincias iiltramarinas, com dois annos de servipo effe- 
ctivo pelo menos. 

Art. 25.O Os juiaes de direito, nas suas faltas ou impe- 
dimentos, são substituidos pelo conservador do registo pre- 
dial da comrtpa, excepto nas comarcas da India quando 
o conservador nto for bacharel formado em direito, e ex- 
cepto nas causas em que elle liaja intervindo n'esta quali- 
dade, ou cm que tenha outro qualquer impedimento legal. 

â (.O O conservador accumiila n'este caso o serviço 
judicia! com as funcpões do seu cargo; mas so a falta ou 
impedimento do juiz se prolongar alem de trinta dias con- 
secutivos, passa o delegado do procurador da cori3a e fa- 
zenda a accumular as suas funcgões com as de conserva- 
dor emquanto este servir de juiz. 

@ 2 . O  O governador da provincia, sobre proposta do 
presidente da relagto, nomeia annualmente para cada co- 
niarca dois homens bons, preferindo bachareis formados 
em direito e os que tenham qualipier curso de instriicg50 
superior, secundaria ou especial, pura? pela ordem da sua 
nomeapão, substituirem o juiz de direito na falta ou impo- 

diinento do conservndor (10 registo predial, iil;i~ ,.óiiic.iite 
cniqiiaiito durar esta fitltn oii irnpedirriento. 
8 3.O Nas comarcas c l ( ~  c11i:is varas, os dois juizes de di- 

reito substitiicm-se reciprocairieslte t ~ i  todas as funcyoes 
que por lci Ihcs sAo cxoiiiriit,ttidas, ac~iiiiiiilnnrio ii'esse caso 
o serviyo judiciiil dc. :iiiil)as :is \.:iras. Ala* se a falta ou 
iiiipediiueiito de ian tl'c~llcs sc3 1)roloiig:ir por mais de trinta 
dias coiiseciitivos~ (: siil)~tliili(lo ~ ( ~ I I J  (>osiservador do re- 
gisto pruclial da rBoiiiarca. St! lioiivt~r siiiiultaneainente falta 
ou inipcd;ineilto tle ambos o.: juizrs, :~ecumula o conser- 
vador o servi(:o arribas as varas, sendo substituido 
pelo delegailo tlo procurador da cor& e fazenda no ser- 
viço da conscrv:ltori:i; c na siia falta ou impedimento B 
substituido por uni dos substitutos nomeados segundo o 
disposto rio paragraplio anterior e pela ordem da sua no- 
me :~@~.  

$j 4.c Na falt:~ oii impedimento de ambos os substitutos 
nomeados, s2o diaiiiados os dos annos immediatamiente 
anteriores pela ordem da nomeação; e ainda na falta de 
todos estes, noineia o governador cla provincia pessoa ido- 
nea qiic iiitcrinninente substitua o juiz. 

Art. 26.' 0 qiie em qualquer caso substituir o juiz de 
direito neg terinos do artigo anterior exerce todas as attri- 
buições que por lei competirem a este magistrado, e nos 
xnesmos te~mos. 

Art. 27." Sempre que os juizes de direito passem a vara 
;L algum dos seus substitutos, assim o fargo consttw :to pre- 
sidente do tribunal da rclaç8o do districto judicial c1 ao go- 
vcrnndor da provincia, ou do districto onde o Iioi:vcr, 
expondo-lhe o motivo da substituição. 

1 . O  Iguaes communicações 6 obrigdo a fazer o sii I )-,i- 
tiito, que por sua vez tiver de se fazer substituir. 

rj 2.O Se niio as fizerem B obrigado a faael-a* o dele- 
gado do prociirador da cor0a e fazenda por intermedio do 
sco superior hierarchico. 

Art. 28.. Perante cada juizo de direito serve, como re- 
preilentante do ministerio publico, o como curarlor geral 
eni toda a comarca, um magistrado com o titulo do dele- 
gado tlo proczirador & corôa e fazenda. 

Art. 29.O O provimento definitivo dos logares de dele- 
yado do procurador da coroa e fazenda nas comtwcas o11 
varas do ultramar, 6 feito pelo governo d'eiitre bac1i:lrcis 
formados em direito, que tenham sido approvados em con- 
curso para identicos logares no continente do reino e ilhas 
adjaccntes. 

5 unico. Os logares dc delcgado do prociirador da ro- 
roa e fazenda nu ultramar têem a natureza de c~1uiiiiiss8eei 
anioviveis. 

Art. 30.O Os delegados do procurador da c o r h  e fa- 
zenda prestam juramento nas miios do presidente do tri- 
bunal da relagão do districto judicial, e usam de bbcr, no$ 
actos publicos o durante o exercicio das suas funcqFes. 

S unico. Os que tiverc~rn de os substituir, e ainda os 
delegados do procurador da c o r 8 ~  o fazeritln lias comarcas 
que nèlo foreni séde de relação, podcin prestar jiirainento 
perante o juiz de direito da comarcik, fi~zc~ri(10-o assim 
constar por certidgo autlientica :i presidencia da relação 
do districto jiidicial, e ao governador da provincia, ou do 
districto onde o houver. 

Art. 31.O Os delegados do procurador da coroa e fa- 
zenda nae suas faltas ou impedimentos sLo substituidos por 
pessoa idonea, nomeada pelo governador da provincia ao- 
6re proposta do procurador da coroa e fazenda. 

9 unico. Em casos de momento, e emquanto o gover- 
nador nLo providenciar, a nomcagão G feita ad hoc pelo 
rospcctivo juiz de direito e para cada caso qiie occorrer. 

Art. 32.O Em cada juizo de direito ha e m  regra uni 
contador-distribuidor, dois cscriv8cs e dois officiaes de di- 
ligencias. 

8 unico. O numero d'estes officios, quando o serviço 
publico o exigir, pdde ser alterado pelo govcrno com au- 
diencia do presidente da relaçlo do districto judicial. 



Art. 33.O Os escrivges dos jiiizos de direito selo tambem 
tabe1liãc.h cle notas em toda a comarca. 

5 uiiico. O governo, sobro proposta do governador da 
provincia em coriselho, y6dc crear em cada comarca o nu- 
mero de officios de tabelliCies dc notas que julgar necessa- 
rio, designando a sBde e arca das func~ções dc cada iiiii, 

fdra do julgado que for sQde d'essa comarca. 
Art 34.' Os escrivães (10s juizos de direito e os tabel- 

liLes de notas silo nomcaclos d'entre os habilitados em con- 
(.iirso lmrn esses logares lia fórma do regulamento respe- 
ctivo. 

Art. 33.O Nos juizos de direito em que for necessario ha- 
vcrií um iriterpretc nomeado pelo governador da provincia, 
e com o vciiciiiiento qiie llie for designado no orçamento 
provinci:il. 

Art. 36.O Os officiaes de diligencias sgo noineados pelo 
presidente da relação do districto judicial, sobre proposta, 
em lista triplicc, do juiz de direito. 

U E C ~ ~ O  11 r 
Juizos commerciaes 

I 

4 r t .  37.O Na sbde do cada comarca, c exercendo juris- 
dicçao em toda ella, funccionn iini tribunal couinler(+ial de 
1 .a instancia, composto de iim presidente? que 6 o juiz de 
direito, du qiiatro jiirados com dois substitutos, de iim se- 
cretario, que B o respectivo delegado do prociir:~iIor da 
cor& c fazenda, e d'squelle dos escrivães de dircito a quem 
o processo for distril~iiido. 

$ 1.O Nas comarcas undc liouver mais de uni juiz de 
dircito, preside uin dos juizes por turno As audiencias ordi- 
iiarias para o cxpcdicntc dos processos commerciaes pen- 
dentes na comarca; c as audiencias de assentada slo fei- 
tas em semanas alternadas, por cada um dos mesmos 
juizos, p i i a  iilstrucçito, discussão e julgamento das c a s a s  
~1istriLuid:is !1 vara em que estiverem servindo. 

5 com*cas e juiz da rara c ;ilpo: 
uj actos relativos e1ei~ã07 Organisa~ão e jiira- 

ment; do jury commercial, .que fica sendo eOmmilm Prira 
ambas as varas, e o respectivo delegado do prociirador da 
coroa e fazenda B o secretario do tribunal, scndo siibsti. 
tiiido nas suas faltas e impedimentos pclo da 2.' vara. 

5 -3.O Os officiaes de diligencias silo os da comarca. 
9 4.O Todas as causas comiiiereiaes: são distribuidas na 

2." das classes de distribuis2lo do juizo clc direito. 
Art. 38.O O recenseamento dos jur:~dos conlmcrciaes 6 

fcito pelo secretario do respectivo tribunal, com recurso 
para este, c d'estc para a rrla@o do districto juclicial. 

3 1.' Para coitipor o jiiry coinrnercial serão recenseados 
os negociantes portugiiezes matric.iilados da comnrca; em 
segundo logar, se d'aquelles não honvcr numero suffi- 
ciente, os iiãu matriculados; e o u  terceiro logar, se com 
:iquelles e estes se não podbr completar o recenseamento, 
os cidadãos portuguezes que tenham as habilita~ões litte- 
rarias que dispensam a prova de ccnuo, preferindo os 
bachareis formados em direito e os quarenta maiores con- 
tribuintes clc contribuiqIo predial ou industrial. 

9 2.O Fcito o rccensearnento, o jury commercial Q eleito 
pelos recenseados, e, onde os não houver em niinicro su- 
perior a (luze, B designado por sorteio. 

Art. 39.O Xas comarcas onde, por falta de pessoal ido- 
neo, li80 for possivel organisar o jmry, c emquanto o nã,o 
for, são as caiisas commerciars decididas de direito e de 
facto pelo juiz cle clircito, mas segundo o processo commer- 
cial, e com recurso. 

SECÇÃO IV 

Conservatorias do registo predial 

Art. 40.O Na s6de de cada comarca lia tima conserva- 
toria do registo predial de toda a area da mesma co- 
narca. 

Arte 41.O O servic;o do registo predial tr privativamente 

incumbido em cada comarca a um magistrado denominado 
conservador. 

Art. 42.O O provimento definitivo dos logares de con- 
scrvador do registo prcdial 6 feito pelo governo d'entre 
bachareis formados em dircito, que tenham sido approva- 
dos cin conciirso para identicos logares na metropole. 

Art. 43.' Os logares do conservador do registo predial 
b8em a natureza de c.ommiseões amoviveis. 

unico. Os juizes dos cxtinctos tribunaes adniinistrati- 
vos clistrictacs do reino podem, a seu pedido, ser noriiea- 
dos para exercer em commissElo estes logares. 

Art. 44.O Os conservadores do registo predial prestam 
juramento na fórma do artigo 30.O e seu paragrapho. 

Art. 45." Nas suas faltas ou impedimentos os conserva- 
dores do registo predial são substituidos pelo respecti~o 
delegado do procurador da corôa e fazenda. 

Art. 46.O Os conservadores do registo predial estão, 
n'essa qualidade, directamente subwdinados ao procurador 
da coroa e fazenda junto da relaç28 do districto judicial, 
e por intermedio d'este magistrado recebem as ordens e 
instrucções do governo relativas ao exercicio das suas 
funcções. 

ESECÇÃO V 

Curadorias geraes de serviçaes e oolonos 

4Te0 Em cada uma das provinch de ~~~~l~ e M ~ .  
eambiqiie os delegados do procura~or da cor6a e faeenda 
excrceni tambem, dentro da sua comara, c sob a inspec- 
çIo immediata do procurador da corôa e fazenda junto da 

d,, districto, as funesaes de curadores geraes dos 
ser,iç,es e 

§ unico. Nas comarcas de duas varas s lo estas funcpires 
exerci~as, nos mesmos pelo delegado do procura- 
dor corba e fazenda que aelnr na vara. 

Art. 48.' Na provincia de S. rlTllomb e Principe são es- 
tas fiincq0es exercidas privativamente por um magistrado 
alnovivel, de livre nomeagWo do governo, d'entre 0s de- 
lcgn(los procurador da coroa c fazenda, ou d7entre 0s 
habilitados em concurso para estes logares, ficando con- 
sider;ido candidato A magistratura judicid ultramarina. 

Arte 49.0 expediente da curadoria geral corre pela 
secretaria administrativa a:, súcle da comarca. 

S E C S ; ~ ~  VI 

Juizos municipaes 

Art. 50.O Em cada um das julgados, que não for sbde 
de comarca, fiincciona ixiii juiz ~nunicipal, nomeado por 
dois annos pelo governo, sobre proposta em lista triplice 
do presidente d : ~  rclação do dietricto judicial, e inforina- 
ção do governador da proviiicia, preferindo quem tenha 
curso de instrucção superior, secundaria ou especial. 

Art. 51.O Nos jiiIgados, onde nlo haja pessoal habilitado 
c idonco para os cargos judiciaes, mas a6 emquanto o não 
houver, poderão as attribuifles de juiz municipal, por in- 
ciiinbencia especial do governador da provincia, auctorisa- 
do pelo governo, c ouvido o presidente da relqão, eer 
exercidas pelo chefe da administrapão civil ou militar da 
localidade. 

Art. 52.O Na falta ou impedimento do juiz municipal 
faz as suas vezes um substituto nomeado da mesma forma, 
e, na falta ou impedimento de ambos, são chamados a ser- 
vir os dos biennios an$eriores, preferindo aos substitutos 
os effectivos e os do biennio mais proximo aos do mais re- 
moto. ' 

Art. 53.O O juiz municipal c seu substituto prestam ju- 
ramento, por si ou por procuraqão, nas mãos do presidente 
da relaçxo do districto judicial. 

Art. 54.O Junto do juizo municipal serve um agente do 
ministerio piiblico, denominado acb-delegado do procuradov 
da corôa e fazenda, nomeado pelo governador da provin- 



c-iii, erri conselho, sobre proposta do chefe do ministerio 
lmblico no respectivo districto judicial. 

Art. 55.O Ern cada julgado ha, em regra, um cscrivão o 
um officiai dc diligencias. 

5 1 . O  Este numero póde ser alterado, seg~indo as ne- 
cessidades do serviço, .pelo governador cla provncia em 
conselho, ouvido o presidente da relagão. 

5 2.' Os escrívães são nomeados pelo goveiiisdor da 
provincia, sobre proposta do presidente da relayão. 

5 3 . O  Os officiaes de diligencias são ilorneados pclo pre- 
sidciite da relaç2o sobre proposta do juiz do direito. 

Art. 56.O Os escrivges dos jiiizos municipaes podem 
exercer tambern as funcçaes de tabelliãcs, mas sómente 
quanto a procurayões, publicas fórnias e reconhecinientos 
neccssarios para os processos pendentes no respectivo juizo 
ou nos juizos populares do respectivo julgadv. 

s~c(;Ão v11 
Juizos populares 

Art. U? . O  Em cada freguezia ha uni juiz popilar, com 
sou substituto, no~iieados :iinbos para catla aniio civil pelo 
goverriador da provincia t?rn conselho, sobre lista triplice 
propostit pela corporayZo :~cIiiiinistrativa iiiunicipal, c infor- 
mada pclo juiz de direito rcspcctivo. 

5 unico. 1)iias ou mais frcgixc!zias confinantes podein ter 
um sú juiz popular, se :issim parecer co~ivciiit.iitc e for 
determinado pclo govcriindor da proviiiciti eiu coiisellio. 

Art. 58.O O juiz popular c seu substituto prestam jura- 
incnto perante a corporayão :~clministrativa miiiiicipal, de- 
vendo o teririo ser rciiiettido por copia ao juiz. cle direito 
da comarca. 

Art. 59.O A falta oii impedimento siniiiltaiieo do juiz 
pop~ilar c seu substitiito suppre-se chamando a servir os 
dos annos anteriores, preferindo os cffectivos aos substi- 
tiitos, e os do anno mais proximo aos cio niais reiiioto. 

Art. G 0 . O  Em cada juizo popular serve um escrivso, no- 
meado pclo governador da provincia. 

5 iinico. O ~scriv3o do juizo popular prcst:~ juramento 
nas ndos do sou juiz. 

Advogados e procuradoros judicincs 

Art. 61.'' Só podeiii scr inscriptos para exerccr a nd- 
vocaci:~: 

1 . O  Os b:iclinreis formados em direito; 
2.' Os que tivcrem provisão dc 1iceiit;a para :t(lvogar. 
Art. 63." Na presidencia de cad:i, uina das reln<;Ges ha 

um livro espccial para a inscripçIo do todos os individiios 
Iiabilitados a exercer a advucacia perante os tribiinaes do 
respectivo districto judicial. 

Art. 63.O AS licenças para advogar sibo concedidas pelo 
presidente da respectiva relapão. 

5 uuico. Da deiiegaçb de licença cabe recurso para o 
prosiderite do supremo tribunal de justiga. 

Art. 64." Para a inscripção dos bacliareis formados em 
direito no livro dos advogatlos basta a apresentayão das 
suas cartas dc formatura, em original oii publica fdrma. 

Art. G5.O Os bacharcis for~ii:idos em direito podem exer- 
cer a advocacia perante todos os triblinaes de qu:tlquer 
instancia ou natureza do districto judicial em que estive- 
rem inscriptos. 

Art. 6G.O Os advogados de provisXo só podem advogar 
perante os tribiinaes que funccionerii na coinarca ou co- 
marcas para que tivcrem licença. 

Art. 67.O A licença para advogar só póde ser cancedida, 
quando na respectiva cornarca nilo estiver preenchido o 
numero maximo dos advogados de provisão. 

Art. G8.O Para advogados de provisão das comarcas do 
estado da India serno dispensados do exame de habilita- 
ção, e sempre preferidos, m que tiverem exercido a advo- 

cacia por dois annos nas comarcas do circulo judicial de 
Moyambiqne. 

Art. 69.' O riurricro mauimo dos advogados provisiona- 
rios O de vinte e quatro na coiriarc:L de Illias de Gon, doze 
em cada uma das de Rarclez c S:ilsote, dez em cada unia 
das de Lonnda e de S. 'l'lioiní: c> Priiicipc ; oito em cada 
uma das de Bicliolim, Qiicp61ii, 1)niiiLo i? Alacau; seis em 
cada unia. das dc ~Xoc;ainbir~iie, Benguella, Mossamedes e 
Giiiiib; c qiiatro (,i11 c:id:~ uma das de Tiinor, Quclinlane, 
lnhninbaiie, Lourenço Marques, Cabo Delgado, Beira, 
Ailibacti e Coiigo. 

5 iinico. Este numero póde scr alterado pelo governo, 
ouvido o presidente da relayno do districto judicial. 

Art. 7 0 . O  Os requerimentos de licença para advogar 
t k m  de ser instruidos com os seguintes documentos: 

lX0 Certidão que prove maioridade ou emancipapto; 
2." Certificado do registo criminal ; 
3." Attestados de probidade e d~ bom procedimerito, pas- 

sados pela corporapLo e auctoridados administrativas do 
concelho ; 

4 . O  Certidão, passada pelo delegado da comarca, de n3o 
estar preencliido o numero I ~ g a l  dos advogados provisio- 
riarios ; 

5.' CertidBo de approv:~yZo no exame de habilitaplo 
para advogado, excopto seiido bachareis eni direito. 

Art. 71.O Os exames do Iiabilitapiro para advogado pro- 
visionario são feitos na sdtlc da respcctiva comarca, perante 
um jury forin:ldo pelo juiz de direito, que 6 o presidente, 
pelo delegado do prociiraclor da coroa e fazenda c pelo 
conservador do registo predial, e versa sobre noções ge- 
raes de direito, tcrrnos c. fi~rrnalidades de processo. 

Art. 72.O Para :L acliniss;"i« aos exames de habilitaçgo do 
advogado provisionario no estado da India B exigido o curso 
completo do lyccu nacional de Nova Goa. 

Art. 73.O A provisão de licença para advogar 6 cxpe- 
dida em f6rma de alvará, com prhvio pagailicnto do sêllo 
e direitos devidos, e deve ser registada no cartorio do pri- 
meiro officio da comarca. 

Art. 74.' O advogado provisionario 15 suspciiso : 
1 . O  Quando pronunciado, emquanto di~rareni os effeitos 

do despacho de pronuncia vil este niio for revclgado ; 
2."Qii:~iido contlcinnado cm processo de polici:~ corrcc- 

cional, emqiiaiito clurareni os effeitos da coridomiiny~o; 
3." 13iiiqiianto estiver iiiterdicto dos setis direitos politi- 

cos oii civis. 
8 1 .O Esta suspensão b ordciiacln c lovantuda por despa- 

cho do jiiiz de direito, coiifirmado pclo presidente da re- 
laça0 do districto judicial. 

$ 2 . O  Do despacho do jiiiz que não ordenar a suspensão 
ou n50 a levantar, sendo caso d'isso, ha recurao para o 
mesmo »residente. 

Art. 75.O A licença de advogar serti cnsseda: 
1.9 Sendo o provi~ionario condemnado em processo or- 

diiiario criminal : 
2." Tornando-se.  elo seli ~rocediinento ou nela sua 

I I 

igiioruricia ou impericia, demonstrada por seus &criptos, 
indigno do exercicio das suas funcções. 

Art. 76.O A cassqão da 1icent;a i, por d~~spaclio funda- 
montado do presidente da rel:~ção, coni pri:via aiidiciicia 
do provisionario e do ministerio piiblico, c poderti. ser ti~iri- 
bein pelo juiz de direito lios mesmos termos. 

5 1 . O  Do despacho do juiz de dircito cabe recurso com 
effeito suspensivo para o presidente da rclnção. 

5 2." Da decisão d'este presidorite, cassando a licenqa 
ou confirniaiido o despacho do juiz de direito, cabe reciirso 
para o presidente do supremo tribunal dc justiça, mas sti 
no effeito devolutivo. 

9 3.O Os recursos são iritcrpostos dentro de dez dias a 
contar da intimayão, dando-se em seguida vista do tras- 
lado dos autos, por oito dias, ao rccorrcntc: para minutar e 
instruir o recurso. 
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Art. 7 7 .O O cxercicio da procuracloria judicial regula-se 
pela legislação vigcnte da mctropolc. 

CAPITULO IlT 

Co~iipctencia e nttribiiiç6cs (10s tribtiiincs e ftiiiacionarios 
de jiistiçn 

ilrt. 7S.Wompcte 6s rc1:itc"ies : 
1." Conhecer, por meio cie recurso, das decisões profe- 

ridas vin l . a  instancia pclus juizcs de direito c10 rcspcctivo 
districto jiidicial, ou por arbitros, eni todos os processos 
civeia. crimes c coinmerciaes : 

2 . O  Conhecer dos recursos'b coroa interpostos dos bis- 
pos, inetropolit:~~, prelados, vigarios geraes ou de qiiaes- 
quer auctoridades ecclesiasticae diocesanas, e das relaçoes 
ecclesiasticns, sobre violencia ou excesso de jurisdicylo ou 
exercicio illcgitirilo de funcqzcs; 

3.O Conhecer dos recursos sobre embargos e arrcstos 
dccretaclos oii confirmados pelos juizes de dircito do dis- 
tricto judicial ; 

4.O Rever as sentenças proferidas por tribunacs estran- 
geiros, e confirnial-as quando estiverem nos termos d'isso; 

5.O Conhecer cm 2." instancia das decisoes dos juizcs 
de dircito nos recursos (10s conservadores; 

6.O Conhecer dos rccursus interpostos das decisScs dos 
tribunacs consulares portiiguezes ; 

7." Conliccer dos recursos sobre recenseamento clei- 
toral ; 

8." Julgar de novo as causas em revista concedida pelo 
sufiremo tribunal de justiça; 

9.O Jiilgar as IinbilitayGes deduzidas em causas pendcii 
tcs de rccrirso, qiiando forem confessadas, e quando n2o 
adrnittircm oii nlo tiverem opposicão, bem como as desis- 
tcnci:is, traiisac$íes, confissães e outros quacsquer inciden- 
tes das iiicsinas causas; 

10." Jiilg-:ir as causas de reforma de autos que n't:llcs 
se perderem ; 

11 ." Ilccidir os cori5ictos positivos e negativos de jriris- 
dicyso ou competencia entre os juizes de díreito oii entre 
3s outras :uictoriilades judiciaes dc diversas coniarcas do 
mesmo districto judicial; 

12.O Mandar suspeiider a execuc;Ao de cl~cisijcs coiitra- 
clictorins rios proccssos que perante clles peiidcreiii, at4 
resoluçiio final sobre ambas; 

13." Conhecer das nullidades suppriveis e insixpprivcie 
nos processos n'elles pendentes, qualqiier que seja a natu- 
reza e fórmn do recurso ; 

14." Censurar por advertcncia nos accord$os, e caiido- 
ninar ein custas e miiltas nos termos da lei, os juizes in. 
feriores e niais funccionarios jucliciaes do rcspcctivo dis. 
tricto ; 

15." Advertir, multar e suspender os advogados e pro- 
curadores judiciaes nos termos da lei ; 

16." Conclemnar em custas e em multa, sendo caso 
d'isso, a parte qiie não for isenta de as pagar; 

17." Julgar au causas dos erros de officio de todos os 
juizes de direito de l.a instancia, e membros do ministerio 
p~iblico jtrnto d'ellcs, e os crimes por une c outros com- 
riicttidos dcntro oii f'óra do exercicio das suas funcgões nas 
coiiiarcas do respectivo districto judicial; 

18." Julgar as acg8es de perdas e d a n o s  propostas 
contra os juizes e membros do ministcrio publico referidos 
no numero antecedente ; 

19.O 13xeiccr finalmente todas as mais atkibuipges de- 
signadas nas leis. 

5 1." Cornpcte & relaqgo de Lisboa o conhecimento de 
cluaesquer ft:itos pertencentes 6s rela@es do iiltramar 
ci~aii(li~ por s~s l ) c i~%o,  OU por qualquer outro motivo uão 
i,  8riT:ci. ii'c:ll;is 03  juizes suficientes para o julgamerito. 

8 2 . O  A alçada das relações 6 de 000&N0 réis fortes, . - 
oii ;;vil0 rupias, cm causa civel, qualquer que seja a na- 

tiireza dos bens sobre que versar, e de penas corrcccio- 
naes ou cspeciaes ein causa cririie. 

Art. 79." Aos presidentes das r(:laç0cs conipctc : 
1." Jiilgar, como os outros juizes, entrando com clles 

cni distribiiiylo ; 
2." l l a i i t ~ r  a'dccencin, attcnyão c ordeiii nas scsszes, 

proccdcrido contra os que as offendcrcm ou perturbarem ; 
3.' Distribuir e dirigir os trabalhos dcntro do tribiinal, 

de motlo qiie cada um dos iiiernbros e eriipregados d'clle 
proceda com zêlo no desempenho dos acus deveres ; 
4." AIanter n ordem e dirigir a clisciiss50 iias confercn- 

cias, apurando :1 final o veiiciclo ; 
5.' Informar o govcriio dc todos os fiinccionarios de 

justic;:~ do districto judicial qiic faltarciu aos deveres dos 
seus cargos ; 

6." Prover interiiiaiiiente a serrontia dos officios do tri- 
bunal, c todos os mais cle justiça iias comarcas que forem 
s8cle d'clle, cmqiiailto o governo ou o çovcriiador da pro- 
vincia 1130 fizerem o provimerito (dcfiriitivo; 

7." Ilar irnmedistniiicrite conta ao goverlio de todo o 
moviiiicnto do pessoal judiciario, c informal-o semestral- 
iiicnte &cerca do inereciiriento, caracter e serviço da to-. 
dos os filnccionnrios de jiistiça do districto; 

H.' F;izcr as nonicaçõcs, demisszes e propostas que por 
lei 1hc.s d o  defcridas; 

9." hlaiiclar toirlar em livro proprio o signal publico dos 
t:ibc~lli;ics dc notau; 

10.O Conceder licenyas, por motivo justificado, aos em- 
pregados siibdternos do tribunal, atít trinta dias interpo- 
lados eiii c:ida aririo, comtanto que não sejam iitilisados 
K~ra d : ~  proviilcia, participando-o ao governo por interme- 
dio [lu governador ; 

11 ."tlssignar as cartas e ordens que se expedirem pelo 
tribunal, c que nlo forem por accordh ou não pertence- 
reiii aos juizes relatores; 

í 2." Dar posse e deferir juramento aos juizes, aos mem- 
bros (10 iniiiisterio piiblico e aos empregados subalternos 
do tribiiii:il, e deferir juramento aos juizes e delegados do 
prociir:idur da corôa e fazenda quc houverem de servir no 
rcspvctivo districto judicial; 

13." Ex:i,ininar os protocollos e livros de registo que O 

secretario do tribunal 6 obrigado a te r ;  
14." Coiicctler, nos tcrnios da lei, provisães de licença - .  

para advogar, e nianc1:~r inscrever, em um livro para isso 
dt.stin;icio, os habilitados que pretenderem exercer a advo- 
cacia pcrunte os tribuiiacs do districto judicial; 

15."l?azer cxecutnr as leis, decretos e reguiamcntos 
dciitru dos limitcs das suas attribuições, procedendo con- 
tra os infractores ; 

16.O Cumprir todas as mais obrigações que lhe s&o ou 
forcin impostas por lei ou decreto do governo. 

Art. 8O.O Aos procuradores da coroa e fazenda com- 
pete : 

1.O Representar o poder executivo, e especialmente a 
fazcnda nacional, perante a relaçgo; 

2.O Promover e responder o que for conforme á lei e 
aos interesses piiblicos em todos os termos e incidentes 
dos proccssos pendentes do tribunal, c em quo o iniriiste- 
rio piihlico deva intervir como parte principal oii asgis- 
tentc ; 

3.O Rcquerer a suspensão e a reforma de decisões con- 
tradictorias ; 

4.O Interpor os recursos competentes dos accordRos, seq- 
tenças ou despachos que não forem confornies á lei, nas 
causas em que intervierem ; 

, 5." Promover a cobranga das miiltas que forem impos- 
tas aos litigantes, e a da quaesquer outras comminadas por 
lei oii 1)rccrito judicial por ornissllo oii comniissão em qual- 
quer processo ; 

(5.' Hccorrcr do accordlo ou sciitcnp que não conde- 
inii:ti. ciri inulta a parte vencida quando o deva ser ; 

7." l'igiar que os delegados do procurador da corôa e 
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fazcnda o os conservadores do registo prodial n:is cninar- 
cas do districto judicial, quc lhes estto inimediatainente 
subordinados, e com os quaes directamente se correspon- 
dem, cumpram todos os deveres dos seus cargos ; 

8 . O  Dar e transmittir aos mesmos fiinccionarios todas as 
ordens e instriicções convenieiites para o dcscmpenho das 
suas attribuiçõcs e regular andamento da administraqão ju- 
dicial ; 

9 . O  Dar ou mandar tomar as providencias que coube- 
rem nas suas attribuiçGes, quando lhes constar que cm qual- 
qner juizo do districto não proseguc com a devida rcgula- 
ridadc alguma causa em que o ministerio publico deva in- 
tervir ; e, quando sejam necessarias outras quo excedam as 
suas attiibuições, solicital-as do governo ; 

10.O Visitar as cadeias civis da s6de do tribunal, e su- 
perintcndcr em todas as cadeias civis do districto, reprimir 
os abusos e excessos dos carcereiros, ouvir as rcclamapí3es 
dos presos e attender as suas queixas quando poder e fo- 
rem justas, promover o andamento de todos os processos 
crimes, as remopões dos presos, e que os ~ é i i s  condcmiia- 
dos a trabalhos publicos ou degredo vão para os seus dcs- 
tinos ; 

11 .O Requisitar dos seus delegados e dos conservadores 
do registo predial, directamente, e dos juizes de 1 .a instan- 
cia por intermedio do presidente da relaglo, todas a$ in- 
formações, esclarecimentos, mappas, documentos e relato- 
rios sobre ou para objecto de servipo judicial; 

12.O Fazer as propostas quc por lei Ihes s21o defcridas, 
e as que entenderem convenientes ao servipo, e eiiiittir 
voto e parecer sobre todos os assumptos de administraçlo 
publica em qiie forem ouvidos ou consultados pelo gover- 
no, pelo governador da provincia ou pelo presidente do 
tribunal ; 

13." Ser chefes superiores do registo criminal do res- 
pcctivo districto judicial, devendo n'essa qualidade 'ter a 
seu cargo o .i*egisto criminal central de que tratam os ar- 
tigos 3 . O  e 4.O.e o capitulo UI do decreto de 24 de agosto 
de 1863, que n'esta parte fica assim alterado, c expedir 
aos seus delegados nas comarcas as necessarias instruac;ões 
e ordens para a boa execução d'esse decreto ; 

1 4 . O  Assistir a todas as sessões do tribunal, e n'ellas 
promover a exacta obeervancia da lei ; 

l 5 . O  Fiscalisar a execução de todas as leis, decrutos, 
regulamentos e ordens legitimas da auctoridade publioa, e 
como os funccionarios de justipa cumprem os seiis deve- 
res, dando parte ao governo dos abiisos, faltas, erroa ou 
inconvenientes que notarem ; 

16.O Exercer jurisdicgfio disciplinar sobre os seus dele- 
gados e sobre os conservadores do respectivo districto ju- 
dicial; 

17. Promover a, formapão e julgamento de todas os 
processos contra os delinquentes de que trata o n.O 1 7 . O  
do artigo 78.'; 

18.O Informar semestralmente o governo &cerca do 
merecimento e qualidade do serviço dos seus subordina- 
dos ; 

19.O Exercer todas as mais attribuições que por lei sto 
dadas aos .procuradores regios junto das relagões da me- 
tropole, na parte applicavel. 

Art. 81.O Aos revedores.contadores incumbe : 
1 . O  Revcr todos os processos e papcis que dos juizos 

inferiores subircm á relayão, e examinar se houve excesso 
na conta dos emolumentos, salarios o custas ; se n'elles se 
inseriram mais peyas ou lavraram inais termos do que os 
nccessarios; se cada pagina teni o iiiimero legal de linhas, 
e cstas o de letras; se ha. repetiyões ociosas de palavras 
ou se faltam as necassaras de quc resulte ambiguidade 
ou obscuridade se ;L lctrn B bein iritclligivel; so ha algu- 
ma falta que se deva crncridar ou reparar, ou a faier res- 
t i tui$~ de custas e salarios, marcando Lt margem o que 
encontrarem feito contra lci, c fazendo no proceao uma 
exposição de tudo ao tribiinal; 

2.' Contar os cmolumentos, assignatiirns, chnnccllarias, 
salarios, caminlios, custas cio processo c o inais qile sc dc- 
ver. contar segundo a, respectiva tabella; 

3.e Fazer liquidações e determinar o valor dos bens e 
direitos para que os contadorcs tivcrcm cornpetciicia polas - - 
leis de pi.ocesso. 

Art. 82.O Aos secretarios das relapõcs e seus ajudantes 
cornpctc : 

1." Lavrar nos feitos todos os termos, autos, cotas, re- 
ferencias, actas e certidges, em conformidade das leis dc 
processo e das ordens dos juizes respectivos; 

2.O Passar com diligencia as aentcriças, cartas, provi- 
sõcs e ordens que saírem do tribunal; 

3 . O  Bfandar & conta, dentro de cinco dias, os feitos fin- 
dos, que ainda não estiverem contados; 

4 . O  Registar em livro para isso destinado as multas ju- 
diciaea, quando tiverem logar em virtude de decisões do 
tribunal ; 

5 . O  Promover a cobranyn c receber todas as custas, emo- 
Iiimentos e salarios em divicl;~ ao juizo, mas s6 depois de 
contados, nos feitos que tivercni processado; 

6 . O  Continuar vista dos autos sómente nos termos das 
leis de processo ; não acceitar articulados, cotas, allega- 
ções ou minutas que não v30 cm fdima legal; responder 
pela conservaçlo c inalterabilidade dos processos confia- 
dos 4 Bua guarda, e procedcr fL cobrança dos feitos civcsis 
o crimes na conformidade da lei; 

7 . O  Entregar ao ministerio publico todas as certidi~(.s 
que por elle Ihes forem exigidaa para desempenlio das suas 
obrigações na fiscalisação da fazenda publica e da adininis- 
tração.de jus t i~a  ; 

- 

8 . O  Formar e entregar no fim de cada anno ao presi- 
dente do tribunal tres mappas de todas as causas quc se 
distribuiram e julgaram ou ficaram por julgar n'esse anno : 
um das causas crimes, outro das civeis e outro das de fa- 
zenda : 

9 . O  Fazer os avisos ou notificações ordenadas por dcspa- 
cho oii nas leis de processo, aos juizes e ininisterio publico, 
aos advogados, curadores e defensores, e passai. nos respe- 
ctivos autos certidão de os terem feito; 

10.O Lavrar em cada processo acta da sessao, lançando 
n'ella os requerimentos, despachos, e tudo o mais que hoii- 
ver relativo a esse processo; 

1 1 . O  Averbar com rubrica sua, nos respectivos proccs- 
aos, os preparos e assigiiatiiras que receberem; 

12.' Fazer ti sua ciista as Cliligeiicias que se niandarcin 
repetir por culpa ou erro seti; 

13.O Passar com promptidgo tod:is as certidões, tanto dc 
feitos crimes como de civeis, que lhes forem pedidas, in- 
dependentemente de despacho, menos d'nquelles processos 
ou actos em quo a lei o exige, ou sobre que tenham duvi- 
das, que o presidente resolverh; 

14." Conservar-se nas sessões do tribunal emquanto cllas 
diirarem, não podendo retirar-se sem permissIo do presi- 
dente nem levantar-se (10 seu logar, salvo por motivo im- 
perioso ; 

15.O Ter o seu cartorio e archivo em boa ordem e asseio, 
e conservar e guardar, como fieisdepositarios, os feitos qut 
lhes pertencerem ; 

1 6 . O  Ter sempre patente um livro do porta por ordem 
alphabetica, eiu qiic lancrm pontualmcnte os termos dos 
processos ; 

1 7 . O  Entregar immcdiat:unente aos funccioiiarios a qiiern 
forem devidos todos os cmolumentos e salarios qiib para 
isso receberem ; 

18.' Cumprir diligcntemente tiido quanto peloe seus su- 
perioras lhes for mandado ; 

19.O Tratar as partes com urbanidade e dar-lhes l~roiiil'to 
expediente no que solicitarem a bem de sua justiça. 

Art. 83.O Os officiaes de diligencias das relações CUIB- 

prem as ordens de serviço publico que Ihes forem dadas 
pelos juizes, pelo ministerio publico ou peloe secretarios e 



scils qjudantes e desempenham as attribuiçffes detkrmina- 
das nas leis de processo. 

Art. 84.' Aos jiiizes de direito dc primoirn ihstancia. 
conipetn : 

1." 1'rcp:irar c julgar dc facto t i  dc. (lirc~ito, rios tcrmos 
11:ih 1' i :  i','. processo, todas as :il~(:(ic~r caivis c çriinin:tes, c 
choiili+ .'i. das execiições, para qiic tivcrci~i competencia 
:' I ri I . c qnc não forem da coiripeteiicia dos juizes mil- 
;i  t..p.118~ c h  po~ulares onde os houvci; ou nIo pertcncercm a 
juizo cslwcial; ' 

2.' l'r(.j):trar e julgar, com oii scm intervciiyllo dc jura- 
doa, I~:L ii\rrnr~ das leis, todas as acções coinmcrciacs; 

3." Julgar da responsabilidade civil connexa com a rcs- 
~)orisabilitlade criminal, a requcrimento do accusado ou da 
parte acriisndora, e lixar a respectiva multa e indemnisa- 
pão de ~jcrct:is e clnriinos; 

4 . O  Coilliecc~r dos 1)roccssos de invcnbtario, e determinar 
o jnlgar as partilhas que n&o forem da competencia dos 
juizes riiiinicipaes, onde os houver ; 

5.O Cerriliecer das ac~õcs  de perdas e damnos (.c:iitrci os 
juizes niuuicipaes, representantes do miiiisterio ~)iihlico pe- 
rante, elles, a juizes popularcs, e contra os escriviic3s c ou- 
tros empregados judiciaes da comarca; 

6.' Cun-iprir as cartas clc orclem c precatorius do oiitros 
juizos, c tainbem as rogatorias de tribunaes estrangeiros 
quando forem para simplcs citayão ou intimaçlo, ou para 
alguma outra diligencia que n&o importe execii~ão; 

7.O Conliecer, por ineio de recurso, das sentenças e des- 
pachos dos juizes municipaos ; 

8." C'orihecer dos recrirsos dos conservadores; 
9 . O  Julgar as causas de coimas e transgressges de pos- 

turas miinicipaes commettidas no julgado cabeya de co- 
111;1rcn ; 

10.') Dccaidir os conflictos positivos c negativos de juris- 
dicqiio ou compctencia entre os juizes mimicip:ics ou po- 
pulares da comarca; 

11.' Conhecer dos recursos & coroa, interpostos de qual- 
quer atictoridade ecclesiastica não diocesana, por violencia, 
excesso cic jiirisdicç%o ou cxcrcicio illegitiino de funcyces ; 

12." Julg:ir as cariças tle cwos tlc officbio clc tados os 'ui- 
zcs niiiiiiçiptics, iiiciiiiiros do iiiini.teiaio piililiro janto dei-  
les c jaizcs popiilarcs, c os criuio. 1,or clles c~oriiinettidos, 
dentro ou feira do exercicio d:is SU:I:, fuil~(;(ies. rios julga- 
dos da respectiva comarca; 

13." Censurar, por advert<>iici:~ lias hctiknc:as ou dcspa- 
chos, c condemnnr em ciistas o i i  iiiiiltns, nos termos da lei, 
os juizes municipacs c poi)iili~req, o\  ofliciaes e mais em- 
pregndos de jiistiya tla cviiiarc:i; 

14.' Advertir, multar e siispendc~r os advogados e pro- 
curadores judiciaes, nos tcriiios (I:& lei; 

1 5 . O  Condem~iar cin ciistas, e ciii iiiiilta, sendo caso (Tis- 
so, a parte vencida qiie niio t;\r isriita dc as p:igar; 

1 6 . O  Excrc.cr o cargo de clianc.cller da. coriiarca; 
17." Prover interinamente, iiiciios na sórlr da rclaç!io, 

qualquer oficio de justiça quc \ngai., einquaiito supcrior- 
mcntc: 11%) for providcncinclo ; 

1 X . O  Conceder aos empregados seiis siibordinados até 
ti.11ltn (lias iiitcrpsiados de liceiiqa em cada anno, nienoh 
1 I I  i saír f6ra da provincia; 

I!).' Sixspender os escrivães o mais officiaes de justiya, 
nos termos da lci, com recurso para a relação, dando parte 
'ao govcrnador para os effeitos do vencimento; 

20.O Dar immediatamentc conta ao presidente da rclagão 
e ao governador da provincia ou do districto onde o hou- 
vcr, de todo o movimento do pessoal jiidicial da comarcs: 

21." Proceder, nos termos do regimento approvado por 
lci de 22 de julho de 1885, h arrecadapão, administrapão 
e liquidação das heranças dos individuos que fallecerem na 
respectiva comarca, sem testamcnto, e com herdeiros pre- 
siiinptivos auscntcs das provincias ultramarinas ; 

22.' Excrccr todas as mais attribui~ões que lhes forem 
couimcttidas por lei. , 

9 1.' Nas comarcas capitaes dc provincia, que não fo- I rein s6dc de relaq20, e onde houver duas varas, é ao juiz 
d11 dircito da priiiieir:~ quc compete ser inenibro do conse- 
lho do governo c fazcr partc cio consclho goverriativo. 

5 2.O Exceptiiani-se do 1 i . O  1 1 . O  os cspolios dc valor não 
excedente :i 506000 reis das prayah dos corl)os das guar- 
niyoes das províncias iiltraniarin:is, cuja arreeat1~e;ilo e li- 
quidnqão contiiiilairi coiiipetindo, scgurido o decreto de 8 
do abril dc 1891, aos conselhos :idininistrativos dos mes- 
mos corpos. 

5 3.O A alyuda dos juizes dc direito dc 1 ." iiistancia 
O de CiO;5000 r6is fortes (ou 150 i.iil)ias) i i n h  caiis:is civeis 
ou comiiierci:ies, qualquer que stxja a iiatiircz:~ dos bens 
sobre que vcrsarem, c de igiial qiiniitia de inirlta e trinta 
dias dc, prisiio correccional, sep:ir:rtl:~ oii c~iiiuiil;itivainerite, 
nas causas criminaes. 

Art. 85." Compete privntivamcnte nos tribiinnes com- 
mercines: 

1.O Conhecer das causas commerciaes de toda a co'- 
marca; 

2.O Conhecer das causas sobro prezas ou provenientes 
de prezas feitas por navios dc guerra o11 armadores por- 
tiigiiexes ; 

3.O E:scrrer as outras attribuiq8es que lhcs forem com- 
mcttidas pclo codigo cornmer(~it:! c mais leis mercantis. 

iinic30. A alçadados tribunae.; i.ummerciacs 6 de 200@00 
r6is fortcs, ou 500 rupiaa. 

Art. 86.O O jury commercial deixa de fiinccionar em 
todos os processos em que as partes por accordo o dispen- 
sarem. 

5 1.O Nos casos em que funccionarem os jar:idos com- 
merciaes, preeide o juiz de direito ao tril~iinal, instme e 
ordena o processo, e resolve excl~rsivniiic!itc~ todas as ques- 
tões judiciaes, e conjunctamente com :~quclles todas as 
quostges de facto. 

5 2 . O  Quando não houver intervenção de jury, o juiz 
de direito exerce nos processos cornmerciaes, mas nos 
termos c applicando os preceitos da legislqfio commc~- 
ci:il, :i8 iiicsmas attribiiiçkes que lhe cabem no processo 
civil. 

Art. X7.O Aos conserv:idon~s do registo predial incuni- 
bem todas as attribiii~Of~s (. tl(>vrrtts que lhes são com- 
mettidor pelos regulamentos respectivos, e exercer as func- 
~Ocs  de auditor no8 conselhos de guerra convocados na 
s6dc da comarc:t. 

Art. 88.O Aos tlt~lc~~tdnx tlo prociirador da cor6a e fa- 
zenda compete : 

1.O 1lepresent;sr o pot1c.r exerutivo, c ospecialmento a 
fazenda ri:icional, pcr:liitc 0 respectivo juizo de direito ; 

2." l'roiiiover e responder o que for conforme & lei e 
aos iritercsses publicos cm todos os termos e incidentes 
dos rcciirsos, acções, oxecu~ões e qiiaesqiler outros fei- 
tos pcndentes d'essc juizo, c em que o ministorio publico 
deva intervir como parte principal ou assistente ; 

3.O Promover a formaggo e julgamento do todos os pro- 
ceseos contra os delinquentes de que trata o n.O 12.O do 
artigo 84.'; 

4.O Promover a imposiqão de penas disciplinares aos 
juizes municipaes c popiilares e nos empregados judiciaes 
da comarca em confòrmidade da lei;  

5.O Intcrpor os recursos competentes das sentenças OU 

clcspachos quc não forem conformes A lei, nas causas em que 
i1itorvierc.m ; 

6 . O  Promover a cobrança das multas que forem impos- 
tos aos i.Siis c~u lit ig~ntes e a de quaesquer outras commi- 
nadas por lci ou preceito judicial por omisszio ou commis- 
são em qualquer processo; 

7 .O Recorrer da sentença ou despacho que n b  condemnar 
em inulta a parte vencida quando O deva ser; 

8." T'igiar que os aub-delegados do procurador da co- 
roa c fazenda, nos julgados da comarca, que lhem es& 
imiiiediatairiente subordinados, e com os quaes d i t e t a -  



mente se correspondem, ciimpram todos os deveres dos 
seus cargos ; 

9.O Dar e traiisinitlir a esses srtb clelcgados todas as or- 
dciis c instrucgões convenientes p:ira o descrnpeiilio das 
suas attribuições e regular andamento da adniiriistragão de 
justiça ; 

10.O Dar ou niandar tomar rts providencias qiic coiibc- 
rem nas suas attribuições, quando Ihcs constar quo cln 
qualquer juizo iii~inicipal oii popular da comarca não pro- 
scgilc com a devida regii1:iridade  algum:^ causa em que 
o niiiiistcrio piillico dcva intervir ; e, quando scjam nc- 
cessarias outras que excedam as suas attribuisGcs, soli- 
cital-as do juiz dc direito, e do governador da provincia 
por intermedio do procurador da coroa e fazendajunto da 
relacão : 
- 9 ,  

11.O Visitar as cadcias civis da séde da com:irca, c su- 
perintcnder em todas as  cadeias civis da mesiii:L circumi~cri- 
p y b  judicial, reprimir os abiisos e cxccssos dos carcorei- 
ros, ouvir as reclamações dos presos, e atteníler ás suas 
queixas quando podér e foreiiz justas, proitiover o anda- 
nicrito de todos os processos crimes, as romopões dos pre- 
sos, c que os r8us condemnados a trabalhos publicos ou a 
degredo vão para os scus destinos; 

1 2 . O  Requisitar dos sub-delegados da comarca directa- 
mente, e dos juizes municipaes e populares por intcrme- 
dio do juiz de direito, todas as informações, esclarecimen- 
tos, inappas, documentos e rclatorios sobre ou para objecto 
de serviço judicial ; 

13." Fazer as propostas que por lei Ihes sLo deferidas, 
e as que entenderem convenientes ao serviço, e emittir 
voto e parecer sobre todos os assumptos de administragão 
publica em que forem ouvidos pelo juiz de direito ou pelas 
auctoridades administrativas ou militares ; 

14.' Cumprir e fazer cumprir toc1;is as ordens e instruc- 
pões que receberem do l)ro(siir;tdor da corfia e fazenda, ou 
por seu intermedio, sobre objecto dr  serviyo; 

15.' Assistir a todns as audieiicias do tribunal, e n'ellss 
momover a exacta obscrvniicia d : ~  lei: 
I 

16.' Fiscalisar a 'cxeciic;50 de todas :is leis, decretos, 
regulamcntos, e ordens lc~itimcts da aiictoritlade publica, 
e como os funccionarios de justiça da comnrcn ciiiiiprsm os 
seus deveres, dando partc ao procur;~clor d : ~  coroa e fa- 
zenda dos abusos, faltas, erros oii incori\c~iiientcs que no- 
tarem ; 

17." Exercer as func$es de secretario dos tribunzies 
coizilnerciacs na corifui-triidade das leis ; 

1S.O Ter a seu cargo. sob a iinmediata direccão é iri " I 

specção do procurador da corta e fazenda, o registo arimi. 
na1 local, nos termos do decreto de 24 de agosto de 1863, 
c do n.O 13.O do artigo 80." d'este regimento ; 

19.' Exercer jurisdicção ctieciplinar sobrc os siib-dele. 
gados ; 

20.O Desempenhar toclas as iiiuis attribuiyocs qnc Ilies 
forom incumbidas por lci. 

Art. 89: Os curadorus geraes dos scrvigaes c colorios 
são protectores natos de todos os individitos, quer iiidige- 
rias, quer introduzidos dc oiitras provinci:~~ portuguezas, 
do terras avassaladas uii de paiz estrangeiro, qiie na rcs- 
pectiva comarca fizcreni ou prctciidererri fhzei conti.:it«r: 
escriptos de prestação do serviyos, cle colonisayão, ou mix- 
tos de colonisaçãlo e de prest:~(;ão dc serviços. 

8 iinico. Ao curador geral coiiipetc especialniento: 
1.O Interferir, pela ftirma indicada nos regulamentos, na 

celebração de todos os contratos de serviçaes e colonos a 
quem devem protecyão ; 

2.O Fazer, sob sua responsabilidade, com que n'esscs 
contratos sejam obsewadas todas as disposiyões yuo as leie 
e regulamentos estatuem para csse fim; 

3.O Oppor-se á celebração d'esses contratos quando cn- 
contrar rasõcs pelas quacs cntenda que não deve conseri. 
til-os ; 

4.' Vigiar, por si, c pelas ;~uctoridades que lhe forem 

sujeitas, que os ajustes sejain fielmente ciimpridos pelos 
p:itrÜes, podendo proccdcr, oii iilandar proceder yor dele- 
gados seiis, tis irispecç6es qirc julgar necossarias; 

5." Receber, dircctaineiite ou por meio das auctorid:i ' s 
,z quem os regiilnmentos o incumbem, as reprcscntayõc.. V 

queixas que com relação tl sua cxecução forem feitas; 
6.' Praticar os actos necessarios para. fazer executar c 

cumprir todas as disposições protectoras dos contri~ctados, 
c coinpellir os p:itrões e serviçaes ao ciimpriinento das 
obriga~ões que pclos regulnnicntos Ilies forcrn impostas; 

7." Iictirar a approva~ão c1atl:i :ioh contr:itos, c pro- 
niover a sua rescisão, quando, por off(xnsa das disposic20es 
legaes e dos regulamentos, para isso lic~ja bastante motivo ; 

8.O Finalniente, desempenhar todas as mais o1)rigaçõea 
c attribuipões que pelas leis c rogulamentos sobru o as- 
suinpto llic competirem. 

Art. 90.O Aos contadores-distribuidorcs conipetcb ilistri- 
biiir e contar todos os processos e papeis pertcnceiitcs no 
juizo de direito, e cxercer as funcqões (10 revcdor cri1 to- 
dos os que para este juizo vicxrcm dos juizos inferiores. 

Art. 91.O Aos cscriv9es t: officiaes dc diligcncias tios 
juizes de direito incuinbeiii respectivamente, na parte ap- 
plicavel, as attribuiçoeu que tcem ideiiticos fbnccion:trios 
das relações. 

Art. 92.O Aos juizes municiuaes com~ete : 
d 

1 .O Preparar e julgar as acg8es civeis para que tcnhaiii 
jurisdicção territorial, e que não sejam da cornpetcncia dos 
juizes populares, onde os houver, at6 ao valor de 60#000 
r6is fortes (ou 150 riipias), qualqiier que seja a natureza 
dos bens sobre que versarem ; 

2.O Instruir e julgar as- acyões criminaes para que te- 
nham jurisdicçgo territorial, e que n%o pertençam a juizo 
especial, e em que as penas applicaveis forem, separada 
ou cumulativamcnte, prisgo ou desterro at6 iim mez, re- 
prehensão, censura ou multa atG um mez ou até 608000 
r8is fortes (ou 150 riipias), quando a lei fixa a quantia; i 

3.O Preparar todas as outras acções civeis ou criminacs 
para que tenham jurisdicC%o territorinl, rernettendo depois 
os .respectivos processos á, séde da comarca para screm 
jiilgnrlos pclos jiiir;es dc direito; 

4.O Conlieccr clas execuções at6 ao valor de 60$000 róis 
fortcs (ou 150 rupias), salvo quando a pcnhora Iioiiver de 
verificar-SC cu bens imiiioliliarios, porque n'csse caso será 
o procciso rcincttido para o juizo de dircitd, e ahi scguirh 
0s mais tcriiios ; 

5.O Procrder a embargo de obra nova, ou á siia rati- 
fica~" quando feito axtrajudicialmcntc ; 
(i." Proceder a arrestos, qualquer que seja o seii v:ilor, 

irias rc~incttendo iinmediataincnte os respectivos prouc.sos 
ao juiz de direito da comarca, quaiiílo forcin de valor cx- 
cc(1ciitc. ti :ilyada cl'este inagistrado, para ellc. os caonfirmar 
ou ilrllliillal~; 

7." 1'rep:irw t1 julgar os iiivcrit:irios de heranças abcr- 
tas rio seli julg~do, atC ao valor do 60$000 r6is fortcs (ou 
150 rul~ias) ; 

8.' I'rcy):war esscs iiivcntnrios, .quando forem de maior 
v:iior, :tt& li deteriiiinaç?to da partilha, ;L qual, u todos os 
duiiiais termos post<:riorcs, coinpcteni exulrisivameiitc ao 
jiiiz dc. direito da coiiiarca, para quem o processo deve 
ser rcmcttido, voltandu, depois dc findo, para o julgado; 

9.'' l'rocedcr 6 imposiyão de sellos ; 
10.O Praticar todos os actos do processo civil, orphano- 

logico oii criminal, que lhes foreni dolegados pelo juiz de 
dircilo da comarca, mas que não irnportcm julgamento OU 
que n2o respeitem á producgão de prova em processo para 
qiie nlo teriam em qualquer caso cornpetencia legal ; 

11 ." Tumar as providencias conserv:~torias iiidispensa- 
vcis para evitar o extravio de bens qiic pertenpam a he- 
ranças jacentes, a menores, ausentes ou intcrdictos, fazen- 
do lavrar auto, que remctterão iinmediatarnente ao juiz 
de direito da cornarca, e dando logo parte ao juiz e cura- 
dor do menor ou intcrdicto, quando o houver; 
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I?." Prender c fazcr prender os delinquentes, nos ter- 
xuos das leis ; 

l3.O Julgar as causas dc coimas e transgressões da pos- 
turas miii1icip:ies coinmettidas no respectivo julgado ; 

1 4 . O  Exercer jurisclicç3.0 discipliriar sobre os emprega- 
dos de justiya s ~ u s  subordinados ; 

15.'' Coiihcccr dos recursos iiitcrpostos dos juizcs popu- 
larc.3 ; 

I ti." Condemiiar em custas c eni iiiulta, sendo caso d'isso, 
,i 11.1rtc vetieid;t quc não for isenta (lu as pagar; 

17." Ciimprir as cartas dc ordem c precatorias de ou- 
tros jiiizoJ, q1i:~iido ellas sejam para simplcs citapilo ou in- 
tirnd.gão, oii ainda quando forem para outros actos ou di- 
iigehcias, comtanto que respeitem :L causas para que te- 
riam compctcncia legal sc corressem no seii jiilgado; 

18.O Proceder, nos teriiios do artigo 28.' do regimeiito 
approvado por Ici de 22 de julho de 1885, á arrer*adação 
e a todos os actos conservatorios quo forcin neccssarios 
para evitar o extravio dos bens de herança de iiidividuos 
fallecidos no respectivo julgado, sem testamento, e com Iier- 
deiros presumptivos auseiites das provincias ultramarinas; 

10.O Exercer o cargo de chanceller do julgado, se1l:irido 
todas as sentenças, cartas e papeis expedidos ou einaiiados 
do juizo municipal. 

S unieo. Nas comarcas de duas varas os processos que 
subirem dos juizos inunicipaes estão, como todos os ou- 
tros, sujeitos a distribiiição. 

Art. 93.O Os juizes municipaes não téem alçada, e de 
todos os seus despachos e sentenças ha recurso para os 
iuizes dc direito nos termos das leis de mocesso. 
iI I 

Art. 94.O Aos sub-delegados do prociirador da corua e 
fazenda junto dos juizos municipacs coiiipetein, relativa- 
mente ao julgado, as mesmas :~ttri'uuições c deveres dos 
delegados do procurador cia coroa r, fiizenc1:t junto dos 
juizos de direiio. 

Art. 95.' Aos escrivães e offici;ics dc diligencias dos 
juizos muuicipacs inciimbein rcspectiv;~rnente, ciii rclaqão 
ao ji11g:~ilo e 110s pro<:essos qiic forriri d : ~  conipctencia d'es- 
scs juizos, :is mesmas attribiiiç0es e deveres qiic a iden- 
ticos fiinccionarios dos jiiizos do direito. 

Art. 96.O Aos juizes populares compete : 
1." Conciliar as partes ern suas deniandas; 
2.O Julnar ex mau0 et bmo.  C ncla fiínna suminaria 
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preacripta nas leis de processo, as eaus:is civeis s»L)rc 
bens mobiliarios ou sobre dainno :ith ao vcilor de 31$000 
r6is ou 7,5 rupias,.para quc tenham jiirisdicq3o territorial ; 

3.O 31andar, de iniciativa propria ou a requerirncnto de 
parte, levantar auto de noticia de qunlqiier criine commet- 
tido na freguezia, mencioiiando n'esso auto todos os indi- 
rios, circunistancias e testeiniirihas qne possani esclarecer 
a justiça, reinettcndo-o :io juizo respectivo ; 

4.O Proccclcr a todos os actos e di1igenci:is tlo processo 
prcparntorio criminal, qiic llics forem recjuisitados pelos 
jiiizcs de direito oii iniinicipaes, ou ~ ~ c l o s  agentes do nii- 
nistcrio publico ; 

5.O Prcnder c fazcr prcnilcr os delinqriciites, nos termos - - .  
das leis ; 

tiqo Co;idjiiv:ir a n~aniitenqão da ordom n:t fit.giiezi:i, 
prncurnndn para isso prevenir qualqucr rixa oii motiiii. 

Art. 97.O Das dccisões dos juizcs populares scí ha re- 
curso por incoinpcteiicia, cxccssr, do jiii.istlic.$~o, ou offeri- 
sa de lei, nos termos das leis cle proccJsso. 

Art. 98.O O cscrivso do juizo poprilnr exerce perante 
este juizo, e quanto aos actos e processos da coinl)atciicia 
d'elle, as funcçò;es dos cscrivães dos juizos iniinicipaes, e 
mais as dc official de diligencias. 

CAPITULO TV 

Sess0cs e ai~dieiicins 

Art. 99.. As relações têem duas sessões ordinarias 
por semana, nos dias que por ellas forem designados e 

devidamente annunciados no principio de cada anno ju- 
dicial, c as extraordinarias cjuc o serviço judicial exigir, 
convocadas pelo presidente, c ariiiunciadas tanibem, pelo 
rncnos, com vintc e quatro horas de antecipação, por edi- 
taes affixados á porta do edificio ciii que funccionarom. 

Art. 100.O Os juizos de direito, coinmerciacs e iriunici- 
pacs têem duas aiidiencias ordinarias por somana, nos dias 
do costuine, ou, não o havendo, nos dias designados pelo 
juiz dc direito com approvação do presidciitc cla rel:~r$.o, 
e dcvidainente :iniiiinciados, e as extraorclinarins que o 
scrviyo judicial exigir. 

9 1.' As audiencias ordinarias dos triburines coinmcr- 
ciaes são coinmuns com as dos jiiizos de direito. 

5 2.' Nos juizos populares hn. s6 uma aiidiencia ordina- 
ria por semana. 

Art. 101.O Qiiando for santificado ou feriado o dia dos- 
tinatlo para sessiio ou audieiicia, esta ter& logar no dia 
seguinte, exccpto se for taiiibrm santificatlo ou feriado, 
porqiio n'este caso não liaverti nudiencia ori sessão. 

Art. 102.O As scssões c audiciicias são publicas, cxcepto 
quando ri'ellas sc praticnni actos que pelas leis cie pro- 
cesso são secretos, oii quando h , ~  discuss8o qiic póde of- 
fender a cleccncia ou s moralidade pirblicas. 

5 1.O As sessões e audiencias, tanto ordinarias como 
extr;iordinarias, só podem cornegar As dez horas da ma- 
nhã ; as audiencias ordin:trias duram, pelo meiios, urna liorh 
e as extraordiiiarias não são os juizes obrigndos a prolon- 
gal-as por mais de seis horas co~isccntivas. 

5 2.O O comeco e fim das aildiencias e sessões são 
annunciados ilor uni official de dilieencias ~ o r t a  da sala " L 

do tribunal. 
Art. 103.O Ao juiz que presidir á sessão ou audiencia 

compete mítntcr a policia dentro do tribunal e dirigir a 
ordem dos tmbalhos. 

S unico. I'ara a n i a n ~ i t e ~ i o  da ordem oii para seguranpa 
dos r h s  ptidc o juiz presidente requisitar o auxilio da nu- 
ctoridadcl adruinistrativa, .e da força arniada por intenne- 
dio d'ess:~ niictoriiladc, que 6 obrigada a satisfazer taes 
reqiiisiyões sob sua responsal>ilidade. I 

Art. 104.O As aiidiencias cbrdinnri,~ sIo destinadas ao 
cxpedierite regular dos negocios forenees ; as extraordi- 
narias s%o para O julg:llncnto e nlais termos que não fo- 
rcni dc nicro cx~cdieiite das causas. 

$ 1.' As :iudiencias extraordinarias podem ser nos 
mesmos dias das ordiiiarias, ciii seguida :L cstas, ou inesmo 
siniultancatneiite, se o numero e natureza dos serviços 
o nermittir. 

'5 2.' As audiencias orrliiiarias assistcm todos os em- 
prt.g:iclos c10 juizo, para o que dcvem comparecer á hora 
designada para rllas começarcin, sob pena disciplinar 
de 500 r6is a 10$000 d i s  de iiiulta; ás extraordinarias s6 
são obrigados a assistir, sob a mesma pena, os que têem 
de intervir nos respectivos processos. 

8 3.O Os empregados a que se refere o pnragrapho an- 
tecedente, quando se dirigirem no jiiiz ou ao represen- 
tante do ministerio publico, devem fazel-o de 136. 

Art. 105.O No recinto o11 logar reservado para o tribu- 
nal s3o ;idinittidos a tomar assento, alem clas pessoas que 
o constituem, os advogados, prociiradores, testcmiinhas e 
quaesqiier outras pessoas que forem jiidicialmente convo- 
cad:is. 

Art. 10G.O De tudo o aue se Dasaar nas sessi7cs da re- 
I I 

l ayk  lavrará acta o secretario, e ser8 nsaigiiada pelos jui- 
zes o ministerin publico ; do que se passar cni relayão a 
cada processo nas aiidiencias ordinmias tomarci nota o res- 
pectivo cserlvão no seu protocollo, rubricado pelo juiz; do 
que se fizer nas audioncias extraor(linarins, se lavrara; acta, 
;tuto o11 terinos nos processos respectivos. 

Art. 107.O O annÔ judicial começa em 1 de janeiro na 
Guiné ; em 1 de fevereiro, nas provincias de Angola, 
S. Tliomé e Mogambique; em 1 de junho, na India; e em 
1 de agosto, em Macau e Timor, 
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5 1 . O  São feriados os dias de entrudo e a quarta feira 
de cinza, os dias de grande gala e os que forcm declara- 
dos feriacios por decreto especial. 

S, 2 . O  Silo de ferias os dias que decorrciii desde domingo 
de ltitmos atO domingo da Paschoela, dcscle :L vespcra de 
Natal ntC dia de Reis, e os mezes de janc.iro, crn Arigola, 
S. Thomó e Mogambique ; de main, na 1ndi:i. ; de jiillio, em 
Macau e l'imor ; e de dezembro, na Quinú. 

CAPITULO V 
Deveres geraes dor, fnnocioiiarios de jiistiçn 

Art. 108.O A magistratura judicial ultrainariníi, posto 
que administrativamente sujeita ao ministro e secretario 
d'estado dos negocios da marinha e ultramar, o aos go- 
vernadores das provincias como delegados immediatos ct:~ 
administrapão central do estado, 6 iim poder independen- 
te, inamovivel e responsavel. 

9 1 . O  A independencia da magistratura jiidicinl E exclu. 
sivamente restricta aos actos de julgar e proprios ile juiz, 
e consiste no liberrimo exercicio das suas funcqijcs, se1n 
sujeipão a outros dictames que não sejam os que as leis 
impõem e a consciencia inspira. 

5 2.O A inamovibilidade da magistratura judicial con- 
siste em não poderem os que d'ella fazem parte scr trans- 
feridos, promovidos, suspensos, syndicados, :iposentados e 
demittidos. senão nos casos e s elo modo fixados nas leis. 

8 8 . O  A responsabilidade dos magistrados jiidiciaes, pe- 
los actor4 ~raticados no exercicio das suas funcc.?cs. B civil 
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e criminal nos termos prescriptos nas leis, e exigivel pela 
f6rma n'ellas declarada. 

Art. 109.O O ministerio publico ultramarino constitue 
magistratura hierarchica, amovivel, responsavel e depen- 
dente do ministro e secretario d'estado dos negocios da 
marinha e ultramar. 

5 1." A hicrarcliia B a dos juizos perante que se exerce. 
9 2 . O  A ainovibilicli~de consiste em poderem os que o 

exercem ser livremente nnlo governo susDensos. transfe- 
L Y I 

ridos dentro da mesina classe; e demittidos. 
S, 3.' A rcsponsabilidadc, alem da civil e criminal yor 

actos pr;rticados pelos scils representantes no cxcrcicio das 
suas fiincqõcs, 6 directa piira com o governo pelo ciimpri- 
mento dos: seus dcvcrcs, c pela observancia das instrucções 
e ordens que recebcrein. 

Art. 110.O Os iiiizes e os marristrados e agentes do mi- u 

nisterio publico sUb exercem a siia acção judiCial clcntro (Ia 
area da circumscrippão territorial que respectivamente llics 
for demart:ada, salvo quando a lei determinar o contrario, 
ou qualquer commissão especial do governo. 

Art. 111.O Pertencem, para todos os effeitos, ao quadro 
da magistratura judicial ultramarina os juizes das relafires 
e'os j u i ~ e s  de direito, estejam oii não em effectivo sorviqo 
judicial. 

5 1 . O  Os juizes municipaes e populares não pcrtenct:in 
R este quadro, sLo meros funccionarios de just ip,  e só go- 
sarn das prerogativas dos magistrados judiciaes quando 
investidos d'essas funcpões. 

8 2 . O  Os procuradores da cor0a e fazenda e seus dele- 
gados, e os conservadores do registo predial das ptovin- 
cias ultramarinas constituem a magistratura do ministcrio 
publico ultramarino. 

Art. 112.O Os juizes nlto podem commette~ a oiitrein, 
quc nno seja ò seu substituto legal, e s6 quando legitima- 
mente inipedidos, o exercicio da sua jurisdicyEo. 

5 1 . O  Os actos que houverem de praticar-se fOra (li& ju- 
risdicçtro do respectivo juiz serão por este reqiiisitados, lia 
forma das leis, aos  competente^ juizes ou tribunaes. 

S, 2." Os juizes podem inciiiubir aos magistrados, seiis 
inferiores cm hierarchia, dentrt) d:i nrea da sua jiirisdic- 
dic~ilo, a pratica dc actoa de prooosso, mas s6 dos que a 
lei auctorisar. 

juizes e tribunaes estrangeiros pela via diplomatica ; mas 
sd cumprirão as crnaiiadns ile auctoridades estrarigciras 
nos termos e com ns forrn:ilicli~(les pre~criptas nas leis lbor- 
tuguozas o nos trnt:iílos irifcriiacionacs. 

Art. 1 1 3 . O  Tot111s os c;irrc~s iiic1ici:ias cio ii1trniii:ir $50 
c .r 

iiic.oiiipativcis coiii :t 1)rofiusiXo dc ~oirinici.ciilritc, e coiii 
qiiaesrliier oiitros cargos oii r t~i i i i i i i~a~t~s tlo e1eit;Ru oii iltr 
noriie:~~211, cxccpto os qiit por 1t.i llics foiciii ~ i 1 l I i ~ X l J ~ .  

$ 1 . O  Os juizc's tlas rcl;i~;Gcs e o, dcl dirvitn, qiic. 111)t:i- 
rcin pc.111 logar clc p:Lr do reino ou dc dcl)iit:itlo cla nnyRo 
para que forcai ell,itos, 1):issam ao quadro cla rnngisti-:ltiira 
u1trnni::rinn da iiistsiici:~ ;L que pertencerem. sci.. i,~crc:icio . . 
mas c0111 vcncirtic~ntc~, par'i, finda a Iegisli:iiii.ii, sei.( i i i  con- 
venientemente collocados, nos termos do artigll 5.u da lci 
de 23 de novoiilbro tle 169 .  

5 2 . O  As funcyijcs de juiz popular sEo comPti\-c i. csom 
as tle cliií~lq~~cr cargo administrativo de eleicãcl. c 1 l i i i  :L 

pratica d~ comiiicrcio. 
Art. 114.O A todos os juizes effcctivos do ultraiiini~, seja 

qual for a sua categoria, e aos procuradores da cori,;~ e fa- 
ecnda í: absolutamente prohibido o excrcicio da advocacia. 

5 1 . O  Os delegados c snb-delegados do procurador da 
coroa e fazenda n3o podem advogar nab catisas crimes e 
comincrcincs, nem n'aquellas em qiic tbnha ou deva ter 
l o g : ~  a intervençfio ou assistencia do iniriisterio piil~iirl~ ( ~ i i  

do carador dos serviçaes e dos orp11iXos. 
8 2 . O  Os conservadores do reristo wrcdial ilâo i)o(l(fiiii " u I 

advogar na respectiva comarca einquanto estiverciii escr- 
cendo as fimccõcs de iuizes de direito. fiem nas causas em 
que j B  tenham interv&do n'esta qualidade, nem n'aquellas 
em que tenha logar a iiitervenpão do ministerio publico ou 
do curador geral, ou em que se vcntilem questTies de re- 
gisto predial ou seu cancellamento, não podendo tambem, 
quanto a estas, se n'ellas intervierem, excrcer fiincpões 
judiciaes. 

5 3 . O  Aos escriv2tes de qualquer juizo é prohibido advo- 
gar nas causas cujos processos llics pertencem. 

Art. ll5.O Aos juizes, aos iiingistrados e agentes do mi- 
nisterio publico, e n toclos os intiis crripregados judiciaes 
6 expressamente proliibitlo : 

1 . O  Residir fóra (1% 4 ~ l c  da siin c~irçiiiiiscrippflo judicial ; 
2.O Convocar, proiriov(,i. oii :i.isistir n qiincsquer rcuniiics 

ou manifestnyões politic,nh Iin c.ii.c.umscrip~&o judicial oride 
desempenhem as sii:ia :lttril)iiiyocs; 

3 . O  Exercer, com i't~s1)eito a c~lei~ões politicas c adini- 
iiistrativas, nos limites da  si^^ circumscripgão, oiitros actos 
ciue não seiam o ~ I P  votar. e os aue forem inlierentcs 5s 
8uas proprias funct:Gcs judiciaes; A 

U 

4 . O  Dirigir, iiitlivi (1 ilal ou collectivamento, ao poder 
executivo, a corporay5es officiaes c a funccionarios pu- 
blico~, qiic não ~c~jaiii seus subordinados, loiivores ou ccn- 
siiras ; 

5." Aiiscntar-sc dos seiis logarcs ou deixar de exercer 
as sues frincyGes, scrii prévia iicenya, salvo caso de força 
maior dcviclaniciitc~ c~ouiprovado ; 

G . O  Deixar a comarc-a, sem que tenha chegado a clln o 
seu successor, salvo o caso de doença devidamente com- 
movada. ou e u  virtiido de licenca ou ordem expressa do 
governo por convenic~iic~i:~ do serviço publico. 

Art. 116.O Os juizes, salva a independencia de seus 
actos, são subordinados hierarchicamente uns aos outros, 
quanto aos deveres profissionaes que a lci lhcs impõe. 

S, 1 . O  O juiz de direito exerce jurisdicgIo disciplinar so- 
bre os juizes municipaes e populares da sua comarca; rnas 
s0 pelo qiic rcsl)c.ittt :ias serviqos qrie lhes sejani impostos 
por lei ou regiiliiiric iitc~. 

S, 2.' As l~urtcs pu~lcriio, ein niatci.i:i disciplinar, recor- 
rer ao suprrior do juiz qnc liouver commettido a falta no 
excrcicio das suas func~:õcs; e aquelle, ouvido este, pro- 
ceder5 como for dc jiisii(;a, :itlvcitiiido-o, intimando-o a 
cumprir o seu dever, oii npp1ic:irido-lhe a pena disciplinar 

$ 3." Os juizes podem expedir rogatorias quaesquer 1 que tiver competcncia; conforine o caso. 



3 3." Fica livrc a acção popular, que poder& ser inten- 
tada nos temos legaes contra os juizes por peita, siihor- 
no. aeculato ou concnss3o. 

I I 

Art. 117.O Os ma,@rados e agentes do ministerio pu- 
blico no ultramar E ~ O  hicrarcliicainente siibordiiiados uns 
aos outros, e todos ao ministro c secretario d'estado dos 
negociiw da marinha e ultramar, o ao governador da res- 
p(.cti\ n lwovincia. 

(j iiiiico. Os procuradores da coroa e fazenda exercem 
jiirisdicç2Yo disciplinar sobre os seus delegados e sobre os 
conservadores do registo predial do respectivo districto, e 
os (11 1w:itlos do nrocurador da cor& e fazenda sobre os < ,  I 

sub-delegados na respectiva comarca. 
Art. 118.O Os juizes das relaç0es e os juizes de direito 

do ultramar só podem ser dcmittidos por sentenqa judi- 
cial passada cru julgado ; c só podem ser transferidos, apo- 
sentados, ou collocados no quadro da magistratura judicial 
ultramarina sem vencimento, a requerimento seu, ou coiii 
anniiencia siia, ou por convcniencia do scrviyo pul~licci. 

5 1.' Sendo a transferencia a seu pedido pagam a pas- 
sagem & siin custa. sem direito a adiantamento de nual- " 
quer esl~ecic oii ajuda dc custo. 

5 2." Sendo por conveniencia do serviço piiblico a sua 
collocação no quadro sem vencimento, 01) a sua transfe- 
rencia, devc preceder aiidienci:~ cl'clles, do presidente da 
relasão respectiva c da jiinta consultiva do ultramar em- 
quanto de outra fórma iiiio for legalmente decretado, ex- 
ccpto no caso dos paragr:iphos seguintes. 

fj 3.O Depois dc quatro annos de exercicio na mesnia 
comarca podem os jiiizes de direito, independentemente 
das for~iinlidadcs prcscriptas no paragrapho antecedente, 
ser transferidos para outra quando as conveniencias do 
s c ~ r r i ~ i ~  o exigirem. 

$ 4." Feita a c1assificaçSIo das comarcas ultramarinas, 
esta transferencia só poderá ser para comarca de igual 
classe, excepio se por oscala ou promopgo couber ao res- 
pectivo juiz comarca de classe supt~rior. 

Art. 119.O Os juizes miinicipae . l~citlem ser pelo gover- 
no pro\-incial transferidos a rc~cluc.riincnto seu ou por con- 
veniencia do serviço publico c1ciiti.0 ila inesma comarca; e 
tanto elles como os seus substitiitos h 0  poclem ser demit- 
tidos pelo governador depois de ouvidos, e precedendo pa- 
recer do  residente da relacfio e voto affirmativo do con- 

L 

solho do governo. 
Art. 120.O Os juizes populares e seus substitutos só po- 

dem ser demittidos, depois de ouvidos, pelo governador da 
provincia com audiencia do respectivo juiz de direito e da 
corporaçso administrativa local, e voto affirmativo do con- 
selho do governo. 

Art. 121.O-Os empregados subalternos das relações, os 
contadores-distribuidores, os cscrivães dos juizos de direito, 
iiinnieipaes e populares, os tabelliãcss de notas, os intcrpretcs 
c os officiaes de diligencias dos juizos de direito e inunicipaes, 
podem, pela auctoridade que os nomcoii, e dentro da arca 
d : ~  jiirisdicç50 d'esta, ser transferidos a requerimento seu 
ou por convcniericia do serviyu publico; mas s6 podem ser 
demittidos, depois de ouvidos, por :iban(lono de logar, des- 
leixo, abuso dc fiiney0es, erro (1,. officio ou mau procedi- 
mento. 

A T ~ .  122.O Todo o iiidividuo, que estiver residindo no 
contiiieiite do reino, quando for nomeado, transferido ou 
promovido para qualquer emprego judicial do ultramar, 
clero, tlciitro de sessenta dias, a contar da publicação do 
seii despacho na folha official, apresentar-se pessoalmente 
na direcpão geral do ultramar para seguir a viagem ao seu 
destino no dia e pelo meio de transporte qiie lhe for orde- 
nado ; e nto póde adiar ou prolongar a sua viagem, nem 
demorar a sua apresentaçlio pessoal a tomar posse do seu 
logar, a não ser por caso de força maior que 6 obrigado a 
justificar logo que ohegue ao ponto do seu destino. 

g 1 . O  Igual obrigaç8o incumbe ao que estiver residindo 
em qualquer dae ilhas adjacentee, ou em provincia ultra- 

malaina diversa d'aquella onde tiver de exercer as fiincções 
do lognr para que for despachado, devendo n'este caso a 
sua apresentafio pessoal para seg~iir viagem ser feita á su- 
perior nuctoridadc administrativa do districto ou da pro- 
vincia. 

9 2.O Se estiver residindo na mesma provinciw iiltrama- 
rina, deve tomar pessoalmente posse do logar dentro de 
quarenta dias, a contar da publicaçlo do seu despacho na 
folha ou boletim oficial. 

Art. 123.O O que deixar de cumprir os deveres ou do 
observar os prasos prescriptos no artigo anterior sem tcr 
provado impossibilidade por doença, entende-se que re- 
niincia ao sou despacho, que por isso é declarado sem ef- 
feito, ou ao seu novo logar, e B por isso exonerado. 

3 1 . O  Provando essa impossibilidade, aquellee prasos po- 
dem ser prorogados, mas só por um peiiodo de tempo 
igual ao dos mesmos prasos, e sem que, no fim da proro- 
gação, possa allegar qualquer desculpa da demora. 

3 2.O Alas se ao tempo do despacho jli for 1n:igistrado ju- 
dicial do ultramar, passa n'cste caso ao quadro da magis- 
tratura judicial da sua instancia, sem exercicio nem ven- 
cimento, e coin prejnizo de antiguidade, fic:iiido ;i disposi- 
$80 do governo; e se depois, sendo nomeado para logar 
quc por lei lhe cornpha, niio partir para esse logar ou nno 
tomar posse d'elle dentro dos prasos designados, eiitendc- 
se que renuncia á sua carreira, e serti por isso exonerado. 

Art. 14.4." Nenhum funccionario judicial do ultramar 
póde c.st:ir auscntc do seu logar sem licença. 

5 1 . O  Se o fizer pódo ser, ])ela auctoridade que o no- 
meou, suspenso ou dcmittido, scgundo o grau da culpa. 

3 2.O Mas se for iiingistrado judicial,.passa ao quadro 
da magistratura judicial da sua instancia, sem exercicio 
nem vencimento, e coin prejuizo de antiguidade, ficando S 
disposiçiio do governo at& obter nova collocag2lo ; e, quando 
reincida, ser8 exonerado. 

Art. 125.O Nenhum fi~nccionario judicial póde ser de- 
morado li:& mctropole sob qualquer pretexto, nem estar 
fora do seu logar exercendo funcções inherentes a outros 
cargos ou commissões, quando nto haja lei especial que o 
permitta, nem acciimular com os vencimentos dos seus car- 
gos outros quaesquer que a lei lhe não consigne cxprcssa- 
mente. 

Art. 126.O Os officiaes e inais empregados de justiça, 
alem das penas estabelecidas nas Icis de processo, podem, 
por c~ualqucr fdtn qiic c que n'cssas leis não 
csti;ja rspecialmente disciplinarmente ad- 
vertidos, censurados respectit-os presi- 
dentes e juizes. 

8 1 . O  A advertencia consiste n ' m a  simples admoesta- 
$80 nos autos, na acta da sesslio, on no prÔtocollo das au- 
diencias. 

2.' A censura 6 registada em livro competente e 
eiiviiida a nota respcctiva ao presidente do tribunal supe- 
rior. 

3 3.' A siispensto nbo piiile exceder trinta dias, nem 
ser imposta scni prévia aiidieiicia do interessado. 

8 4.O Nos casos em que o prc~sidente ou o juiz entenda 
que o eiiipregado merece iiiaiol. pcna, assim o conimuni- 
cará :i :iuctoridade qiie for competente para a impor. 

Art. 127.O Os magistrados jiidiciaes, o os magistrados 
ou agcntcu do niinistcrio liiiblivo, que, scm praticarem cri- 
me, ou fiira dos c:~sos ein (iii(l podcm ser advertidos, mul- 
tados c condcrniiaclos em cust:ts l~elos tribiinacs superiores, 
commcttc~rcrn faltas qiie iiiostrci~i e~qiiocimento c drsprczo 
d:i dignicli~de c deveres do scii cargo, ficam sujeitos, sc- 
gundo a gravidade da, fitlt:i, A iinposição de qualquer das 
seguintes penas discip1iii:irt.s : 

1 ." Ceiisura ; 
2." ReprcllensBo ; 
3.:' Siisllcns?~~ tuhiporarin. 
g 1." R peila dc censiir:i consiste nn reprovayzo do R C ~ O  

e na recuninlenclaç?io para que se nlo repita.. 
- 
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9 2." A pena de reprchensgo consiste na cxprobrag30 
fornial da f:rlta commettiíla, e obriga o coridcmnado a com- 
parecer per~tiitt: o tribunal iiiiriiedintaili~ii~e siiporior para 
ahi scr rcprelieiidido. 

5 3.O A pena de su~pciisho, que n%o pGdc scr inferior 
a quinze dias neiri sup~riur a scssciita, priva o condc- 
iiiiiado do exercicio das siias funcçocs c cio veiicinieiito to- 
tal oii parcial, ou sG do veric.inicnto, conformc for impos- 
ta, c cm todo o c.:tso iiiiporta o desconto, para todos os 
effeitos, do teniyo por que durar. 

1) 4." Aos iriagistrad~)~ e agentos ílo niiiiisterio publico 
as pen:is cliscipliiinres s&o inlpost:is pelo govcrno, oii pelo 
iniincdiato siiperior hierarcliivo do arguido, (1:tndo logo 
parta ao governo. 

5 5.' Aos niagistrados jutlici:~es estas pcnas ací po(ler2to 
ser inipostas pelo coiisc~lho tiupcarior d ; ~  niaaistr:~tiirn iiltra- 
nitirin:~, que legdineiite for crcado no rvino, u na forma 
do respectivo regiilamento. 

praso por necessidade dc iiinis dciiioradas averii.ii:iyGcs, 
precedendo aiictorisapEo erpecial do govcrno sobre consiiltn 
afimativa da jiintn consultiva do ultramar. 

Art. 131 . O  O processo de syntlicancia fecha por uiii 1.1 - 
Iatorio circiiiiist:iiiciado clo magistrado syndicante, coiii 
coriclusões concisas e articril:ld:is, sobre parecer fiindaiiicri- 
tado do respectivo agentc do ministerio piiblico, e ,  por in- 
teriiicclio do ministro e secretario d'cstaclo dos negooios 
da mariiiba c ultramar, i: im1nediat:iincntc rcinettido ao 
compctentc tribunal, coin informayfo do presidcntc da 
relação, para ahi seguir os termos prescriptos lias leis de 
proccsso. 

1) uiiico. Uma copia d'rssc parcccr c cl'csse rclatorio i: 
tariibern iininediatitinciitc reiiicttid:t ao iiliiiistcrio da mari- 
nlia e u1tr;liuar. 

Direitos dos iiingistrados c fuiiccioiinrios (10 jiintiça 

Syndicnncias I Passagem h magistrnt.ura da metropole 

Art. 128.O O governo, sempre quc ciitender convcr~ieri- 
te, pódc mandar instaurar, ou processo criminal ou pre- 
viamente processo clc syndicancia coiitr:~ cjiialquer ma- 
gistrado oii fiinccionario judicial que der causa a isso pelo 
sei1 proccdimcnto rio excrcicio das suas fiincçUes oii f6ra 
cl'elle. 

5 unico. A mesma faculr1:ide E concedida cumiilativa- 
mcnte aos governadores das provincias iiltramariiias com 
rclação aos fiiiiccioiiarios do juutiya qiie n%o forciii iii:iqic- 
trados judiciaes ou do rriiiiistcrio publico. 

Art. 120.O Os magistrados judiciaes do u l t r a q r ,  a quem 
o governo mandar instaurar proccsso criminal ou de syn- 
dicancia, oii que forcin pronunciados em proccsao crime, 
embora riso 1n:ind:tdo instaurar pelo governo, e incsmo an- 
tes de transitar cin julg:ido o despacho de pronuiicia, pas- 
sam ao quadro da iriagistratiirn judicial (1:b siia instuicia 
seiri cxcrcicio e coiri vcnciineiito dc dois tcrços do seu 
respectivo ordenado. 

1.O Se, depois dc proniinci,dos, o julgamciito se de- 
morar m:iis dc s c i ~  inezcs, os nicsinos magistrados rccebc- 
r2o si>ineiltc iriet:ide do seii rcspcctivo ordentl~lo. 

5 2.' Terniiri:ldos os proc.cssos de syndicancia ou cri- 
minacs, se n'aqiielles se julgar que nã,) lia iiiotivo para 
acciisayão, c n'estes forem dexproiiunciados ou nbsolvidos 
os magistrados accussdos, s2o col1oc:tdos no logar da sua 
categoria qiie primeiro vnpii., iibo sendo aqnclle de que 
sairam, conta-se-lhes como de serviço effectivo, para o effcito 
da antiguidade e da aposeiitação, o tempo que tivereiri cs- 
tado iio quadro sem exercicio, recebem a parte do seu 
ordenado quc durante esse tempo lhe# foi descontada, c 
passam :I reccber o scu ordenado por inteiro. 

Art. 130." A syiidicancin aos ningistrados judiciaes sb 
.t),ídc ser mandada instaurar prccedentio consiilta affirina- 
tiva da junta consultiva do ultramar. 

5 1 .O Os syndicantes serão sempre inagistrados jiicli- 
ciaes dc hierarchia igixtil ou superior L dos syiidicados, 
podcndo o governo dclegar um representante do ministe- 
rio publico para promover perante ellcs o que for de 
jiistiqa. 

1) 2.O O magisirado spndicantc procederA de iniciativa 
propria, ou a reqiierimcnto do niinisterio publico, de qual- 
quer particular, oii c10 syndicado, Bs inqiiiric;ões, diligcn. 
cias e averiguaçces que cntcnder convenientes para dcs- 
cobrimento da vercladc, ouvindo por cscripto o syndicado 
sobrc os factos de qiie C nrgiiido e sobre os quc resulta- 
rem da inveatigaç20, e procedendo em todos os netos c 
termos com :is forrnali(1adeu prescriptas nas leis geraes dc 
processo para casos niialogos. 

9 3.O A syndicancia deve estar concliiida no praso dc 
trinta dias; o s6 extraordinariamente póde exceder esse 

Art. 132.O A passagem dos juizes de 1." iristaii- 
cia do ultraiiiar para a magistratura judicial da metropolc 
contiriiia a ser regulada pel;~ lcgislaç8o vigente. 

Art. i:,:!." 1'ai.n o etfeito (Ia pmsagem á niagistraturnjucli- 
cial da nietropolc conta-se o tcinpo de servip desdc a data 
da posse do primeiro cargo dv magistratura judicial que o re- 
querente tiver exercido ciri qii:ilquer das provincias ultrama- 
rinas ; mas, alei11 do tempo em qiie effectivamente exercer 
as suas funcções, scíincnte se considera como de effectivo 
serviyo o tcilipo cm qiic estiver impedido por doença, lo- 
galmente coriiprorada, se residir na respectiva provincia 
iiltrnmarina, o tempo de liccnça a que se refere o artigo 
163.", e o que decorrer desde a sua saída do logar, por 
nomeação, promoção ou transfercncia, para outro, ate 
á posse d 'esc  novo logar, se esta for tomada dentro do 
praso Icgal. 

s~.ccÃo I1 

Aposentaçâo 

Art. 134." 0 s  funccioiiarios de justipa das provincias 
ultramarinas, que tivcrem provimento vitalicio e contribui- 
rem para a caixa de nposentapõos com a quota dc .', por 
ccnto dos seiis vencimentos, podem ser aposcntailcis iios 
tcrinos seguintes. 

tJ uniuo. Os fiiiiccionarios que já o forciii á d:~ta da  pu- 
b l i c a ~ % ~  d'este regimcilto são dispensados clc c,oiitribuir 
para n cnix:~ dc ;i~~osoiit:içOcs, inns, se n50 co~ltlil~uirem, 
só poderL~o ser aposentados nos tei.nius (Ia lcgislaçLo an- 
terior. 

Art. 135.' A nposrntapfo pódc ser ordinaria ou extra- 
ordinaria. 

Art. 136.' São condiç3cs iriciislicnsaveis para a aposen- 
t a $ ~  ordinaria : 

1." Ciiicoenta e cinco annos de idricle, e vinte de serviço 
cffectivo nas provincias de Africa e em Timor, oii vinte e 
cinco iio estado da India e cru 3Iacau ; oii doença grave e 
incuravcl que importe absoluta impossibilidade, pliysica ou 
moral, de continuar no dcscmpenlio do cargo, seja qual for 
:L sua idade, c quinze annos de servipo effectivo nas pro- 
vincias tle Africa e em Timor, oii vinto no estado da Iiidia 
c cm Macau ; 

2." Contribuição, durante cinco annos, ao menos, com 
a quota legal para a caixa das aposentações. 

Art. 137.O A aposentaçZio extraordinaria é concedida: 
1.O Ao funccionario, que, tcndo quarenta annos de ida- 

de, e mais de dez alinos de servipo efl'ectivo nas provin- 
cias de Africa e em Timor, ou de quinze no cstado da 
India c em Macaii, so iiiipossibilite de continuar na acti- 
vidade em rasgo de molestia ou doenpa &o contrahida ou 
aççidente n8o ocçorrido ng exercicio das suas funcpões ; 
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2.O Ao funccion:irio de qualqiier idade, que, tendo mais 
de cinco annos de serviço effectivo lias provincins de Africa 
e em 'l'iinor, ou de dez iio estado d:i Indin e erii Iilacaii, 
se iinpossibilitc de coritiiiuar na activid:ide eizi r;iz%o de 
molestia oii doença contrahida no exercicio das suas func- 
ções, ou por c:riisa d'ellc ; 

3.' Ao ftiiiccioriario, qiic, independentemente de qiial- 
quer outra coiidic;80, sc torne iiiliabil pnra o serviqc, por 
dewstre que resiilte (10 exercicio das suas f~incyCeu; por 
ferimento ou miiiilaç%o cin voiribate ou 1uct:i no desempe- 
nho do cargo ; oii por iiiolestia adquirida na pratica de al- 
gi~iii acto h11m:initario u i ~  de dedicação d causa publica. 

Art. 138.' A inipoysi1)idade pliysica ou moral 6 veri- 
ficada pela juiit:~ de saucie naval c do ultramar, ou pela 
junta dc saude da respectiva provincia, corii parecer fun- 
damentado do cliefc da repartição oii serviço a que per- 
tença o funccionario a aposentar. 

Art. 139.' Para o effeito da aposentaplo ser8 levado em 
coiita todo o tempo de serviço publico, incluindo o ser- 
viço militar do 1." linha, que pelos funccionarios judiciaes 
haja sido anteriormente prestado em qiiaesquer outrus loga- 
res do ultraiiiar ou do reino. 

Art. 140.' Aos que anteriormente tiverem exercido em- 
prego piiblico na metropole e quizerem optar pela aposen- 
t a < ; % ~  como fiiricci~iiiarios jiidici:ies ultramariuos, se contarh 
um anno por cada dois de servi90 no reino, inas só para 
o caso da aposentapno ordinaria. 

Art. 141 ." Nenhum fiinccioiiarin, que tenha tido augmen- 
to ou rnellioria de ordciiatlo por ~)romoção, transferencia, 
reforma de orgn.nisaç20 dc serviços, oi i  outro qiialqiier moti- 
vo, podcr8 ser aposcnt:ido voin pcnsiio correspondeiite ao seu 
ultimo ordenado sem o ter recebido durante dois annos pelo 
nivnos, sendo na Africa c em Tinior, ou quatro aiinos sendo 
na Indin e em Macau. 

unico. A pensão da aposcntaç%o ser8 em todo o caso 
calculada nn proporção do ordenacto fixado pnra esse fim 

':.na tcrbella jiiiits quanto aos magistrados n'clla comprehen- 
didos. Para os demais funccioiiarios rcgu1ar:i o ordenado 
da c#ectivicla(le. 

.lrt. 142." Aos funccionarios judiciaes que tivcrcm ser- 
vido eiii diversas prwincias ultramarinas 6 computado o 
tempo de serviço cm cada iiina d'ellas pelas equivalencias 
seguintes : 

Nos primeiros cinco anrios tle serviço, um dia na Africa 
e Timor, eqiiivale a dois na Tndia e Alacau, ou nos pri- 
meiros dez aiinos de servigo, dois dias na India e Macsu 
equivalem a um na Africa e Tiinor; 

Nos periodos posteriores de aposcntay30, um dia em 
Africa e Timor equivale a dia c meio na India e llacau, 
e vice-versa. 

Art. 143.O No caso de aposcntngCto ordiiiari:~, a pensão 
do aposentado 6 igual ao vencimento de c:itrgori:i da cffe- 
ctividndc, mas nunca superior 8 quantia de l:OOO4OOO r6is. 

Art. 144.O Nas aposentações extraordinarias as pensões 
s?Co : 

1.' No caso do n.O 1.' do artigo 137.O, de metade do 
venciiiic~iito, com o augmento de 10 por cento e por anno 
d,, serviço a mais do minimo ali designado até aos quinze 
annos, sendo na Africa e Timor, ou at6 aos vinte sendo na 
India e Macau ; 

2.O No caso do n.O 2.O do mesmo artigo, de metade do 
vencimento, com o augmento de 5 por cento e por anno a 
mais do ~riinimo ali designado at6 aos quinze annos, sendo 
na Africa e Timor, ou ate aos vinte sendo na India e Ma- 
cau ; 

3." No caso do 11." 3 . O  do iiiesmo artigo, iguaes ao von- 
cimento de categoria da effcctividade. 

Art. 145.O Para os effeitos da aposentaçto s6 se consi- 
dera o ordenado, ou o vencimento principal, com exclusão 
de gratificações, supplementos de ordenado, emolumentos, 
ajudas de custo, augmento por diuturnidade de servipo ou 
outras retribuições accessorias. 

Art. 146.O A pensa0 da aposentaçgo nAo pode ser accu- 
iiiiilacla com qualquer outro vencimento ori gi-atificaçRo pa- 
gos l~clos cofres do estado, quaiido da ;ii.c.iiiiiul:iy%o resiilte 
quantia superior oii igual :i que o funccioiinrio perceberia se 
coiitiniinssc rio servico activo. 

Art. 147.' O funccionario aposent:ido perde a respectiva 
pensão (parido seja condeiiiiiado em :iigiima das penas 
niaiorcs estabelecidas na lei penal, ou ainda em pena cor- 
reccioiial por crimc dc furto, abuso de coiifianya, burla, 
recepttiy50 de cousa furtada oii roubada, falsidade ou atten- 
tado ao nudor. 

A 

Art. 148.O O pagamento das quotas pnra a caixa de 
ayosentaçzes ser& feito por desconto nas folhas ou recibos 
de vencimantos de qualquer natureza, e a sua importancia 
serh entregue ii'essa caixa como for preceituado em regu- 
lamento. 

5 1.' A quota serii deduzida de todos as vencimentos 
fixos ou eventiiaes, de qualquer natureza que sejam, ex- 
cepto ajudas de custo ou abonos para despcza de jornada, 
para renda das casas das repartições ou para despezas 
d'estas. 

8 2." A importancia das quotas pagas pelos funcciona- 
rios qiie se impossibilitem antes de ter adquirido direito B 
aposent:q&o, scrii, rcstitiiida aos interessados, sriri venci- 
mento de juros. 

Art 149.' A aposentap20 p6de ter log:ir oii n requeri- 
mento do interessado, ou por iniciativa d : ~  aiiotorid:lcle que 
O noiiicou, precedendo n'este caso consiiltn. rla jiirita con- 
sultiva (10 ultramar. 

5 iiiiico. A aposeritação de inagibtrado juclicinl ou do 
miniuterio l)i~blico, sem requc~riiiieiito seli, (leve ser pre- 
cedida dc voto affirmativo d : ~  jiinta coiisiiltiv:~ do iiltrnmar, 
oii do coiist.llio suaerior da ir1:~~istratiii.:~ iiidicid u1tr:iriin- " 
rinn, que for 1eg:ilriiente creado no reino. 

Art. 1F)O.O O magistrado judicial que, por debili(latlt~, 
ou por entorpecimento daa suas faculdades, ou por actc1-i 
praticadox no exercicio das funcções judiciaes, tenli:~ 1n:i- 
nift.st:rdo 11x0 poder, sem grave transtorno da administra- 
ção d ; ~  jiistiça, continuar a exercer o oficio de julgar, 
mas que niio estiver nas condições legaes do ser aposen- 
tado, p&lo ser collvcado no quadro da magistratura judi- 
cial da sua iiistancia, sem exercicio, m.w com vencimento 
total ou parcial segundo as circumstancias, c sem prejui- 
zo de antiguidade e aposentaçEo. 

8 iiiiico. A collocação no quadro e a diininuiçLo do ven- 
ciiiientu só podein ser ordenadas n'este caso com voto affir- 
]nativo tla junta coiisiiltiva do ultramar, emquanto por ou- 
tra f6riiia nLio for legalnicnte determinado. 

Art 151 .O A :iiitig~iiilade dos magistrados judiciaes e 
do iiiiriistcrio publico para os efl'eitos de preccidcncia, hon- 
ras, preferencia em igualdade de circumstancias, ou quaes- 
auer outros wevistos nas leis. conta-se desde a data do 
emb:lrqiic seanão demorarem por acto seu o acto da posse 
do sei1 logar, e compreliende, alem do-tempo de servipo 
effectivo, o de licença por enfermidade scndo gosada na 
provincia. 

Art. 152.O Os funccionarios judiciaes, sempre que com- 
pletem cinco annos de residencia contínua em qualquer 
cargo publico no ultramar, têem direito a gosar no reino 
seis meees de licença, durante os quaes serlo abonados 
do seu vencimento de categoria por inteiro. 

1 . O  Os que completarem nos mesmos termos sete an- 
nos, têein direito a um anno de licenya ein iguaea con- 
diçoes. 

2.O Esta licença conta-se da data em que o funccio- 
nario chegar ao continente ou á, ilha :idj:~ceiitc a que se 
destina, ou desde que deixou o exercicio do seu cargo se 

1 se deiriorar por acto seu a viagem para o ri, no. 
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8 3.O Para servir nos casos de auscncia ou inipcdiriien- 
to de algum dos jurados effectivos, lia tres jiirados sub- 
stitutos, propostos e cscolliiclos 1)ol:~ iriesinit f(iriiin que 
aquollcs. 

Art. l'i1.O Nas con1arc:is do (longo, Cabo Delgado e Ti- 
mnr ha s6 i1n1 oficio de cscrivbo de direito. 

5 1',iii c:& iinl:~ tlas comarcas de Moçainbiqiie e 
TJoiireiic;o i\I:irrliirs l i a  t r (s  oilicios de escrivão dc direito. 

3 2." Nas c.oiriarcAas (10 cstado da India é mantido o 
a(*tiial iiiiniclro de escrivaes de direito e de officiaee de di- 
Iigenci:~q. 

Art. 172.' ContinUa a haver na ilha do Principe uma 
(1 ,  iob:.;iy O d a  cunscrvatoria de S. Thomé,. para n'ella se 
f ,, I ( i.cyi.to (10s predios situados n'essa ilha. 

3 1." O serviqo d'esta delegaçko 6 feito por um dele- 
gado do conscrvndor da comarca, debaixo da direcpão, 
inspecqbo c i.esponsabilidade d'este. 

5 2.O Este delegado 13 proposto pelo conservador, e 
approvaclu pelo governo, ouvido o presidente da relaçgo 
do Loanda, e o respectivo procurador da coroa e fazenda, 
e í: reniunerado pelo conservador segundo o contrato que 
cl~rxi cllc fizer. 

Art. 173.O Para o expedicntc da curadoria geral de ser- 
viçt~cs c colonos, na prorincia de S. TliomB e Priiicipe, ha 
11;t secretaria do governo um emprcgado com a categoria 
de officinl e um amanuense. 

Art. 174.O No estado da India póde o governo, quando 
o julgar conveniente, mandar prover qualqiier logar de 
conscrvador do registo predial por meio do concurso es- 
t:il)l.l(~cido no decreto de 5 de agosto do 1881 ; mas se o 
a-.  111 icoineado niEo for bacharel formado em direito, não 
fi -t.i.~lo cnncliílato iegal B magistratiira judicial. 

.\ri. 17.3." Ficniri srilsistindo os logares de tabelliães 
privatiius creados pela lei de 30 dc junho de 1853 nas 
coinarcas das Ilhas de Gon, Bardez e Sdsete. 

Art. 176.O No districto da Guintl: todas as attribuieaes 

' 8 8.O O quadro da auditoria continíia a ser constituido 
como prescreve o artigo 17.O do decreto de 21 de maio de 
1802, podendo o governo estabelecer ahi lima conservato- 
ria privativa do registo predial como nas demais comarcas 
c10 i~ l t r :~~~ ia r .  

4 !)." I<m siibstitui$io do disposto no artigo 27.' do de- 
cbrctu dc 21 de innio de lXt12, poderão estabcleccr-se jul- 
gados iiiiinicipscs nos termos (10 artigo 8.' § unico d'este 
regiii~ento, e constituidos coiiforiiie os seus artigos 5O.O a 
5 i j . O ,  coinpctintlo n'este caso aos respectivos juizes e mais 
funccio~i:irios i ls nttribuições mencionadas nos artigos 92.' 
a 95.O do mesmo regimento, e no artigo 28.O do citado de- 
creto. 

8 10." 1Cinqiianto se niio decretarem codigos especiacs 
de processo e penal para os effeitos do artigo 24.O do de- 
ureto de 21 de maio de 1992 observar-se-hão os proceitos 
dos artigos 18.O) 19.O, 22.O e 23.O do mesmo deoreto. 

Art. 177.O Na provincia de Moçambique 6 o governador 
geral niictorisado a crear, com approvação do governo, 
tribunaes com organisaçgo especial para o julganiento das 
aiiestzes entre os gentios indieenas. * u u 

9 1 .O Na organisapEio d'estes tribunaes, e no processo e 
julgnn~c~~to cl'estas causas serão quanto possivel respeita- 
dos os usos c costumes do paiz. 

8 2.O Se os litigantes, de coinmum nccordo, optarem 
pela apl~lic:~$io das leis nacionaes, a questHo ser& levada 
aos tribiiiiacs -vommuns, e ahi processada e julgada segiin- 
do a lei grral. 

Art. 178.O No districto do Congo, as attribuições, qiie 
por este regimento são dadas aos juizes municipaes, com- 
petcrn, nas respectivas circumscrip@3es, aos residciites, q.ue 
poder30 incumbir aos seus delegados os actos c diligcncias 
a que se recere o n.O 10.' do artigo 92.O 

dadas por estc regimento aos juizes do direito e aos dele- ' I  Ordem do sorviqo e fúritiii do processo 
gados do nrociirador da c o r h  e fazenda continuar80 a ser u 

respectivamente exercidas pelo aiiditor c promotor dos 
conselhos de guerra. 

§ 1.' O logar de auditor, na conformidade do arti- 
go 11.' do decreto de 21 de maio de 1892, ser4 exercido 
ein commissão por um juiz de direito do quadro do ultra- 
mar que o requeira, ou pelo candidato legal á magistra- 
tura jiidicinl ultramariiia quc for promovido a juiz de di- 
reito d'esse quadro por concurso na fórma do regulamento. 

8 2.O O tempo de serviqo na auditoria conta-se para to- 
dos os offeitos como de serviço judicial, e serb de tres :m- 
nos, findos os quaes poder4 ser o auditor recoriduzido. 

$ 3."Qiinndo o auditor, por haver cornplctado o trien- 
iiio, ou a sei1 pedido, for exonerado, ser i  collocado na pri- 
nieira comarci vagi, oii ficará iio quadro coiii o veici- 
mento de 900#000 réis at6 lhe caber collocaç80. 

(3 4 . q a  sua falta, ausencia ou impedimento, será o au- 
ditor substituido successivamente por uni.dos officiaes da 
gii:trrii$io c por um dos lzomcns bons do concelho, noinea- 
dos pelo governador para servirem annixalniente, sobre 
proposta do aiiditor em lista triplice, competindo a estes 
substitiitos, e nos mesmos terinos, as attribuições que ca- 
bem por este regimento e pelas leis do processo aos sub- 
stitutos dos juizcs de direito lia parte applicavel. 

5 6.O O cargo de. promotor será exerciclo por um dele- 
gado do procurador da coroa e fazenda, ou por um dos 
liabilitados em concurso para este logar. 

8 G." O promotor, depois de concluir quatro annos de 
Loni c effectivo servi90 ria Guirió, ser& na conformidade 
do decreto de 21 de maio cie 1892, promovido a juiz de 
direito do quadro do ultramar, independentemente de con- 
curso. 

9 7.O Na sua falta, ausencia ou impedimento, ser8 o pro- 
motor substituido por um official nomeado pelo governa- 

Art. 17!1.' A ordcm <te serviço e fdrma do prqccsso em 
todas :i.; cauras civcis ser80 reguladas pelas leis sobre 
lwoceiso civil vigentes nrt metropolc, com as modificações 
<w~i~~t:iiites d'este regimonto e do decrcto de 4 dc agosto 
tlo 1SS1. 

Art. 180.O As causas c~ninie~ciaes serIo processadas e 
julgadas nos termos e pela f6rma prescripta ii'esto regi- 
mento e iin legislação que for vigente na metropole sobre 
proccsso cornmercial. 

Art. 1 s  1.. SerHo julgados em processo de policia cor- 
recchonal, pelos juizes de direito ou pelos juizes munici- 
paes, segundo a sua jurisdiuçLo territorial, os crimes, de- 
lictos ou contravenções a que corresponda, separada .ou 
ciiinulativamente, alguma das penas segiiintes : 

1 .a Prisrio correccional até seis niezes; 
2.' Desterro até seis mezes; 
3." Mixlta at6 seis mezes ou até 800fi000 r6is (ou 500 

rupias) quando a lei fixar a quantia; 
4.a Suspensão do emprego at6 dois annos; 
5,a Suspensão dos direitos politicos at6 dois annos ; 
6.a ReprehensiXo ; 
7.a Censura. 
9 unico. Serão julgados em processo ordinario de, que- 

i.clla pelo juiz de direito da comarca e sem intervenpão de 
jiirados todos os outros crimes a quc correspondam penas 
in:iiq graves ou diversas das referidas n'cste artigo. 

Art. 182.O Os meios de verificar a existencia dos cri- 
mes, dclictos ou contravenç0cci, :L culpabilidade dos delin- 
qiicntes e a responsabilidadtn ( lu<  contraventores, e de tor- 
nar effectiva a sua punição, ser& regulados pelo codigo 
do processo criminal que for' decretado para o ultramar. 

Art. 153.' Até se promulgar o codigo do processo cri- 
minal do ultramar, ser4 o processo criminal regulado pela 
legislação vigente na metropole, menos na parte relativa A 
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intervençgo de jurados lios processos de querella, pois que 
n'estes processos o respectivo juiz julgarb de facto e de 
direito, mas com recurso para a relaçrto do districto, de- 
vendo sci. escriptos os depoimeiltos sr as partes n8o re- 
nunciareiii ao recurso. 

Art. 184." Em todos OS processos civeis, criminaes e 
commerciacs, sómcnte ser20 inquiridas cin audiencin, pc- 
rante o juiz da causa, as testemunhas qiic residirem na 
séde da coninrca ou dentro do respectivo julgado, e as 
que, residilido fdra, forcm :~presentndas pela parto em 
causa civel oii coininercial. 

3 unico. As tcsteinunhns moradoras fúra do respectivo 
jiilgado oii fora do jiilgado súdu tli~ respectiva coninrca sc- 
rão inquiridas por meio de carta, h exccppão d'aqucllas 
que eiri cansa civel ou commercial forem apresent:idas pela 
Parte na occasiso da iiiquiriçiio, perante ; juiz da caÜsa. 

Art. 185: A ordem e fdriiln de serviço nas conserva- 
torias do registo predial ultramarino 6 applicavel o dis- 
posto no regiilamento approvado para ri metropole por de- 
creto de 28 de abril de 1870. 

CAPITULO X 

Art. 186.' Emquaiito ligo for estabelecida a caixa de 
aposcntaçc"ies dos fuuccionarios ultrainaririos, a qiie se re- 
fere o artigo 134.O, coritiriíra a nposcntaqto dos fiiricciona- 
rios judiciaes a ser rcgrilada pela Icgisla@o vigente ;to 
teinpo da piiblicaçiio d'este rcgirnerito. 

Art. 187.O 0 s  actiiaes conservadores privativos do re- 
gisto predial nas coinarcas do estado cla Inclia, que tive- 
rem l)roviineiito vitalicio, são mnntitlos nos setis logarcs 
atk obtcrcrn outra collocaç2o. 

Art. 188.O SZo extinctos os logares de jiiizps siibhtitii- 
tos no estado da Inrlia, p;~smiido A si~bstitiii(;Ão dos juizes 
de direito a ser feita alii coino nas deniais comarcas do 
ultramar 5 medida qiic forem vagando os actrial~iicrite 
providos. coin encarte. 

Art. 189.O Os actuaes ciiradores gerncs de serviqaes e 
colonos continuam no exercicio dos seus cargos, 110s ter- 
mos cla legislação anterior, atO obterem qualquer das col- 
locayões a qiie,pcla inesmn IcgiblaçLo t6eiii direito. 

Art. 190.O A iuedida qiie for vagando qiiulquer dos lo- 
gares em que por estas disposic;Gcs transitorias siio man- 
tidos os actuaes servciltuarios, ir& respectivainonte tendo 
plena execuyão estc regimento. 

Art. 191.O Todos os processos findos e peridentes nas 
juntns de justiga scrlo immedintamente remettidos no es- 
tado em que estiverem ao juizo oii tribiirial que, segundo 
este regimento, tiver coinpetencin para d'elles conliecer. 

9 unico. Todos os processos pendentes nos juizos de 
direito ou nos juizos ordinarios continiiarbo ii'esses juizos 
todos os seus tcrmos até final, independentomeiite das re- 
gras de competencia estabelecid:~~ n'estc regimento. 

Art. 192.O Os empregados judiciaes da prociiratura dos 
negocios sinicos de Macau, que tivereiii provimeiito vitalicio, 
passam a exercer, com os sciis actuaes vcnciinentos, as suas 
competentes funcções no juizo de direito da comarca, oc- 
cupando n'elle os logares proprios que lioiivrr vagos, ou 
ficando respectivamente addidos aos lognres occupados. 

9 1." Os actuaes escrivão e officiucs de diligeiicias da 
adiniiiistrapão da procuratura, tendo provimentos vitali- 

cios, e bem assim o agente do ministerio publico, 1,crante 
a mcsma procuratura passam igualmente para a adruinis- 
trnyso da cominiinidade cliiiieza, ficando dilidos os que 
excederem o quadro d'csta i.c.parti@o. 

5 2.O  todo^ estes ciiiprèg:itlos addidos terEo prefercneia 
no proviiiiciito 110s resl~ectivos logares, se antes (l'isso o 
governo oii o governador da provineia Ihcs não derchin ( 1 '  

tra colloc:iy%o convciriciito. 
Ait. 193.O Ficain nddidos com os seus actiiacs vcnvi- 

mciitos & secretaria geral do governo da respectiva pro- 
viiicia. até serem convenientemente collocados. todos os 
actiiaes serventuarios vitalicios dos logares e officios de 
justiça extinctos por este regimento, e que por elle nSEo 
iiquern tendo outra collocação. 

Art. 194.O Os individuos actualmente habilitados em 
concurso para delegados do procurador da coroa e fazen. 
da, c ainda não nomeados, continuarlo a ser considerados 
candidatos, e com preferencia, para os mesmos logares, e 
para os de conscrvador do registo prcdial, independente- 
mente de quaesquer outras condipões exigidas por esto 
regimento. 

Art. 195.O Os actuaes aiudantes ~rivativos o amanuen- 
U 

ses das conservatorias ultramarinas que tiverem nomeaglo 
definitiva servirão esses logares até que lhes seja dada ou- 
tra collocação equivalente dentro da mesma provincia ou 
de oiitrn qualqiicr em que preferirem servir. 

Art. 196.O Os :tctuaes livros do registo das conservato- 
rins, que cstivercni orgaiiisados segundo os modelos an- 
nexos ao codigo do credito predial das provincias ultrn- 
marinas approvado por decreto de 17 do outubro de 1865, 
continiinili a servir para registo de todos os actos e titulos 
apreseiita(1os até ao dia anterior áqiielle em que principiar 
a ter execuçko este regimento. 

8 '1.O Os mesmos livros &o tambem aproveitados para 
o registo de todos os actos e titulos npresentailos depois 
d'essa data, inau feitas n'ellcs as riecessarias alternções, c 
escripturndos em coiiforiiiiclade das disposigões regiilameii- 
tares iiiandndas por cnl vigor por este reginlento em todas 
as provincins i~ltrainarinas, conipletando-se a escripturaçgo 
coin os deiiiais livros para isso necessarios. 

5 2." 0 s  prirnciros livros de registo indispensaveis para 
que este passe a ser feito segiindo o regrilainento vigente 
na metropole, serão fornecidos aos conservadores pelo go- 
verno, para serein p:igos depois em prestay.õos mensaes do 
25 por cento dos respectivos emolumentos. 

Art. 19'7.O As provis8es de licença para advogar at6 
hoje expedidas a quem não estiver ainda no exercicio legal 
da advocacia. ficam suieitas ás renras estabelecidas n'csto 
rcgimcnto, a fim de nós termos d'elle serem renovadas ou 
deixarein de subsistir. levaiido-se em conta aos ~rovisio- 
narios, a quem forem renovadas, os direitos que por cllas 
houverem pago. 

Art. 198." Aos magistrados judiciaes e do ministerio 
piiblico encartados á data da publicqão d'estc regimento 
srto respeitados todos os seus direitos adquiridos a venci- 
mentos e categoria. 

Art. 199." A primeira nomeaç80 para os cargos a qucx 
se refere estc regimento será feita livremente pelo governo 
d'entre os individuos que estiverem nas condições prescri- 
ptas n'este mesmo regimento para os exercer. 

Paço, cm 20 de fevereiro de 1894. =João Antonio de 
Bvisaac das Naies Feweiru. 
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