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Urn juiz de .am do3 tl-ihunaes d e  La inatancia do 
paiz;vilvamente impre8aiohado pelo aresaente desequi- 
l'lbrio e n t ~ e  as despezas qus la sua daase se v6 obri- 
gads e os.escassos meias que o Estada Ihe dB pera as 
satisfaxer, 'B pe10~ justrhs clamores das ~iotirnas d'elrta 
clesigualdade, lavantou urn hrado na .imprensa, em ,ar- 
tigo publicado na Gazeta :da Relapdo de Lisbon, do IDA 
de outub~o cultirno, ,sob o ,paaudonymo ((Urn juiz de 2.a  
instanciar, contra a injustiga corn que era tratada,~  sw 
classe, 

Este mtigo ooncluia por urn appdllo &.itIuslrada ini- 
cialiva do snr. >ministro da justip, e aas seua sentimen- 
40s do dedicagiio ao servi~o da nacIo, para prover $3 

ternedio a esles males, e aos seus sollegas da .x&gis- 
tratura, e a ~imprensa periotlica zdo pail;, paqa qus ID 
coadjuvassem !corn as auas lluzes n'asta @bra. d<jw.stjpa. 

Bor essa ~accasito fazia o auctor ,do alrtigo a aritisa 
d a s  inoesas ins-titui~8es judiciaas, e , a p a n t ~ i l  .os ,pridci- 



paes vicios e anomalias de que ellas enfermam, e que 
jus~ficavam a epigraphe escolhida para o seu artigo 
HA desorganisafio judicial)). 

Este app&ilo teve a fortuna de ser correspondido; 
e 0 artigo a que nos referimos foi julgado merecedor 
de ser transcrjpto no Diario Popular, de Lisboa, acom- 
panhado das phrases as mais agradaveis e captivantes, 
e na Revista dos Tribunaes, do Porto, corn urn acolhi- 
mento igualrnente lisongeiro~ 

Segundo e terceiro artigos, publicados nas Gazetas 
de 5 de dezembro e de 20 de janeiro, sob a mesma 
epigraphe, e debaixo do mesmo pseudongmo, pudbram 
alcanpr a fortuna d'uma mais larga publicidade, e de 
mais amplos e substanciosos commentaries. 

0 proprio governo niio teve duvida em sair da sua 
natural reserva e absten~go, para honrar a magistratu- 
ra  judicial corn as declarafles as rnais tranquillisadoras 
5cerca dos seus sentimentos de justi~a para corn ella. 

Estas agradaveis e obrigantes declara@3es, publica- 
das nas Novidades do dia 12 de janeiro, bPo de certa-- 
mente ter por complemento a apresentagiio, na prosi- 
ma sessfo legislativa, das propostas necessarias para 
converter em lei do Estado a just@ reconhecida e pro- 
mettida. 

E B indispensave1,que assirn acontep! 
A insugciencia dos vencirnentos dos memhros da 

magistratura judicial vae-se accentuando catla vez mais; 
e, a nZo se Ihe dar prompt0 remedio, nZo vira longe 
s tempo em que esta nobre protisszo, at6 aqui tHo 
appetecida, deixark de ser procurada pelas voca~ties 
e eompetencias reconhecidas, para se tornar o refugio 
exclusive dos que nf o encontrarem outra occupago, 
ou nZo se sentirern corn for~as  para affrontar as leis .. . 

da livre concorrencia nos diversos rarnos da activida- 
de social. 

E era d'este mod0 que se deveria proceder, quan- 
do mesmo o Estado carecesse de fazer qualquer despe- 
za para levar a realidade esta obra de justiga e de mo- 
ralidade. 

Nunca sera demais o que urn paiz despenda para 
garantir aos seus magistrados a precisa independencia. 

Mas nada d'isto 6 necessario! 
A reforma pSde e deve faeer-se sem o dispendio, 

sequer, de urn real para o thesouro da napiio. 
A successiva creaciio de julgados rnunicipaes, que 

a folha official todos os dias nos esti annuaciando, e 
tem por fim satisfazer as mais instantes exigencias dos 
povos, ha de bern depressa tornar impossivel a conti- 
nua~go d'um grande numero de comarcas, que at8 aqui 
arrastavam ja nrna existencia miseravel, e produzir 
n'outras o enfraquecirnento das condifles de vida pro- 
pria, que mais tarde 'venha a dar o mesmo resultado- 

A revisgo, pois, da circumscrip~Bo comarcg, e a 
necessidade impreterivel da suppressIo de muitas co- 
marcas, que at6 aqui era sempre objecto de grande re- 
sisrencia da parte dos povos, vae bem depressa impbr- 
se como uma necessidade indeclinavel, e consequencia 
fatal das exigencias dos rnesmos povos, 

For outra parte a velha instituiHo dos emolumen- 
tos judiciaes, que desde tempos immemoriaes constitue 
um dos meios de remunera@o dos funccionarios judi- 
ciaes, tern perdido muito terreno, e vae tendo decidi- 
dos impugnadores em todos aquelles que se lhes afi- 
gura v6r n'este meio de remunerapfo tima apparencia 
de simonia na admidstrafio da justig, uma origem 
irequente de abusos em proveito dos menos escrupulch 



sa, e urn meie &E entreter a desiguddade na remune- 
ra@o de funccionarios de igual cathegoria. 

Es,timtos os mlumentos a favor do thesonro, e 
Ignaladas as ~emune~a@es, deixah de haver funccio- 
nauos- privilegiados, funccianarios corn grandes sobre- 
selentes a par de outros da mesma cathegoria, que nZo 
reeebem o necessario para viver, e h e  outros ainda de 
inferior gradua*, que arrastam urna existencia penoaa 
e miseraxrel. 

A: mnomia, pis,  proveniente da suppress50 de 
muitas comrtrcasr e o excess0 de vencimentos que 
astu-almmte teem rnui&os funccianafios judiciaes, s%o oos 
dois f ao res  da reform, e Mo de dar o sufficiente para 
& i ~  com A d o  p a a  a thesouro da napgo o augment0 
de d ~ p e z a  rt que ohriga a reforma, na melhor, mais 
jt&& e mais &aal remunera~ik dos funecionarios judi- 
&* 

N% wd o thesouro que virk a pagar a reforma, 
maso~-hccioaa&3s que actnalrnmte recebern de mais, 
e as pomrs que req?%erem, os jdgados municipaes e 
q w  &ern de suppertar-bes os encargos, mas estes da 
rnehr: vontitae, e corn 8 maior exporttaneidade. 

A si&a$% pareee-ms clwz, BU: ncSs nos achamos 
&&os.. 

A reforma de  1876 b a n t o n  t~.in$a cornareas sobre 
ao mias das .anti@% @lgados, 

O decreto dictat'omtrl da 29 de jumo ultimo restiiuiu 
esses Mados ,  cm wsros equhalentes, para satisfazer 
As exigem5as do? povm e. aos sew justos damores. 

NZo ha reacpb mais mmiiestal 
E esh E~E@ tern de mi! completa! 
Niio p&em re&tbelece~-se os jnlgados, ficando as 

cemarw de p6. 

Nb 6 necessario ser grande.vidente, ter as prep 
das dos antigos' prophetar, para prognosticar esta sorb  
as comarcas. 

Trinta comarcas, creadas em f87b, mataram os jur- 
gados en60 existent@, para as substituir por crugros 
de pequenissirnas attribuipo'es. 

A resurreiciio dos antigos j u b ~ ,  ou ue VULLW~ ~ L U  

condiges analogas, ha de por sutt vez trazer a m0m 
a muitas d'easas cornarcas julgadicidas. 

A coexistencia de uns corn oatras seria de todo o 
ponto inadmissive1 a incoherencia e a desordarn na di- 
vide judicial do territorio, a miseria dos empregados, 
e o desprestigio da justip. 

Seria a pulvet.isa~& das ciycumscripflcs jualc~aes* 
a pulverisa~Bo do s61o em uma das suas divis6es ofi- 
ciaes e kgaes, urn phenomena analogo a0 que as em- 
nomistas conhecem p e k  pul.verisa$lo do a610 em ma- 
teria de divisgo de propriedade, uma exagerada &divisb 
da propriedade territorial por differentes propn'etarioe, 
e Go prejudicial aos phenomenos da producm, e aa 
desienvolvimento da riqueza das ria@&, como o seria 
$ administrag20 da justiga a exagerada diviszo das cir- 
curnscripgBes judiciaes. 

E, ccrn effeito, dada essa ezrtrema drvlsao, on as em- 
pregados judiciaes haviarn de rnorrer de fome, ou o 
Estado se havia de fundir em ordenados para lhes sus- 
tentar os for~ados ocios. 

A reforma, pois, da circurnscrippiio judicial 6, a 
~ O S S O  vBr, e em breve praso, uwa necessidade fatal. 

E ahi tern o governo, na economia que realisar, de 
que se compensar largamente de qualquer pequena 
despeza, a que agora se veja obrigado, e da qual, tal- 
vez,\ nem mesmo virk a preiisar, parque outras econo- 



mias pwentura se lhe deparem a que possa recor- 
rer. 

Enire ellas augur-a-senos are possivel a da sup- 
pressio de alguns juizes no quadro das Relagdes, pin-  
~ipalmente nas de Lisboa e A@res, se fossem, corno pa- 
rece natural, para o Supremo Tribunal Administrative 
os recursos dos julgamentos dos processos sobre re- 
crutamento militar, que actualmente pesarn sobre as Re- 
la@es; e se acabasse corn o systema do julgamento por 
tenges, qu6 augrnenta muito o trabalho n'estes tribu- 
naes, e tira As decis6es a belleza da discuss"a, que 6 
a principal vantagem do julgamento dlectivo. 

A extinc~Zo dos erno1urnentos para os funccionarios 
judiciaes B ainda outra forte raziio, que impelle a revi- 
sa. 

fi necessario, tanto quanto possa ser, igualar n@ 
trabaIho os funccionarios, que ficam jgualados nos ven- 
cimentos. 

Para despertar a arrenGao ao palz para estas im- 
portantes questo'es, e especialmente dos dignissimos 
membros dos poderes politicos do Estado, e convidar 
ao seu estudo e meditagIo, se oKerecem ern folheto a s  
principaes pegas publicadas pela irnpreasa sobre tZo 
momentoso assumpto. 

A DESORGANISAF~O JUDICIAL 

Ao snr. ministro da justip, que faz parte de urn 
gabinete illustrado e reformador, e que tanto empenho 
mostra em melhorar os servips a cargo da sua pasta, 
ousamos lembrar a injustiga corn que s50 tratados os 
juizes de 2,a instancia. 

Estes prestantes funccionarios do Estado pue exer- 
cem t50 elevadas func$8es, urn verdadeiro sacerdocio 
social, que tanto trabalham, tantas responsabilidades 
teem, e de quem todos, e corn razzo, se reputam no 
direito de esperar tantpsaber, independencia, trabalho, 
prudeneia, todas as qualidades e todas as virtudes, 
ainda hoje recebem os mesmos vencimeatos que lhes 
f o r m  assignados ha mais de 50 annos, quando se im- 1 
plantou dednitivamente entre ribs o regimen liberal, aa 
passo que as necessidades da vida moderna das socie- 
dades teem augmentado prodigiosmente, e o p rep  tie 
aodas as cousas indispensal-eis a vida se acha mais que 
duplicado. 



$ nerp, -mesano: se pdde dim31 que 0s vencimentos 
&$s& -f;m;Ciomrim sejam os msrnos que em Bpoca 
@o afastada, porque os emolumentas, uma das duas 
f~lldes ae <eceita que a lei assignou para a sustenta- 
a dos magistrados, teem diminuido progressivarnen- 
te, para o que, sem duvida, teem coneorrido os nota- 
veis meIhoramentos introduzidos na nossa Iegisla~Zu 
civil, penal, e de processo, talvez mesmo causas eco- 
nopicas, que nio podernos precisar. 

E a tendencia 6 ainda para a baixa, e rnuilo pro- 
nunciada, como pdde v6r-se' da  nota da distribui~fo 
feita na Relaggo de Lisboa nos ultimos quatro mezes, 
qne foi de 158500 rkis a cada juiz no rnez de maio, de 
1465000 rdis no de junbo, de iQ#OOO r6is no de julho, 
e de '78500 reis no de agosto, 

Esta distrihuip5.o na Relag;% de Ponta-Delgada desce 
as vezes at6 meia pataca, ou 600 rkis da moeda insu- 
h a ,  moeda fraca, que corresponde a 500 rkis da nossa; 
meda, cpmo aconteceu no rnez de agosto de 1884, 
nZo havendo causa extraordinaria para a descida; por- 
9 6  o tbib&& n7esse m z  firaecionou corn seis juizes, 
i d s  do gue (3. nnmeru legal para reso1ve.r todos os  
glme;ssos. 

khi estk no qae vieram a d5r os successores e re- 
pesenhntes - dus antigos desembargadores da casa da 

que taato brilho tinham, e de tanto presti- 
gia ke. a & m  cercados, apesar de n4o serern ain- 
da entk poder do Estado, mas mbros delegados do 
Bei l 

NGv quermos corn isto significar saudades-do pas- 
sado; mas 6 tarnbem nemssario que n80 amesquinhe- 
raos as venerandas insgtui$6es que- elle nos 1e- 
gou. 

Ahi estL para que urn magisirado, no ultimo war-  
tel da vida, e j& cangado, depois de bntas fadigas, de 
tantas inquietac6es de espirito, supportadas na reaqiio 
dura e tenaz que incessantemente tern que oppbr aos 
interesses e paixaes que o assedfam, se vae sujeihr a 
uma penosa viagem de 300 legoas de mar, e a habi- 
tm urn paiz, embora esplendido, formosissimo, e s i n e -  
larrngnte attrahente peIa civilisa~iio e amenidade do 
tmto de seus habitadores, em condigBes d e  clima muib  
diversas d'aquelle em que nasceu, e que tanbas vezes 
na idade em que vae Ihe prejudicam a saudel 

Ji estgo reduzidos ao papel ignobil de terem de 
acceitar no fim do mez urn embrulhinho, em Ponta-DeI- 
gada corn 54009 rkis, e em Lisboa corn 7#500 rbk, 
product0 rachitico de Irma das duas fontes de receita 
que a lei assignou para a sustenta~Zo dos mgistrados. 

E acontees islo corn urn8 ordern de funmionarius 
qne gnsa do favor de opinik, muito conceituada no 
publico! 

E, corn effeito, nada mais trivial e eommum do que 
I4r em algurn periodico, ~u ouvir nas conversafles par- 
ticulares,.nos clubs, nos saIo'es, nos cafks, em toda a 
parte emfim, que o poder judicial B ezltre ndsurna das 
principaes garantias da  orden no meio da nossa socie- 
dade decadente. 

Todos fazern justip aos seus habitos de trabalho, t 
seriedade e independencia incontestaveis corn que se 
desemgenha das mas  difficeis funcgies. 

0 s  proprios poderes pablims nLo cessarn de dar  - 
provas de considera$Lo a magisstratura judicial, amres- 
centando-lhe as attribuig~jes, as vezes mesmo c m  Sai 
criieio dos principias, como ainda ul timamente aconte- 
:IN corn o recrutamento. militar- p.xecnen"es drninistkra- 



tivas e augment0 da attribui~6es no recenseamento PO- 

litico. 
E fez-se tudo isto por uma medida Iegislafiva lo- 

mada por accbrdo dos partidos, o que evidentemente 
significa urna homenagem prestada ao poder judicial 
por esses mesmos partidos, que assim congaram a im- 
parcialidade e independencia da magistratura attribui- 
~ijes,  que, at6 ahi, mais conformemente aos principios 
de direito publico, pertenciam a outro poder do Estado, 
a respeito das quaes elles mais se temiam uns dos ou- 
tros quando eram opposi~ao, e assim julgaram postas 
fdra da influencia do poder, 

A creaglo dos tribunaes administrativos com juizes 
togados n5o tern outra significa~go. 

E depois de tudo isto, de tantas homenagens pres- 
tadas, de tantos rnerecimentos reconhecidos, d8o a urn 
juiz da Relaggo de Ponta-Delgada 500 reis para ajuda 
da sustenta$Zo de  sua independencia durante u r n  mez, 
e 76500 rBis em Lisboa para o rnesmo fim! 

Fallernos k a n a  e desassombradarnente, e s e a  o 
mais Ieve intaito de ferir os partidos, que desde mui- 
tos annos se teem succedido no poder, e que n5o teem 
sengo o peccado do esquecimento. A remuneragiio we 
o Estado dB aos juizes de  2.= instancia para se susten- 
tarem e a suas familias em cidades diependiosas, como 
Lisboa, Pork e Ponta-Uelgada, esmagadas por enorrnes 
hpostos de consumo sobre todos os generos indispen- 
saveis 6 vida, 6 uma vergonha national. 

A phrase n3o 4 nossa; mas perfilhamol-a pela 
grande auctoridade de seu auctor, e pela verdade que 
encerra. 

Na ha paiz nenhum no rnundo civilisado em que se 
tenha urna ligeira now do dever social, e dos verda- 

deiros interesses da communidade, que remnnere tZo 
mesquinharnente fung6es d'esta importancia e funccio- 
narios d'esia cathegoria. 

fi preciso, porkm, que fique aqui bem consignado 
que os juizes de instancia nZo teem fome. 

Sabem viver corn o polrco que lhes d20, ou corn 0 
que teem, e n'isto esta a razz0 da sua independencia, 
que niio seria maior nern mais s ~ l i d a  se recebessem os 
milhares de libras que a lnglaterra da aos seus magis- 
trad 0s. 

$- urn offendido que se queixa da injustip e des- 
considera~iio com que 6 tratada a sua ~Iasse ,  mas sem 
accbrdo, nem procura~Io de nenhum outro rnembro 
d'essa dasse, a p a l ,  por nIo trazer a publico as suas 
queixas, nem por isso sente menos essa injustiga e 
desconsidera@o, nern 6 menor o seu descon ten tamento. 

E se n8o publicamos o nosso nome, niio i! porque 
receiemos qudquer responsabilidade moral, que da Ie- 
gal estarnos nbs certos de estar isentos, porque temos 
a convic~Zo de nZo offender ninguern, mas porque en- 
tendemos que as opinides e as doutrinas valern sd pe- 
las raz6es em que se fundam, e n5o pelas pessoas que 
as professam. 

Mas isto niio pdde continuar assim sem o pais com- 
pleto esquecimento do dever publico, e a mais profunda 
indifferenpi pela jus t i~a  e pela regular organisa$fio do 
servigo da na@o. 

0 ordenado do funccionario publico, como o salario do 
operario e do trabalhador, tern elementos economicos, 
que se n5o podezp preterir sem perigo de perturbago. 

indispensavel que o ordenado tenha 0s. elementos 
necessaries para a sustentagZo do funcdonario, segundo 
a isua cathegoria e graduapilo, e tambem de sua fasni- 



h, p q u e  se dwe suppdr camdo e para a educaw 
pel0 menos de ma abo, que seja o seu representank 
e continuador. 

E se o Estado nZo da aposentam aos seus servi- 
dores, 6:ainda indisbnsavel que o ordenado tenha a 
l a r e e m  neeasaria para perraittir ao funccirsnario al- 
.guma'accumula~;iio e economia para o caso de velhie 
au invalidez, pois, carno B sabido, ha a este respeib 
,dua;s.ewblas, a dos que querem a aposenta$iio, a we- 
videncia do Estado, ou a substi-tui~iio do Estado a prs- 
vitlenc,ia pessoal do funccionaria, e a dos gue a nZo 
guerern por menos conforme a liberdade individual s 
la dignidade hurnana, mas querem que o Estado di ao 
cfunedonario urn ordenado que lhe permitta a accumu- 
laggo e eccsnomia, ou a previdencia por sua propria 
conta. 

urn facto +wr tados reconhecido que, embora u 
-nosso k~cionalismo nb seja em regra bem rernune- 
'P&, os ernpregos de moderna data, creados jB de- 
-bairn do &npetio das rnaiores necessidades da Bpoca, 
sb.muito .me$& reiribuibs. 

Mas os funccionarios judiciaes nb teem culpa que 
os seus empregos sejam antigos, t5o antigos como a 
-saciedade, p g u e  a fungHo da jwtjgt anda inherente 
a M o  o esWo social. 

Ao' Estado incumbe o dever dz harrnonisar estas 
desigualdades, de as fazer desappareeer. 

A sodedade deve ser iguaI para todos os qae tra- 
balbam. ??lo p6de ser mfie para ms, e madrasta para 
4 ~ 8 0 s .  

'Mas nZa piram aqui a iojuslip e a hignaldade. 
.Us jujzes t1e.ka jutancia slo ainda duramente &a- 

%adas-em ~elagu a sua propria classe, pois 6 saBido 

.que m proventos de urn juiz de f instancia das van& 
civeis cle Lisboa excedern, termo mhdio, em 600#000 
&is os de urn jaiz da Rela550 re&ctivat, o p a l ,  .aIbrn 
da suparioridade hierarchica, que ~jgnifioa mais expe- 
riencia, mais provas de aptid20 dadas, e-maiisr mmma 
*de servi~os prestados, term trrmbem mais tmbalho 
actual, e maiores responsabilidades. 

E a di&renpa 6 ainda maior em relagio~aos ~ i z e s  
de illstancia das varas do Porto, que rmbem, ~ r -  
-mo rnaio, 3:0004000 rkis sb de emoIamentos, q-e ,  
atccresddm ao ordenado, prefazetn urn vencirnento em 
dabro do que recebe urn $2 da Relam respeHiva, 
qw conhece superiormeate dos s e k  a~tcrs, e lhes 
mmnda os defeitos. 

A mesrna flagrante deshm-monia -e eontradic$%o se 
observam ainda no confront0 dos pyoventos dos jaizes 
de 2.a instancia corn os dos presidentes-dos tribunaes 
de eommercio das duas cidades, e mesmo corn os bs 
jniaes de muitas cornarcas das provindas, como Coirn- 
bra, Vizeu, Braga, Guimaraes, BarceIlos, filIa-Real, Pun- 
chal ,e Pmta-Delgada, e o Fesma de outras terras se- 
cundarias, corm Agueda, Estarreja, Feira, Villa Kvva 
de Bam2hiciio e' LonlB, e ainda outras; e at6 rnesrno de 
3." classe eomo a de Sabugal, qne, par Wurma@es 'de 
toda a confian~a, sabernos rende annuahente ao juiz, 
te~mo media, 1 :200#000 reis s6 de ernolurnenbs. 

Aben~oado e democratico paiz que ja eonseguiu.~ 
aiv'elarnento das classes, -e onde o juiz.de uma comarca 
sedaneja, que por exigencias imperiosasndo clima ten 
4e bndar vestitio de bri~he e cdparto de famtnces,-+e 
n5o dd6 mais em todo o anno do que daas :on t~esm*  
hgF;tit's em materia civel, ,esla eqniparadolem wmifaen- 
W a  rrm. jaiz .da;Rela$iio do ~ Q F ~ O ,  qtte, &&ra. de~&dets 



as superioridades, supporta diariamente urn trabalhi 
esmagador para poder cumprir as suas obriga~Bes. 

Esta flagrante injusti~a, esta revoltante contradicplo 
ma1 se comprehende que existam, e muito rnenos qul 
tenham subsistido por largos annos. 

E no entretanto uma e outra coasa sZo verdadei 
ras. 

De urn respeitabilissimo magistrado, que foi jui: 
em uma vara civel do Porto, sabernos nbs, pela Sui 
propria declara$So, que teve algurn anno de fazer all 
quantia superior a 3:300#000 r6is sb de emolurnentos 

E urna somma d o  a~ul tada  corresponde a urn tra, 
balho de tat ordem, que n lo  6 facil caber nas for~ai 
de'urn s6 magistrado, por melhor que seja a sua von 
tade, e mais etevada a sua capacidade. 

NIo 6, pois, sb o grincipio da igualdade relativa 
da rernunerapfio dos magistrados, que B ferido em t2o 
monstruosa organisa~zo, mas conveniencias mafs altas 
do serviso da naggo que tornam indispensavel o des- 
dobramento do semi$@ n'aquellas varas. 

Foram eslas contradicg5es e desigualdade qne mo-. 
tivaram a. explicaGo graciosa ccsubir por uma escada 
abaixos, que urn j u i z  ,deu da sua- prornogIo e accesso 
a Rela~iio, e que Gcou proverbial entre as victimas de 
taes monst~uosidades. 

A magistratura judicial constitue hoje pela lei fun- 
damental do paiz urn poder independente do Estado, e 
por esta razzo, e pela eleva~iio e importancia das suas 
funcfles, tern uma alta significa@o social em toda a 
parte em que se tenha uma mediocre comprehens60 da 
organisago politica das sociedlades. 

E quanto mais livres forem as instituifles politicas 
de urn povo, mais caracem, para o seu eguilibrio e jog0 

regular, de se apoiar em institui$o'es judiciarias forte- 
mente organisadas, e n'um pessoal judiciario cercada 
de todas as condifles de independencia. 

0 que ahi estS nio 6 orgaaisa~go jud~crat, e antes 
desorganisag~o debaixo de varios aspectos. 

Para confirma~iio d'esta verdade bttstara"que se 
lsaiba que, iegundo as leis do paiz, om juiz de i.*'ins- 
kncia, que niio tiver ainda o tergo, e se irnpossibiiitar 
para o servico par mais de 30 dias, al6m da perda de 
todo o tempo da impossibaidade para os effeitos da pro- 
m o ~ I o  e aposenta~iio, perde tarnbem para o substttuto 
Urn t e r ~ o  do respective ordenado e todos os emolumen- 
tvs, e fica reduzido para se sustentar e a sua familia, 
e tratar-se em sua daen~a,  a 224222 r4is por mez!! 

Torna-se, pois, de maxima urgencia que se f a ~ a  a 
reforma da organisz$go judicid, e qug no tocante aos 
Veacimentos aos magistrados, que B o nosso assumpto 
de hoje, ella tenha por base a ;extinc$Zo dos emolu- 
rnentos, os qtraes dever5o ser arrecadados peIo Esta- 
do, que dari  ordeoados fixos aos mesmos magistrados. 

SO assirn acabargo as actuaes desigualdades, e se 
para urn termo a deploravel contradic@io que se estd 
observando, pojs ao passo que uns nEo recebem o 
6lrictamente indispensavel para viver, di-se a oUkaS 
0 que bastaria para remuaerar sufficienternente dois ou 
ires funccionarios da sua ctasse. 

Estes ordenados uio podergo ser inferiores a rhis 
6008000 para os delegados do procurador regio; e de- 
verso augmentar segundo a classen a que pertencer a 
cornarca em que estiverem: 900b000 rbis para 03 jui- 
zes de 3.a cIasse, i:000#000 reis para os de 2.', +&is 
1:200&000 para os de 1:400&0QO r6io em .Lisboa 
e Porto, 1:600&000 reis para os juizes das Rela@e$ e 



2:M#Q00 r& para os mnsdhciros do Supremo TrL 
Buad de J~s l i@,  accrescidos do terw reqectjvo paw 
os que tiverem dimito a elle, nos termos d& legisla$& 
vigm te. 

E a reforma deve opmr-se sem o menor sacriaoie 
para &.themura da nafiio. 

A actual organisag2ia encerra na sua mesma desor- 
ganisa* os indispensaveis eiementos para a sua re- 
h m a  sem esse sacrificio. 

A arrecadafio peio Estado dos ernoIurnentos G% 
magistrados, e a econornia proveniente da extinem de 
.muitas co&rcas, que uma prwdente revisgo da cir- 
curnscrip@o cornarc5 havia de mostrar dispiensaveis, 
ou porque aunca foram necessarias, ou porque deixa. 
ram de o ser depois do decreto de 29 de\julho ultimo, 
que creou as juizes municipaes, swim as dois factoreit 
da refarma, e haviam de dar o bastapte para o augrnenta 
de despezz a que obrigaria a nova organisaggo. 

@a esta, a.nosso ver, a reforma que curapria fazep 
d@de reserwando-aos para mais tarde, quando as 
circurnst~caciw do thesouro o peemiftissem, iatmduzir. 
l~ws nas nassas. ihstitt&Gs jzrdihrias o ncdavel apexc. 
feigaamen%o do jdgamento .cdkctivo em i ,a hstaneia, 
que,&& fOra jib15 vdhs. 

E was effeito, a niio sermos n4s e a Hespanha, ~ E Q  
sabem'os de outro paiz na Europa, que conserve dnda 
a &i caduca iastitaig50 dos juizes singuiares, qus hnta 
se pesra aa abitrio e tanto destba das ou tras institui- 
@es liberaes de que nos Eernos cercado. 

S o  estas ks eonsidera~6e-s que entendemos devw 
submetier k iltustsada aprecia@o do mr. ministro d& 
just@, e qw niio teem sen20 o mereciment~ do e q i -  
rito de verdade .e 4eaIdsids cpe as dktou. 

Foi tarnbem nos= intent@, abrind~ o camp 5 dis- 
cuss20, despertar para o assumpto a atteqSo dm a& 
doaas, qae povsam traaer ao debate novos e maisva- 
liosos esdarecimentw. 

Fox ultimo, foi nosso intento fazermos urn apflo 
ms nossm cdlegas da magistratma de tedos os gram 
da hierarchia judicial mnPi.da4-vs a q@e Giam da abe 
tengdo e retrahimento em qne todos kmos viv&, a 
que tiio pouco se cornpadeee eom o espiria da Bpoca, 
todo de discussFio e de cornbate; 

A imprensa psriodica 6 hoje urn campo aberto a 
todas as inieiatiuasf e ninguem pbde du~iidar &o sm 
valor e eecacia para fazer vingar uma ideia no-bre, m 
conseguir a reparag50 'de uma injuskip. 

0 periodica tern ainda a este respeito mais influe& 
cia do que o livro %la opinigo de nrn distinct0 pa%Iicis- 
ta, prqne pbde praduzir todos os dias a rnesma im- 
pressgo pela reprorluc~iio de uma ideia que o Bvro 3aa- 
$a, a puhlicidade de uma sb vez. 

Todas' as classes teem hoje os seus OT@OS na im- 
prensa, a emlesiastica, a militar, u cornne~b, a in- 
dustria, e mesmo ontras de menor rep~e%n.ta& socia?+ 

0 s y s t e m  representative nio 6 outra co~sa .  
Representa~Zo de todos os ineresses, remigo d-drt 

todas as luzes no poder, sZo as duas anmas em quq 
elle se Grma. 

Ninpsm nos pbde levar a mal que, compepetrxdoq 
d'estas ideias, sigamos o rnuvirne~~lo geral dos espi* 
kos ,  e, a sirnilhan~a do quc fazem as outras elism da 
sociedade, levernos tambem i irnprens as amme 
xas, discutarnos ahi ~s nmsw dic&tosn e d&a@s @-wbw 

voto sobre a feitura das leis; que amanha t e r m . @  
exec& w m  m@t;rados. 



Todo o direito tern tres parles: sciencia, legisla$Zo 
e jurisprudencia. 

Para que uma lei possa attidgir a maxima perfei~zo 
possivel 6 indispensavel que seja prirneiro discutida e 
amadurecida no campo da sciencia, que a Jegisla~Zo a 
melhore ainda ao converL81-a em preceito, e a juris- 
prudencia lhe ponha o ultimo correclivo e aperfei~oa- 
mento na applica~iio pratica. 

A primeira parte d'esta tarefa pertence ao livro e 
ao perjodico. 

E; certo que nbs, os magistrados, sem podermos 
pi3r de parte a theoria, esmagados pelo p&so do traba- 
lho arduo e incessante a que obriga a profissPo, nIo 
nos sobeja o tempo necessario para nos tornarmos 
grandes doutrinarios, que mais comrnummente se en- 
contram na classe academica. 

Mas as boas leis niio se fazem $6 corn theoria; 15 
indispensairel que ahi entre tarnbem o elemento pratico. 

A pratica de per si s6, sem ser esclarecida pela luz 
da sciencia, wr re  o risco de degenerar na rotina. 

Mas a theoria, desacompanhada da pratica, tern tam- 
bem o perigo de arrastar o espirito para as rtbstracfies. 

Uma e autra, sciencia e experiencia, devern entrar 
wmo factores indispensaveis na confecgo das leis. 

Pomos aqui bermo as nossas reflexGes, que sairam 
mais extinsas do que desejavarnos. 

E' possivel que nZo attinjarnos nenhum dos fins a 
que aspiravamos. 

Se assirn fbr, sirvam-nos ao rnenos de desculpa aos 
nossos bons desejos. 

Liboa, 9 de outubro de 1856. 

Sobre este artigo disse a Revista dos Tribzcmes, do 
Porto, 5.' anno, n.O 107, d s  15 de novernbro de 1886: 

aTranscrevernos, cam a devida venia, da Gazefa da 
Rela+W de Lisboa o artigo que alli se encontra sob a 
epigraphe--a desorganisapCo j judiciat. 

rE' tLo notavel este artigo pela exactid20 das in- 
forrna~o'es, em que 6rma as suas conclus6es, como o 
B pela deduc~iio logica dos principios econo+rnicos, onde 
o seu illustrado auctor fundamenta as suas justissirnas 
e sensatas aprecia~aes. 

aDando-lhe pubJicidade n'este lugar do nosso jor- 
nal, fazernoI-o corn a certeza de que prestamos urn im- 
portante servigo a magistratura judiciaI e aos interes- 
ses t5o valiosos, que a sua guarda estgo confiados. 

ctSabem todos e por vezes no proprio parlamento 
se kern dito que a ciasse da.  magistratura esta pessi- 
marnenle remunerada, e que muitos dos seus membros 
soffrem as rnais crueis privafles para poderem com in- 
dependencia desempenhar a alta posigo em que est%o 
investidos. 

(~Conhece-se o ma1 at6 nas proprias regi6es officiaes; 
4 axiomatica a sua exactidgo, mas a verdade 6 que nin- 
guem at6 hoje lhe tern procurado dar remedio, corn o 
falso pretext0 de qne as necessidades do thesouro o nzo 
perrnittem. 

tlSe isto fosse vwdade, seria mister supprimir qual- 
quer outra despeza, mas nunca deixar de dotar conve- 
nientemente uma classe, cuja independencia 6 a primei- 
ra e mais s&Iida garantia para o desenvolvimento e se- 
guranga de todos os interesses sociaes. 

:tNZo 6, porbrn, exacta essa asser$%o, porque da 
organisagiio sensata, ecanomica e justa que f6r dada 



5 clam judkiaf rewltrrm e l e m a t ~ s  bastales para pro- 
vtSr d& remtx%o ao m&, we Go exact& e rnagistrakb 
te 6 apontado no artigo que segue.n 

a h  Gum& & &he& de Lbha comegarnos we 
a transcrever, corn a devida ienia, o artigo qae abd- 
M) se segue e jfue 6 devido a pem de urn magistra- 
do sllperior wja iaWiigeneia e ilhstragiio, apesr da 
grandies, ainda nfo chegam a igualar a jw1ip do sen 
anim e a probidade do seu caracter. 

aN'esse artigo encontram-se reflexdes muito judi- 
ci~sas e mnddermes que maito merecem ser attendi- 
&is em pro1 da reorganIsag50 do ow jadicia1.u 

Ai& bem qm nos podmas felicitaa de niio ham- 
mos appeliado em + pwa as sobs cobegas da ma- 
gistmiura jw%&tl, e qne nos n& admm05 sbs ria dis- 
mi&o  que h-os  s a k e  a d e s o r g m i e ~  &s am- 

aps institurns judiciah, e Insufficieacfa da remum+ 
t e a  qne e Jhtado Gt aos juizes de 2.ahst&a. 

Ao naso prom@ oulro -grr&esta mio jun&~-se; 0 

da &t%& dos Ri.bwn.m$, pperidiw juridico que @e pu- 
bfjica XI Ports, rettigida p distinctcis magistdi~s  e 
antras armzrrentos do fbct - p % u p e z ,  pond@ ben m 
reldvo a injustipa que se nos faz. 

E demos a bem fudada -esperanp; e mesrno: a se- 
guranp, de qae a diseussgo vae tomar mais Eargas pro- 
pq$es, 

Tmos o fado coma de born rgouro, corn CJ s p -  
pbma esperanpm .de que n8o B hvencivel a ahnia 
que se apdaou  da wssa saciedade, e a m  lievemos 
espefaf qug ella aolk a vida.intPrllwtua3 p~opria 
gtitvernos limes. 

Hoje B a tlta@&~atu<a, tmbsnhz serS io magisWi0, 
I@S ta~de euRas dasses sociaees, que ~~o tmer a 
imprensa as suas opiniBes sobre os problemas M S  

graves da'admiinistra@o do Mado, e juatar as suae lu- 
m, as fructos da slza scieneia e #a sua experiezreia, Ss 
k e s  e experie~ia &I pder para a; melhor resolu@o 
d'esses problemas. 

E os gavernos, assim despertdos 'pdm Bccos da 
Wik, nso se deixzariio 60 faeilmente adormecer 80- 

bre a deserganisa@o dss s e ~ v i ~ o s  da ~ $ 9 ;  e aern 
eera t5o facil enraizarem-se no nosso organism m%i- 
60 vIeias e anondim wmo as que nokames na organi- 
ea~iio judieial do pah na m s a  oorrespondenda d% .B 
b outabro. 

E a wdade 6 que e Eskdo ~rtts paga~ o trab&% 
fm~&0s de urn juiz de 2 2  insWa,  mm. o: h&Bita a 
Viver decentemente, ama o eziw s rdp~04~6 ila ii@3; 
Gem $084889 r6is de a-6 rnm~al,,:ps, wh as 



deducpjes legaes nos primeiros quatro annos de sua 
promogo, desce as vezes at6 828755 r6is; mais un$ 
escassos emolumentos que lhe cabem na distdbui~iio 
mensal; e teem descido at6 7d500 r6is; e mais 5#000 
ou 68000 reis de erndumentos pessoaes; e estas duas 
ultirnas verbas ainda assirn sB durante dez mezes no 
anno. 

S6 a renda de uma casa, por modesta que seja, lhs 
absorve mais' da sexta parte de seus vencimentos. 

Estes vencimentos bastariam apenas para remune. 
rar urn juiz de  i.a iastaneia n'uma terra da provincia. 

0 quadro dos juizes de 2.* instancia B composto de 
knccionarios de 54 a 73 annos, e os homens n'esb 
idade teem de ordinario pesados encargos de familia. 

E os magjstrados em geral teem ainda os nIo me. 
nos pesados das enfermidades adquirjdas na sua longa 
permanencia n'uma vida sedentaria e desassocegada, 
deatruidora do corpo e do espirito. 

Estes vencimentos nZo chegam sequer' para sal 
tisfagZo das necessidadas primarias de uma familia em 
cidades dispendiosas, como Lisboa, Porto e Ponta-DeI. 
gada. 

E no erntanto B indispensavel que os rnagistradoa 
vivam despreoccupados na questgo de rneios, para pol 
derem entregar-se de animo tranquillo e sereeo as suas 
func@es de julgar. 

Se la f6ra;~oubessem a mesquinhez corn que Portu. 
gal Temunera a sua alta magistratura, que 6 a deposi- 
taria d i  tantos interesses, de tantos e tZo valiosos di- 
reitos, e de tiio graves responsabilidades, que lhe ngo 
dZo nem para a satisfago das prirndras necessidades 
da vida, hgviam de  ficar admirados. 

Administrar nem 6 &lbaratar os recursos da na- 

$So em deploraveis prodigalidades, nem esfomear ou 
arnesquinhar os servidores do Estado corn censuraveis 
sorniticarias. 

$ preciso, por&m, que fique aqui bem consignado 
que, na a£Erma@o que fazemos, ennnciamos urn prin- 
cipio, e nZo fazernos uma insinuagfo aos governos que 
o paiz tern tido, que podem& alguma vez censurar nos 
seus actos, mas que respeitamos sempre nas suas in- 
tenfles. 

0 s  vencimentos dos juizes de 2,a instancia, estabe- 
lecidos ha meio seculo, .perderam a sua justa propor- 
60, se B que n'algum tempo a tiveram, corn todas as 
cousas indispensaveis 6 vida pelas quaes efles teem de 
trocar-se, e que se acham hoje por mais do dobro do 
p rep .  

NZo pdde serl 
0s funccimarios publicos sso uns operarios, traba- 

lhando por conta d'este grande emprezario, d'este gran- 
de industrial, que se chama o Estado, o qual, em vez 
de produzir artefactos de ferro ou de madeira, produz 

' seguranp, justip e administra~go. 
E qual sera o serralheiro ou o marceneiro em Por- 

tugal, oa em toda a Europa, que se possa vangloriar 
de ter hoje nas suas fabricas e nas suas officinas 0s 
sens operarios pelos mesmos baixos pregos de ha meio 
seculol 

Mas ao passo que acontece isto corn os juizes de  2.8 
instancia;' os juizes de 1 .* instancia em Lisboa, Porto, 
e nas principaes terras do reino, e mesmo em muitas 
secundarias, recebem alguns eentos de mil r6is mais, 
Hm terw, metade, ou mesmo rnais de metade, do que 
os seus superiores na ordem hierarchica, e dispendem 
na m i o r  parte d'esses lugares, em todos os de provia- 



cia, &gqns centes de rnli r&s mmes, lun f e q o ,  metag 
8% ou mm de wtadie. 

E ainda ista nIo 6 tudol 
Pelo seu aceesse a Rek@o? gae mais preee urn 

retrocesw, pela singular mere& que sa faz a EFII @h 
de 1 .' hshacia, rec& n'esta situqiio desafoga- 
dos mdos de viver, de o promover & 2.= jns tda* 
d e ,  e em. gualquer &ela@es, a p e w  recebe para 
viver mesquinhamente, ou tern de recorrer 'a algama 
wusa qw ta&a &e sm, e, Mwe, d;e se arruinar, ain- 
da 0 agraeiado tam de nos pimeisos qmtoo a- 
nss de sua p r o n ~ @ ~  POP esta s-iagdar merce, pels 
mered de Ihe cercearem tar, considerawlmente us &os 
de viver,' e at6 de o arruinarem* avllltados direibs &I 
rnerclt, sell0 e emolumentos de secretaria, para ma23 
de 730gB1000 r6is. 

E ha de principiar a haer este pagamen.nEa, pop meio 
de desonto aos respectivas ordeaados, precisma& 
aa occasi5g em qae isso 6 mak pwoso, n'aquda e a  
que, dBm das avuitadas despezas inhembes 4  em 
$50 de uma farnilia, tern de se destamr .da slra ea$a na 
comarcq em que foi promvido, na qua1 %para t0.0#000 
&is, para estabelew outria aa s&o da Releo,  qua 
h e  cusla 80M000 &is ou- f :000&800 &is, 

E 3Io shgulrtr 6 esla merck, em tanta &rep3 a 
teem os poderes publicos, que 60 addmittem a ma se- 
am&, cam B pratim estabeleeida desde mtlitos an- 
w na secrehriit & jw2igi. 

Taes anamaiias e bes crntradiegties 3 S6 . p d m  
@F enrai~ado nas leis e n s  priitim ba adaista&f 
piw falta de pr~tasta dm fttatcimaabs a qltiem ellm v&@ 
peju W-. 

-:Peb nossa part@; d o  tesenms igual abfiten&~, 

a20 cesaremos de d w w  bem alto ewtra a in$&* 
que se nos faz, 

N'este mundo ter razik e br justil;a &SO: $era &do, 
mas B muito. 

NZo 8 possivel, sern a mais hgrante viola@o das 
Ms physiulogiw que regem os carps politicos, qae 
nm funocionario augrnente em =nos de sarvipos, e su- 
ba em gradua&o, e aa mesmo tempo des~a em +remu- 
nereo;  que se lhe dB no lugar superior, em que B 
obrigado a dispender. urn terw ou metade mais, w 
WFSO OP melade menos do quo recehia no lugw infe- 
l%r. 

Uma soeiedade, em cujo arganisrno se erscmtraia. 
faes anomalias e contradie~iies, mais parece ker-se g+p 
vmado pelos caprjchos do acasu do que pdos dlcta- 
nies da jusB~:a, e pelos principias de urn S~BW e re- 
cta addnistra@o. 

E blasonamos do msito que $ems  feito, Q mww 
grmde adiankmento, e app'fieanda o emlpMo b ana- 
lyse e da critica a urn das mais impartantes ramm de 
serviw n acional, waotramos manstsuosSdades que .fa- 
x . ~  arripiar? 

A nossa circurnscrip@o ja&icid encerra em si, nas 
dlerentes classes em que se divldem as marweas, urn 
ergo  numero de lugares privilagiadok 

0 s  afortmados, que pudhram mnsegujr esses lm- 
gares, ficam constituindo na sua cIasse uma especie de 
morgadi06, mas sink corn a vantagem de G o  %ern 
&r@agi& de dar mezada aas filhas segmfios, que @& 
os slrtros membros &a familia judicial mab d.ssfav#~c 
&dog da sorte, e que recebern os sevs ~ F s s m  
bs do imi,gx%cmte rre~~-Xmento dm burps akmt~ros 
q& ihes xmberaga na pa~Bba; rnui4.m *S 



servem sen20 para attestar a miseria do nosso func- 
donalismo judicial sem interesse real para os povos. 

$ assim que temos vivido! 
E o que 6 certo 8 que a magistratura judicial tde- 

ra  ha largos annos sern protesto, e n'urn regimen de 
liberdade e publicidade, taes anomalias e desigualda- 
des, e tudo o que Ihe teem querido fazer em nome da 
sua independencia como poder do Estado. 

E de tal ordem B esta independencia, tZo bem acau- 
telada esta ella nas leis, que o magistpado pbde sem- 
pre ser preterido pelo governo no seu access0 de cIas- 
se para classe, e ainda para a Xlelaf30, e desattendi- 
do e desconsiderado em todas as suas pretens6es na 
escolha dos lugares. 

A independescia do poder judicial entre nbs, se nZo 
B urn epigramma legal, 6 pelo menos urna promessa 
fallaz da nossa constitui$Fio politics, que n5o encontrou 
execu~iio nas leis organicas post eriores. 

A unica independencia do poder judicial, aqueIla 
que tern sblidas raizes, 8 a que deriva da hombridade 
dos caracteres e da altivez-dos espiritos. 

NIo s5o dignos da liberdade os povos, que nIo que- 
rem, ou n5o iabem usar d'eIla. 

0 s  bens e os maIes, diz o grande d0utI'ina~o hi- 
zot, estgo tt8o rnisturados na natureza homana, que uma 
cousa, que B um bem, 15 tambem ao mesmo tempo urn 
mal. 

Esta sentenga do sabio jb o povo na sua clara in- 
tuigzo, e na sabedoria da sua experiencia, conhecia 
muito antes pela formula Go singela e conceituosa atu- 
do tern direito e avesso>>. 

Applicando a sentenca 5s fbrrnas governativas, 15 
certo que os governos limes teem incontestaveis van- 

tagens, que se  niio podem escurecer, e a sciencia e a 
historia largamente justificam, mas teem tambem vicios 
e defeitos que lhes s io  proprios, e andam inherentes 
a eS€eS organiamos mais cohplicados, avultando entre 
cues a maior corrup$iio a que esbso sujeilos. 

Mas estes defeitos e inconvenientes do regimen da 
liberdade corrigern-se at6 urn certo ponto pelo uso da 
mesma liberdade. 

Se os povos, por6rn, nLo usarem dos direitos da 
liberdade, se n8o le~arem b urna a expressiio genuina 
da sua vontade, se n8o Ievarem a imprensa as fructos 
da sna intelligencia e da sua experieacia, se n2o reali- 
sarem em summa praticamente o governo do povo pelo 
povo, que 6 a essencia e a aspira~Lo da liberdade, fi- 
cam sem as vantagens, e soffrem os inconvenientes 
d'ella. 

Era melhor n'esse caso que se tivessem contenta- 
do corn formulas mais simples. 

Nas sociedades modernas, em que as func@es da 
soberania se exercem por delega~iio, e directamente 
sb n'algum caso muito exceptional, corno 6 a func@o 
de jurado, us unicos meios ao alcance do cidadgo para 
poder emittir a sua opiniiio sobre os negocios publicos, 
e tomar assim uma participal;go directa na administra- 
~o do Estado, sIo a imprensa e o piarlamento. 

Mas o parlamento 6 pela natureza das cousas res- 
t r i c t ~  a um limitado numero de cidadiios, que ahi pBde 
ter voz e voto. 

A imprensa 6 o grande recurso ao alcance de todos 
para tratar dos assumptos que a todos iqteressam. 

?I50 afrouxemos, pois, no caminho encetado, e vol- 
temos a imprensa uma e muitas vezes at6 que se nos 
f a p  justip. 





razzo, urn ideal muito austero, ao qua1 lhe cumpre sa- 
tisfazer . 

NBo basta, porSm, que a sociedade rnostre uma clara 
cornprehensiio dos seus direitos a respeito do magis- 
trado, B tambem indiagensavel que n% desconhep os 
seus deveres. 

Ngo nos devern tomar o nosso desabafo a conta da 
irnmodestia. 

Seria melhor que nos nho vissemos obrigados a fal- 
lar de nos, e dos nossos servigos. 

A modestia B sem duvida urna virtude social rnuito 
estimavel, tahto nos individuos coma nas collectividades. 

E, porbm, indispensavel nPo a exagerar a ponto 
que prejudjque a justica; e esse tern sido o nossa mal. 

NBo 6 pela modestia que se gwernam os Estados, 
governam-se pela justiea. 

hisboa, 1 de dezembro de 1886. 

Sobre este artigo disse a Revista; dos Tribwnae~, do 
Porto, 3." anno, n.O i09, .de 15 de dezembro de 1886: 

cccontinuando hoje a publicar o artigo que encon- 
tramos na Gazeta du daela~iio de Lisboa, que B o segui- 
mento d'outro, que se 18 no n.O 107 d'esla Revista, fa- 
zemol-o corn o major prazer, porque temos a co~vic$iio 
intima e profunda que da nossa parte concorremos para 
beneEciar e melhorar ma das mais bellas a levantadas 

- instituifles, que, nas sociedades modernas, represen$ 
maiar forp e prestigio-a magistratura; 

~ h .  sua guarda estfo confiados interesses valiosis 
mas: a fortuna, a honra, a Iiberdade, a dcfeza do E 

-tad0 e dos cidad5oos dependem da sua apreciacgo e j~ 
gamento. 

ctAssjm o teem entendido os governos de lodas a 
procedencias e cbrev politicas, que, longe de lhe cel 
marern o numero das suas attribuipTies, ao contrario 
em diversos diplomas legislativos, Ihe teem confiadc 
maior nurnero de servipos e mais amplitude de obriga. 
$lies. 

a@ que, nos tempos que  varnos atravessando, sb 
n'este poder, o Estado e os cidadiios encontram garan- 
tia segura que sirva de salvaguarda aos seus direitos 
a interesses legitimos. 

dl recrutamento, as execufles fiscaes e o proprio 
contenciaso administralivo, s60 prova evidente d'esta 
asser~Zo. 

(<Mas, B for$oso confessal-o, a confianga que se tern 
depositado no podar judicial, n60 tern da parte dos po- 
deres publicos correspondido a menor solicitude para 
garantir a sua situa~Io e independencia, causa unica a 
exclusiva da considera~iio em que B tido. 

use a magistratura 6,  pela nossa constituig50 poli- 
tics, urn poder do Estado, e, se esse poder tern neces- 
sidade, mais do que nenhurn autro, de prestigio, inde- 
pendencia e illustra@io, por certo que os governos teem 
a obrjga~gu inadiavel de darem aos seus membros 4 
dotag20 coridigna a sua elevada missiio. 

rHBo ye nasce julgador; sb a experiencja e o estudo 
aturado podem dar essa qualidade, e ao Estado compete 
a rigoroso dever de fornecer ao magistrada os meios 
preisos para obter taes resnltados. 

. d o  estado actual da nossa wciedada o prep das 



subsistencias tern attingido o seu grau mais elevado, 
como rnuito bem se demonstca no artigo a que nos re- 
ferimos, e comtudo os poderes publicos, sem se impor- 
tarem corn o desprestigio em que a magistratura possa 
encorrtrar-se pelo desacerto de suas deciso'es e pela 
mesquinhez da sua existencia, nZo tern olhado para esta 
situagio, que peiora dia a dia e que pdde aniquilar 
uma das mais bellas insti tuifles da civilisa$50 moderna, 

M$ urgente remediar o mal. 
ccVeja-se o que em 1827 succedia no nosso parla 

mento; enl50, quando o mat estrtva longe de attin& o 
grau em que actualmente nos encontramos, na camara 
dos deputados apresentava-se urn projecio de lei, ele- 
vando os ordenados de juizes de 2.a instancia pela for- 
ma seguinte: 

Juiz. presidente da Rela~Io de Lisboa. 2:7004000 dis 
Ao da Rela~go do Porto . . . . 2:500&000 n 
AosdasoutrasRela~6es.  . . . 2:U00400$ )> 

A cada urn juiz de Lisboa e Porto . 2:400$000 I, 

Aos das outras Rela~ties -. . . . . i:700#000 lp 

a E  note-se que por este projecto, que tern a data 
de 17 de mar50 de 1821, e 6 assignado pelos deputa; 
dos Josh Caetano de Paiva Pereira, Antonio Yieira To- 
var e Albuquerque e Francisco Manoel Graviro, volume 

3 . O  da Historia d m  cdrtes gmaes portzlguems, a pag, 
175, o numero das RelacGes era elevado a oito! 

~EntZo reconhecia-se que o ordenado do presidente 
d'um tribunal de 2.a instancia devia ser superior a 
2:000fi000 rbis, e que o de cada urn de seus mernbros 
devia ser de 2:400#000 rbis, em Lisboa; 2:200#000 phis, 
no Porb; e aos outras jdzes dava-se-lhes 1:'fOVdODO 

r&s; acluaImente dl-se-lhes muito menos de metade, 
porque o seu ordenado, sem disting8es, B de 1 :000#000 
r6is. 

KO projects, de que estarnos fallando, e que obteve 
parecer na camara dos snrs. deputados, nio ehegando 
a ser convertido em lei por falta de tempo, estabelecia 
no artigo i.', alBm das ~ e l a ~ 6 e s  de Lisboa e Porto, mais 
seis:-Mirandella, Vizeu, Evora e hulB.  e duas nac 
ilhas. 

aA clmerenGa e enorme entre aqueIla Bpoca e a 
actual, e todavia o ordenado d'um desetnbargador B 
hoje menos de metade do que se Ihe consignava n'a- 
quelte projecto, que eIevava a oito as tres que actual- 
mente existem. 

sVeio mais tarde o decreto de 16 de maio de i832,. 
n.' 24, em condi~6es economicas mais melindrosas do 
que apuellas em qua actualmente nos encontramos e 
n'um period0 em que tudo estava vacillante e incerto, 
porque o systema politico, que acabava de ser irnplan- 
tado; contava curto periodo de existencia ainda, e, no 
emtanto, urn decreto eleva os ordenados da magistra- 
h r a  pela maneira seguinte: 

Presidentes . . . . . . . 2:000d000 r6is 
Desembargadores. . . . . . 1:600fi000 )> 

Proeuradores regios . . . . 1:600#000 J) 

Juizes de iP instancia . . f:200#000 ), 
((0 decreto de 26 de setembro de 1836 taxou os 

or$enadbs aos presidentes em 1:400#000 r6iq e aos 
C ) U ~ ~ O S  juizes em i:2OMOOO rhis; aos de i.̂ ins&Q@a 
de' @&g e &orto 1.: 00400 0 rbis, e aos autukos 80- 
a&.: 



~ E s t e  decreto foi o resultado das condk6es difficeis 
em que n'essa Bpoca se encontrava o thesouro, mas 
ainda assim os ordenados eram entgo muito superiores 
aos actuaes. 

ccPouco durou a fixac5o d'estes ordenados, porque 
o decreto de 13 de janeiro de 1837, na tabella n . O  2, 
el&ou os ordenados da seguinte fbrma: 

Ao presidente do Supremo TriblznaI . 
AOS outros conselheiros . . . . 
Procurador geral da corba . . . 
Ajudante. . . . . . . . 
Presidentes das Relagaes. . . . 
Juizes. . - . . . . . . 
Procurador redo  . . . . . . 
Ajudante . . , . . . . 
Juizes de direito de Lisboa e Porto . 
Juiaes das outras cornarcas . . . 
Delegados, Lisboa e Porto , . . 
Em outras terras . . . . . - 

((A lei de 28 de novembro de 1840, fundada nas 
niesmas necessidades do thesouro, reduziu os ordena- 
dos dos juizes de i.' instancia a 4006000 rhis, e os 
dos delegados, fdra de Lisboa e Porto, a 300b000 
reis. 

ttNa Reforma Judiciarja de 21 de maio de 1842 fi- 
caram os ordenados mantidos pela mesma fbrma por 
que o estavam anteriormmte. 

((Actualmente os ordenados que vencem os magis- 
trados judiciaes siio, eon pequena differenp, iguaes 
Bquelles que foraln votados ha mais de 45 annos. 

ctN'um tiio largo periodo, uma ou outra vez no par- 

lamento se tern lembrado a mesquinhez e miseria corn 
que 6 dotada a magistratura, mas ninguem tern feito 
acabar este tEo prejudicial como inconvenjen te estado 
de cousas. Assim a ultirna tabelia da distribui~iio da 
dezpeza para o exercicio de 1886 a 1887, auctorisada 
pela carta de Iei de 15 d'abril d'este anno, dB: 

Ao presidente do Supremo TribunaI 
(f6ra o terw) . . - . . . 2:0004000 r6is 

Aos mais conselbeiros. . . . . 1:600d000 8 

Presidentes das Relago'es. . . - 1,:2008000 n 

Aos outros juizes (fdra o te r~o)  . - 1:000,$000 D 

u 0  artigo que em seguida se 18 vem despertar a 
a attenpgo dos poderes publicos para tso momentoso 
assumpto, e oxala que o kcco chegue at6 aos conselhos 
da corba, lernbrando a todos a necessidade urgente de  
providencias justas e acertadas. 

((A lei sb pbde ser boa, quando aquelles que a exe- 
cutam e applicam estLo a altnra em que a sociedade os 
deve v&r nas suas virtudes, saber e prudencia. 

cchssim o teem entendido os povos das diversas na- 
N e s  da Europa, votando nos seus orpamentos grandes 
ordenados aqueIles que teem de julgar dos direitos 
controvertidos dos cidadzos nas diversas circumstancias 
sociaes em que se encontram. Fa~amos nbs o mesmo, 
se queremos no futuro uma magistratura independente 
e digna da eonsiderap30 publica, a que tern direit0.r 

%Are o mesmo artigo escreveu o D&w Poplar ,_  
. de Lisboa, n." 7:089, de 15 de dezembro de 1886: 



cDa C a m  da BehpTo & Lisboa transcrevemos, cum 
a* devida venia, mais urn artigo de urn juiz de 2." ins- 
$.aaua, tBo apreciavel pel0 seu levantado caracter como 
pela sua muita illustra~io. fi  a continua@o de materia 
sobre que comecou a escrever ha atgumas semanas e 
cujo artigo publicamos no nosso jornal. object0 de 
tanta importancia, que nunca sera julgada coma indiife- 
rente a opinizo 8e cavalheiro t io  competente, e esta- 
mos seguros que o snr. ministro da justi~a, que prin- 
cipalmente deseja acertar B ser justo, e 6.t60 illustrado 
como consciencioso, n8o despreza nenhum meio que o 
possa esc1arecer.s 

Sobre o mesmo artjgo escreveu 0 Comnaecoio Port+ 
guez, do Porto, 1 1 ." anno, nn.- 296 e 297, de 22 e 23 
de dezembro de 1886: 

<(Muitos serpiws publicos teem sido radicalrnente 
reformados, attendendo-se n'esla reorganisa~io ao es- 
tado precario dm respectivos funccionarios. 

aUma das institui~des mais proficuas, na rectid50 
d a  qua1 talvez mais tenha assentado a ordem da socie- 
dade, o poder judicial, creado corn a independencia dos 
ontros poderes do Estado para garantia do cumprimen- 
to correct0 da sua alta missgo, 6 que tern passado quasi 
desapercebida ao genio reformador da vida moderna. 

aOra queixando-se, ou pedindo, os funccionarios de 
outras iastitui~6es foram conseguindo importante me- 
boria. 

c4om as condigfie'es creadas pela evolu~fo econornica, 
devida ao desenvolvirnento da civilisa~iio, tern-se har- 
monisado a remunera~zo de muitos ,servj$os pnbfims. 

ctA magistratura judicial, n%o ioe queixando nem pe- 
dindo, tern passado desapercebida n'esta grande e ne, 
cessaria transforma~Zo dos organismos do Estado. 

a E  comtudo isso, o poder judicial 6 aquelle qua 
menos se tern deixado contaminar pelos vicios que 
aeompanham as civilisagties incompletas. 2 este o po- 
der que tern sincero respeito na conscjencia publica. 

cccome~ando pelo esercicio das complicadas func$o"es 
do  miniaterio publico, corn urn ordenado exiguo at6 a 
miseria, o magistrado judicial percorre as comarcas do 
paiz, e d similhan~a do Ashaverus, que n8o encontra 
repouso nem toca no ideal da perfectibilidade, quasi 
que por casos fortuitos 6 que melhora de condigo. 

rtluitos, tendo trabalhado corn honradez e solicitu- 
de a parte madura da vida, nIo passam de juizes de 1 .* 
instancia e nZo deixam as familias nem ao menos re- 
corda~6es dos 'suaves habitos do domicilio permanente, 
como s e  fossem nomadas! 

aOs que chegam aos tribunaes de 2." instancia es- 
t i o  ja alqoebrados pelo p4so dos annos e dos serviws, 
e quando entram no Supremo Tribunal mais pertencem 
f elernidade 'do que ao rnundo! 

ctOra esta organisa~go 6 barbara e perigosa. 
a$ barbara, porque deixa morrer na rniseria func- 

cionarios que prestaram ao paiz assignalados servigos, 
tendo tdurnphantemente luctado a sua prolsidade corn 
as tenta~6es da corrup~Zo. 

afi perigosa, porque as enorrnes despropor$Ges en- 
tre as necessidades da vida, a qua1 n io  pbde deixarde 
corresponder a posi~Zo social que cada urn occupa, e q 
Pemunera~Io dos servicos publicos, pdde introduzir n'estq 
poder a corrup~Zo que tanto se alastra. 

c(Cantra esta disparidade iasurgiu-se urn/ma@frtidfl 



de 2." instancia, n'um energico e muito decoroso artigo, 
publicado na Gazeta G?U Relap& de Lioboa, e secun- 
dou-o nos seus justos protestos a Revista do$ Tribwnaes, 
importante publicaCZo juridica, de que s8o proprietaries 
e primeiros redactores os snrs. dugusto Maria de Cas- 
tro e Antonio Ferreira Augusto, aquelle ajudante e este 
secretario da procuradoria regia junto da Relacgo da 
Porto. 

wA parte mais imporlante d'este artigo 6 a que a 
Revista: de 15 do corrente reproduz. 

aTarnbern a respigarernos para o nosso jornal; mas 
antes d'isso associamo-nos as considera~Bes judiciosas 
que Paz sobre o rnesrno artigo aquella Revista. 

ccEsta a pasta da just i~a confiada a urn dos nossos 
mais vigorosos talentos. 0 sar. BeirSo tern dado teste- 
munhos da mais alla cornpetencia e da mais resoluta 
vontade de dar seguros fundarnenlos a nossa organisa- 
fro judicial. Por isso chamamos a at ten~80 do solicit@ 
ministro sobre estes dois artigos.~ 

aNlo B menos importante que o da Revistar dos Tri- 
6 m e s  o artigo da Gazeta; da RelapZo dde Lisboa, a que 
alludimos hontem. 

wPor isso o vamos reproduzir, cumprindo a nossa 
promessa. 

aNas primeiras cbrtes liberaes de Portugal, repre- 
sentasgo legal da famosa revolu~5o de 24 de agosto de 
1820, foi apresentada uma proposta de lei para a crea- 
$60 de alguns tribunaes de 2." instancia ou Rela~Ges e 
augment0 dos ordenados dos juizes. Corno a essas cdr- 
-tes subiarn, em ultirna instancia, processes judiciaes, 

ellas tomaram conhecimenta direct0 de sentenSas desho- 
nestas, e vozes auctorisadas se levantaram no congres- 
so contra a corrup~E0 de que era accusada a magistra- 
tura judicial, principalrnente a das Rel~Bes .  

uFalla-se hoje em corrupggo, que se considera urn 
cortejo da civilisa~io, e n5o diremos que os costu- 
mes sejam devidamente austeros; mas os prirneiros 
raios do so1 da liberdade deixaram v6r podriddes mais 
fundas. 

~ A q u i  ao p6 da segunda capital do reino, na outrd 
margem do rio, a nm kilometro de dislancia, no Can- 
dal, tinha o seu covil urna quadrilha de salteadores; 
mas dizia-se nas cb~tes  da revolup5o de 1820, cbrtes 
soberanas, constituintes, as mais genuinas que €eve 
este paiz, que havia rnesrno dentro da cidade peior 
quadrilha, urna quadrilha de sal teadores togados, uma 
quadrilba de juizes. 

((Verdade seja, nao foram as cbrtes que fizeram essa 
affirrna@o tremenda, mas alguns mernbros d'ellas. 

~Comtudo no Di~b750 do congress0 encontram-se da- 
dos pouco honrosos para a magistratura que herdou a 
revolu~Bo liberal. 

ug de crer que as suspeitas que cahiam sobre diver- 
sos juizes livessem concorrido para a apresentasZo da 
alludida proposta de lei, pois que urn dos meios de re- 
primir a falta de austeridade nos funccionarios publicos 
era rernuneral-os condignamente. 

a 0  certo 6 que ja entIo, sendo menos difficeis as 
necessidades da vida, se reconhecia a conveniencia de 
rernunerar bem a rnagistratura judicial. 

~Pelizrnente, apesar de ter creado a civiIisa~Io maio- 
res necessidades, es ta magistratura, postoque misera- 
velmente remunerada, gosa a justa reputaglo de h0- 



msta. 0 que a deslustra vem da excep$iio, a qne est20 
sujeitas todas as classes e todas as instituifies. 

aMas a honradez opprimida pbde perder o aieMo e 
a constancia na lueta entre o dever e as ndcessidades 
que a posigiio augments. 

aPor e$ta razZo, e pelo direito que teem os funccio- 
narios a que o Estado lhes fortalep a independencia, 
nos associamos 5s considerag6es do seguinte artigo da 
Gazeta da ReEa,&o cka *Lisboa, como hontem nos asso- 
ciamos as ideias da Revista dos Tribunaes.~ 

Sobre o mesmo artigo escreveu o J m l  & Corn- 
rnercio, de Lisb0a,'34.~ anno, n.' 9:934, de i2 de ja- 
neiro de 1887: 

uTendo annunciado o snr. ministro da justipa que 
se omuparia de reformar a adrninistra~io judicial, e 
que, no desempenho d'este melindroso encargo, refor- 
pria a independencia dos juizes, pondo-a a coberto de 
vexames e do arbitrio, sem o que, ma1 podem satisfa- 
zer a sua importante e delicada missiio, produziu este 
annuncio de reforma urn certo sobresalto no espirito 
de alguns rnagistrados, descrentes uns de que se me- 
bo re  a sua situapiio, e afoutando-se outros a empre- 
hender uma cruzada de queixume e de resistencia pa- 
clfica, afim de que sejam reconhecidos os seus direi- 
tos, para que possam s6 ent50, corn desassombro, bem 
comprehender e desempenhar os seus deveres. 

(cAos da cruzada vigilante e resistente pertence o 
auctor de dois artigos publicados em os n.m 21 e 36 
da Gazeta da Relap20 de Lisbm,' dignos de serern lidos 

o meditados, e para os quaes ousarnos charnar a atten- 
g i o  do snr. ministro dzt justip. 

uAbaixo se publica o segundo d'elles, como mais 
pujante, mais energico e mais convinlcente. 

aNio contern declama~6es vagas. Diz verdades. Cha- 
ma ao accesso dos juizes de 1." a ZVa instancia antes 
retrocesso, e corn justificado fundamento. Pois que ou- 
tra coisa nIo b tirar urn juiz, que serve em alguma 
das comdrcas de Coimbra, Porto, Braga, Barcellos, ou 
nos tribunaes do commercio do Porto ou de Lishoa, 
on& os provenlos excedem rnuito a 2:000&000 rkis 
amuaes, e despachal-o para qualquer das Rela@es dos 
Acres, P o ~ t o  ou Lisboa? 

~Consulte o snr. ministro da just* a estatistica dos 
emolumentos judieiaes, que existe (ou deve existir) na 
aua secretaria, e ha de encontrar que, corn respeito a 
ReIa~Fio de Lisboa, de que temos conhedmento, os 
emolumentos de cada urn dos 18 juizes, comprehenden- 
do os distribuidos no fim de cada mez e os especiaes 
dos aggravos, etc., foram no anno judicial de 1883 a 
1884, 2748000 reis; no anno judicial de 1884 a 1885, 
2854000 reis e no anno de 1885 a 1886,2834000 reis. 

a$ o ordenado de urn juiz de 2.a instancia 1:333#333 
rbis; e, juntando-se a este ordenado aquelles PrQVen- 
#as, n5o chega tudo a 1:600d000 rhis. 

rEstas verdades peviam saber-se no Ministerio da 
Jpsti~a, se bivesse havido rninistros que se occupas- 
sem de assurnptos jlzdiciaes. Trata-se de politics, fa- 
zem-se despachos, publicam-se codigos (e este 4 o mi- 
ca importante serv i~o  que tem' dado nome aos seus 
auctores, e nome honroso); mas de melhorar as condi- 
$es da magistratura, de regularisar o serv i~o  ~ O S  tri- 
b ~ g m ,  de cortar abusos e dernasias na conta dos emo- 



1mentos e. salaries, de manter emfiln a boa disciplinzt 
judiciaria, ngo se tem tratado. 

&e o snr. ministro da justi~a entender que sLo mui- 
tos os juizes das Rela~Bes, supprima alguns; 18 em ca- 
da uma das Relacdes de Lisboa e Porto s5o dernais; 
sapprima tambem, par inutil, ou perfeitamente dispen- 
savel, a Relacgo doos Aches; e ahi tern n'essa economia 
o meio de melhorar a magistratura da 2.a instancia. 

K N ~ O  parega insufficiente o numero assim reduzido 
dos juizes. N o  se consinta que aiguns eslejam annos 
sern ir ao tribunal, por rnotivo de doenca e achaques, 
que n5o chegam a curar-se, 

uN80 tolere que um juiz, por m6ro arbitrio, rete- 
nha na sua mao, par espaco de rnezes e de annos, 
processos sem despacho, que depois vZo sobreearregar 
os juizes pontuaes e diligentes. 

uEmfim, haja maia vigilancia; es tabelegarn-se rigo- 
rosas inspec~Bes para a magistratura judicial e do mi- 
nisterio publico; e nlo se tema que os boas juizes se  
agastem corn este rigor. 

aOs diligentes, os zelosos, os pontuaes, os verda- 
(deiramente illustrados, ngo receiam a inspec~50 e as 
syndicancias. 

~Publicamos pols o primoroso e bem redigido ar- 
tigo, a que acima nos referimos, o qua1 tern por epi- 
graphe-a desorganh$iio judiciu 1.n 

Sobre o mesmo artigo escreveu as Novidad~s, de 
Lisboa, 3.' anno, n.' 704, de 12 de janeiro de 1887: 

wSobre esta epigraph (a clesorga3lisa~Go jdiciai) 

fax 0 Jornal do Commercio algumas reHexBes, corn -que 
entendeu dever prefaciar a transcrip$iio d'um artigo ha 
ja tempo publicado, cr6mos que tambem sob a mesma 
rubrica, na Gaaeta da Reha& de Lisboa, chamando para 
esse, e para urn outro anterior, a attenpzo do snr. mi- 
nistro da justipa. 

uCrBmos poder atian~ar ao nosso illustrado coIle- 
ga, que o snr. Francisco BeirEo, antes de etevado ao 
lugar em que hoje se acha, ja mais d'uma vez, no par- 
lamento e fdra d'elle, tinha slistentado a necessidade 
de se groceder a reorganisa~iio da rnagistratura judi- 
cial. Entrado no Ilinisterio, sabemos que logo tratou 
de coordenar os elementos, e de organisar os traba- 
lhos a tal 6m necessarios. 0 respectivo projecto, ao que 
nos informam, esta quasi concluido, e conframos que o 
ministro da just i~a cumprira a promessa feita no dis- 
curso da corh ,  apresentando-a ao parlamento. 

(<Refere-se o Jo?.lbal do Commercio as declarafles 
do ministro, accrescentando haTer elle annunciado que 
no desempenho do mellndroso encargo de reformar a 
administragio judicial, refor~aria  a.  independencia do$ 
juizes, pondo-os a coberto de vesamcs e do arbitrw, sem 
o que mal. podem satisfarer a sm important6 e delica- 
d a  missa. Sendo assim, como 6 ,  nLo se pbde compre- 
hender o sobresalto (1) produzido no espirito de alguns 
magistrados por este annuncio, e a que o nosso col- 
lega se refere. 

ccDescr6em uns de' que se lhes melhore a sorter 
Mas aquella declara~ao n lo  dB fundamento a descren~a. 

($1 0 sobresalto eat& no receio de que corn a reforma fi- 
paem peior do que estso. 



dfoitam-se a emprehender uma cruzada afim de  
f a e r  recophecer os seus direitos? Bemvindos sejam, 
m e m o s  que o actual ministro tern seguido corn es- 
cmpuIosa solicitude os trabalhos, infelizmente poum 
amorosos a tal respeito, publicados na imprensa juri- 
dica, e fiamos que d'elles ha de aproveitar tudo quan- 
to seja justo e rasoavel. 

aMas os lineamentos principaes da futura, e hoje 
proxima reforma, jb se acham, ha dernais, publicados. 

(donstam do relatorio do decreto de 29 de julho 
ultimo, e como n'elle se tratarnrpontos a .que os arti- 
gos publicados teem referencia, julgamos conveniente 
transcrev61-o n'essa parte: 

r A  refoma da actuaI organisa@o judiciaria B cornmetti- 
.mento a que governos, ciosos d'uma administra~ao de justlga, 
a g o  so recta, mas insuspeita, facil, expkdita e economics, se 
un8o devem furtar. 

a 0  poder judicial, forp B confessaI-o, n%o tern assegura- 
sda aquella independencia de que a constituigio, avisadamente, 
a 0  quiz cercar. A geral modicidade, sengo parcimonia, dos pro- 
aventos dos logare& da magistratura, a desiqual retriblrig20 de 
~rnuitos CelIeu, embora jguaes em cathegoria, juntas a demora 
~das prornogiies, fuodadas apenas no cego principio da ai~ti- 
~gwuaae, e ao arbitrio deixado ao govern0 na cello-o e na 
.transferencia dos juizes, pBem est& em grand& sengo mte~ra 
~de~endencia do executrvo, pue poderia. por sua livre iniciati- 
rva. favorewr LIDS, em detnmento, ou, pel0 menos, corn deS- 
np&o de outros. E, se B certo que nem os governos teem pre- 
rtendido propiciar juizes pebs meios alias legms, de que po- 
rderiam dispbr, e p e  nem estes deixariam de encantray, na 
-sua proverbial probidade, energia sufficiente para reagir con- 
~ t r a  quaesquer imposi$6es do poder, tambem n2o B menos 
~certo, nb dever urn paiz, regularmente dministrado, fiar, Bo 
usbmente, da bonestidade pessoal d'aquelles que se aeham in- 
wet4tidos em fincgijes judiciaes, o futuro d'uma instihriGo, 
mque 6 um poder do Estado. governo, coast50 do dever que 

;be corre de afastar de 5obre a magistratura a. sornbra sequer 
d'uma suspejtrt, deliberou, modificando Iargamente a ogani- 
rsa~%o actual, firmar de vez em bases sblidas a independencia 
ado poder judicial.. 

((0 desenvdvimento d'estes principios esta no pfo- 
jecto. Cr6mos que o ministro nZo furtarh a conveniente 
publicidade, antes de o apresentar deEnitivarnente 6s 
cbrtes. Tern sido esta a sua norma de proceder. En60 
Ihe julgargo as suas disposi~ces, e esperamos que ellas 
hgo de aplacar o sobresulto, que o annuncio da refor- 
ma, no dizer do nosso collega, originou. Esse sera Q 

desejo maximo do ministro, que tern ja dado sobejas 
provas de respeito pela independencia do poder judi- 
dal, e de considera$Bo p e l ~ s  rnagistrados. 

aPor ultimo diremos, que sem discatir se outros 
ministros da justica teem s6 feito politics, rEespachos e 
bodigos, nZo se occupando de assumptos judiciaes e 60 
tratando de manterem a boa disciplina judiciaria, que 
o actual ministro tern, tanto quanto lhe cumpre na actual 
organisapao, curado d'esses importantes assumptos. 
N'esse intento tern tornado mais d'uma provideneia, a 
esse i r n  tern visado o sgstema por elle adoptado nas 
prornofles, nomea~Ges e transferencias de  juizes e de- 
legados, a exigencia aos officiaes de jnstip de servi, 
rem pessoalmente os seus cargos, as correi~6es acts 
cartorios de Lisboa e Porto, e as distinc~6es e casti- 
gos que tem entendido dever applicar. Muitos d'esses 
actos passasam despercebidos, mas a alguns d'elles, 
publicados no intuito declarado, se tern referido favd- 
ravelmente o proprio J m a l  do Comnze~cio. 

~Fique, pois, certo o nosso collega, que tanto F- 
to depender do actual miaistro sera melhorada a des- 
QT.I)&~@o judicd. Pwm vivera quem o nZo vir.9 





-these ~mtmria, porque a independencia da magistra- 
&-a constitue no mais alto grau assumpto de ordem 
- m i c a ,  e .prende rnesmo corn a seguranp e existencia 
da  socie#ade. 

Estes principios foram reconhecidos em todos 0% 

tempos, Gomo pride v8r-se do Alvara de 7 de janeiro 
de $750, cujo preambulo se exprime nos seguintes ter- 
-mw-NEW El-Rey F&p Saber aos qzle este Aluarci de- 
.Ley wirem, qzle Sendo-me presente lado bastaoa'o para 
m g r w  swten-ta@o dos Desembargadores do Pap, &za 
da . Szll>lica,ccZo, B do Forb, e mais Niraistrm de Jwt* 
.as or&& e smolumentos, qzle em da'vmsos tempos 
Jhes forana tabados, pela aresth,  a, qzle tern szlbido b 
&IS w gmwos; e $br convir a0 sew@ de Deos, 6 mew, 
s him despacha das partes, qw os refeP.lidos Besembar- 
gadores, e MiflisEras tenhdo o rt~essario para se bra* 
r m  &cm&mente, e m n  independencia: Hey por bem, 
etc. s 

Era assim que se pensava ja ha 137 annos. 
fi indispensavel que a independencia da magistra- 

tura judicial, prmettida e reconhecida na nnssa consti- 
t u i ~ l o  politics, deixe de ser urn mytho para se tomar- 
-uma realidade debaixo d'este e de todos os outros as- 
qectos em que a quest50 pbde ser considerada. 

N6s n60 wmos urn povo do sertso africano. Perten- 
cemos ao convivio das outras nag6es da Europa, e pre- 
aagwuos, corn justa razgo, do Litulo de povo civilisado. 

Temas de reconhecer que a justiga como a religiiib 
$recisam de urn eulto externo. 

Compenetrado d'essa verdade, acaba o governo de  
mandar reformar a ornamenta~b da sala das sessaes 
do tribunal da Rela@o como convbm a magestade d'um 
Itribonal de iustim. 

Esmerando-se tanto corn o templo, nZo podia deixal 
os sacerdotes no esqueeimento. 

NSo fica alli harmonico, sentado n'uma cornmoda 
poltrona forrada de velludo cardinal, o magjstrado, que, 
nIo tendo fbrtuna propria, nZo possa, talvez, para con- 
servar a sua independencia, passar em sua casa de urna 
cadeira de verga. 

NIo fica alli harmonico, corn os p6s sabre urn born 
tapete, o magistrado, que, para conservar a sua inde- 
pendencia, n lo  podera, talvez, em sua casa, pisar se- 
quer urna esteira de palhinha. 

Nio podemos, nem devemos expbr os nossos magis- 
trados as ironias do argenrario, que, para fallar a urn 
jaiz da Rela~io no seu aggravo ou na sua appellag20, 
tera, talvez, de se eofalfar subindo a urn quarto andar, 
e ngo encontrark muitas vezes para descanpr sen50 
uma cadeira detestavel, que eIle reputaria indigua do 
seu amigo de mais sem-ceremonia. 

Em toda a parte do mundo civilisado, urn membro 
da alta rnagistratura b urn ser satisfeito, preenchido 
em suas aspiragies. 

0 Estado 6, es~enciaImente fidalgo. 
NBo devia ter sido rebaixado pelos poderes publi- 

cos ao nivel do avarento, que julga medrar regalaando 
algumas migalhas ao suor do operario que trabalha para 
o sustentar. 

E para em tudo sermos maltratados, os pobres jui- 
zes de 2.a instancia, at6 nos tiraram o nosso antigo ti- 
tulo de desembargadores, que niio fazia ma1 a ninguem, 
~ 6 0  avolumava o orcamento da despeza do Estado, ti- 
!maa o prestigio da antiguidade, e os povos se tinham 
qqxskurnxdo a pronunciar corn tal venerasio e respeilo, 
&i@ aiada boje se obstinam em nol-o dar-apesar de fer 



&mrrW mais de meio s6tm5o que foi banida das nos- 
gas leis, e da linguagem odlicial. 

Foi a e s p o b ~ l  de urn titulo iUnske, de urn titulo 
historica, que carece de restituipiio. 

0s hornens nSo vvivern SQ da matoria. 
0 s  mnumeabs arcbeologicos eonsewam-se e reis 

tauram-se. Niio se attenta contra elles vawlalicamente. 
O memo respeito se devh guardar para urn titulo 

Jlustre, que tern ja a consagmg80 do tempo, e ao qual 
o povo est& a~ostumado trrxdicionrtllnente a ligar a no- 
$60 de resgeito. 

Fortes semsaborties n'esta parts os nossos dictado- 
fes de 1832, que, alias, prestaram relevantes servips 
a iiherdade do paiz! 

Romperam a esrna corn o passado, innavaram sem 
criterio e sb pelo prazer de ianow;  e eomo se o pas- 
sado devesse ser condemnado sb por ser passado, e a 
civilisacZo presente n5o fosse principalmeate formad;t 
das civilisafles passadas qne reeebeu em legado! 

Por felicjdade, os compromissos solemnes do ,go- 
verno acabam de nos trazer a esperanp de puese nos 
vae fazer justi~a, e de que as nossas instiluifles judi- 
ciarias vIo entrar 'n'um period0 de reforma$%. 

Mas no que respeita ao pessoai, a reforma ddeve 
drcumscreser-se aos juizes de 2,' insbaeia. 

fi necessario que acabem de uma vex os delegadas 
a 300fi000 rbis, e os juizes a 400d000 r&s, na phrase 
ao rnesmo tempo pittoresca e sentida de urn magistra- 
do superior da Ministerio Publico, cavalheiro de elev* 
dos dotes de coraga e de espirito, e que foi tambem 
urn distineto mernbro da nos? a l h  burocracia. 

E, corn egeito, o qae podera fazer nos tempos pre- 
sentes uma familia corn 30MODO dis  on 4004000 r&$, 

e uns 'escassissimos enrolurneatas y e  aada avulEm, 
em Mertola, Ourique, 1danha-a-Nova, e Wntas oubras 
comrcas insignifica~tissi~as qae para ahi se kern erea- 
do para satisfag50 da poIitica?! 

E, n5o devemos esquecer-nos que o exercicio da 
ko&s%o da rnagistratnra judicial em quratquer dos seas 
gmus absbwe por tai Brma a actividade iateira 40 
magistrado, que lhe nZo deixa tempo Iivre para se en- 
Gegar a ontro genero de trabalho 

Estes iaconvenientes aggravam-se ainda de om mod0 
notavel corn a instit,ui@o dos joizes rnunicipaes, crearEa 
par demeto de 29 de ju1ho ultimo, que era uma medi- 
da precisa para muitas lacalidades, mas que teria gra- 
ves inconsenientes se n+o fosse acompanhada de me- 
didas accessorias e cornplementares, providenciando 6 
sorte 30s funccimarios superiores e inferior= das co- 
marcas em que elks fossem estabelecidos. 

Ainda no etado de saude, podera o pobre fmnccio- 
nario, juiz ou delegado, ir anastando a existencia, mi- 
aravelmente, B verifade, mas ira vivendo. 

Mas o que eIle nIo pode de mod0 a l p m  6 adoemr 
Ilem mormr. A sociedade n5o b e  da  direito para isso. 

No caso de impossibitidade por mais de 30 dias, 0 
julz corn menos de 20 annos de servigo, e consequen- 
-temermte sem direito ainda ao terp, perdendo para o 
sgfrstitato o t e r ~ o  do seu ordenado de 400#000 rkis, e 
Wos os emolumeotos, fica reduzido a dois tergos d'a- 
f@tdk ordenado de 400@00 r&s, isto 6, a 224222 
&is. 

,$ corn 294222 r& que o juiz se ha de mst9ntar e 
b, sua familia, pagar os impastos directos deuih ar, 

aa dslricto, ao mnnicipio e parochia, pagar 
r Gsa, &nmr urn Bho, t m h ~ a  e a  sua en- 



fermidade, Er aos banhos de mar ou de caIdas, e pagar 
uma operal;Zo cirurgica, se carecer d'ella. 

Parece isto impossivel, mas 6 direito portuguez cor- 
rente e incontestavel. 

E ainda por urna notavel contradic~50, quesrevela 
bern que os nossos governos se nZo teem occupado de 
barrnonisar as disposi~8es judiciarias, o delegado, no 
estado de doen~a, ainda que nZo tenha sengo urn dia 
de s e r a o ,  n50 perdendo nada do seu ordenado. para 
o substitute, mas s6 os emolumentos, fica corn 25fi000 
reis por rnez, ao passo que o juiz corn 19 annos e meio 
de servigo, nas mesmas circurnstancias de doen~a, fica 
reduzido a 22d222 rdis por mez, rnenos 2d778 reis que 
o delegado. 

Tambem nIo podem morrer. 
Ngo ha nenhuma hypothese imaginavel em que urn 

delegado, ou urn juiz de 3.a classe, e ainda rnesmo de 
2.", que tenha encargos de farnilia, possa fazer as pre- 
cisas economias para pagar o seu enterro. 

Aqui 6 que se verifica em toda a sua extens20 a 
verdade do proloquio popular: niio tern ond8 &ia morto. 

Se elle nZo fosse tZo velho, o tal proloquio, diria- 
mOs at6 que haviam sido os delegados e os juizes gor- 
tuguezes os seus progenitores. 

Mas se o juiz chega aos 20 annos de servi~o, enGo 
0 caso 6 outro, porque a sociedade, fazendo urn esfor- 
W de generosidade, d2-lhe mais i i#f I i r6is por rnez, 
que se Ihe niio ehegam ainda para a morte, fazern-lhe 
a0 rnenos uma certa conta na vida. 

Mas nZo 6 s6 aos delegados, e aos juizes de La 
instancia, gue isto acontece! 

Acaba de fallecer em Ponta-Delgada o juiz d'aquella 
Rela~Bo, ReIego Arouca, cujo cadaver foi arrancado a 

uakb cornmum por - meio d'uma piedosa subscrip~ila 
aberta entre os seus collegas. 

A sua familia nZo podia dispbr de alguns mil rkis 
para cornprar sete palmos de terreno no cerniterio pu- 
bfico, onde o seu chefe pudkse dsrmir o somno da 
eternidade. 

Pouco tempo antes, no verso passado, falleceu tam- 
bem nos arredores d'esta capital. outro juiz da ReZacIo 
dm A~Bres, Ramos e Silveira, deixando & sua familia 
por unica heran~a  a mais profilnda miseria. f? o mais 
completo desamparo. 

Abi tern o paiz uma especialidade de rniseria social, 
a miseria togada, que talvez nZo conhecesse bern. 

Ainda bern que o governo se mostra solicito e em- 
penhado em reorganisar os servips judiciaries, e nos 
promette justisa. 

NBo temos procura~zo para faHar em nome dos nos- 
sos collegas, mas pel0 que temoa ouvido a muitos, e 
uutros nos teem communicado la de fdra, parecenos 
poder affirmar que a magistratum judicial descan~a na 
esperanEa de que da illustrada iniciativa do goserno, 
e da sabedoria dos poderes publicos, ha de emanar o 
remedio para os males de que se queixa. 

Lisboa, 17 de janeiro de 1887. 

UY JUIZ DE i.a INSTANCIA. 

Sobre ,este artigo disse a Reuista dos Tribmes ,  .5." 
anno, n." 1 13, de 15 de fevereiro de 1887: 

uSob esta epigraphe {a desw$asaiSa@ ,jdiciaQ 



\-os & urn. ar@o pbIicrdo no n.B 44, dtb 
2.0 anno da Gaze& dCb Relap50 de L*r, de 26 Be j -  
~~ Idtima+ 

&e: lrecdrdo cam o pensamento d'esse mtigo, fan+ 
ma dgpmas rapidas considerafles sobre a nec~sida- 
de imbreterivel de dar a classe judicial a independezc- 
cia a que, corn0 urn 80s poderes do Estado, tern direib 
e a WEs ~onAituciana1 lhe garante, e ainda de rnelho- 
rar a sua precwia &u@Zo e gidardoar os seus mern- 
bas mais dignos, 

uHa annos que a classe da magistrakura judicial 
tern so&ido, em &leacio, smsiveis cercearnentos nos 
seas inieresses e vantagens. 

aullimamente a creapb dos tribunaes adrninistra- 
Gas, raedida geralmente -be= am5l.e e redamada pe- 
las conveniencias da administra~bo, e o decreto sobre 
aposenB;t&g6es, medida aigida gelas clrcumstancias do 
thesouro, dbram urn grande cdrte nas vaalagens &t 

@ eska dasse gosava, pelo que respeita a promo@@ 
a aceesso e aos ssens interesses pewniarios. 
. UCW a crm@o d'aquelies tribunaes au,gaenh 

rnuito a, numero dos delegados do praaurador regio, e 
duplicoa o dos jnieos de 3." c W e ,  d'onde resulta a 
permanencia n'esses lugares pelo dobra do tempo que 
at6 aqui serviarn. 

.cr&: lei de 9 Be @lho de 1849 concedia gqudles ma- 
gistrados a aposentagiio por motivo de molestia, au por 
diutureidade de servip, corn o ordenado e mais urn 
terp d'elle, segundo a lei de 17 d'agoslo de 1853, e 
quado tiveswrn 6Q. a m s  de &de e 30 de &mvo 
serviw. 

uO decreto de 15 de junho de 1870, acabou corn a 
z y w $ 5 a  pw $h&W@a@e d& M*, s o de i? de 

jrilho de 1886 n20 s6 ihes reduziu muito o ordenado 
para a aposentapzo, mas obriga-os a mMmento e a can- 
currer para a wixa das aposenIa~Ges, o que para os 
juizes promovidos a 2.a instancia attiage a quarenta B 
taatos mil rdis annuaes de desfalque no seu j6 bem pe- 
queno ordenado. D'ama tal situapio resultara, al& 
Etioutm.os prejuizos, qae nenhlrm magistrado, em taes 
&camtandas, quererb aposentar-se ainda que esteja 
impossibilitado, e s6 sendo decretada a aposentapgo 
pelo governo, nos termos da lei de 21 de julho de 
1855, c ~ j a  execugiio n3o tern sido facil. 

a 0  tempo do servipo que at6 aqui regulava par 9 a 
10 annos de delegado, 6 a 7 de juiz na 3.' classe, 4 a 
5 na 2.a, 10 a 11 na I?  e i i  a 12 nas Rela~Cies ser6 
de hoje em diante de 14 a 15 annos de delagado, de 
12 a 14 de juiz na 3.' classe, e nas trutras tarnbem o 
nnmero de annos ha de augmentar, de maneira qne urn 
delegado, sendo despachado aos 24 annos de idade, s& 
&mar8 a juiz de f ." cIasse ms 58 annos approxima- 
darnen&, a Relaflo corn perto de 70 annos e ao Supre- 
mo Tribunal corn mais de 80! 

rQuern de fu turo desejari seguir esta carreira, pprt 
cbpois de tar consumido tempo e capitaes na formatn- 
ray passado a sua mocidade em terras serlanejas, como 
d o  quasi todas as cornarcas Be 3.a dasse, e gistado 
do seu patrirnonio pnm se susGentar corn a deceneia 
qee o cargo demanda, sd poder chegar a uma cornar- 
ca de 1 .* classe am 58 amos e aos tdbunaes superio- 
~.es no ultimo quartet da vida?! Sb aquelIes qtle se aZia 
jtdgasem am talent0 e apbid6o para outro mister. 

rcYas qne de males resultariio ao paiz! 
aVaHaremos ii 6pca  vergunhsa em qu.9 a magis- 

t r a h  ~Ortumza n& ioarimava D& ma ilfastra* e 



era apodada de falta de probidade, nLo merecendo a 
confian~a das partes?! 

crMeditem n'isto os poderes ~ublicos. 0 caso 6 @a- 
ve  e merece &ria attenpgo. 

rtO nobre ministro da justip, cuja illustra@o, no- 
breza de caracter e boas inten~6es todos reeonhecem, 
fez jnserir no discurso da corba, profergo em 2 ,do 
mez pzssado, por occasilo da abertura das cbrtes, que 
seria apresentada uma proposta sobre organisa$go de 
servi5os judiciaes. Esra noticia sobresaltou toda a cias- 
se, por estar costurnada a ser sempre preiudieada corn 
qualquer nova medida. 

~(Pedimos licen~a para lernbrar que a primeira cou- 
s a  a que convkrn attender, corno impreterivel, B o au- 
gmento dos ordenados, acabaodo corn todos os emolu- 
rnentos nas Relafles e no Supremo Tribunal de Justipa, 
e corn os dos proeessos crirninaes promovidos sb pelo 
Ministerio Publico na I ." instancia, entrando esses emo- 
lumentos nos cofres do Estado. Ainda ha pouco foram 
dictatorialmente augmentados os ordenados dos profes- 
sores dos lyceus. 

ccOutra medida necessaria ao servi~o 15 accrescentar 
corn mais quatro o quadro dos juizes da Relagio do 
Porto, supprimindo dois em cada uma das outras duas; 
e dar a presidencia das mesmas Relagies a conselhei- 
ros do Supremo Tribunal de J u s t i ~ .  

uA Rela~Zo do Porto tern 18 juizes afdra o presi- 
dente, comp6e-se de 95 comarcas, incluindo como taes 
as  3 varas civeis, 2 djstricbs criminaes e 1 tribunal 
commercial da do Porto, e na sua grande, maioria das 
mais populosas e rixosas do reino. A Rela~fio de Ws- 
boa tern igual numero de juizes, comp8e-se de 69 co- 
marcas, incluindo as da ilha da Madeira e do archipe: 

lago de Cabo-Verde, e contando como taes as 6 liaras 
civeis, 3 districtos crirninaes e 1 tribunal commercial 
4a de Lisboa. Ha a differen~a de  26 comarcas a mais, 
pertencentes a Relag60 do Porto. 

((No ultimo anno civil de 1886 o movirneato d'esta 
Relaggo foi de 3:710 processos distribnidos, incluiado 
2:390 de recursos do recrutamento; e o da Relac80 de 
bisboa foi de 1:705 processos distribuidos, incluindo 
711 de recursos do recrutamento. Ha a differen~a de 
2:005 processos a mais na do Porto; isto 8, mais do 
dobro da de Lisboa. 

ccQuando o decreto de 3 de dezembro de I868 re- 
duzia o quadro dos juizes d'estas duas ~ e l a ~ 6 e s  de 22 
que eram, afora os presidenles, ao actual numero de 
18, tinha ha pouco come~ado a vigorar o Codigo Civil, 
e o movimento judicial dirninuiu porque as disposip3es 
d'este Codigo nio estavam ainda exploradas pela chi- 
cana, 

n A  esse tempo existia a Relag20 Commercial, extin- 
eta depois por o decreto de 23 ,de junho de 1870. As 
suas attrjbui@es passaram para as ReIa~Ges civis, ac- 
crescendo assim o trabalho d'estes tribunaes, que mui- 
tissirno mais augmentou corn os recursos do recruta- 
mento, que pela lei de 21 de maio de 1884, ainda em 
vigor n'esta parte, lhes ficaram pertencendo. 

rtHoje o movirnento da Relac20 do Porto tern au- 
gmentado espantosamente; e bastar5 dizer que s6 so- 
bre o recrutamento tern de lavrar n'um praso fix0 den- 
tro de cada anno quasi 2400 accordIos, e gratuita- 
mente! 

uDeve tambem attender-se a que raras vezes as 
secgies do tribunal funccionam corn todm os juizes, e 
i -que,  na idade em que elles chegam a ReIaCZo, a% 



*es$ias a a falta de vista niio tries permit& suppar- 
fas urn habdho mnito asdao. 

a$ Relam dos A$Gres,-cuja extinc@o 6 reclama; 
da ha muito pela conveniencia do s e w i p  e iateress 

thesouro publico, e para o pue jri em sesszo da ca- 
mara dos snrs. deputados de 30 de janeiro de 1883 
(Diario da Cctmara, pag. 191) foi apresentado urn pro2 
jecto de lei, cujo relatorio contern argumentos irres- 
pandiveis,-compBe-se de 8 juizes, incIuind0 o presi- 
dente, e consta de 22 cornarcas, das quaes sb 3 ou 4 
teem importancia, pois as outras sIo todas de 3.a classe. 

ctO movimento d'esta Rela~50,regul-a por 140 pro- 
mssos distribnides por m o .  Em 1882 foram alli d&- 
tribuidos 133 proeessos e d'estes apenas 78 appella- 
@es dveis, criminaes e cornmerciaes, a que piio che- 
ga a 10 appella$6es para cada um dm 8 juizes! Traba- 
Iho para urn mez, se tanto. 

((Qoando, pois, se nZo que~ra wuuguir esla ama- 
@o, como tambem podia ser extincta a de Loanda, par 
isso que as razBes qne imperavam na Bpoca da erea- 
@o de ambas ellas acabaram peIa facilidpde e regula- 
ridade das commnnica@es cQm aquellas nossas posses- 
sW, bem p6de ser reduzido a 6 o numero dvs juizes 
da dos Agkes, dando-se-lhes porbm rnaior ordenado, 
ou algumas outras vantagens, aos que alli permanee- 

por espap de 3 annos, a l ih  estaza sempre sem 
juizes, e d o  aclualmeate acontece, que apenas la e s t b  
2, sendo am o psidente. 

GO expedient@ adoptado pelo nobre ministro da jus- 
tip no seu decreto de 29 de julho de 1886 niio dB o 
resultado qae desejava, como a experimcia jk vae de- 
mms6mdo. A repugnancia dos qgistrados em irem 
&ti servir corn pmos provenbos, e quaado ja esliia 

em idads avaxtpda, muitos com acbaques adquirklois 
xm vida sedentaria e trabalhosa do servip, e quasi to- 
dos corn familia, 15 iavencivel, 

stYelhor providencia se nos antdba a dos groljectos 
&e lei, que faram qresmladw na eamara dos snrs. 
deputados em sess6es de 26 de janeiro de f872 fll.ior- 
Q% da Cumara, pag. 13 f )  e 31 de jandm e 7 de mar- 

de 1883 (Diario  ah ~ama&,  pag. 212 e 5833, euja 
iaiciativa foi rmovada ern sesdes 4 e  23 e 24 de mar- 
$0 de 1885. 

uA pre.sideocia das Relagties por cmse2heiros do 
Supremo Tribunal de Justip, ja peIa respeitahilidade 
da sua gerarchia, ja peIos seus cmhecimentos juridlcos 
e longa prbtica, ja finalrnente pela sua permanencia 
n'esses lugares, dara salutar e efficaz garantia twto a 
boa administragiio da justica, como a nmsaria disc& 
pIha judiciaria. 

udutras provideneias, que decerto nZo ppassar2o desi 
wemebidas it illustrq5o do n&re ministm, pcdern 
ser adoptadas corn profieuos resultados para a indepen- 
dencia d'este poder dw Estado, at6 boje muito long& da 
realidade, e para a precisa fiscaIisa~Bo do servip e es- 
timulo dos seus membros. 

rcEntre elfas Iernbra-nos, como rnais inshntes, as 
seguintes: 

~Estabeteeer que para as Eransferencias entre os 
juizes da mesma c l m e  sejam preferidos os mais anti- 
gos d'entre os que a requerete&, pois na mesma clas 
ss todos se supg6em de igual merito; e regular as y e  
.Eiverem lugar por terem terminado o seu sexennio, par 
*ma que o poder executive nEo tenha a wrte dos 
juizes absoIutamente a aeu' arbitria. 

~Determinztr que antes da transferencia de quai- 



quer juiz haja syndicancia ao seu servigo nas comarcas 
em que teaha adrninistrado justipa, sendo o resultado 
da syndicancia e a informa$Zo do presidente da Rela- 
$go, ouvido o tribunal, a base pars a proposta do Su- 
premo Tribunal de Justiga, nos termos da lei de 2f de 
julho de 1855. 

aDeterminar que para as transferencias dos delega- 
dos sejam sempre ouvidos os procuradores regios res- 
pectivos, e, corn seu parecer affirmative, quando de- 
cretadas por conveniencia do servi~o; e que o ordena- 
do dos magistrados do Ministerio Publico nio cssse, to- 
mando elles dentro do praso legal, ou ainda depois, 
par rnotivo justificado, a posse dos lugares para onde 
forern transferidos ou promovidos. 

((Fixar o maximo da idade para o servi~o da magis- 
tratura judicial aos 70 ou 75 annos, decretando a essa 
idade a aposenta$go forcada, mas nfio sujeita a cabi- 
mento. Seria cruel deixar tIo benemeritos servidores 
do Estado, em tal idade e depois de tantos annos de 
servigo, sern meios de subsistencia, e sabe Deus se 
morreriam antes de lhe chegar o cabirnento para a 
pens8o. 

~N'aquella idade, salvo a rara excep~io  de uma 
organisa~iio privilegiada, nio ha ja a f o r ~ a  physica, e 
energia necessaria, para ser urn austero e diligente 
executor da lei. Assirn o teem entendido outraa na~ces. 

aDar como jncentivo, tanto aos juizes de I." e 2.a 
instancia, como aos magistrados do 'Ministerio PulGco, 
direiio a distincfles honorificas, quando tenham servi- 
do bern e dignamente por certo numero de  annos, k 
semelhan$a- do que se pratica na classe mili tar e que 
tern prodozido exceIlentes resultados. 

ccProhibir que os funccionarios judiciaes recebarn 

directamente d'&S partes custas algamas; mas que estas 
entrem em urn deposito, d'onde afinal ser5o por elles 
recebidas; e bem assim que os mesmos ernpregados 
dos cartorios poesam, directa ou indirectamente, accei- 
tar, sob qualquer gretexto, gratificap6es das partes li- 
tigantes. 

aDar aos juizes mais amplas attribui~ties' disciplina- 
res  contra abusos, incurias, desleixos e desmandos dos 
empregados sbbalternos. P 

Sobre o mesmo artigo escreveu o Diavio Popular, 
n.O 7: 126, dc 25 de janeiro de J887: 

cccontinuamos hoje a dar cabida no nosso jornal as 
consideragaes esclarecidas, sensatas e rnuito cortezes 
de urn illustrado juiz de 2.a instancia, que 13 por igual 
cavalheiro inteiligente e caracter probo.)) 

Sobre o mesmo artigo escreveu o Commercw POT- 
tzlguez, do Porto, 1 2 . O  anno, n.OS 43 e 44, de 22 e 24 
de fevereiro de 1887: 

aA Gazeta da Reh@o de Lkha  publicou no dia 20 
de janeiro ultimo mais urn judicioso artigo de urn juiz 
'dB 2." instancia sobre a desorganisa~50 judicial, mos- 

'%o a necessidade urgknte de se dar i dasse judicial 
Y > c ~ * ~  

a mdependencia garantida pelo codigo fundamehtal, a 
d* :- 

iw.-~o pbde ser assegurada compietamente sern que 
:*'magistratura seja eondignamente remunerada. 



ah BeuW ti& Tdwmiws, transcrewdo este artigo, 
pm&&o das seguhtes ~ a n s i d e r ~ e s  j,u&ci~as,a 

aVarnos publicar o artigo referida na Re9tisi% dm 
T d w a  S O ~ F ~  a desarganis&o judicial. 

&ma das propostas que pro~imamente agresentad 
o govern0 Bs cbrtes versara sobre o assumpto d'este 
artigo. Convbm por isto tratal-o na imprensa para que 
se faga uma reforma Judiciosa. 

rcO artigo, que sabernos ser obra de urn dos orna- 
mentos da magistratura judicial, 6 o segninte.~ 

Re/ai%Iii dos Tribnna 
( 5 , O  ANNO, N.O 1 15, DE, f 5 DE MARQO m 1887) 

0 ptlssadu, o presenfe e o faturo da 
m1tgistridnra jtrrlieial 

De todos os pderss politicos do Estado o podw ju- 
diial B por certo o majs productive e yue maims ser- 
vims presta a sociedade. Se o poder legislativo ha a 
k&, e o axwuulivo os regnlamentos necessaries para a 
sua execwgiio, o pder  judicial applica-os aos cams ocm~-  
rentas. A agiio dyes& pder B canstante, perenne, q v  
tidiana. 

A organisagio do poder judicial tern variado con 
soante o regimen politico do paiz. 

Sob o imperio da monarchja absoIuta o poder judi. 
cia1 niio arssentava nas bases de independencia e in! 
amovibigdade; que actualrnente sPo o seu mais forte es- 
ado. Entrelanto warn taes E: lantas as immunidades, 
prerogativas e vantagens que as leis lhe concediam, 
que pode afirrnar-se, sem receio de contesta~iio, que 
a carreira da magistratura judicial era das mais vanta- 
josas, appetecidas e soJicitadas. Findo o triennia, a m6r 
parte dos juizes de fdra eram recondnzidos, quando se 
tinharn conduzido regularmente na administra@o da 
justiga, e quasi que podiam contar corn o access0 aos 
lugares superiores na carreira da magistratura judi- 
cial. 

Tal era, em curta synthese, a organisagiio e uaata- 
gens d'esta magistratura no antigo regimen, em que 
nIo havia sen& urn unico poder, que eansubstanciava 
em si todos os outros poderes,- o poder absod&, - 
que se resumia em t.res palavras que exprimiam o .po- 
der e a vontade incontrastave1 do so"uerno: - p m ,  
p m o  e mando. 

Tratando-se de organisar urn regimento dos tribu- 
naes das Relapjes, que eram oito: a de Lisboa, Porto, 
Mirandella, Vizeu, Evora, Loulh, Funchd e Angra, a 
respectiva commissiio da camara dos deputados estabe- 
lecia no arligo 41.0 do seu parecer de i7 de margo de 
1827 as ordenados segujntes: 

f Presidente da Rela~2o de Lisboa . 2:700#000 reis 
Desembargadores, cada urn . + . 2:40051600 r 
i%hesidente. da Aela~fo do Porto . 2:500#000 
hsernbargadores, eada wn . . . 2:200&000 



Ha sessenta annos, quando a vida era mais commo- 
da e facii, quando as despezas de repre,seata!$io eram 
iafinitamente mais diglinutas, os poderes p u b l i ~ 0 ~  olha- 
vam attentameate para a c3asse dos juizes e tribunaes 
judiciaes, e trata~arn de a dotar mnvenientemente; e 
hoja que tern talvez trip1icado.a p r e ~ o  das substancias 
e que as exigencias da sociedade wntemporanea teem 
fdto augruentar incornmensuravelmente as despezas 6 
encargos dos magislrados judiciaes, os rnesrnos podtires 
permaneern indiffarentes e insensheis a s  difficuldiades 
corn que luctam esses rnagistraclos, para os quaes Bia- 
riamenta declinam e a quem codadmenle  entregam 
a decisgo dos rnais variados assumplos, at6 agora con- 
fiados a jurisdic$io das aucturidadev e tribunaes admi- 
aistrativos, 

A enumra@o das attribntgaes gratuitas, qas actual- 
meate esliio a cargo do poder judicial, mostrara evi- 
dentemente as graves encargas que sobre elle pe- 
zm. 

0s juizes e tribunaes judiciaes e x e r m  gmtuita- 
-fee, mtre ou%rs, os actos seguintes: 

Processes ~riminaes, a requerimento do krinisterio 
P u b l i ,  em que -60 ha condemnagZo, on em que as 
r h s  wt5a clasificados wrno pobm; 

Arresada@es de herao~as jacentes; 
Inventarios orphanol&cos ah5 o v;tIor de 609000 

reis; 
Admiaistra@Zo de heas & m&res, cujas &$timas 

nIo excedam a 100a000 reis; 
Can- cia que a Fwatda N&& 15 aacbra ou rB 

e f~ca ve9cida; 

Execufles da Fazenda Nacional e seus incidentas, 
quando os hens a50 chegam ou ella deeabe; 

ExpropriaNes da Eazenda Eacional, nao kpugna-  
das ou na patie em que fica vencida; 

Servigo dia commissiio do reqenseamenta dos jura- 
dos; 

Recursos do recenseamento dos jurados; 
Recursoa eleitoraeg, 
Recursos dos conservadores, quanda ha provirnento; 
RedmaNes e recursos da organisa@o das com- 

missGes do recenscsmento polilico; 
R&arna@es e recursos do raeqsearnento milf'r; 
VerificaGo de paderes dos snrs. deputados, quando 

ha protesto e 8 rqnerida; 
Juigamento e recursos zros procesms contra os re- 

fraclarios ao servi~o militar. 
Quam abkntar no vasto quadro d'estas attribni@es 

graiuiias e nos wMos e mullipliees assumpbs em 
qne .o poder judicial interv&m, quasi nLo c-hega a acre- 
dilar, pue sa actualidade urn juiz coaseiheiro do 5u- 
premo Tribunal de dustigc ven$a o ordenado annual de 
I:60016(000 rbis; urn juia do tribunal da Rela@@ a de 
i:OQObbp%000 r&s, e urn juiz de direito de laa  instancia o 
de 400~000 1-45s. 

fl50 occu1ttlmmos que todos os juizes dos tribunaes 
sapedores gosam da vaotagem do teGo do ordenado, 
devida 6 diuturnidade do servi~o na magistratura; mas, 
aiadet assha, os vencimentos estfio muito hnge de st+ 
rem a condigna relribui~fio de tZo improbo trabalhs e 
de corresponderem B diguidade de t.20 deva&s hm- 
EQ.es- 

Esta mbre dasse, tiio soffredora e confmmada WW 
ds i o l m w ~ s  lahres aae 1he iu~eadm~ ark iu  1 &a- 



mara dos SMS. deputados, em 25 de janeiro de 1876, 
urna representapIo, publicada no Diario do Governo n.* 
28, de ,7 de fevereiro do mesmo anno, sem que at6 
agora o padamento on o governo tenham exercido a 
sua iniciativa para melhorar a situapzo e assegurar a 
independencia d'este poder politico do Es tado. 

Se da situa~zo presente dos membros da magistra- 
tura judicial volvemos os olhas para o futuro, 6 de to- 
do o- ponto desanimador o quadro que se nos ant7o1ha. 

Aldm da exiguidade dos vencimentos dm mernbros 
do poder judicial, a grande demora nas prorno@es, 
proveniente do numero de delegados, difficultada pela 
recente concorrencia dos conservadores no provirnenta 
dos lugares de vogaes dos tribunaes adrninistrativos, e 
quasi sempre iniciada pelas cornarcas das ilhas adja- 
centes ou pela Relago de Ponta-Delgada, sIo por certo 
graves obstaculos, que h5o-de oppbr-se ao effectivo 
provirnento dos Iugares da magistratura judicial. 

Cremos que a disposi~io do 5 I.' do art. 33 do 
decreto de 29 de julho ultimo 1180 darA o resultado de 
se achar preenchido o quadro d'aquella RelapZo, que 
ha rnezes nZo funcciona por falta de numero de juizes, 
e que urna combina@o entre quatro dos que forem 
para alli nomeados pode proporcionar-lhes o ingress0 
nas ReIa~Bes do coatinente, em detriment0 dos que fi- 
zerem o sacrificio de passar o mar e exercerem func- 
~ k s  n'aquelle tribunal. 

A estas considera~ties accresee a quota obrigatoria 
corn que os juizes teem de cantribuir mensalmente para 
a caixa de aposenta~80, que se eleva a mais de 408000 

rdis para os juizes de 2.' instancia, e a mais de 60800C 
rhis para os conselheiros do Supremo Tribunal de Jns, 
tilja, 8 qua1 veio cercear ainda mais a exigua e dimi. 
nuta retribui~iio dos membros do poder judicial. 

Cumpre-nos diz61-o em honra d'esta nobre classe: 
se elIa se tern ahstido de elevar suas queixas aos altos 
poderes do Estado, n50 6 pporque se julgue condigna- 
mente retribuida, como o exigem a posi~zo social do$ 
mernbros de urn poder politico do Estado, mas por um 
sentimento de elevada dignidade, que ma1 lhes permit- 
te tratar de si, tendo por missgo constante velar por 
todos. ConEando que os governos, que representam'o 
Estado, n50 ddescurariam a manuten~iio da independeh- 
cia e integridade dos deposiiarios d'aquelle poder, a 
quai, se muito depende do caracter d'elles, nZo deixa 
de ser assegurada pela suBiciencia dos meios indispen- 
saveis qne os colIoquem ao abrigo de tentafles ilIegi- 
timas, os rnagistrados judiciaes teem soffrido, sen20 re- 
signados, pelo menos calados, a indifferen~a de todos 
os governos pue se t,eem succedido no poder desde a 
lei de 28 de novembro de 1840. 

Vendo, pordrn, que esta cIasse e a dos professores 
eZo Lalvez as unicas que niio teem merecido a atten@o 
80s poderes publicos, resolveram alguns magistrados 
excitai-a, vindo a irnprensa pteitear a sua justa causa 
e expbr as razfies indestructiveis do seu aggravo. As- 
sociamo'-nos a esse justissirno brado, e esperamos con- 
fiadamente que justi~a seja feita. 

UM JUIZ DE 2.a INSTANCIA (em comrnissao). 



Movido pela leitura d'uns artigos publicados n'este 
jornal sobre a mesquinha remunerapiio dos empregadob 
juditiaes, peso licen~a para consi&nar tambein aqui a 
minha humilde opinizo. 

Apeslrr do que diz o iliustre auclor dos mesmos, no 
seu ultimo artigo publicado no n.O 44, de 20 do cor: 
rente, eu creio pouco que se melhorern as cousas; e, 
para isto, basta dizer que, pedindo-se incessantemente 
rn differentes relatorios dos juizes e delegados que sa 
envie aos tribunaes a folha official do governo, para 
elfes terem ao menos conhecimento das leis e decretos 
que teem a cumprir, ainda isto se niio obteve. 0s  go- 
veternos, apesar da pouca despeza que fariam corn islo, 
nenhumas providencias teem dado, consentindo que os 
juizes e delegados andem peias camaras municipzles a 
mendigar a leitura da mesrna folha para saber o que 
teem a fazerl 

Alkm d'isto, permitta-me tambem o illustre dosea: 
&?gador que lhe observe que os ordenados dos juizes 
de 1.' instancia e delegadps niio s8o hoje de 400#000 
&is papa aquelles, e 300b000 reis para esks, poPqt3e 
estiio cerceados com as deduc$i3es estabelecidas pda 
lei de 1880, descontando-se em cada mez aos juizes 
4 16 reis e aos delegados 250 reis, 

Depois d'isto, por urn proceeso engenhoso, que nem 
todos conhecem, ainda se lhes tira a resto, em paga- 
pepto de direiios de rnerc$ ~6110, decimas, encartes, etc. 

A quem escreve estas insignificantes linhas dedu- 
ziu-se n'este mez de janeiro, no seu ordenado de juiz 
de direito do mez de dezembro ultima, 4 15 reis do im-' 
posto de rendimenlo, 68075 reis de direitos de mere&, 
184360 r6is de contribui~iio industrial e 28565 rkis de 
renda de casa, recebendo apenas 58915 &is!!! Orde- 
nado liquid0 do mez de dezembro ultimo. 

Mas, dir-se-ha talvez, e os ernolumentos?. . . 0 s  
emolumentos, na quasi totalidade das comarcas, perten- 
cern ao dominio da historia. 

Apurando tambem as minhas contas sobre esta fonte 
de receita, vejo que recehi de ernolurnehtos n7esta mez, 
at6 ao dia 27, 7d480 reis. 

0 movimento de  f6ra esta quasi reduzido ao officio- 
so e gratuito, nzo querendo ninguem questaes, e muito 
principalmente pel0 pesado impost0 do s&lo do papel, 
que as onera. 

A ngo ser nas grandes comarcas, e n'estas rnesmas 
llem em todas, os emolumentos hoje pbuco avultam. 

J a  foi tempo, e desenganem-se d'isso. 
E era mesmo facil acabar com esta Busao, se os 

governos em lugar de fazerem nks secretarias lota~des 
fabulosas e exorbitantes, sem audiencia dos interessa- 
dos, mandassem receber por conta do Estado as emo- 
lumentos e dessem aos empregados ordenados certos. 

Ja sabiam quanto recebiam, e acabava de uma vez 
para sempre a illusZo. . . 

g~b 3UIZ Dl2 DIREITO DE Z." CLASSE. 
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