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De ha muito nao e facil encontmr exemplares do 
Regimento da aclminis:slraecZo de jrbstiea r z u s  
prooineias ultr*amarinas, tie 20 de fevereiro de 
4894, p~lblicado n'este Estado em supplemento :to 
Boletitn OflciaI! (.: cm lirnitada tiragem avulsa. 
Para occorrer a esta ssrisivel falta, abalsn~amo-nos 
ik fazer a presente tl,Sipo. ac;ompanllando aquelle 
diploma fundamental das disPosi~~es antoriores, a. 
quc se refere, e das posteriores que o interpretaram 
modificaram ou additararn, condensando assirn em 
um rnanual toda a legislagao vigente qne respeita a 
esse ramo de adrninislra~so, reservando, comtudo, 
varirrs leis e regulamentos de ortiem secandaria, 
quc avolun~ariarn o livro e retardariam ainda pol. 
rnuitos mezcs a impressso, ja ngo pouco demorada, 
por dithrentes cansas 

Conscios dos nossos minguadas recursos, dcse- 
jamos assim prestar urn servi~o, q u i ~ a  de porica 
importancia, ao paiz, e en) espcci;il aas quo tknr. 
por dever do oflieio, ou por o~ltros motivos, de con- 
sultar aquella legisla~ao Nso poderiros rlizer qutb 
conseguiinos cabalmente o nosso iutuito, e os qlre 
ja t8m encel;rdo e realisado publica~ises d'este gv- 
nero cornprehenderao nitidamenta as tlilficuldades 
que tiverrlos de vencer, e desculpar-nos-hao as 
omissaes e erros que notarom. Que seja bem aco- 
\hida esta incipiante tentativa de iovens, que pela 



primeira vez apresentam i l u z  public3 o seu despre- 
tencioso trabalho: eis o que sollicit.;tmos. Que 
d'elle resulteln as previstas vantagens: dsr-c.1~- 
hemos por bem recompcnsados da nossa laborrow 
tarefa. 

Ao escasso tnerito il'esta obrirlha, veil] juni:lr-se 
o primoroso prolop corn que se dignou favgrcter- 
nos o sr. J. A. Ismaet Gracias, historiando 3, ad- 
rni~llstra~~io judicia.1 na India. Ha mnis d'urn se- 
culo, o celebre Montesquieu estsbeleceu o principio 
de que k oecessario esclarecer as  leis pela histqria 
e a historia pelas leis. Era-nos, p i s .  hem it& 
cado campletar a coinpilac%o dos textos corn a re- 
spectiya historia, e para isto, ninguem nos parul;eu 
insis cornpetente do que o nosso illustre cornpatrio- 
ta, qte,  a urn tempo, n'i burocracia adrninistr;ltiva, 
na. cathedra de professor e na republics das tetrns 
occclptt, par- droii de corzqr~&tc, urn logar de 
multa csitlc~~cia e dijtinccso. D'acjui Ihc envia- 
rnos os nossos agradecirnentos pela sua gentil e va- 
liosa coilahorai$io corn que nos escuda e anima o 
seu prestigioso norne. 

Bardez, 8 de setembro de 8 9 7 .  

G b x a n a z e  3fazsula~to 3a Souaa BonFoRue6 

Nso 6 no mrto espago destinado a urn prologo, que se 
pode historiar a administra~ao da justiqa na India Portu- 
gueaa, synthetisando a sua origem, progresso, transforma- 
g%o e aperfeipamento ; mas sim n'uma especial monogra- 
phia, j i  ha tempos diligente e louvavelmente encetatla por 
urn laborioso e h o n d o  magistrado--o juiz da Relagso de 
Nova?Goa, Jose Ignacio de Abranches Garcia, ha poucos 
annos fallecido em Lisboa, onde era ultimametite juiz do 
Supremo Tribunal de Jnstica-que deixou no jornal fit- 

stitituto Pasco c2a Gnmn largas e interessantes noticiaa sobre o 
assumpto, a partir da dominagiio portugueza em 1510, ate 
ao anno de 1587 (I). Para satisfazer, comtudo, aos desejos 
dos jorens e talentosos autores da presente compilap&o, varnos 
perfunctorinmenbe langar urn golpe de vista sobre a orga- 
nisagtio judiciaria civil da provincia n'este seculo, antes e 
depois do regime constitutional, ou, por outra, antes e de- 
pois da wlnpleta separa~ao e demarcagao dos poderes judi- 
cial e administrativo que, durante o absolutismo, se acha- 
vam wnfundidos corn manifesta oflensa das prescripp6es da 
sciencia e grave detriment0 dos justos interessbs dos povm ; 
reservando o proseguimento da erudita memoria do 
Abranches Garcia, a quem saiba e possd fuel-o corn it in- 
telligencia e dedicagsio indispensaveis para t%o arduo trd- 
balho. 

(I) So& o titulo Apuntamento~ histo~icas so6re u estabeleci~aento 
da ~nagistrutw~a judicial e ad7t~zr~istrapio de justipn r?nh Goa. 1  a 
serie, 15'72, comepando a paginas 4 3 , S . "  serie, 1871: comepando a 
pag. 16. Deve-se eguaimente ao dr. Abranches Garcia o Archixu 
da ReEapBc, de Gun, em 2 volumes, preoioso repmitorio de impor- 
tanks documentos desde o alino de 1610 at4 1700. 
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Ate 1834-termo zlorioso d t epp61 da liberdade no terri- 
tori0 portuguez-tinhsmos o complexo systema desembar- 
gatorio, com o tribunal de Relac;%o, cre,ado em 1544. Pri- 
mitiramente composta de tres letrados, a Rela90 de Goa 
chegoa a ter, pelo regirnento de 22 de mxrco de 161'7, o 
qsttdro de dex ministros de aggravos, corn m ~ i s  gnatro 
extrdvsg~ntes, devido a exercer algzda sobre os dilatados do- 
minios orientaes. Extincta em 15 de jarleiro de 17'74 por 
el-rei D. .To& I ,  OLI, antes, pt:lo Narquez de Pombil, que, 
n'um i~ijnstificado desdern, a apodava de congresso 2e nzmogos 
e verdes buchareis, fcxto~o nreopqyo, upput-ntosu oficinn de 
l ~ t ~ g ~ o s ,  foi r?stabelecida em 2 de abril de 1778, no reinado 
de D. Xaria I, corn yustro desernbaqadores e um chanceller, 
tendo-lhe sido dado8 mais nrn desembarpdor extrnvagnnte 
por alvad de 25 de janeii-o tie 1816. Suspensa ern conse- 
quencia dos aconkcimer.t,os politicos de 16 de m ~ i o  de 1822, 
em que foram expulsas he Goa o chenceller e tres desemhar- 
gadores, nomeando-se em seguida nm ourridor geral, como 
an teriormente na extincyu em 1774, tornou a fnnccionsr 
em cot1se:luencia dss ordens r4 ias  expedidas pelo Conselho 
Ultr,~msritio ern 1826, sendo dissolvidn e substituida por 
uma J ~ u i t a  de Justig<t de segnn,d* instancis durantz a pre- 
feitura. Revertendo ao autigo titulo foi, afiosl, definitivs- 
rnente orght~isidi em Ids(;. Em riossos dias, urn ministro 
tarnbe~u l e~~ tn tou  o gladio de eutermiuio sobre a Relac% de 
Gos ; d'esta vez n i o  era de certo por caust d3s bcschnreis, nem 
dos Ltiyios ; pretextav.a-se a ecor~omia e a mpidez &as commu- 
nicaqas entre a provincia e a metropole, facititando o jalga- 
mento, pela Relac;&o de Lisboa, dos processos dzptidentes 
da segunda iastanciit. NAO se fizeram esperdr as recla- 
mapaes a qne o ininistro ilnmedia;a~net~te attendeu, recon- 
siderando prompt.11nen te e transmit tin l o  pelo telegraph0 s 
conservagBo d'aqselle tribunal ; foi justo, e m3is era en1 ves- 
peras d'umas ~leipiks politicas ! 

A Relap% de Goa, como dissemos, tinhs desde 1816 rim 
chanceller e cinco minist~ws, sob a presidencia do governador, 
como regedor das justyes. Conhecia por sppellapgo e ag- 
gravo das sentengas i: despacho dos j~iizes de prim3ir~ in- 
staucia, yue pertenciam cumulativameute ou n5o dquelle 

tribunal e cram : os onvidores geraes do civil e do crime,- 
o provedor dos defanctos e ausentes e de cornarm, orphgos 
e capellas, os conservndores on juizes privativos dos feitos 
da  Misericordia, do convent0 de Santa Monica, dos cathecu- 
menos, e das rendas de t a b ~ c o  de folha e de p6,-os ouvi- 
dores das Ilhas, Salsete, Bardez, Damso e Diu (n8o fallen~os 
de Moqambique, Mecau e Timor, que tambem eram sujeitos 
6 Relaqgo de Goa ),-os juizes das communidades d8s Vethas 
Conquistas, que er,km os respectivos oui7idores, menos nas 
Ilhas, or~de era singular corn o titulo de tanadar-m6r (I),- 
e, finalmente, o intendente das Novas Cotiquistas, prirniti- 
vamente denominado intendente de Pond&. 0 juiz dos 
Feitos da corba e fazenda e o ouvidor geral do crime d e s p -  
chavsm em Relacso. Urn doa ministros servia de procu- 
rador d s  corba e fazerlda e de promotor das justigas, outro 
de provedor de moeda, outro de secrebar~o do Estado, esco- 
lhido pel0 governador qusndo ~irio viesse nomeado pela cbrte, 
e outm de juiz da alfendega de Goa. 

D'entre os ou~idores locaes, os de Darn% e Din eram pro- 
vidos p e l ~  goveruador, podendo recthir a nomeapo, na falta 
de bachareis Formados, em advogados indigenas. Foram 
tambem d'esta cltlsse ao principio os das Ilhas, Salsete e 
Bardez, at% que o citado alcad de 23 de janeiro de 1816 
determinou que aquellas ouvidorias deriitnl ser providas em 
letrados, reunindo em unico magistrado as das Ilhas e Bardez, 
com mais o encargo de auditor da gente de gnerra, conce- 
dendo ao ouvidor de Salsete assento na Rel~pso, quando fal- 
tasse urn ministro da vara propria para os casos de seis jui- 
eea ( processos de pens capikal ), kl ta  que anterior- 
mente era supprids por urn inyuisidor e depois da abolipgo 
da  Inquisiqso, pelo de&o da Se Cathedral em virtude da or- 
dem regis de 1 de julho de 1814. 0 s  de D n m ~ o  e Diu ser- 
viam cumulativamente, nas respectivas prapas, de juiz de 
alfandega, auditor da gente de guerra e de provedor dos 
defunctos e auseutes. 

('). Ta~annrdar 6 termo hindd, qne significa chefe d'urna estqgo 
policial tkunn, atioptado na legislaqio indiana pelos porbuguezes e 
ingleres. 0 primeiro documento que nomeou tanadar em Goa 6 
uma carta d'el-rei D. Manuel de 1516. Vide Avchivo Portuguez- 
Oriefitztal, fasciculo 5.", 1: parte. doc. n." 3. 
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Havia uma comrniss%e especial de privilegio para conhe- 
cer e julgar os recursos interpostos do Send30 das Ilhds de 
Goa, y uer kcercn d r  sua administra@o economlca, quer de 
eencenps contra os sens oEciaes sob.t!ternos. Era presidida 
pelo governador e cornposta do arcehispo prirnaa e de dois 
desenlbargadores da Relapgo, urn clos qnaes servia de relator 
por nonleaGao do prestdente. 
0 juiz intendente das Noras Conquista,~ entengia acerca 

das causas civeis e crimes dos habitantes qaquelle territorio 
e da fazenda da,s respectivas aideas oa comrnunidades. As 
causas cireis cram snb~l~ettidas a lotlvados, rlomeados pelas 
partes, qne joIgav,~m, como juizes arbitros, de facto e de 
direito, incambindo ao intendente o cumpimento das sen- 
tenpas, salvo o recurso psrn o goverudedol*, que o po3ia deci- 
dir por si OLI conmetter o julgau~ento a Relaqao. No cri- 
me, formada a culpa, a iutel~dmcia rernettia o processo ;i 
c,~mdra geral da provincia, partt julgar at6 de morte inclusi- 
v8, sendo a sentenpi sujeita B Relapio, que a po3ia confir- 
iilar, ou alkrar como eoteudesse de d~reito. V6-se de tado 
isto que ;i jur~sdrcq~o do intendente das Novas Conquistas 
erd mn~to 11~~1s ampla do qoe a do tauadar-n~or e juizes das 
communidades dar Velhas Conquistas, nos quaes apenas 
pertencili jnlp,ir as C ~ U S I S  civeis dn ;~.dministrap%o das referi- 
das associapoes, refbrll e siIm rnarranlente, corn app2ll~c;;to 
para a Reln~Ro. 

Tanto a esta, como :~os dlfferentes julzes, de que temos 
felt0 menqio, seguia hierdrchjclmeiite outro pessodl, empre- 
gados e ngentea de varinda nomencldtn~.a, que seria long0 
enumerar. 

21 legisla~8o judicial reg~iladora era a lnesnra como na 
riletropole : em direito civil, o livro 4.O dus Orclentlp6es do 
~~eino,  a5r.ll1genclo at4 o 21,11110 de 1603,-partc d~ colleccBo 
feita nos tempos dos F~lippes e revalidad& no  reinado de D. 
.Jog0 IV em 1643,-as extrdevagantes, comprehendendo leis, 
alvards, cartas ~.&glas, decretos, resoluc;&s, provisoes e porta- 
rws,-os aseeutos da Cdsa da Supplicap%o,-o direito consue - 
tndinario,-e o direit,o snbsididrio, comprehendendo o direito 
rolllano e cdnonlco, as opinides de prdxistds e as leis estr.lr1- 
gziras ;-e em dl]-eito peual, as Ordenagdes Filippinas, em 

qne o agoite, a tortnra, a marca de ferro qnente, a fogueira, 
a distincpo de cavalleiro e peso, a confisca@o dos bens para 
a cor8a e outras penas crueis e infitmantes, felizmente aboli- 
das pela Con~tituigio de 1822, reflecsiam a barbaridade das 
compilactks iranueliiia e Affonsina. 

Quanto As aldeae e soas gancarias, pequenos senados lo- 
caes com oariadns funccbes, muito outras das associacaes me- 
ramente agricolas a que as reduziu a moderna regulamenta- 
q&o, eram goverr~ddas exclusivarnente pelo Foral de usos e 
costumes de 1536, a hem dizer, o cornpendio de direito civil, 
da  legislnqso penal c fiscal e af8 da econolnia rural d ~ s  com- 
munas goenses, - pelo regimento dado pelo vice-rei conde de 
Sandornil no anno de 1755,-e por numerosas disposig&s 
adjectivas que formavam, at8 ha poucos annos, um corpo de 
jurisprudencia privativa em volumosa collec~m. Tambem os 
Ilabilarites das Novas Conyuistas tinham a sun legislapaope- 
culiar, cornposta dos diplomas oficiaes e dos usos e costu- 
mes, pela prinleira vez codificados systematicamente em 
1824. 

A radiosa aurora da liberdade, saudada com extraordina- 
140 enthnsiasmo pelos hornens de 1820, espalhon com algu- 
ma detenya na India os seus generosos reflexos. Mais serodio 
foi o conhecimento da Constituipfio de 1832, que pela pri- 
meira vez consignou f undamentalmente o grande pri ncipio 
da clivism dos poderes politicos, proclamado a todos os go- 
vernos livres pela revolu~%o frar~ceza de 1789, e da subse- 
quen te Carts Gonstitucional que recoohecendo, como aquella, 
os graves defeitos da legislag%o civil e penal e da adminis- 
cragso judiciaria, asserltou alguns preceitos essenciaes e pro- 
metteu para breve um codigo civil e criminal fundado em 
solidas bases de justipa e de equidade. Emquanto a metro- 
pole se debatia em viva e tenaz lucta entre o absolutismo e 
o constitucionallsmo, a Indja estava B mere6 da oligarchia 
dominante, das paixbes dos governantes e dos desmandos do 
poder. So em 1835 chegou a India o prefeito Bernardo Pe- 
res da Silva, encarregado de publicar e executar - entre ou- 
tras providencias da regencia da Terceira, deridas ao grande 
saber e a n&o menor audacia do iusiglle Xousinl~o dde Sil- 
veira, que, em uma serie de reformas, operou a maior revolu- 





0 decreto organico de 1836 comeSou a vigorar na India 
ein janeiro de 1838 corn a legislaq%o referente-as Reformas 
judiciarias de 29 de novembm de I836 e de 13 de janeiro 
de 1837, que abmngiam os processes civil e criniina1,-sendo 
consecutivamente alterado por novas dispoaiq6es rBgias e pro- 
vinciaes puhlicadas no I30btim do Governu ([), d'entre as 
quaes, o decreto de 16 de janeiro de 1837 no artigo I5.O sus- 
pendeu o jury em toclo o ultramar, passando os juizes de di- 
reito a serem a mesmo tempo juizes de facto. A secular in- 
stituipso dos jurados, de origem germanica sepndo Block, 
exist~nte ha lnuito na Inglaterra e na Frdnqa, a instituipso 
dos jurddos-dlzemos-que tiven~m por precursoi*es os heliay- 
2as nthenienses, os ,judkes.jurnti dos romallos, f3ra introduzida 
em Portugal pela Constitni~~o de 1822 e pela Carta, tendo 
sido, na ph~xse do dr. 1)aarte Nazareth, a novidade mais im- 
portante, o t r a p  mais caracteristico e saliente da ilntnedi~ta 
organisagao judiciaria. 0 decreto de Mousinho da Silreira 
foi a primeira lei que regulou o modo por que o jury devia 
funccionar; e, n'este conforrn~dade, se estabeleceu em Goa, 
onde apenas durou tres annos, sendo suspeaso pelo Bar% de 
Sabroso aos 29 de rn,irqo de 1838 ern obediencia ao dispsto 
no citado artigo 15.O do decreto de 1837, sem qne nunca pais 
se tivesse restaurado, repetindo-se a suppressw em 12 de 
dezembro de 1863, sem embargo dos projectos votados a este 
respeito no parlamento e na a n t i p  junta geral de districto (2) 

Durante a vigencia do decreto de 7 de dezembro de 1836, 
com as reformas posteriores, publicou-se o codigo penal ap- 
provado em 10 de dezembrd de 1852, que foi declarado ex- 
tensivo & India e fts outras provinciw ultramarinas em 18 
de dezembro de 1854. d execugao d'este codigo, que veiu 
preencher uma gmnde lacuna na legislag%o patria, suscitou 

(I) Para facilitar aos estudiosos a busca, indicamos as palavras 
Juzza ,  Jdgados,  Jury e Juvtiga no I d i c e  da Legislagcio, publicado 
em 1889. 

(2) SessGes da camara dw s.* deputdos, de 20, 21, 21, 25, 27 e 
28 de lnaio de 1863, no D i a ~ i o  do Gwberno, n.OS 118, 119, 121: 123 e 
124 do mesmo anno. Representqjo da junta geral de districto, de 
20 de zbril cle 1559, no Bolstim do &re~wo, no 39 de 1862. Parecer 
do procurador da coda e fazenda, s.= Serra Noura, de 30 de julho de 
1862, na respectiva Lollscg&o, 1." park pag. 12. 

um incidente que, por poum divulgado, vamos referir. 
0 governador visconde, depois conde de Torres-XOF~S, 

attendendo tts reclamaqBes que Ihe fomm dirigidas pela 
classe hindi~, e conforn~ando-se corn o voto do conselho do 
governo, aboliu n'este Estado a pena de degredo para os 
gentios, substituindo-a pela de trabalhos publicos ou prism 
maior, altemndct. assim o codigo penal (portaria de 17 de 
sbril de 1856). Na sess50 de 28 de maio subsequente, os 
dignos pares do reino, visconde de Oudm (que o preced&ra 
uo gorerno dit. India) e conde de Thomar, chamaram em 
terrnos acrimoniosos a atsnqlo do ministro da marinha e 
ultramar e da camara para o procedimento do governador, 
Com certezs n8o se tratara precisarnente do codigo, nem da 
caum publimy mas ajustavim-se velhw contas entre os 
veteranos liberaw, entre os cartistas e os setembri~tas. 0 
governador, apenis teve B mao o Diario cEo Goverm de 7 de 
p h o ,  onde se publicararn os discursos dos dois titulars, 
~pressou-se em dirigir umib exposi@o justificntiva ao rninis- 
tro, pagaado na mesrna moeda am provocadores. E' urn 
documento notavel, rdigido em pthases singelas, naas ener- 
gicas'e condimentadasborn pungentes ironias, o seu ogcio 
de 19 de agosto de 1856 que o ministro Sa da Bandeira lhe 
permittin publicar (I). Ao eonde de Thomar que julgava 
intangivel o codigo penal por ser obra de hornens compe- 
tentea, respondia o heroe d'blm~ida e de Gramido, d'euvolta 
corn iucisivas allusaes que omittimos : 

u Ernquanto 6 cornpetencia dos autores do codigo, nin- 
guem a nega ; has o que B evidente e o que todo o rnundo 
mbe, i: que os autores do codigo o n& compuzeram para as 
prorincias ultramarinas, mas para Portugal somente ; e que 
portanto ha n'elle artigos atrozes, impossiveis e absurdos 
qwando applicados a certas castas e classes de individuos na 
India. 

cr A prova B que dois dos principaes aukores do &go (2), 

(If Portaris de 21 de outubro de 1856. 
fi Beferia-se a Manuel Duarte Leiti% e J d  Maximo de Castro 

Neto Leite c Vasconoellos, gne, junto oom J d  Maria da Costa Sil- 
veira de Mottrr, formavam s cmrnlnissiio redactora do projecb do 
Qodigo PenaL 0 primeiro foi desembargador da RelqZo de Uoa. 
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conhecedores das especialidades da India, estabeleceram a 
pena de degredo sem exceptusr d'ella as gentios asiaticos, 
pars quem essa pena 6 mais infame e tormentosa do que a 
da morte, porqlqlme os obriga s preterir os preceitos da S U ~  

religigo e a commnnimr corn outras castas ; resultando 
d'ahi o sercrn excornmnngados on postos fora da cast% e 
perderem assim a religigo e a familii~ ; e morrem dentro de 
poucos dias, p r  cessarem de comer e beber logo que em- 
barcam. 

a A prow 6 que estabeleceratn sem exceppo s regra do 
artigo 405.O, que condelnne o ascendente que favorecer oa 
fscilitar a prostituigio da pessoa sua descendente ; quando 
sabiam que na casta das bailadeiras 6 dever religioso a pros- 
t i tu iqi  ; e qoe os ascendentes jnlgam fazer urna obrd tneri- 
toria, favorecendo-a e facilitando-n em scus descendentes. 

u A prova 6 a, outrt reFa do Q 1.' do mesa0 srtigo 405.7 
condemnaddo o marido que colnmetter o lnesmo crime s 
respeito de sua tnnlher ; quando sabiam que, na casta dos 
gugires, o dever religioso obriga o marido a ceder a mulher 
ao seu prelado on bispo, cada vez que este qner, julgando-se 
ama grande fort~ina domestics h:xver fracto d'estz unigo. 

R Q prova 6 a regra do 2.' 'do mesmo artigo 405.O con- 
demnando o tutor ou outra' qualquer pessot encirregada da 
direcg20 e goartid de quslquer lnenor de 25 annos, que 
commetter o mesmo crime a respeito d'essa pessoa menor, 
quando sabiam que, ntl cesta dos paroares, o mesmo dever 
religioso obriga ao maiorel ds familis a desflorar as noivas 
dos outros membros da fsmilia, as quaes s ~ o  sempre meno- 
res de 25 annos. 

(c A prova 6 que no artigo 120."retringiram o poder de 
atnniatiar (se para tanto tinham antoridtde) quando sabiatn 
que poderia a aalvitg&o de algums provincia ultr,~marina, 
quando a amnistia se applicasse am povos semibarbaras, 
tlepender da omisssbo d'squella restricpao ; s qual, aliis, B 

ouvidor de Goa e Bardez, desde IS18 s 1821, tendo regressado ao 
reino em janeiro de I822 ; eleitzo deputado 6s c6rtes pela rndia em 
1PR6. 0 seyndo serviu de juiz presidente da mesma Relaqa em 
1837. tendo retirado em 1538 a& urn conflict0 com o governador 
Barlo de Sabroso. 

- 
mui avisadsmente adaptada a urn povo culto da Eur0pt.u 

A portaria de 17 de abril de 1856 vigorou st6 que foi 
revogada ern 9 de dezembro de 1870, depois da extincp~o 
do arsenal de Goa onde se cumpria a pena de subatituip'to. 
Eram justas e sensatas as pondereqaes do governador, como 
justa e sensata B a portaria circular do ex-ministro da m8$- 
rinha, sr. Jacintho Candido, de 9 de dezernbro ultimo, 
tnandando elabrer em mda ums das provincias ultrama- 
rinas um project0 de codigo penal e outro de codigo do 
processo criminal, adaptados Bs circarnstancias esp~c' + laes e 
tendo em vista os uscs, costumes e estado de civilisaqi?io 
dos individuos sujeitos 5\ sancp'to penal. 

Tornemos Ct administraq20 jadiciaria. 
No 1 . O  de janeiro de 1864 6ntrou em esecu~Bo a Novissi- 

ma Reforma Judiciaria de 21 de maio de 1841, com as mo- 
dificapijes n'ella introduzidas pelas leis de 16 de junho e 18 
e 21 de julho de 1855, e pelos decretos de 9 de julho e 30 de 
outubro do mesmo anno, creando logo depois o governador 
conde de Torras-Novas, por portaria de 5 de marpo de 1864, 
qustro julgados corn determinada alqads nas sedes das qua- 
tro divisw administwtivas das Novas Conquistas-PernBm, 
Sanquelirn ( mais tarde Bicholim), Pond& e Quep4m. 
0 decreto de 1 de dezembro de 1866, attendendo a ugen- 

te necessidade de rnodificar s organisn@o judicial de 1836, 
applimndo-lhe diversas refonnas legislativss corn que pro- 
gressivamente se tinha aperfeigoado o processo civil e cri- 
minal, approvon o regimento para a sdministraqao de justiga 
no Esado da India, e nas provincias de Mo~arnbique, Macau 
e Timor, forrnando urn uuico district0 judicial de Nova-Goa, 
regimento que coustava de 156 artigos, sendo as principaes 
disposigijea com respeito ao territorio da India Portug ueza : 

Mantidas a Relagh com quatro juizes, as tres comarm, 
os julgados independentes de Darngo e Diu, os julgados 
creados em 1864 acrescentando-se mais dois que foram es- 
tsbelecidos em Assolni% de Salsete ( transferjdo depois para 
Chinchinim ) e em Calangute de Berdez, e os juizes de pas 
accumnlando as attribuipes dos juizes eleitos que foram 
supprimidos. Regulada ra ordem de servigc e a forrna dt: 
processo perante todos os juizes e insbncias. Providencia- 
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do sobre a norneaqiio e venciment os de todo o pessoal maior 
e menor, sendo taxados corn just@ e precido 0s emolu- 
me~itos e sa!arios judiciaes. 

Ao tempo que este regimento ia seodo observado, pro- 
mulgauam-se leis de remotxtada importaincia em direito civil 
e penal. 

Em primeiro Iogar, o codigo do credito predial, que co- 
meqon a v igora~na  India em 1867, anno em que se ins- 
tal lar~m as consercatorias do registo predial em Goa. N&o 
foram, n h ,  uma noridade n'este p iz .  Ougamos a proposito 
o autorisado Cestemunho d'um illustre governador. a NBO ha 
muitos annos--escreve o sr. general Vasco Guedes-implan- 
tou-se ern Purtugal o registo predial, e por essa occrsiiio se 
apregmu que tinhamos feito mais uma nova acquisi* & 
legislagao euro@a, gue tinhamos dado urn gmnde passo 
sen& o prirneiro, p r d  o estabelecimento do credito predial. 
Poi8 as communidades haviam, desde remdtas epoch*, crea- 
do os chamados tombos nl&nos onde se inscreviam e des- 
creviam os predios rusticos e urbanw, em eada aldeia, corn 
toda a precisa individuaqto ! E ttes tombos eram n a b  
menos clue as acti~aes csnservatorias do registo predial, que 
n%o foram nenhurna innovag~o na Inditz, tl naa ser o nome 
e a, despeza que acarretam pard o thesonro 9 (I). Nao ha 
duvida que successiramente se tem aperfeiqoado o serviqo 
do reginto predial na metropole e no ultrdmar ; mas ainda 
B complicado e dh logar a numerosas questties e pleitos que 
occupam o faro. Sem termos a pretensw das nossas opi- 
nies, aeja-nos permittido lembrar que n'esb provincia, onde 
ti10 fragme~tada e a propridade coma arreigado o amor ao 
solo, seria mujto proficua e efficaz a adoppo da famosa lei 
Torrens (nome do seu promotor), promulgada pela primeird 
Tez, em 1858 nu Xnxtlxlia meridional e abonada com prosadas 
vancageus nas colonias australianas, na Inglaterra e nos Es- 
tados-Unidos. Yres Guyot f&l-a conhecida em Franqa e 
L b n  Donnat a recommends ao estudo pelo methodo expe- 
rimental. Fa~amos pelo menos um ensaio, @ certo que ha 

(1) ReZato~io de 15 de janeiro de 1891 ao ministro da marinha e 
ultramar: impress0 em Lisboa, 1891. p q .  '23. 

de acarretar despeza, mas posta a propriedade sob o regime 
Toneus, a identilieago dos predios que C a base em que, se- 
gundo o Codign Civil. essencialrnente assents o systema de 
registo, serh segura e iodiscutivel, o senhorio terh toda a ga- 
rantiu do que I! seu, as alienagbes seao faceis e economicas, 
e o credrto hypotbecario solido e inilludivel (l). 

Segue a lei dR 1 de julho de 1867 approvaudo o Codig? 
Civil, promettido pela Carta, mas apenas em execup% no reino 
deede 22 de mar& de 1868, e no ultramar desde 1 de juIlto 
de  1870. conforme ordenou o decreto de 18 de nooembro de 
2869. E' singular que o govern0 provincial alterasse para 
1 de abril de 1871 o &a prefix0 p r a  comeyar a vigorar egte 
codigo, que refqrmou profunditmente o direito civil anterior, 
e ainda mais singular que o poder judicial houvesse annnlla- 
do esm disposi@o, depois de ter sido observarla durante mais 
de 15 annos (2), suscitiindo-se por isso duvidas e litigiax k e r w  
d'um sem numero de direitos -e obrigapbes creedas durante 
os nore meza decorridos eotre ambsls aquellas datas. Por 
outros decretos de 17 e 18 de novembro de 1869, se astatuiu 
&era  das tmnsferencias, aposentapes e concursos dm ma- 
gistradas juiiiciaes e do ministerio publico. 

Poucos mmes depois, em 9 de junho de 1870, o gotrerno, 
que subira ao p d e i  corn a revolts de 19 de maio, acabava 
ao ultramar corn a pena de morte nos crimes civis, jli abolida 
nos crimes politicos pelo Acto hddicional ii Cdrta, de 1852, 
e nos crimes civis no continente pela, carta de lei de 1 de 
jnlho de ,1867, subsistindo por isso unicamente no Codigo 
de justip miIitar. 

Nrno fazemm, nem 6 este o lugar adequado para fazermo.~ 
a historia & pena de morte que continua a agitar m assem- 
blhs legislat&as e a c rp in i~  hubljm em hod& os paizes, on- 
de ainda n'ao esth consignado o principio da inviolabilidade 
hurnana. As d a b  da aboii@ da pena ultima no territorio 

(I) Bas que dmejarem estndar a lei Torrens, que tern sido as- 
sumpto de numerDs;ls pnblica@es, epontarnos as seguintes :-Sir 
Bobert Tomnq A n  P%say on the t'rathijer la,nd by ~egWvatiolo, 
1882,-artigm de.Yves Guyot no Jouvnnl (dm Qcuwrrs~istes, outubro 
de 1882,--e L. Domat, La pdlztipue ezpri?>t,entaIe, cap. XV. 

(2)  Vide Curia orgaatka alewtads, 2. edipiio, nota a pag. 104. 



prtuguez devem escrever-se em letras de oiro na historia &a 
civilisapo, onde Portugal, sdiante de muitas nsgms, tern 
por essa nobilissima e glorimt obra uma pagina de honra. 
Mencionaremos apenas de passagern os nomes do primeiro e 
ultimod'entre os infelizes que subiram s o  patibulo na India. 
E m  1510, logo ap6s a primeira entrads dos portuguezes 
em Goa, o joven e bravo Ruy Dias pagava com a vida a 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . czclpa 
Que a frnm hunaanidade, e Amm deseulpar 

n'ums verga da nsu F18r da Rosa surta no Mandov?, 0 s  ul- 
t imo~ ,  que nos cooste, foram : em Goa, Eleuterio Mariano 
Rebello, nacural de Curca, condernnsdo pelo crime de  assas- 
sinato corn desfloramento de Rafaela Fernaudes, de 10 annos 
d'edade, - e em Damb,  o machim Nardna Lakh pelo crime 
de roubo e assassinate de Ibramo Dangy e seu filho; cum- 
prindo-se a sentenpi d'aquelle aos 19 de abrrl de 1841, em 
Pangim, na p r a p  publica (actualmente jardim D. Luis I), e 
a do segundo aos 5 de maio de 1857, em D a a o  pequeno, 
no sitio proximo do bungalow dos inglezes, havendo o r6u s- 
h p d o  horns antes o catholicisrno corn o nome de 3 o h  A- 
gostinho dz Moraes. Naram Lak supflidra a clemencia 
regia que Ihe foi negada, tendo sido essa a unica execug& 
durante o reinsdo de 1). Pedro V, de quem, al ib,  se diz e ate 
affirms o seu elegante biographo, Andrade Ferreira, que 
reculdw setnpre a confirmagilo da pena de morte (I). Em 
novernbro de 1895, dumnte a nosa  permanencia em D a m ,  
v h o s  o logar precis0 em que se levantou o mdafalso e en- 
eontrhmos no archivo parochial da freguezia de Nossa Senhw 
ra  do Mar, obsequiosamente franqueado pel0 parocho, pa- 
dre Joaquim Pimenta, os assentos do baptism0 e obito do 
desvenLurado neophito, cujo suppiicio foi horroroso pela 
pouca destrem do carrasco, conforme refere em um docu- 
mento official, que tsmbem l&mos, o governador da praptt 
Azevedo e Cunha. 

0 governo de 1878 reforlvou a a d r n i n i s t r q ~  de justipa 
no ultramar. Por decreto de 14 de novernbro do rnesmo 

(I) Cf. o axtigo do sr. Jaaquim Mttrtins de Camalho, intitulado 
E ' z e m p i u  de p e n a  ds ?twrte,  no L'o~&iinbricen.se, no 5.052 de 25 de feve- 
reiro de 18%. 
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anno deu mais am juiz A Relap%o de Goa, creou mais tres 
cornarcas, em Sanquelim ( depois Bicholin~ ), Q u e p b  e Da- 
m s ~ ,  extfnguiu os julgados independentes de Damso e Diu, e 
os seis julgauos de (30% ; dividiu as cornsreas em pequenos 
jnlgados conforme o disposto na lei de 16 de abril de 1874, 
e creou juizes ordin:i:iios em Diu e em Praganii Nagar-Avely 
com a lpda  at6 10$OOO reissobre bens mobiliarioe e 5$000 reis 
sobre immohiliarios, competindc-lhes jurisdicpm para prepa- 
rareln todos os processoa crimes ate aos termos de pronnacia, e 
os orphsnologicos que excedessern a sua a lp& ate aos terrnos 
da partilhs. Coa  a execuqad d'este decreto e &a citsda lei, 
ficou o paiz inundado de gequenos juizes ordiaarius, que 
estavam. bem longe de equivder aos juizss homonymos 
de qce fallavam as ordenagijes hffvusind, Manueliua e Fi- 
lippiua, o decreto de Mousinho da Silveira, e o regirnellto de 
1866. 

0 decreto de 14 de nove~nbro de 1878 corn a legislag&o 
applicada ent rou em vigor em junho de 1879. 9 s  leis poste- 
riores mais notaveis foram os decreks d e  4 e 5 de agosk d.? 
1881; mandando o primeiro executar corn modificapijes nas 
provincias ultramarinas o Codigo do Processo Civil de 8 de 
novembro de 1876, e regulando o segundo o provimento dos 
delegados das cornarcas e do peasoal das conservatorias, -a 
reforma. penal de 14 de  junho de 1884 e a Iei das fisngas de 
f 5 de abril de 1886, a que seguiu, a breve trecho, a nova pu- 
blicagio do Codigo Penal em 16 de setembro de 1886. Veiu 
por fim o Regirnento de 20 de fevereiro de 1894, urn anno 
auks annunciado, que 6 o primeiro objectivo da presente 
publica$o. 

Para concluir o nosso abrevido trabalho, resta-nos f a l l ~ r  
d'uma inrtitui~so intimamente connexa corn a organisa$io 
judiciaria. Referirno-nos B classe dog advogados que-dc- 
centuemos bem--distinguimos, e n8o confundimos, como 
muitos, dos requerimentistas e rdbulas indianos, descriptm 
em varios papeis corn tinteiro 6 cints e penna de ave atraz 
da orelha. Na India houve advogados desde que houve 
tribunaes, e entre elks ~ u i t o s  occupi~ra~n dignamente nau 

passadas elevados cargos judicisej ; muitos t&m hon - 
rado o paiz natal e profisso, sendo merecidamente apreeia- 



dos os seas trabalhos juridic08 pelos altos magistrados loca- 
es e por jurisconsultos da metropole. Excepp~es n b  Grn 
faltado, como n~ faltam em mister algum, em toda a prte,  
---corn0 exceN2o foi aquelle mal-aventurddo bacharel, men- 
cionado pel0 sr. Thomaz Ribeiro, que, depois de haver obtido 
o diploma na lusa Athenas, se via obrigado 'a limitar as suas 
aspirapws a ser secretarw de qualquer senhor caualheiro, sau- 
clatario ou empregado em outras semelhnles occupqdes, offe- 
recendo os seus prestimos por annuncio publicado no antigo 
Hebdudario  Lisbmnse (I) 

Na India, repetimos, houve advogados desde que houve 
tribunaes, e, a darmos credito ao autor do Promptwrio clas 
ddfin@Ges indica.~, en1 1616 unla senhord Anna de hfenezes 
nu c d d e  de Duma ezercitauffi a farculdccde laa .jzadicatura, fa- 
zendo arrazoados e outros pap& ~L~idica.~,  corn9 qdqzcer doos 
bem e~tendidos ketrados. Antes da Carta, a habilita* era 
concedida pelo rice-rei ou governador, como regedor das jus- 
t ips ,  em nnme de El-Rei, gem restricqeu, depois do exame 
feito perante o chanceller do Est.Lbdo. 0 decreto de 16 de 
maio de 1832, a portaria de 1 3  de outubro de 1838, a 
Bovissima Reforma Judiciaria e a lei de 19 de dezembm de 
1843, transferiran~ para a presidencia da !&la@ as attribui- 
pi% do vice-rei, e para os juizes de direito as do chanceller, 
recommendando as portarias minist.,riaes de 34 de m a r p  
de 1847, de 10 de fevereiro e 2 de agosto de 1849 escrnpnlo 
e limite na concemo. 

Amim estavam as cousas, qua,ndo o decreto de 13 de 
maio de 1869 veiu fazer notaveis alterapi% n'esta materia ; 
fixou o numero dos advogados nos differentes tribt~naes e 
regulou a concessiro, ciura* e extens* dos mpe&ivos di- 
plomas de bbilitagao. N b  se fizeram demorar a3 reclam- 
w s ,  e, apenas publicbdo aqui o citado decreto, os advogados 
EEeGoa dirigiram uma bem elaborada representqAo a S H ~  
Mageshde e), com o patrocinio dm altm magistradas do 

(2) Poblicada em folheto na typographia do Ultrnnsnr em &r- 
@o, com annotaqjes e um prologo do advogado L. M. Jnlio Frede- 
rice Gonqalves, urn dos sigmhrios e redactor da represenwb. 
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Estado e do proprio governador ~Ferreira Pestana, de sandosa 
memoria; o resultado foi manteremae as cousas no datu quo 
ants, embora a limitaqsa do uumero n&o fosse uma innovaqi%o 
e tivesse precedentes em Goa (I). Mas o golpe, que falhitra 
em 1869, foi vibrado com seguranpa onze annos depois. 
Durante esse period0 o numero dos advopdos tinha subido a 
260! L' histoire en est longue. 0 decreto de 12 de ja- 
neiro de 1880 restaurou as disposiqbes do anterior, sob outra 
variante . tendo sido cumprido desde logo risca, e depois 
com notoria elasticidade a que um esclarecido governador se 
referia n'estes termos : 

a 0 decreto de 12 de'janeiro de 1880, fixando os quadros 
dos advogados no district0 judicial de Gua, fez dependentes 
as provisbes do exame do candidate e do despacho do pre- 
sidente da Relapso. 

a Ngo ha aqui escola de direito ; os que pretendem as 
provisaes, estudam sob a direcpgo de qualqu& advogado, 
prestam exame, se obtiverem para tanto permissso do pre- 
sidente da RelaqBo, e mais tarde conseguem a provisIio, >se o 
mesmo magistrado jnlgar dever conceder-lhes. 

a D'esse mod0 de ser resulta que, visto serem muitos OG 

que desejam as provisbes, pouc& poclem ser contemplados 
para o limitado numero dos' quadros, e os que o n8o sgo, i e  
queixam de terem sido pteteridos. 

a Ainda que me nab pertenqa entrar na aprecia$ao-d'este 
assumpto, tenho de afflrmar a v. ex.a que, 1120 dectarando 6 

citado decretb'de 1880 as circumstancias que determinern $ 

preferencia dos c.andidatos, e as 'expressas cmdip~es' em quo 
se deved concedtr as provis~es; essa omiss6o ni% top&@ 
deixar de proauzir por parte do presidente da Rda$o o 
arbitrlo incolisciente, 'do qua1 proceda desegualdadis n l  dist 
tribuipgo da justipa. 

(I) F. Nery Xavier, Esbopo dumdiccio~zrw histbriDo-ndminis- 
tratzzo, verbo Adaoga8w,-nota V B citada repr6sentaq20. Officio 
do secretario d'estado Martinhp de qeIlo e C ~ t r o  ao governqdor D. 
Frederico Guilherme de Sousa, de 15 de mar90 de 1783, 'e resposfa 
do goyernador, de 20 de marqo de 1784, que se a&am a fl. 903 e 904 

.do livro das mongrids no. 164, do arclvo do governo, e foram por nb 
publicados no Boletiw~ Official, no. 32 de 1880. 



a Para obviar este mal, que jft se reeente n'este districto 
judicial, eu tomo a libedade de lembrar a v. ex.a a creap* 
de um curso de direib aonde possam formar-se os que pre- 
tendem exercer a advocach, e que por essa forma n&o so 
n%o fimfio sujeitos a preterip*, mas t e r n  garantida a in- 
dewdencia, &o necessaria aoa que tbm de defender os di- 
reitos e intemses do proximo. 

a Esta minha lembra~pa tradm a aspirapso dos povos da 
India, qne de ha annos estm desejando urn& escola publica de 
direito. 

a Em todo o caso, pokm, quando V. ex.a n50 acceite a 
c r e e o  da escola de direito, 6 preciso absolutameute, para o 
prestigio de m a g i a ~ r ~ t u r ~  julli cia1 d'este districto : que as 
cartas de advogados sejanl conferidas pel0 menos depois de 
exame de provas publicas perante a R e l a w  do Esbdo, cons- 
tituiodo o jury todos os jnizes da R.elaq83, em epochas deter- 
minadas por meio de concurso por provas escriptas e com 
recurso para o Supremo Tribunal de Justipa. 

a Tem sido at4 hoje R pagiua triste n'este Estado a facul- 
dade sem restricpw de conceder cartas de advogado e origem 
de luctas partidarks por p a w  dos presidentes da Ibelaq%o que 
devem ser completamente alheios e imparciaes nas intermi- 
nareis contendas d'estes pvos  D (I). 

Fechou com chave de oiro o sr. contra-almiraute Cardoso 
de Carvalho esta pr te  do seu relatorio. A carta de advo- 
gado, celebrada sob varios aspectos em diversos escriptos jh 
conhecidos, cantada nos picarescos estribi;hos da poesia 
poplllar, te~% sem duvida nm capitulo bem interesssan- 
te e digno de estudo na historia social e politica de Goa, 
dos mltbnos cincoenta annos. Quanto ft escola de direito, 
por m u h s  vezes lembrada e proposta ao governo, nunca 
foi attendida, creando-se apenas, e na verdade 6 uma ins- 
tituipso util, uma aula de principios de economics politica 
e direito administrative no lyceu de Goa, sendo a sua ha- 
bilita* documento indiepensavel para a concessso das 
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provisijes de advogado, regulada convenientemente no ca- 
yitulo 11, secpa VIII, da oganisaplo vigence. 

E' escusado resumir esb  organisapao--a Regimento de 
1894, que adiante vae publicitdo--e ji nao elto poueas as 
altelap6es e interpretqaes havidas. Reunil-as em am cor- 
po com o Regimento, foi a tarefit que se impozeram or srs. 
Souza Gonpalres e Sergio do Rego-e, a nosso frac? juizo, 
bem a desempel~haram, dando claro testemunho da sua in- 
telligencia e applimqgo ao estudo, como prestando urn 
meritorio servi~o, proveitoso aos que t&m de tratar qaestaes 
em juizo. Que lhes agradepam os intereuados, desculpan- 
do-nos as lacunas e as inlperfeip8es d'este rdpido esboqo da 
evolupao administrativia judicial na India POI-tugueza, onde 
todos nos devemos desejar que impere selupre a Lei, o DI- 
reito e a Jilstipa, em toda a sua purezd, forqa e plenitude. 

Pangin] 1 de abril de 1897. 

(I) Relatorio do governador gem1 sr. conselheiro A. C. Cardoso 
de Carvalho, dirigido. em 23 de novembro de 1887 ao ministro da 
marinha e ultramar-mpresso em Lisboa, 1888-pag. 9. 

- 



Rinisterio dos Negocios da br inha 
e Ultranlar 

EstL sendo t b  urgentemente reclamada a reforma da 
organisaqw judiciaria das nossas provincias ultramarinas, 
yne me pareceu ser tambem este urn dos oases de usar da 
t'aculdade que ao govern0 de Vossa Magestade confere o 5 10. 
do artigo 15~: do primeiro aoto additional carta constitu* 
cional da monarchia. 

A boa aclministrap&o da justi~a B a muis eaaencial c o n d i ~ h  
de oida e de desenvolvimento das sociedades. porque sem 
ella n&o p6de haver a certexa de direitos, a effectividade de 
obrigagGes, a garantia da propriedade e a seguranpa indiu 
vidual, de que absolutamente dependem todas as manifesta- 
c;aes dtt actividade hurnana. 



Sobretudo nas sociedades nascentes, em y ue a sciencia dos 
direitos e a consciencia dos deveree e bem frouxe, urn com- 
pleto systema de garantias, servido por austeras institui~bes, 
imp&-se como urn encargo indeclinavel &s poaeres pi~hlicos, 
e deve merecer-lhes a mais particular attenpao. 

Nfio P demasiado propicio o rnomento actual para oms 
reorgnnis~go das institui~bes jadici:-les do ultram~r, t%o 
larga e t&o profunda que de todo satisfixesse as legititnaa 83- 
pirapaes dos poros, pois qne para isso seria mister dispdr de 
meios que as circumstancias do thesouro uao d&), ou poder- 
mos ao menos despreocenpar-nos da reducqao das despezas 0 
de uma rigorosissima ec~onotnla. 

Mas isso n8o obsta a que ee procure desde ja, 110s acat~lia- 
dos limites que a occasic?o nos impbe, rnelhorar quant? pos- 
sirel este, que 6 dm ~nais importantes rabos da publica ad- 
ministraygo. 

E' nssiln que, aproveitando os valiosos estudos feitos pelo 
meu illustre antecessor, e perfilhando o plano genl e a. major. 
parte do seu importante trabalho, tritdiixido na proposta dt. 
lei que em sesslo de 18 de fevereiro de 1893 sabn~chten ii 
apreciap~o do parlamento, rlie arentorei u subn~etter cambm 
ao alto criteria de Vossa iMaprc?st.i$e este projecto r!u dt~:~'eto, 
em qtie me limit0 ao que e da exclnsiva cornpetencia rl'est,e mi- 
nisterio, par:l n%o imp!icar com as leis e instit!iiqOes vigeures 
na metropole, e em clue pmcurei &tender a algumas d ~ s  con- 
aidernp6es snggeridas no u l t r a n ~ ~ ~ r  pela ~sublic;tq~o d'ayuell, 
proposta, delxautlo, conlo era do rneu dever, ar c6rtes com- 
pletxr o perisarr~erito d'esta reforma. com a CreaCBo, qUe 
tenciono propar-]he, de n m  c:onselho superior discipl~oar da 
~nagistraturil jurticial ultnz~nitrina, clue, b ~irnilhnri~ I rlo que 
j6 ha  par.^ s magistratura j!ldicial do reiuo, exerqa yierma- 
nentcruente, jurilo tlo rni~liscrn da marinha, as fanc;&s curl- 
~ultivas Lintas vexes precisas para a classlfieecio. pro~noyao. 
aposenta@o e cont::g<:n, rle tempo clc servi~o dos mwgistr.idos 
e funccionarios jndiciaec. P tenha uma e&caz acq%o [nspe- 
t:tora e repressivn 5oht.c eases funccion.rrias. a heiu da rl;sc:~- 
plina e (la zubor.i.lt ![>c, hii:r;irchii'.r. 

Obedecem a este pensamento as principaes disposig@ 
d'este projecto de decreto, que por isso, gem aquelln alta 
institniq80, podedo parecer demasiado rigorosas, mas que 
Go de evid~nte e reclamada, necessidade. 

A primeira cantagem d'este regimento 6 revogar toda a 
iegisfa@o anterior em materia de organisap20 jtldiciaria do 
trltramar, pois se cornpilaram n'elle todas as muitas disposi- 
qbes dispersas sobre o assumpto. oonstituindo-se assim urn 
corpo unico e methodico de doutrina, hparte as disposipaes 
meraulenbe reguiarn~ntaree que ficam resnlvadds, ou yne t e6o  
de ser cstabelecidas. 

De testo, todas as nlais a1ter;lgacs introduzidas por elle na 
orgar~isagao actual jft foram Iucidamente expostas e prow- 
de~ltemente justifieadas, pelo meu illustre antecessor, no 
relatorio que precede a sua proposta de lei, em que s6 fiz tiio 
leves modificap6es yue npo carecelrr de explanitg%o. 

A economia, que d'essa proposh resultava, e que era com- 
putada em 12:565$000 rAis, nsto foi por mim apreciarelmen- 
te diminuida, apezar de manter Q actnal numero de juizes 
nas reIq6es de Nova C8a e de Loanda, porque transfiro para 
as corporapijes administwtivas locaes, como despeza obtiga- 
toria, os vencimentos dos juizes municipses, e foi extincta 
por decreto de 27 de abril de 1893 a comarca de Tek. 

E assiln me parece, que, se 7 0 s a  Magestade houver por 
bem approvar este projecto de decreto, e o regimento de jus- 
tipa que d'elle faz parte, prestara o goierno um bom servipo 
tis nossas prooincias ultramarinas no qne ellas Gem de mais 
precis0 para o seu desenvolvimento moral. - 

Secretaria d'estado dos negocios da marinha e ~ l t r a m k r ~  
em 20 de fevereiro de 1 8 9 4 4 0 6 0  Alztonw cdi, Brissae daas 

eves Perreira. 



DECEmZ'O 
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Tomando em considerapilo o relatorio do ministro e secre- 
tario d'estado dos negocios da marinha e ultrarnar : 

Tendo ouvido a junta consultiva do ultramar e o conselho 
de nlinistros : 

Usando da auctorisa@o concedida ao governo p l o  $ lo. 
do a r t i p  150 do primeiro acto I I addicional .;t carta constitu- 
cional' da rnonarchia : 

Hei por ban decretar I, seguinte : 
;Irtigo 1.0 E' approvado o Regimento da d.~i..ninzstrcyrio cl/. 

just* nus proz.imias ultrama.rinas, que faz parte d'este de- 
creto, e vae assignado pelo ministro e secretario d'estado do& 
nogocim da marinha e ultramar. 

Art. 2." E' declarado extensive & prooincias ultmuarina~ 
o codigo commercial, approcitdo para o continenbe do reintr 
e ilhas adjacentes pela lei de 28 de junho de 1888. 

$ lo.  Exbeptuam-se as disposi~aes dos arts. 16g0. e lti;3', 
no. 30., e do 3 3.0-do art. 164." do rnesmo codigo. 

Q 20 0 governo. ouvidas as esta~aes competenks, ir;i fa-  
zendo n'este codigo .as modificaqiies qne as circnmst~ancias 
especiaes das mesmas provincias exigirem, e tonlark todes a* 
medidas necessarias para facilitiir n sua execupso. 

&I$. 3" Na randgglnaprio dos indigenas de Timor, de 8. 
Thomk e Prinbipe, e dadcostas oriental e occidental da Africa, 
por delictos a que corresponds pena de priseo, pderao os 
tribunaes substituir esta pena pela temporaria dc tmbalhos 
pubticos remnnerados convenienten~ente app1ica:ldo-a eni 
harmonia cam as regi-as estabelecidas na lei penal. 

$ 'lo F.' o goceruo auctorisado a estabelecer para os mcspos 
indigenas, alein das penas comminadas no codigo penal e n'este 
artigo a de trahalho correctional de quinze dias a urn anno. 
nos &os e c o n d i ~ e s  determinadas em regul'qepto, e yue con- 
sistirti 'mi obri@@o 'de trabalha, sob a vigilailcia da policia. 
mediante salar~o 6x0, em ser~iqo do est,ado, ou q d q u e r  outro. 

$ 20 0 governo f:mA tambcm os regul.mentos necessartos 
para que todos esses inriigetas, quando detidos nas cadelas 
publicas ri ordem do jnizo competentc para seretll julpidos, 
sejam obrigados a trahalho devidapente remunerado, den- 
tro ou fora (la cacleia sob ,: v~gilatlcia policial. 

Art. C? SBO ext inct:~s as actnaeq juntds de jtlstiqa do ul- 
tranlar, passando as suds xttribaiqBeb, quartto aos crimes su- 
jeitos ao fdn, conlr~lllm, p:ir;t ;F jusrlc;a,s civis crclinarias, 
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e quanto aos crimes da cornpetencia do fdro milit&]-, para oc 
ronselhos de guerra, corn recurso, no estado da India e n't 
provin~ia de Macau e Timor, para (3 supremo conselho de 
justiyia militar de CBa; na.s provirlcias de Angola e 8. Thome 
e Principe, para o conselho superior de justiya militar de 
toanda : e na prov!nci,~ de Mo~arnbiy ue, para urn conselho 
superior de jostya mtlitdr, qile C creado com igual orga- 
nieactio e a* iiiesmas attnb11it;ijes do cotiselho superior de jus- 
tipa inilltar dt: I'oanda. 

$ unico. A ordem do process0 nos feitos crimes de jnsti- 
Fa inilitar, 11as provincias ultramarinss ate ao acto de accusa- 
~ Z O ,  serh applicado o que se acha dlsposto no codigo de jus- 
tipa inilitar appmoado por lei de 9 de abril de 1876. 

Art, 5O Sao extinctos o logar de procurador da cidade e 
a repartiqeo da procuratura tlos negocios sulicos de Macau. 

(3 l?  'I'odas as suas attribuicdes judiciaes, de que havia 
recurso, passim para o juizo de direito da wmarca, segnndo 
a lei cornmuill. 

Q 2: E' creado em Macau o logar do procurador adruinis- 
trdtlvo dos negocios sinicos. 

$ 30 Este prowr~ldor 6 equiparatlo para todos os eifeitos 
ao administmdor do concelho de Macau, teri6 nma scretaria 
ideuticil, o vencimento aiiual de 600$0~0 reis, e exerceri na 
communidade cl~ir~eza as attribuip~es po1itica.s e adminiskra- 
tlvas, que, noe termos do regirnerlto de 22 de dezembro de 
1881, competiam ao procuracc'or cloos wgocws siniros, assim 
como as judiciaes nas causas que, segul~do ease regimento, 
eram julgadas pela mesma auctoridade em unim instancia. 

§ 4". 0 administrador do concelho d,b Taipr e Golowane 
continu&ci exercendo, com recurso part o juizo de direito. 
ss attribuigks jadiciaes que Ihe commettia o art. 210 do 
rnesmo regimento. 

Art. 60 Sao extir~ctos os logares de curador geral dos s e r ~ i -  
p e s  e colonos nas provincizls de Angola e Mopainbiyae, pas- 
saildo todas as attribuigws, que pelas leis e regulamento 
em vigor lhes cornpetlam, a ser exercidas nos mesmos Brmos. 
dentro de cada eomarca, pelos respectivos delegados do proca- 
rador da cor6a e hzenda,. 

Art. 'i? E' extlricto o logar de esctivgo tios orphiioh (I:, 
comarca de Macau, pa,ssando as suas attribuiy&s a ser escrci- 
d s s  pelos escrivries do juizo de direito da con1;irc:i. trlecli;it~ct 
clistrtbuic;ao. 

Art. 8'. 880 extinctos o* cargos dt: thcsonrelro J~J t,trfrt. 
dm orphiios. 

$ 10 O dinhe~ro, metaes, pedras preciosws e i ~ ; t y ~ '  11s I J ~  !:red!- 



to dos orph%os, e bern assim 0s rendimentos dos beus que a 
ca(]a um pertencerem, seriio lii-1s cornarcas do ultramar arre- 
cadadoa, .i ordern dos juizes de direito n'um cofre a cargo do 
lecebedor da respectlva conuarca ou do d~strlcto em yue a 
comarca f6r s i tuad~,  sob a i~ispecq%o da auctoridade superior 
ile fazenda da, prorincia.' 

$ 2" No prucesso para. a arreoulsqao do dinheiro e valore~, 
<l- que tmta este artigo, e especliFo de nlandados de despeza 
observar-se-h20, nn ptrte applic<irel, es disposipBes dos art.' 
22v a $3 e 28'1 do regimento para a arreoadap%o dos bens 
dos individuos fa;lecidos nits provirlcias ultrannrinas corn 
herdejros preauluptivos ausentes d'cllas, approvailo pela cartta 
de lei de 22 de julho de 1885. 

3 3" 0 dinheiro. mctaes, pedras preciostits e papeis de credi- 
.o esistentes em poder dos actuaes thesourerros dos cofres 
,los orphAos, *ria trdnsferidos para o cofre a que se refere 
zste artiqo depois dc liyutddds 2s responsab:iidades dos 
:nesmos thesoureiros e lavrados os: competentes wntos de ba- 

vnes. Ian90 piira os etiFeitos ie, 
Art. 9? Siio extinctos todos os logdres de ajodantes priva- 

~ ivos  e de amallnenses d:~s cansermtorias do registo predial 
~ l t rarnar ino.~  

Art. 100 Sio extinctos todos os logares e o%c~os judiciaes 
~ l e  que n'esta reqimento se 1150 faya expressa m e n q ~ o . ~  

Art. 1 l? 0 govern0 f a d  e podera auctorisar os governado- 
~s das provincias ultramarinas a fazer os rrgulamentos 
necessarios par<& a execu9o deste decreto e do regimento que 
d'elle fax parte. 

Art. 1-2: Desde que principiar a vigorar este ragirnento 
fic~rd revogada toda a. legislaq~o auteriol- que r.cwair s o b  
materials clue o rnesm<, regimento abranze, e em geral toda i: 
!eg~slayAo 'sobre ~ orgnn'isap%'> jn:licisria,, e a d m i u i s t r a c k t ~ ~  
justiqn no ~htmrriaFI'$~e nio f8r espreasdmeute resa l~adx.~ 

Art. 13:' Fiw, revoga la a legislapwo em contrario. 
0 miuistro c! secretsrio d'estado dos rlegocios da marinha 

i. ultramar assim o ttinhd.elitendid:) e f a p  executar. 
P a p ,  em 20 de fevereiro de 1894. = EEI= ./b.,:o A12- 

lonio de Riisir/c da.s iVe.rc!.\ F'erreirn. 

' Sid dec de 13 dr  dezembro 1896 e ciec. pror,ineial n." 7% de 1 
Je julho 1896 corn as instrucqxjes que o companha~n .  

"id zr: 1%. 
' Foram tndavia rnaotklos e creados pmteriorrnente d~versos loga- 

:e.  c officios jndiciaes, como s(- verB no decilr~o 
0 regimento entron em esecuq;io n a  India t.m 5 de jonho d? 

180<, Vid p e t .  pro\, de 31 de maio d'zqjelle anno? 

-1tll~aiiristlw~iio tie J astiqa 
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ZbivisFio territorial 

Artigo $? As provincias ultramarinas portoguezas ae An- 
goia S. T!lomB e Princlpe, Mopambique, India e Macall e 
l ' imor tliv~dem-se, para ns effeitos da administrag2~ dr, jus- 
hip, em tres districtos judiciaes : 

0 de Loanda, corn a s6de na c~dacle de S. Paulo de Loan- 
da, comprehendendo provinoias de Angola 9: de S. Thorn6 
e Principe : 

0 de JIoyiimbiyue, cow a sede na cidade de Mquubique 
comprehendendo toda a proviucia do rnesmo uome ; 

0 dt: Kova GBa, corn a s6de na cidadc de Pangini, ccmpre- 
liendelido o estado da India, e ;: proviucia.de Macau e Timor. 

Art. ?! 0 district0 jildiditl de Lodnda divide-se em seis 
 orn narc as : 

A de Loanda, con1 a s+de da  ei&de de Loanda, colnpre- 
heradendo os concelhos de Ambrk, Barrit do Dande, Bkrfi do 
Bengo, Loanda, Novo Redondo. Encoge, Alto Dande, Icolo 
e Bengo, Zeam do Golungo, Jluxirua, Blassangawo e cam- 
barnbe ; 

X de Benguella, COIB a sBde na oidadc de Benguel!a. 
romprehendendo os roncefhos dz Egiti) (';+tnuibella, lletinirri- 
la, Dornbe Grilnde, Caconda, Quilleng~ies e Luceque : 
h de Moswmedes, cou~ a ,sede ria vjjiq dc Woss:llue(ies. 

 orup up re hen den do os concelhos de Mossamerlea. Luhango. 
Humpata, Bombo, Ha:lla, Gern'uos, e HtlrnLe : 

-A de Ambaca, con1 ;L sede e1n Cdctilo co~~plrhe~ir-lentio 0s 
co~~celhos de Dernbos, Golungo Alto, Xmktacw, Cazertpo. 



J)uque de Bragaya, Pungo Andongo, Malange e Tala Mu- 
gong0 ; 

A do Congo, com s sede em Cabind~, comprehendendo 
~ o d o  o distncto administmtivo do Congo . 

A de S. Thome, com a skde na cidade de S. Thome, 
i:omprehendeudo as ilhas de S. Thome e Principe e as suas 
dependencias. 

Art. 3 9  districto judicial de Moprn~bique, divide-se em 
wis comareas : 

A de Xogambiqne, corn a d d e  na cidade de Mopambique, 
comprehendendo o districto administrntivo do mesmo norne, 
aenos os territonos de Cabo Delgaclo ; 
-1 de LOLII-enpo Maroues, com a s6de na cidnde de Lou- 

renpo 3farques, coiriprehendendo o districto adrninistrativo 
do u~csruo nome 

,I de Inhambane, corn a sede na villa de Inhambsne. 
compreheudendo o districto adrninistrativo dn mesmo nome ; 

A de Quelimane, con] a sede na villa de S. Martinho de 
Quetiwane, comprehendendo o districto administrativa da 
Zt l~bei ia ,  menos os territorios adrninistrados pela cornpa- 
nhia de Jlogambique ; 

A de Cabo Delgado, con1 a s6de no Ibo, comprehendendo 
us territ.orios do antigo districto administmtivo d'aquelle 
nome; ,+ &a BeIra, con1 a s6de na Beira, comprehendendo os ter- 
ritorios adnlinistrados pela companhia de Mopambiqne. 

Art. 4" 0 districto judicial de Nova-Goa divide-se em 
oito colnarcas : 

A das Ilhas de Goa, com a sede na cidade de Pangim, 
eornprehendetrdo : a ilha do Tissuary on de Goa ; as ilhaf 
,rdjacen:es, 4 escepc;&o das freguezias de Santo Esteviio e 
SaroA ; as freguezias de Reis Magos, Kerul, Pilerne, Penhir 
de Francil e Saltdador do Mundo, do concelho de Bardez: e o 
concelho de Pondli, menos a aldeia Orgtio ; 
9 de Bardez. con1 a sede na villa de Mapuqa, comprehen- 

cirndo todo o concelho de Batdez, ;i excepqLo das freguezias 
de RevorA, AssonorA, Ti rim, Reis-Mag os, Nerul, Pileme. 
Penlla de Franga, e Salrador do Mundo, e o con,celho dr 
Per~~ern, n~e~ ios  as aldeias Alorna e Ibrwmpur ; 

ri r l ~  Salsete, tom :I ekde em MargBo, comprehendendo o 
coucelho de Salsete, menos as freguezias d t  Parod4 hssolnh. 
Cluucolim e Velim ; 

A r!e Quepdm, com a s6de en) Qai.@m, comprehendends 
os concell~os de Q u e p b ,  Sanguem e Canlicorla, as f13eguezia8 
de Parodk, Bssolni, Cuncolim e Yeli~n, (10 concelho de Sal- 

>ete, e a ilha de Angediva ; 
4 de Hichol~m, corn a sede na C'assabB de Bicholim, compre- 

i~endenclo o concelho desa~qaelim, as aldeias Alornrt e Ibram- 
pur do concelho de Pernem, a aideia O r g h  do concelho de 
Pondb, a s  freguezias de Santo Eskvso e Nnr0.4 do concelho 
:{AS Ilbas de Gow, e 3s Eregttezias de Revod, Sssonor;i 9 Ti- 
r im,  do concelho de Bardez ; 

A dc: Damgo, corn a d d e  na cidade de Damao, compre- 
he~trlendo todo o lcrritorio de Dam20, Pragana-Nagar- 
Arely, e a ifha, praya e cidade de Diu, corn as aldeias Go- 
%a!& e Simimi- ; 

A de lft~cau, corn a sede na cidrtde de Santo Nome de 
Den$ comprehendendo bclo o terr~torio portngnel, perten- 
c e u ~  a esta cidade, e a ilha da T a i p  e Colomane ; 

A de Timol; corn :I s6de m2 cidade de Dilly, comprehen- 
:leudo o t~rritosio portuguez da iiha de Timor, 
Art, ji! h p~oviocia ultramarinn de Cabo Verde divide-se 

5.m duas amareus : 
.A de Sotavenb, corn a sede na cidade da Praia compre- 

iiendo as ilhas de S. Tkiagc*, illaio, Fogo e B~-avlr, e os 
ilheus Seccos ; 
-4 de Barla.cento, corn a sde na viIla D. Maria Pia, com- 

prehendendo as llhas de Santo AntLo, S. Vicente, Santa 
Luziit, S. Nicolau, Boa Vista e Sal, e os ilheus Rranco e 
R aso . 

§ unico. h t a s  duas cornarcas mnsntinuilm perteacendo. 
pal3 tcdos os effeitos d t ~  administra@o da jjusti~a, ao di- 
s t r i c t ~  judicial de Lisboa, e fiea vigorando n'ella a legisla- 
~ i%o que for vigente na metropile qaanto ii constituiqh, j u -  
risdicpo e con~~etencia dos joizos yrocesso e ordern do 
serriqo judiciario, sendo alibs os respectivos magistrados e 
ampregadcrs judiciws considerados, para todos os effei- 
tos, conis fazendo p~te da orginlsa$~o judicial do ultra- 
?ll:ir. 

Srs. ti'! 0 districto nlilitar  la Bnir~r Portngueza cvnsti- 
cue, para s s  efieitos judiciaes, oma rronlarca mrn a sede ern 
Bolarna, e continlia -pertence:~do ao dlst,ricto jladxial de Lis- 
boa, mils cqn] a organisapo especial do decreto de 21 de 
main de 189% e as olodificaq6es ci'este regimento. 

Art. 7: Cad2 ulua clas ~vm:~rcas de lloaada e (3e S, Tho- 
me t e ~ u  dnas varas. 

A ~ L .  8" As com:ircas subdiv~dem-se err] jnlg,~dos rnnnicl- 
paes, e estes em fmguezias. 

5 unico. 0 numero. sede e nrea dos jtllgadoa, em que se 
s ubd iude cada co;li-lroa, s3o design;ddts jselo gnl err lador d:~. 

2 





Art. 200 0 s  procuradores da cords e fazenda s&o mbsti- 
cuidos nas suas fitltas ou impedirnentos pelo seu i~judante, se 
o tiver, e na falta on impedimento d'este pdo delegndo do 
procurador da corba e fazenda ua coinarm sede de relaglto. 
prestam juramento nas mrtos do presidente d'eate t,ribunal, 
e usam de heca no e x e ~ i c i o  da5 mas funq6es. 

6 nnico. Nas cornarcas de duas varas compete primeira- 
mentt esta suhstituic%a a0 intis: antigo (leierado do prmnm- 
rlor da cor6a e fazcnda. 

Art. 3ICI Em m,da relag- ha aim secretarjo, dois ajudan- 
tes. am revedor-contdor, u ~ n  official de diligencias e uur 
servent~e. 

6 l? 0 s  secretaries das relacaes e seas aiudanta e os re\ e- . . - -  

dores-cootadores ~ i o  norneadds I-italicianlente ~ ~ l o  po\.ernc. 
d'entre os incii\.iducts l~abilitados em concnrso nor: tc.~?nos do 
regulamento. 

$ Z? 0 s  o%ciaes de di1igencia.s sgo de livre nomeapo do 
governidor da provincia, onvido O. presidente do respecti\-(% 
tribunal. 

Art. 22.0 Xa sede de cada comarca, eexercendo jurisdicr8ci 
an toda ella, funcciona u111 rnagistrado judicial de I.* in- 
~tancis, denominado " juiz de direito". 

4 unico. Xas conlarcas de dwds vams ha nm juiz de dire;- 
to para cada oma. 

Art. 23.0 0 s  jllizes de direito de instancia do ultra- 
mar sLo de nomeap%o regia, e de serventia vitalicia; prestam 
juramento nas mgos do presidente ds  relago do districto; e 
ueam de beca c vara branca no exercicio das suas funcqaes 
publicas, e nos wctos solemnes a que n'ee~a qualidade assisti- 
rem. 

$ unico' Ps juizes de direito e respectivos substitutos daa 
coma.rcas que nao foren) s8de de relapilo, podem prestar jura- 
rriento perante o juiz em exercicio na respectiva comarca, 
f a  zenrlo-o assim constar, por certideo authentica, li presiden- 
cia da rel;qiiio do districto judicial e ao governador da pn)- 
vincia ou do districto onde o hour-er. 

' Sobre (cum)) officjal de d~ligencias, vid. nota ao art. 6 R . O  $ 1 " 
Sobre o concurso vtd. dec. de P maio 1891. 

Art .  'LAU 0 provimcnto dos logares de jr~iz de direito de 
illstancia do ultramar 8 feito pelo governo, precedendo 

clasetica$io nos termos do decreio de 18 de novembro de 
1869, d'entre os deiegados do pfocurador da cor8a e fazend~ 
e os conserradores (lo I-egisto predial das provincias altra- 
marinas, corn dois annos de servipo effective pclo menos. I 

Art. 25.u Os juizei: de clireito, nas suas faltas on impedi- 
rrteiitos, s8o s~~bstituidos l~elo conr;croaclor do registo predisl 
da cornarra, excepto nas coruarcas da Ind~a qaando o conser- 
vador nao for bacl~arel formado em direito, e excepto nas 
causas em que elle hoja interv~ndo n'estz1 qaalidade, oo ern 
que tenha outyo qualqner impediment0 legal. 

Q I ." 0 conservador amurnula u'este caso o servi~o judi- 
cial com as funcpaes do sell cargo; mas sc! a faIta ou impedi- 
mento do juiz se prolongar alern de trinta dias consecutivoe 
passa o delegado do procurc~dor da ccirba e fazenda a accumu- 
lar as suas funcy6es corn as de conservador emquanto este 
servir de juiz. 

$ 2." 0 gcvernador da prov~ncia, sobre proposta dq pre- 
sidente da relapso, nomeia annualmente para cada cornarca 
dois homens bons, preferindo bachareis formados em direito 
e as que tenham qualqller curs6 de instrncqa superior, secun- 
daria ou especial, para, pela ordell1 da saa nomeaplo, substi- 
tuirem o juiz de d~reito na falta ou impedir~iento do causer- 
vador do registo predial, mas somente em quanto durar esta 
falta on  impediment,^. 2 

4 3 . O  Nas cornarcas de duds varas, os dois juizes de direito 
snbstituem-se reciprocarnerite ern todas as func~ijes que por 
lei lhes s&o commettidas, accumulando n'esse c ~ s o  o serviqo 
judicial de ambas as varas. Mas se a Falta on impdimento 
de urn d'elles se prolongar por mais de trinta dias cousecuti- 
vos, 6 subst~tudo pels 'cortservador 430 registo predial da. 
conlarca. &: h o u ~ e r  simultaneamenk faita ou impedimento 
de ambos os juizes, accnmlila o conservildor o servipo de 
ambas as varas, sendo substituido pelo delegado do procur%- 
dor da corda e fitzenda no servipo da conservatoria ; e na sna 

' Tamben~ sioeandidatos L magistratura judicial do ultramar o? 
juizes municipaes de 8. Vlcente do Cabo-Verde e de MormugPo ooi 
termos do dec de 11 out. 1896, art  5.0 e art. 2.0 8 1 do deo. dc 
24 dez 1898. . 

A esses substitutos &o se deve ttxiglr diploma de encarte: vid, 
O f f .  D G. C. de 15 dezembro 1894. E podem ser propostos pel0 
juiz de dlreitlo qnando auctorisacio pel0 presldeute da relapRo . vid. 
port. reg. de 30 m a o  1894. 
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falta ou impeditnento B substituido por n m  dos substitutos 
norneados segundo o disposto no paragrapho anterior e pela 
o d e m  da sua nomeaqao. 

$ 4.' Na falta ou impediment0 de a~nbos os substitutos 
uomeados, sao cllamdos os dos annos immediatatnente a-lute- 
riores pels ordem da  nomeac%o , e aindd ns fitlta tle todos 
estes, nomea o governador da yrovincia p ~ s i ) . ~  idoneil que 
interinilrnente suhstitua o juiz. 

Art. 26.0 0 yue em qualquer ctso substituir o juiz de di- 
reito nos terrnos do artigo anterior exerce todas as athrihui- 
Cbes que por lei conrlxtiren~ a este magistr,tdo, e nos mes- 
mos termos. 

Art. 27.' Rempre clue os jaim de direito pissem a \ ard a 
i~lgum dos seus substitutos, asiulim o far20 constar ao presi- 
dente do tribunal da rela@ d o  districto judicial e so  gover- 
nador da prowillcia, ou do district0 onde u honver, expondo- 
lhe o motiro da suhtitr~i$io. 

5 1.' Ig-uses coiurnniiicaqbes 6 obri<pdo a fazer o substit.uto 
que por SUR 1-ez tiver de se fazer substit~iir. 

5 2.' Se 1150 i h ~  fizerern B obrigarlo a fazel-as o delegado 
do p r o c u d o r  da cor6a e fazendn por intermedio do seu snpe- 
rior hierarchico. 

Art. 38: PeTante e ~ d a  juizo de direito serve, como repre- 
seniante do ministerio publico, e Gomo curador geral em 
~ o d a  a comarLa, urn nragistrdo corn o titcrlo de zleleeyndo do 
proezcrarZor da cw6a e f~z8nda .  

Art. 29.' O provin~ento defiiiitiro dos logares de delegada 
do procurador d s  cor6a e fnzenda nas eorna.mas ou varas d o  
ultnmar, 6 feito pelo govern0 d'cntrc bacbareis formaldou em 
direito, fqne k n b a m  sido approvedm em concurso p,lra iden- 
ticos logares no continente do reiuo e ilhas adjdceutes. 

$ unico. 0 s  log-ues dc deleqado rlo procurador da. con%, e 
fazenda no ultrd~nar @em a natureza de columiss6es ainovlr7eis. 

,Xrt, 30." 0 s  delegados do prooamdor da corcia e fazenda 
prestam jummento nizs mBos do presideute do tribunal da 
relaqgo do districto jutlicial, e usarn dc heca nos actos publi- 
cos e durante o exercicio das suas funcybes. 

$ anico. 0s que ti\-erern de os subs~ituir,  e ainda os dele. 
do procardor da eor6a e fazeiida IVAS C O W ~ ~ C ~ S  que 138@ 

forem skde de reln$o, l~orlem pi-esstar j a ~ ~ r u e n t o  perante 5 
juiz de dlreito da comarca, fxzendo-o ;cssi:u consktr certi- 
dao a~ibbentica i p~esidencia da rela$o do ciistrido jndicial 
t: ao governador da proviuds, oia do distric~o onde 1 .  Boiiver. 

Art. Sf .O 0 s  delegados do proea~ador da coraa e t tze tda  
nzs  snap fa1t:is oa irnpedin?entos swn snhsfirniclos po:. pessoa 

idollea uo~neuda pelo governador da provincia sobre proposca 
do procurador da corba e fazenda. 

$ unico. Em casos de rnonlento, e elnq uan to o governador 
r~b providenciar, a noineapo B feita ad hoe pefo respective 
juiz dt. direito e para cada caso que occorrer. 

Art. 32.' Em cada. juizo de dircito ha cm regra urzr conta- 
dor-distribuldor, dois eser iv~es e dois officiaes cle diligen. 
cias. 

$ unico. 0 nurnero d'estes officiaec;, yixaodo o serviqo yu. 
blico exigir, pode ser alterado pel0 governo corn audiencia do 
presidenk da relaqao do districto judicial. 

Art. 33.' 0 s  escrivks dos juizos cle direi to s;lx, t a m k ~ n  
tabelliks de notas em todit a cotuarca. " 

6 unico. 0 governo, sobre proposta do governador dk 
pruvinoia em eoostilho, podti crew em c ~ d d  colnarca o llulnero 
de nfficios de tabellifies de not,ils clue julgar necessario, desi- 
gna~tdo a sdde e Area das Euacp6es de cada urn, f6m do julga- 
do clue for s&le d'essa comarca. 

Art. 34.' 0 s  escriv%es r30s juizos de direih e os babel- 
liaes de notm s~ nomeitdos d'entre os habilitfldos ern con- 
curso para esses logares na forrna do regularnento re- 
spectivo. " 

Art. 3 5 . O  Nos juieos de direito em yue for necessario 
baver.;t urn iaterpr&e norueado pel0 governador da proviklcia, 
e corn o vencimento que lbe for designado no orqamento pro- 
vincial. 

Art. 36." 0 s  oficiaes de diligencias &io nomeodds pelo 
presidente da rebpso do districto judlci.dl, sobre proposto. 
em lista triplice. do juiz de ciireito. 

- .- -.-r w---.-f-"- L 

Art. 37.' Na ~Bde de mda cornarm, e exercentlo jurisdi- 
c@o em toda ella: fnncciona urn tribunal conimerci.al de I.* 

I PocirLnlo esisa prop*& ser do r e e y t l v a  delegado nos t e r m ~ ~  
da port. reg. de 'SO lnaxo 1894. 

Tid 8 2.' do arn. 171. 
' Vid o art. 175. 

Tid dec. de 25 maio 1894 (a. 
" Corn rekpeito ao concul-o vid. Aec de 2 malo 1894, e wbre a 

nomeq,Fo de rtjudantes 6de ewrivaes e tabelliSes, vid. officio da 
D. G. U n . O  108 de 13 julho 1894 e oartm de lei n'elle citdw. de I1  
setembro 1861 c 9 abril 1867 



instancia. composto de urn president?, que :! v juiz de direito. 
de quatro jurados corn dois suhstit,utos, de ut~: secretario, (clue 
6 o respectivo delegxlo do procurador dh cl>r;iii e filzen:l I ,  e 
d'aquei!~ dos esmvaes de direito a qnetll o proccsso for 4 s -  
tribuido. 

.$ 1.' Xas cornarcas onde hoaver majs cle fiak !;LI<:~ de ilivei- 
to, preslde nm dos jnizes por tnrna i s  audier:ci:~s ord111nrja.s 
para o ex~ediente dos processoa comrne:c,laes pendentes nit 
comarca; e as audiencias tie usselitada sgo ferbas cm semunas 
,rltrrna.das, por cada urn dos rnesnlos ju i~cs ,  pira instruct:;kq, 
disc:ussfio e jnlgament:, das cansns distribili~ias :i .iraTa el11 que 
estiveren: servj ndo. 

$ S? N'estas conlareas C o jniz da vara o co~opletente 
pare os ac?os reltstivol. :i elf.i?lo, o?gauisa@i, e jurdlnentcr do 
jur j  coamcrciai, que fica serldo cou2mtirrr pura ambt., :ts. 
varas, e o respecti\-o delegatlo ilo proivurador da corba c; fa- 

r 0 llit9 ?LlltS 6enda e o secretario cio tribunal, sendo s:lb3titu:d 
fadtns e in>pdimerlto pelo da 2? viitil. 

4 3? 0 s  o%ciaes de d!lipnciits d o  os t3a comarca. 
3 -1O Todas as C ~ L I S ~ S  comri~erciaes s&o distrihuidas na 

?..% das classes de di~t~ribniqiio do julzo de direito. 
.irt,. 380 0 rectnsemlento dLie juradm c~ruuiei~ciaes 6 

feito pelo secrc-tario do ~-especti~-o tribunal, con1 recurso 
para este, e d'este pa.m a relsl@o do district0 judicial. 

Q I n  PRKI compor o jury commercial ser2,o reccnsesclos 
os negociantes porkupaezes rnatriculados da ccrnlarca : eimr se- 
gnrido loyar, se d'aqnetles nao llo~iver mlmero s~:fficierite, 06 

n8o ma~tricrtlarlos : e em terceirv Eogdr, ee o m  r.cfnelles e 
estes se :IAO p d e r  conlpletir o recenscijrnealto, os cidadsos 
uortngnezes ( j ~ e  t c ~ h a m  a s  iinbilicrt~6es littcr3rr;ie qrrc d i s  
pensarri a r-rraia de eenso, preferinclo os baclinreis iorn:dos 
,215 tlireito e 0s rluwcntu UI~!OPFS ~.1:01xtribuii~tes d~ cot~t~ibl l i -  
,to precli;lI o u  industrial. 

§ 2'! Feibo o reccnwan,etlto, o sury wiurnerc1~1 (: eiei~cr 
plos  recanseac!os, e olide os nio I:o~avcr em nuwern ~11peri01. 

doze C designddx!:, p!)r soxteio. 
Art. 3!1() mas mrnar(m ondc., I.wr hSt~ de p e s s d  irloneo. 

Kao for possii-el o ~ a n i s a r  o ~ L I F ~ ,  e e~ucjuanto n8o forbs%v 
as carrsas ~on~tnt-rciaeu c:eciciidax <It. direito e dc f,:c,to pelo 
jn iz  tie rli~eilo, mas segnndo o procese, cornmeri.i:ii. $ 1  t?r>rra 
!'"C?lrLw. 

' Foi tnnib:~: crendo nrn ;r~huunI commercfsI nu jn!p,~fJo ;!t. 
.?Inrul~~g?u art do d ~ c  tie 2 I iie~cmbro IS96 a16m (lo q17r csiatr 
.In fcs&irn da C0BLRi"C comn rxm q. Vicenk. do  Csbo'-k7erde. 

Art. 40.'' NA s6de de cade comarcir ha tlma conservatoria 
d o  registo predial de toda a 6rea da  mesma comarc~l,. 

Art. 41" U serviqo do registo predial e privatioumente 
Incumbido em cads cnmarca a Lim inagistrsdo dejloruiuado 
Cnn vl-zado? . 

Art. 42." 0 provilnento definitvo dos logares de conser- 
vador do registo predial 6 feito pelo govern0 d ' e n t ~  bhacha- 
reis fornlados em rlireito, que tenharn sido approvados em 
ixncnrso p r a  identicos Irpqares na uetropole 

Art,. 43." 0s lognres de conserva.4or do registo predral 
t % ~ m  a natureza de tornrnissiie~ nmoriveis. 

nnim Us jnizes dos estinctos tri1)unaes irdini~~istretivos 
~iistriutaes do reino podem, a seu pedido, ser rromeildos p:ma 
exercer em commisdo esks  logares. 

Art. 44.' 0 s  conslvadores do registo predial prestam ~ I I -  

riirnento na forma do artigo 3 0 . O  e seu paragrapho. 
-41%. 45.' Nas srlxs faltas on impdimentos os conselSc-a- 

dores do registo pwdial siio substituidos pelo respectivo de- 
J e p d o  do procnrador &a coraa e fazenda. 

A rt. $6.' 0 s  c n ~ ~ a e r v ~ i t o ~ e ~  dn repis t ,~ prrdia1 estsn, lr'easa 
qualidade, directamente subar,3inados ao procurrrdor rlc~ coroa 
12 f a 7 ~ e d a  junto da rela~%o do d~str ic to jndicial, e por inter- 
medio d'esze magis~ra(lo recehem as ordena e insLrucvijes do 
yovel-o relativas 30 exewiciicio das suas func~ijea ' 

Art. 47.O Em cad* urns das provinci~s de b n ~ o l a  e 2~Joyt1a- 
3lliq~e os delegac30s do ],rocurnrlo~ da cor8,t e f a ~ e l ~ d i ~  exer- 
rern tatnbem, dentro da sna comarzs, c sob a ifispecr,io im- 
rnediata do procurddor rla c o r k  e fazenda jurtto tla rela@lo 
d o  district0 as frll~cgrtes de cur~dores geraes dos serricaes e 
colonos. 

! Declarou.se nRo poder 0 coasatvabor do registo kiredla1 d.1 

cnmilrca de Sota.ventn. do Cabo-Terde, aocirrnnl.xr corn rl ex~rcio~r~ 
d r s  suas funcfles o das de tabellisen de notm nos termos do art  22 . 
do regalmentn de 22 de abnl de 1870 por n i o  vigornr all e s k  
\(i,-posip50io. (Off de4 fevereiro 1895. Bol. Off do Caho V?r& n o  ? ?  
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Art. 5 9 . O  A falta ou impediment0 simultnneo do juiz po- 
puler e seu substituto suppre-se chamando a servir os dos 
snnos anteriores, preferindo os effectivos aos substitutes, 
e os do anno lnais proxirrio aos do mais remoto. 

Art. 60.. Em crada juizo popular serve nm escriv80, 
nomesdo pelo gorernador da pmvincia. 

f unico. 0 escrivBo do juizo papular presta jaramento 
rlas m%m do sen juiz. 

S E C ~ ~ O  VIII 

Advogados e grorcuraclores judfciaes 

Art. 6 1 . O  Sb podem ser inscriptos para exercer a advocacia : 
1." 0 s  bachareis formados em direito : 
2 . O  0 s  que tiverem provisao de licenga para advogar. 
Art. 6 L u  Na presidencia de cada urna das relaq6es ha urn 

Iivro especial para a inscrip~go de todos os individuos habili- 
tados a exenzr a advocacia pernnte os trihunaes do respective 
districto judicial. 

Art. 6 3 . O  As licenps para advogar d o  concedidas pel0 
presidente da respectiva relapso. 

unico Da denegapsto de Iicenp cabe Jecurso para o pre- 
sidente do supremo tribunal de justipa. 

Art. 64.0 Para a inscripqxo dos hacha,reis formados em 
direito no Iivro dos advu~ados basta a apresentap& das sn:is 
cartas de formatun, em original ou pnblica forma,. 

Art. G.5.O 0 s  bachareis formados em direito podem exercer 
e advocacia perante todos os tribunaes de qualquer instancia 
ou netureza do districto jndicial em que estiverem inscriptas. 

Art. 6 6 . O  0 s  advogados de pro~isjio so podem advoger 
perante os trihunaes que funccionem na comarca ou cornarcas 
para que tiverem licenga. 1 

Art. 67." A licenpa para advogar sci p d e  Eer couoedida 
quando na respectiva comarca n8o estiver preenchido o nu- 
mero magitno do8 dvogados de provisao. 

Art. 68." Para advogados de provisao das comercas do 
estado da India sere0 dispensados do exame de habilita~80, e 
sempre preferidos, os que tiverem exercido a advocacia por 
dois annos nas cornarcas do circulo judicial de Mopambiyue. 

Art. 6 9 . O  0 numero rnaximo dos adcogados provisionarios 

' e ' Vid. port. r6g. de G junho 1594. 

6 de p ink  e qnatro nz comarca de Elhas de Gua, doze eu 
cada uma das de Bardez e aalcete, dez em cada uma das dt : 
Loanda e de S. Thomi e Principe ; oito em crzda i~ma  das dc : 
Bicholim, Quepbm, D:~mi%o e Mamu: seisem eada nmn das de ! 

Mopambique, Ben~aells, Kossamedes e GuinB; e quatro em 
cada utna das de Timor, Qnelirnane, Inhambzne, Lourenqo 
Marclnes, Cabo Delgado, Beira, Amhkn e Congo. 

4 unico. Este numero pide ser alterado pelo qoverno, ou- 
vido o presidente da relapto do districto judicial. 

Art. 7 0 . O  0 s  reqnerimentos de i i c e n p  para adcogar t6em 
de ser instruidos corn os secuintes docurnentos : 

1 . O  Certidao que prove maioridade ou emancipaqb; 
2 . O  Certificado do registo criminal ; 
3 . O  Attestados de probidade e rle born procedimento, pas- 

satlos pela corporapa0 e au toridades mlministrativas do con- 
celho; 

4 . O  Certjd~o, pasvada pelo delegado da comarca, de nRo 
estar preenchido o numero legal dos adoogados provisiona- 
T~OF.; 

5 . O  Certidao de approx7aqgo no exam de babil i taw para 
advopdo, excepb sendo bachareis em direito. 

Art. 7 1 . O  0 s  exames de habilitag80 para advogado provi-. 
sionario SFLO feitos na sede da respectiva cornarm, perante urn 
jury formado pel0 juiz de direito, que e o presidente, pelo 
delepdo do procurador da corba e fazenda e pelo conserva- 
dor do registo predial, e versa s&re nopaes geraes de direito, 
terrnoa e formliliclades de processo. 

Art. 72." Para a adn~issao 20s exames de habilitap~o de 
dvoqado provisionario no estado da India i: exigido o curso 
completo do lyoeu naciond de Nova Croa. 

Art. 73." A procisBo de licen~a para adoogar 6 expedida 
em forma de alrari, corn previo pagamento do &llo e direi- 
t3s devidos, e deve ser registdda'no cartorio do primeiro offi- 
cio da comarca. 

Art. 74." 0 adcogacio provisionario 6 suspenso : 
1.O Qnando yrouunciado emqn.into dorarern os effeitos do 

despaeho de pronu!~cia ou est'e n8o for reoogado; 
2 . O  Quando condemnado em processo de policia correccio- 

rial, em uanto durarern os effeitos d~ condemnacfio ; 
3." imquanto estiver interdicta dos seus direitos politicos 

011 eivis 
5 I.? Esta ~uSpend0 B ordenada e lrtvantndt ppor despacho 

do juiz ~ l e  direito, confirmalo pelo presidente d s  reldpXo do 
distrjc~o judicial. 

Q 2 . O  DJ despacho do jui-l, que nSo ordenar a suspensb 



ou n3io ~:levantar,~senrlo caso d'isso, ha recurPo psra o mesmo 
presiden te. 

Art. 7 5 . O  A licenpa de advoyar serh cassada : 
1 .O Sendo o provisionario coodel~lnado em process0 ordi- 

nario criminal; 
2 . O  Tornando-se, pel0 sen procedimento on  pelw sua iyno- 

rancia ou imperiaa, demonstrda por sells cscriptos, indigno 
do exercicio dlzs suas funcp3es. 

Art. 7 6 . O  A cass.tpao dd, licenga @ por desp.tcho fundamen- 
hado do presidente da relagao, corn previa aodiencia do pro- 
visionario e do ministerio puhlico, e pode~*A ser tambem pelo 
juiz de direito nos mesrnos termos. 

4 1.0 Do despacho do juiz dt: direito cabe recurso sem 
effeito ~uspensivo pard o'presidente da rebapiio. 

4 2 O  Da decis8o d'este presidente, cassando a licenga ou 
confirn~ando o despacho do jniz de direito, cahe recurso pvra 
o presidente do supremo tribuual de justica, m'ds so no effei- 
to devolutivo. 

4 3 . O  OR recursos s8o interpostos dentro de dez dias a mn- 
tar da intimapgo, dando-se em seguida vista do traslado dos 
autos por oito dias ao recorrente psra minutar e instruir o 
recllrso. 

Art. 7 7 . O  O esercicio da procuradoria judicial regula-ss 
pela legislapao vigente da metropole. 

CAPITULO I11 

Cornpetencia e at tribniqBes dos tribnnaes e 
fnnceionarios de jnstiqa 

Art. 7 8 . O  Compete 6s relapes : 
1 .O Conhecer, por meio de recnrso, das decides pmferidars 

em instancia pelos juizes de direito do respectivo distri- 
GtO judicial, on por arbitros, em todos os processos civeis, 
crimes e comrnerciaes ; 

2O. Conhecer dos recursos a cor5a inkraostos dos b i m s ,  
metropolitas, prelados, v i~~ i r ios  geraes ouAcle quaesquer'au: 
etoridades ecclesiasticas diocesanas. e daa relacoes ecclesias- 
ticas, sobre violeucia ou exercicio illegitinjo de funcpaes ; 

3." Couhecer dos recursos sobre embargos e arrestos de 

' Cumpre ter em qne a relapko de Nova-Goa julga corn@ 
tribunal de revista nos casos a que allude a nota ao art 9." 

cretados on confirmados pelos juizes de direito do dishrich 
judicial; ) 

4 . O  Rever as sentenyas proferidas por tribunaes estrangei- 
ros, e confirmal-as quando estiverem nos termos d ' h  ; 

5.0 Conhecer em instancia das decisbes dos juizes de 
direito nqe recursos das conservadores: 

6 . O  Conhecer clos recursos int~rpostos das decbdes dos tri- 
bunaes consulares portuguexes; 
7: Conhecer dos recursos sobre recenseamentu eleitoral: 
8.0 Julgar de novo as causas em revieta concedida pel0 

supremo tribunal de fus t i~e;  
9.0 Julgar as habilitaqbes ded~lzidas em causas pendentes 

de recurso, qnando forem ccnfessadm, e quando n8o admitti- 
rem ou n8o tivereru opposiqrto, bem como as desistencias, 
transacgbes, confissBes e outros quaesquer incidentea das 
mesmw mums; 

1 0 . O  Jnlgar assausas de reforma de autos que n'elles se 
perderem; 

11 .O Decidir os contlictos positives e negativos de jurisdi- 
cpao ou cornpetencia entre os juizes de direito ou entre as ou- 
trds auctoridades jltdiciaes de diversas cornarcas do mesmo 
districto judicial ; 

1 2 . O  Mandar suspeacler a execugio de decis&s contradi- 
ctorias nos processos que pewnte elles penderem, at6 iesolu- 
@o final sobre ambas : 

1 3 . O  C>onhecer dlts nullidades suppriveis e insnppriveis nos 
pmcessos u 'g lh~  pendentes, qualquer que seja a natlireza e 
formu do recurso ; 

14.0 Censurar por advertencia nos accordhs, e conde- 
mnar em cust<hs e multas nos tcrmos da lei, os jliizes inferiores 
e mais f~rnccionarios judiciaes do respectivo districto; 

15.0 Advertir, rnultar e suspender os advogados e pro- 
curadores jlidiciaes 110s termos da l e ~  ; 

16." Condemnmm custaq e ern multas, sendo caao d'isso, 
a parte que uLo for isenta de as pagr ;  

1 7 . O  Julgar as causas dos erros de otficio de todos os jui- 
zes de direito de instancia, e do rninisterio publico mem- 
bros junto d'elles e os crimes par uns e outros comrnettirlou 
dentm ou fora do exercicio dus skas funcgbcs nas cornarcas 
do I esputivo districto judicial ; 

1 8 . O  Julgar as acpaes de petdas e damnos propostas con- 
tra os juizes e n~embros do ministerio puhlico referidas no 
numero antececlente; 

19.0 Exercer finalmente todas as mais attribuipks design* 
das nas leis. 



5 1.O Compete b relap50 de Lisbos o conhecimento dr 
quaesqtier feitos pertencentes as relapdes do ultwmtr qutn30 
por suapeipao, ou por qualquer outl.o motivo nW tohover 
n'ellas os juizes sufficien tes para o ji~Ig.imento. 

$ 2.. A algada das r e l a p s  e de t;O~$000 rjis fortes, ~u 
1:500 rupias, em causa citel, qualqucr clue :<?,in tl r~atureza 
dos hens sobre qae yemar, e de pen rs c~rrtbccion~es ou espe- 
ciaes em causa crime. 

Art. 79." Aos presidentes das relap5es compete; 
1 . O  Julgar, como os outros juizes, entwndo corn elles em 

distribu i@o; 
2 . O  Manter a deceucia, attenpao e ordem nas sess%s, pro- 

cedendo corltra os que as offenderem ou perturharem ; 
3." Distribuir e dirigir os trablhos dentro do tribunal, 

de modo que cada om dos xnelnbros e etnpregddos d'elle pro- 
ceda corn 2610 110 desetnpenlio dos seos deveres ; 

4 . O  Manter a ordem e dirigir a ~ ~ S C L I S S &  nas confer en cia^^ 
apurando a final o veocido; 

5 . O  Informar o goveruo de todos os funccionarios de jus- 
tipa do district0 judicial que faltarem aos deveres dos seus 
cargos: 

6." Prover interinamente a serrentia dos officios do tribu- 
nal, de todos os mals de justips nas cornarcas que forem side 
dleIle, e o quantoo governo oa o governador ds provincia 
uao fizerem o prorimento definitivo ; 

7 . O  Dar irntnediatamente conta ao governo de todo o mo- 
vimento do pessoal judiciario, e ~nformal-o sen~estralrnente 
acerca do merecimento, Gracter e scrvipo de todos os fun- 
ccionarios de jnstiqa 30 alstricto ; 

8.O Fazer as nonleaqtes, dernissaes e propostas que por lei 
Ikes sso deferidas ; 

9 . O  Mand~r  tomar em lion, proprio o signal publico dos 
tabellilies de notm ; 

10.0 Conceder licenqas, por motivo justificado, aos empre- 
gados subalternos do tribun,iI, a t i  trinta dias interpollados 
em wda anno, corntanto que nso sejam utilis-ldoe f b r a  da 
provincia, prt icipa~~do-o ao governo por intermedio do go- 
vernador. " 

11.0 Assignar &s cartas e ordens que se expdirem pelo 
tribunal e que n80 forem por accordfio on nao pertencerem 
priv:ttivamente aos juizes relatores; 

1 2 . O  Dar posse e deferir jura~nento aos juizes, aos rnernhros 
do ministerio publico e aos empregddos suhalternos 40 tribu- 
nal, e deferir juramento aos juizes e delegados do procnrildor 
da corSe e fnzenda que horiverem de servir no respeciivo 

: li3rieto judicial; 
1 3 . O  Examinar os protowlos r livros de reqisto que 

secretario do tribunal d nbrigado a t.er: 
14.' Conceder nos ter~nos da lei, provisaes de lice~lp: 

para adrogar e mal~dar iascrerer, en] urn livro para isso des- :I 

tinado, os habilitados que pretenderem exercer a ;\dr ocacii~ :- 
~ e m o t e  09 tribr~naes do distr ict~ judicial: i 

1 5 . O  Fszer execnhar as leis, decretos e repulamcntos den- 
tro dos limites dns snas ;1ttribuig6es, procedendo contx:r os - 
infractores : 

16: Cumprir t,o~las maie obrigii@es clue Ihe s%o ao fo- 
ILern imposhs por lei 011 decreto do gos.emo. 

Art. 60." -20s yroeurarlm-0~. rl;! corAa e fazend:l colnpete ; 
1 .' Represe~irar o poder erecut~ro e especialmerrte a fa- 

~ c n d : ~  naclonal, perinte n relac80 : 
2." Prornover e responder o cjae For eonforlne i lei e ;lo& 

tllteresses pab1il:os em todos os termos e ir~cidentes doa pro- 
c:essos pendentes do tribnnnl, e em qnP o ruinisterio pohlico 
deva i~itervir como parte principal ou assistenbe : 

3.' Requerer a suspeusiio c a  reform:^ rle decisfies c.ollLr;r- 
dirtorias; 

4.' Jn terpor ns rect~rso~ conipetented dos accord%o.c;, sen- 
rrnpis ou despacllos que n8o forem confortl~es ii 11.1, n ~ s  
;:iuaas em qoc intel.vierern ; 

5 . O  Pron~orcr 11 coh~anqu cia6 inultil~ que forem r~r~postae 
aos litipintes, e o de quaesquer oatr;ts corn~ucnarlas pol lei 
u n  pretreito j~rdicinl p r  omiseat) ou mmmisni%o em qu~lyaer  
processo. 

6." Ecctxres do :ICL'OY~%O 011 sen ~ L ' I I ? ~  qne I I ~ O  co!ide~ntl:ir 
en] mult:~ a parte rencida ilnatldo o der:i ser. 

7." Vlgler que c>s dclcgadoa clo l i r o c ~ ~ r ~ d ~ r  (lit C O ~ ~ H  e fa- 
zeud:t e os conserv,tdores do regleto precliirl n%$ c:c)nlnr~~as du 
i1istni:b juilrciitl qac. ll~i's estiio in~~~~edfat i iu~ente  $ 1 1  hordina- 
tlos, e corn os climes directarr~etrtr sc concxsp ;n,i~rn, ~~tlrllprant 
toc!os os drvcl.es doa seus cayos.  

8.' Ih r f? tr,!lIslll ittit' itOa llleal>~ris f ~ l l ~ ( . ~ ~ ~ l l r l l ' l ~ h  ~ 3 t ? i h >  i lP  

ordens. e iustroc.c;6e:s coltrelrtentus I,tlnt ( I  dssen~pir~l~o dai: 
slias irttriboip3e~ e regular nndarucnto 11tt cldu~injstr;r(,-%o ju- 
11l~ia l  ; 

9.O D c ~  OII n1ii~3::r tonla?. :,s ~~~*o\- idc~~ci i i s  tjne coui~t'lrul 
iias sum attriboiqGea, quauda Il!c* t8oi~st;ir cine em cin,llqner, 
~irizo do dlstricto 1130 proseguc c.vm :I de\ ldit legctl,uaidirde 
: I ~ ~ L I I I ) ~  cans;L em y u e  o nlinrscwio pub!ica t j e i i ~  riitcrvir : i.. 
c!uat~do ~ e j ; ~ r n  aeceesil r i ; l~ outna qul: (?rtcdiiiil i15 F l l i l i  :it t,rl- 
I)nj@es, ~ol~cit:il-ns tlo goverlko. 
4" 



26 
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10: V i s i ~ : , ~  as cadeiaq civis da sede do trihuual e s~r- 
pe! iilce113er eun tod rs as c deias ciris do district9, r:pri- 
mix os ~ L ~ U S O S  e excesses IKOS ~arcereil-oij. ouvir as rnclrtnlaq6te.; 
cios presos e attentler iis stias y!~eixa,s cln:l~clo pod6r e forern 
jus t~s ,  promover o a~rdamento cle todos os processes crirnes. 
as remoybes (30s prcsos, e q n e  os reiis condeml~ados a. ('cab&- 
lhos puhi ic~s 011 degredo vao pal% as sr!x destii~os. ' 

i 1 . Y  .Requistar clos seus delegados e doe eonserr;i,lores 
00 yeglsto preC?i:11 directamel~te, e dos joizes de inscan :ia 
1x1~ irltermedio do p~sesidente da relac%o, Lodas as i11form.t- 
cbes, esclareciqeotos, milppas, docutueiltos e relacorios sobre 
on para tbjectos de set-vico judicial ; 

13.O Fazer as propostas que )nor lei lhes s8o deferidss e as 
y e  etlbenderem conr-eiii~n~es ao servico, e eil~ittir voto r 
.parever sobre todos os astssun~ptos de a d m i n i s t r a c ~  publicas 
ern que forem ouvidos on co~isultac?os pelo governo. pelo go- 
r.er~l;idor d$ provincia ou pelo presidente do tribuunl ; 

13." Ser chefes superiores do registo criminal do respecti- 
vo districto judicial, devendo n'essa qualid ade ter a sen cargo 
r, registo crirnin 1 rentral de qae tratx111 or artigos 3 . O  e 4 O. 

t: 0 ~ . ~ t t ~ ~ l o  111+b~~~,Lo  de ?I de agosto de 146.3, ,qw 
dhFbba pLbe-fica assim nlter,zdo. e evpedir aos wus delegados 
nas amarcas as necessarias iustr~~c@es e ordem para a boa 
execuqko d'esse decreto : 

1 4 . O  Sssistir a todds a6 sessoes do tribunal, e n'ellas pro- 
~llucer a exacta observslr~cia da lei; 

! 5 . O  Fiscalisar a e ~ e c u ~ g o  de todas as leis, clecretos, regu- 
ia~i~enios e ordeps ieglti~naa da auctoridiide publica, e como 
os funccior~i~rios de justica cuutprem os seus devcres, dando 
parts H O  gwernp dos ;~husos, faltas, erros ou incmivenientea 
que nola,~e&: 

I ti." Exercer juris&cc&o discipliuar sobre os seus delega- 
dos e sobre 0s consel kauorcs do respec~~vo tlistricto jud~cial ; 

17." Prornover ;I, forruac;%o e jillgamento tie todos os pro- 
cessos contra os di?iinquentes de que t r ,~ta  o l t O  17." do arti- 
go 78.0; 

1 8 . O  Informar se-te o governo iicerca do nlcre- 
cimento e qwalrdade do serviqo dos seus suhordinados. 

19." Esercer todas as mRts sttrihuip6cs qoe pol* lei s2to 
dad:is aos procuradores regios junto &ci relaq6es da metropo. 
le, na parte applica~el. 

' Vid. regnlamento das caddas c~vis  cl'e*te &ado ite 16 lulho 
1894. 

-' Vld. o dec de 24 3 y m -  

Art 8 1 .* 40s revedores-contadores incumbc : 
1.'' REVCIS t(:doc: os processes t' pnpcis ( 1 u d o s  juizes infe- 

-ric,res snbirenl :i rc lac~o  e cxamillar sc ho\~r.r exoesao na C O I I ~ . ~ ,  

dos emulu merttos, sillarioc; e cusfjits; fie ~l'elies se il~serirnm 
rnais peqds ou lavrarnrn imis termos do ~ I E O S  nccassarios : 
se catlii pia~ina tern o numelu, leg" de liuhas: e est* o dr 
lecras; se ha ~epetiyiiets odosas de plavras oil se fallaul 
rgece~sarias de  clue resultt: ambipultlade on obscuriridde ; se a 
irlnt 6 !>mi inttlliglre:: st. Ira illfur~r:?, falb;t q ~ t e  st. rleve emen- 
1181. U L I  repxrar, on 3 fizer restktuiy%o de f:osLas t: s:rhrios. 
rllarc,ir~lio <( nlarge;rr cr cllle eiiconirarem feito coritr:~ lei, e 
f,tzendo n u  p~vct.sso I I L ~  exposiykci de tutdo ao tribunal; 

2.0 Cotttar os emolumer~tnc, iis~i~rl3tul:1s, chancelfari;~~. 
s;llnrios, camitlbm, c u s t ~  do procesG e o tilitis que se ilerei 
#:i!llti~r segl~iido a respt-ctiva ~ a b e l l d .  

:4  faze^ ilquicla(;&s e detexlnitt:~: o valor dos herts e diver- 
tos para qile IF contwdorea t,ir.et*e:n con~petencin pclas leis (1. 
~ l l ~ ~ f e s s ~ l .  

i r r  82 ."  ..Lo+ .ieere:i~riot. das sel.\(.Oes e seus ajudsuces 
<onil'eLe : 

1." Itsvrar 110s feitoa toclos OR Lermos, :iutos, copas, i'ete- 
l.encla5, actns e cert'idfies, em confor;nidade das lei!: de prsces9o 
1: iias ordeus tlua ju1zc.s respi.r:ti~.os : 

I:' Vossar con! tiil~geccta as seiltellciiP. (.d:'tiw, ~ I ' I I V ~ S ~ ~ F  

c ordens cjnis 8wlsern (lo trll)i~nili : 
8.'' 3laurbr ;L c:or:La, derri,ro de crnc.c> C ~ I A S .  0s Feito'i tindo6. 

q l ~ e i i i r l d n  n8o estiveren~ ~ontittlos : 
4.0 Kepisttlr etu Ilvro p r e  isst, tiestinad~j :is r i ~ t r i :  14 ,,u- 

c.i!f.iat.s, q ~r;iac!c~ I,;: erem l4p;l.r en1 virtude d r  decisbes do 
tril)uual. 

5 . O  I'nit:!oser a ~ol)r:illy t. IY ' ' '+ '~~ ' I .  LO(~;LS 11s C I ~ S ~ ~ ~ S ,  CL~IO~LI-  
jnentos e salarios em 1111 tda act ju!xo. tni1P SO rlep:)is de t:ont;~- 
&a, uos feiws Glue tiverenl proccssa,Io: 

(i." ( ' ( ~ l l i l l ~ l ; ~ : ~  T I S ~ R  d0b dllt0.S b!)l l l~~l~Ll:  1103 t~l.il!oS ( i i l i  

:?IS (it. ~ I Y U ( + ~ S S D :  XIAO atritar articu1:~cioi. cot,ns, :rllegacdes ou  
: r~ iou t t~x  qnc- taao \.%[I ~ 1 1 1  S C ~ I I M  Jean!; 1.~spo~idp.1. piln rnnber- 
r,lr$n e u~;ilrc.rcif)iiici'~.~Ie ]I:.W'C"SO$ ~ O l l f i i t ! ~ O i  :i sila gumla. 
e pl~~ceder  ii (:obl-it:jc~ doh feitos cive~s e trtines na cooforrnj- 
dade dx Irt : 

;.Q dntlsgar. ao ~nin:sLerio p:~I~iico t o i i s ~  as c:arridoes yuc 
~ O Y  \bea Eorern exlg!d:ts Ir.,r': tiezi.m;1-:il~o di:s s:l:is oljri- 
g~iqfies 11:~ fjs(~~ltseiy%o t> :~e~~di i  pi111lic~i c (l:t :~dn~~t~~s t i . a i$o  
de j:wt,ti? r :  

b.J F'ol.niar c c.rrtre,orir 110 fiin tie t . c t la .  arllrn a<) !it'C!ni!~~llte do 
J I ~ I ~ ~ I I I : : ~ ~  L Y ~ S  ~ ! ~ : t p p ~ k :  t(:dcb2 >ts { . ~ D S L S  ( ~ I I L ~  sv 111~:ribttiram 





11%0 for providenciado; 
18.0 Gortceder tlos emprc,pados serts suh~rdinaclocl, at8 30 

d ~ a s  interpollados de licenqa, en] cad2 arlrlo. uleuos Ijilra stir 
da prorincia; 

19.0 Sl.sl)ender os escrh-ges e maia oficines I?P jilstiya, nos 
Lermos d3  !ei, corn recLlrso paril a relaqgo, d lrxh p.lrte ao go- 
\-ernador p,lra os etfeitus clo \7et~cuuento : 

20.0 Dar immediatalnente cotiLa HO P M S ~ ~ C ' U ~ U  Cia relaqiio e 
ao goveroail'or fia pyvincin ou do distrieto otlde o llourer, 
tle todo o ~ o i ~ i ~ n t o  d o  pessoal jndicix! da comarca ; 

21.' Proceder, 110s termos do regimmtc> ttpprovado por lei 
de 22 cle j l~lho de IS85 6 ilrrecadaqiio, administra~fio P 11qnl- 
ria~%n das herancas dos intl~r-~tJ no;: qiie fallrcerern n,a reape- 
tatlva c:omarcx, sern test,wmrt~to, e (:om l~erdeiroq presn!ngtiro~ 
,tnsel~tcs dac provirtc~as nitrarnariilas ; ' 

39.' Ex~rcer. toriil~ as 113~119 atrtrihni~t?c.s clue !lies foreni 
r,orornettidas por !el. 

5 1 9 2 s  r o m a ~ c i ? ~  c:)pitiies tle proi.ii~cia, flue ubo fortto 
.;dde dd relac;&o, e oiltle !loliver d i i a ~  var.is. 8 ao juiz c k  di- 
reito da p~imrir;i c111c col~il)ete ser mem bro cttr cunselhb do 
-oi.enio F. fiizer p r c e  do oo~is t l l~o  gore~.nnt ro. 

4 4." Exepumn?-w ecio rr." 21 os espolros tle \-alol+ ngo ex- 
tredente :1 :iO$OOO ~.i:is das p l n r ~ s  dos corpos dws narniqires 
tks provincias uitr;tmarlnzs, coja arree.dcla~:io c liquir?q%o 
i ~ ) r ~ t i n a a m  colnpekiuciu, segundo o decret,o :le S cle abrii dv 
:8!?1, ilOP ~onsbl!los ildlillrli~trdti~-os do5 l l l eh~~os  Corl)os. 

4 3." A iilqada dos juizes dc dlreito tle IJ. ill:it,~nc;:? e dt. 

li0$000 r6is fortes ( ou 150 ritpias ) i ~ a s  cans& clreis on corn- 
Incrclaes. c~i1wic1uc.r cjuc. i e j a  :t i:at>urc:<n 1-ie1~ S O ~ ~ P  quc 
\ crs11.err2, e rtc 1ga.11 qu;..u~in de oillt;! P t~ i ~ r t i  dtils ( f ~ .  pri- 

~01.?~~~101161 sep:lril(i<~ ( I ( [  ~1111~tili~ti THlrl'!lliC I I ~ S  (:atis I +  

r'rEtfil 11;tcS. 
1 rt. 85.' ( '< ) i~? l~e t~~> p1.1 !.at IS. an;erlrtt \I<)S ~ J , I ~ I ~ I I  N>S C O I I I I I ~ ~ I  - 

J;lia?s: 
! .' CcnLecer &as c ' : I : I ~ ~ ~ s  ~'o:11 ~r~e:.('ii~es de t o c i ~  ;I COLII:~; en : 
2." C l o r ~ ! : ~ ~ t ' r ~ ~ ~ s ~ ~  E O ~ ' I ~ '  p1ts;as .:)a y~c;venit-ntes dt. 

\?rr?;s f c !ti(& p o ~  n,& vioh (it. g uexa c.11 ,I : ru:~(?.o_se.~ pa ugriezes: 
3." Eselcer as ontr:rs il t t~jhlll~Brh ( ; i l i .  Iht-. f01'etri conimet- 

t ~ i f , ~ s  corilco t:r>~r;rnc.~c!al ? 11r;iis \C;S r~i-rcnutc's. 
9 111~i~O. -1 :tI~<ld>: r i m  1 l~!l~utlc%t?- ~ ~ ~ . l : > l i l ! ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ , c ~  I! de 20')$O~bO 

Kbl> torics7 (>I1 50'U ~ l ~ p l ~ l s :  
AI L. 8 f i . O  .O ~ I I T T  t :o~n~t~e~~c .~a i  (!T~I <,( SIP t t t t ~ ~ ~ . x ~ ~ ~ : > r  elIj to- 

dos 6s procdssoe em qne as p a r t e ~  pclr accordo o dispej~sitrem. 
4 1.' 3 0 s  casos eln que funccionarern os jurndos cornmer- 

ciaes, preside o ju jz de direito ao tribunal, instrue e ordena 
o processo, e resohe extlusirarnente todas as  questbes judi- 
ciaes, e conjnnckaaente cow aquelles todas as  que:fies de 
f'wto. 

5 2.' Quando 1x80 honver inter.;enp?o de jury, o joia de 
13ireito excree nos processes commerciaes, mas nos &errnos e 
applicando os ~.weceitos da legisiaqao cor~~ti~-ercial, as mesmas 
.it tribuiy~es que ihes c 3bnn no processo civll. 

Art. 8'7.' Aos conservaclores do registo predial incumbem 
todas as :~ttribuigcies e deveres clue Lhes d o  comrnettidos pe- 
10s regularnentos respeclivos, e csercer as  funccde8 de  auditor 
nos conselbos ile guerra couvoc~dos na s6de da cornslvs. l 

Art. 88.' Aos delegados do procurador da curcia e fazend,~ 
compete : 

1 .O K~piesentar  o p d e r  execotlvo, e especialluente a fazen - 
da  uacion;~l, perante o respectivo juizo tie direito: 

2." Promo\.er e responder o yue conforms 6 lei e aos inte- 
resses puhlicos ern todos os tennos e incidsntes dos recanoe, 
acgBes, et!xecuqbes e quaesquer outros faitos pendenles d'esst: 
juizo, e em que o mlnisterio publico dera intervir como par- 
te yrirlcipal on asslstente; 

3.' E'roruover a f o r m a ~ a o  e julgan~ento de toclos os praces- 
60s contra os deli nyuentes de yue trata o 11.0 12."Jo artgo 84." 

4." Promover a imposiqm rle peuas disciplinares aos juizefi 
m~lnicipaes e populurares e aos empregados j u d ~ c ~ a e s  da comar- 
ca em conformitlade da l e ~ ;  
: 5.' Interpor 08 recilrsos competentes das sentengas ou des- 

pachos que niio forem conformes li lei, nas causas ern que in- 
hervierem. 

G,O Pro~novcr  a cobrwnqa das multas que forem impostas 
aos r8us ou 1iLig;lntes 9 a de qilaesoner outrns comminadsi; 
por lei on preceito judicial por oniissiio ou corurnissao em 
qualy uer proresso ; 

7." Recorrer da sentenqa on despsclro clue ngo coudetunar 
em rn~ilta a parbe veticida quando o deva ser; 
8.' Vjgiar que os sub-delegados do procurador da coraa 

f::xeac!a, nos j~Igilr3os da comarca, qlle lhes e s t a  iniinedia- 
tnmente su&rdiuados, e corn os quaes directanlente se cor. 
respondern, cilmpram todoh os deveres dus sells cargos; 

9." Dar e t r a n ~ m i t t i r  a esses sub-delegad08 t d a s  as ordens 

' Sabre as fkucg~es  de auditor no impedimento do sub5titqto le  
:a1 do conservnrlor, vid..dec. de 21 set. 180% 



e instrncp6es convenientes para o desernpenho das &n:ls attri- 
huip6es e regular andamento da administraqAo de jastiga; 

20.' Dar ou mandar tomar a s  provirlenci:~s que couberern 
nas mas attribuiqdes, quando lhes coushr qnt: en] qualquer 
juizo municipal oa poplar  da cornarc? tlao prose,rrue corn a 
tievida ~qular idade alguma causs em clue o nlioisterio pu- 
hlim dew in ter~i r ;  e, yllando sejanl neresanrias outras qne 
:lxcedam as snxs attribui~Ges, solicital-as do jnlz de direito, e 
110 governador da prorincia por intermrdio do procarador. da 
faorbs e fazenda junto da relsqfioi: 

1 1 . O  Tisitar as cadeiws ciris dtl s6de da curn:lrcd, e super- 
in tender em todrle as cedeias civic? ds mesma crrcumscripy8o 
judicial, repr~mir os ab~lsos e escessos dm earcereiros, oavir 
1s reclamar6es dos presos e a&teildcr assuas qaeixas qaando 
r,uddr e fore~n jastds, plumover o andarnento tie todos os pro- 
;.essos crimca, as n.rno~&s dos presos. e qnt. os r6us conde- 
n~nados ;l trabalhov puBLi~oa on sb degreclo vho psra os scne 
~les~inos; 

I 2 . O  Req~iisitar dos anl~del?g~~c1os (1% eonbikrc;l directanlou- 
te, e dos jnizes munieipaes e populares yor i~jlermetlio do ju- 
lz de dveito, todas as j n f o r ~ ~ q & s ,  esc~arecimentoe, tr,:Ipps. 
rlocumentos e relato~ios sokhrc +,n pu~i okkjecto de ser\.iqo jn- 
c1ic.ial ; 

13." Fazer ns prop&:~s qne p r  lei lhrv D ~ O  deferidas. e a+ 
,luceentenda.em cona-enie~ttes ao s e n  iqo, e eiillttir rroto e pa- 
recer sobre ttoclos oa assumpto;.. cle adininistrac;.%o publim em 
que foren] oavjdos pelo j ~ i z  de tlireito on pt.I<~s ii~ctoridade,- 
;idministr,itir:rs on militares : 
14." Cueiprir e fazer eulcpnr rodas ;is ordens e iuetrt~. 

c96eu yue rewberem do procuiaclor d;i c o ~  Ccr e f,tzer~tl,~, orr 
par sen intermedin, solire objects de sen-lpo. 

15." ,~ssist,~r. a todits a s  artdieueins do trtbnnal. e ~r'c.ll:i.: 
irromover a esacta ahserrsnela~da lei; 

1 (;.(I Fiscal j~dr a execuqwo de todas iss leis. dec~?tos, r.e,rru!.i- 
mentos, orderis le~itinias da ailctoridacle pukiiea, e mrno oa 
iunccionarios de jiistiqa d21 corn;lrm almpreit: 08 sens dei eres. 
t ~ a n c i o  parte ao procurador rl:~ cor&a e fdzer~da cios xbnsos, 
faltas, 'erros ou Inconrenlentes que nuta~.em : 

17.' E~ercer us f1111c~bs ile suer~ t~ t r io  diuc; triltrl~laes mu[- 
merclaes n . eontomidade das leis; 

IS." Ter a seu cargo, soh a irurucdia~t (ii~ccqi%o c ii~sl~e- 
c g o  do ~ ) r~cu l ;~dor  de cor6a e f'tizelida, o registo crimiilal local. 
nos termos do ciecreto dc. 24 deaps to  de 1865, e do 13'. 13.' 
do ait1;io 80: d'wte regime:~to ; 

19.> E x e ~ ~ l - j u r i s d i ( ~ ~ i i o  (iiacipli~i:l~ ~ob1.c DY sub-dcIe~~~!~d;  

20.' Desempenhr todas as maic: attribuipaes que Ihes fo- 
rem incumhidas por lei. 

-21%. 89.O 0s curadores yeera~s dos servipaes e colonos sttr 
protecfores rlatos de todos 09 indit iduos, quer indigentes, quer 
intrdazidos de oubras provincsas portugnezas, de t e r r ~  avas- 
saladas ou paiA estranpeiro, que na respeetira cornarm 
fizeretn DU pretendei~m fazer contratos escriptos de presta- 
gno (3e serripos, de colonisac50, ou n~ixtos de c010nisapHo e 
c!e yrestap5o de sr~.vi~os.  

5 onico. Ao enrt~dor gem l compete especialmente : 
1.' Inte~ferir, pela fhrma indicada nos regulamentos, ntt 

oeiebra@o de todos os contratos de servjqaes e colonos a 
rpem deoem protecqgo ; 

4.' Fazer, sob sua responsabilidade, cem clue u'esses con- 
tratos se,ja~n ob~erv~tdas todas as disposipes que as leis e 
~epulam&ntos atatnem para esse fim ; 

3: Opyor-se li tvlebraq~o d'esses contratos qnaado encon- 
smr rasoes pelas quaes entetlcla yne niio deve consenLil-os; 

4.O Vigiar. por si, e pelasauctoridades que lhes Forem su- 
jeitss, rille ns ajustes selam fielmente cumpridos pelos patr6es, 
podendo proceder, ou mandar proceder por delepdos seus, 6s 
inspecqties que julgar necessarias ; 

5." Receber, directatnente ou por meio das auctoridades a 
qoem os regulamentos o incnmbem,as repwsentaqbes e quei- 

que corn lalaqBo 51 sua execuqgo forem feitas : 
6." Praticar os actos necessaries para fazer executare cum- 

prir todas as disposiptks prohectoras dos contratados, e corn- 
pellir os patriks e serriqaes ao cumprimento das obrigqtics 
que pelos regulamentos lhes Forem imposbs : 

7P Retirsr a approraqZo dada aos contratos, e prolnooer 
a sua resciseo, quando, pol, offensa das disposip6es legaes c 
d ~ s  regulamet~tos, para isso haja bastante ~liotivo ; 

8 O Finaimen& deselnpenhar todas ~s rneis obrigacaes t 
attribuipes que p la s  leis e regularnentos sobre o assumpto 
Ihe eompetirem. 

Art. 90." bos eontadores-di~trih~~jdvres compete diskrihoir 
c contar todos os promssos e papeis pertenvetttes ao jnizo 
de direito, e exercer as funcpaes de revedor em kodos os qtlr 
para este juizo vierem dos juizes inferiores. 

,4rt. 91: hos escriviies e officiaes de dilipencias dos jni- 
3t.s cle clireito incumbem respectivdmente, na pnrte appli- 

Declarou-se serem co~npeteutes para a conta dos fcitos commer- 
c~aes no Ultramar OR contado~es do juko de di r~ i to  Port. rkg. dr 
22 julbo 1893. (D. G. n o  183). 

5 



cavel, as attribuigtien que t6em identicos funccio~~nrios t i a  
relac;Ges. 

Art. 92.' dos  juizes n~~injcipaes compete : 
1." Preparar e julgar as ncqdes civeis para que tenhanl 

jurisdic$o terntorial. e qne n8o sejain da competencia dos 
juizes populares, onde os houver at6 ao ralor de (;O$OOO reis 
fortes (oil 150 rupias), qnalqtier que sejn a nacurwn dos beus 
sobre clue versarern ; 

2.' Instruir e julgar as acpes  criminaes para que tenham 
jurisdic@o territorial, e qne n ib  pertenpm a juizo especial, e 
em que as penas applictlveis forem, seprada ou cumulati- 
vamente, p r i 9 ~  desterro at& um mez? repreheuao, cen- 
sura ou nlulta ate urn mez ou a& GD$UUO reis fortes (ou 
150 rupias), quando a lei fixa a quantia ; I 

8.' Preparar todas as outras acg6es civeis ou criminaes 
para yue tenhan~ jnridtc$.o territorial, remettelldo depois os 
respectivos processes ri &e da comarca pasa serem julgadas 
pelos juizes de direito ; 

4.' Conhecer das execuqGes at& aolvalor de 60800 &is fortes 
(ou 150 rupias), salvo quando a penhora houver de -cerificar- 
se em bens immobiliarios, porque n'esse caso s e d  o processo 
remettido para o juim de direito, e ahi sguirti OR mais termos; 

5." Proceder a embargo de obra nova, ou li sua 1atificapOo 
cluando feito extrajudicialmente; 

6." Proceder a arrestos, qualquer que seja o seu valor, mas 
remettendo immediatamente os respectivos procesRos ao juiz 
de direito da comarca, quando forem de valor excedente d 
xl@a d'este rnagistrado, para elle os confirmar ou annullar ; 

7.' Preparar e julgar os inventarros de heranpas abertas 
110 seu julgdo, atk ao valor de 608000 &is fortes (ou I50 
rupias ; 

8.0 Preparar esses invental.ios, qnando for~rn cle maior va- 
lor, ate a determinayio da partilila, a qual, e todos os demais 
termos wsteriores, competem exclusivamente ao iuiz de di- 
reito dacomarca, para i u e m  o processo deve sef remeltido 
voltando, depois de findo, para o lulgido ; 

9." Proceder ri imposici"to de dllos ; 
10.O Praticar todos os actos do process0 civil, orphano- 

logico ou criminal, que llles forem delegados pel0 juiz de 
direito da coluarca mas que nso importem julgamento ou que 
nao respeitem & producpiio de prora em processo para que 

I Vid. art. 181. 
Vid. port. regia de 16 agwto 1891. sobre a mterpretaGo de 

*( preparar. D 

nao tcriam em qualquer caso competencia legal ; 
1 1 .' Tomar as providencias canservrltorias indispensaveis 

para evitar o extravio de bens que pertenpm s Ilkranpas ja- 
centes, n menores, nusentes oil interclictos, fazetldo lavrar au- 
to, clue remette~uo imn~ediatamente ao juiz de direito da  co- 
rllarca e dtindo logo Darte ao juiz e curador do menor oo itl- 
terdicto, quatido o houver ; 

12.' Prender e f:3zer prender os deliucluentes. 110s termos 
das leis ; 

13.' Julgnr as  musas de coimas e traasgressBes de postrr- 
rap municipaes wmmettidas no respectivo jnlgado: 

14.O Exercer jurisdic~sa disciplinfir sobre os em pregados 
de justiqa sells suhordir~ados ; 

15.' Conhecer dos recursos interpostos ilas juixos popu- 
Iares: 

16.0 Condemnar ern custas e em ~nulta, selldo caso d'isso, 
a parte veuuida que n%o for isenca de as pa,gar : 

17." Culnprir as cartas de ordem e premtorias de outros 
,juizes, yuaado ellas sejatn para simples ci tapo ou ~ntimacdo, 
ou ainda quando forem para outros ache on rttligencias, coin 
tanto yue rmpeitem a cauaas PIX que  teriilln competencia 
legal se cprresseru no seu julgado ; 

18.' Proceder, nos termos do artipo 28." do regimertto 
approvado por lei de 22 de julllo dt; 1885, d arrecadaqao e a 
todos os actos conservatories que forein necessarios para 
eritar o extravio dos hens de heranqa de individuos falleci- 
dos no respectivo jnlgado, sem testamemto, e corn herdeiros 
presumptirog ausentes das procilrcias ultramarinas ; 

19." Exercer o cargo de cliariceller do julp.ado, sellando 
~ndas  as sentenyas, cartas e papeis expedidos ou e11;:inaiios 
do jnizo rnunici13al. 

4 unico. Nas corniirca,s de duas czilas os procegsos que 
subirem dos ja i -m rnun~cipaes cst;io, corno tocios os outros, 
sujeitns I distribuic~o. 

Art. 93," 0 s  juizes mnnicipaes 1 6 0  t6eul aic;ada. e de 
todos os seus despachos e sentenpas ha recurso para os jrrlzes 
de dlrelto nos termos das 1 t . l ~  cle yrocesao. ' 

.4rt. 94.' Aos subddegados do procurador c!a corija e fa- 
zenda juilto dos joizos muuicipaes competem, relati~.anxnt< 
ao julgado, as mesmas attrlboiqiies e deceres dos delugados 
do procnrador da c o r b  e fazend~ jl~iito dos jnizos de ctiwito. 

Art. 95.' Aos escri~ &es e officiiie2 de diligencins dos jai- 
- -. -- - - - -. - - -. . .-- 

' Sobre a alpada v l r l  Q 4.0 do srt I:' e 4 2.'' do art  2 " do dec 
de 24 dez. 1896. 
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zos municipaes iucumbem respectivarnen.te, eel relacso au 
julgado e aos processes que forem (la cornpetencia d'essew 
juizos, as mesmas attribuigws e deveres que a identicos 
funccionarios dos juizos de direito. 

Art. 96." dos juizes populares compete : 
1.0 Couciliar as partes em suas demand:\., : 
2.0 Julgar ez @quo ef hono, e pels fhrma surrtmaria pre- 

scripts nas leis de processo, as causas civeis sobm bens mo- 
biliarios ou sobre damno a d  t ~ o  valor de 3$000 16s ou 7,5 
rupias, ara que tenham iurisdic90 territoriaI : 

3.0 gandar, de inieiati-n propria ou a. requeritnenta de 
parte, levantar auto de noticia de qualquer crime commettido 
na freguezia, menoionando n'esse auto todos os indicios, cir- 
cumstancias e testemunhas que possam escIarecer a justip, 
remettendo-o ;to juiz respective. 
4.0 Proceder s todos os actos e diligencias de processo pre- 

paratorio criminal, que lhes forem requisitados pelos juixes 
de direito ou mtinicipaes, on pelos agentes de ministdo pu- 
111 ico : 

5.' Prender e fazer prender os delit~qoentes, nos termos 
das leis ; 

6." Coadjnvar a manten@ da ordem na freguezia, pro- 
cnrando para isso prevenir qualquer rixa on motirn. 

Art. 97.' T)as decisdes dos J U ~ Z ~ S  populares d ha reairso 
p r  incompetencia, e x p o  de jurisdicgao ou offensa de lei, 
nos termos da.s leis de processo. 

Art. 98.' 0 escriv~o do juizo popular exerce perante e*te 
juizo, e qnanto aos actos e prqcesqos da cornpetencia d'elle, 
as funcqixa dos escrivries dos juizes municipaes, e mais a$ (39 

official de diligencias. 

-- 
CAPITULO I V  

Sessiks e andieneias 

Art. 99.0 As r e l a ~ h s  Gem duas &ess&s or din aria,^ por sema- 
ntt nos dias que por ellas forem designados no principic de 
cada anno judicial, e as extraordinarias qne o servigo judicial 
exigir, convocadas pelo presidente, e annunciadas tambem, 
pelo nlenos, com vinte e quatro horn de antecipaq~o, por 
editaes affixados it porta do edificio em que fnnccionarem. 

1 Niio se deve confundir o simples auto de noticia coln o corpo dr 
delicto: vid officio da D. O; U de 5 junho 1894, parte final 

Art. 100.' 0 s  juizes de direito, commerciaes e rnunicipa- 
es taem duas audiencias ordinarias por semana, nos dias do 
costume, ou, nso o havendo, nos dias designados pel0 jniz 
(le direito coln approvagso do presidente da relaqiio e devida- 
ruente annunciados, e as extraordinarias que o serviqo judi- 
cial exigir. 

5 1.' As audiencias ordinarias dos tribunaes commerciaes 
srio cornmuns com as dos juizos de direito. 

4 2.' Nos juizos populares ha so uma. sudiencia ordinaria 
por senlans. 

Art. 101.' Quando for santificado ou feriado o dia desti- 
nado para sessrio ou audiencia, esta terit logar no dia seguin te 
rxcepto se for tambem santificitdo ou ferittdo, porqne n'este 
caso nso haverti audiencia ou sessco. 

Art. 108.' As sessoes e audiencias sso publicas, excepto 
quando n'ellas se praticarn act% que pelas leis de processo 
secretos, ou quando ha discuss@ qne pode offender a decen- 
cia ou a rnoralidade publicas. 

1.0 .Is sesshs e audiencias, tanto ordinarias como ex- 
traordinarias, d podem comegar its dez horas da manh8 ; as 
itndiencias ordinarias dnram, pelo menos, ulna hora e as 
extraordinarias nso sso os juizes obrigados a prolongal-as 
por mais de seis horas consecutivas. 

$ 2.' 0 co~nqo  e fim das audiencias e sess6es s.20 aunnu- 
ciados por um official de diligencias & porta da sala (lo 
tribunal. 

Art. 103.' ho  juiz que presidir a sessso ou audiencia com- 
pete manter a policia dentro do tribunal e dirigir 8 ordenl 
dos trabalhos. 

unico. Para a manutenqrio dit ordem ou pira segnranqa 
dos reus p6de o jliiz presidente requisitar o auxilio da aucto- 
ridade administrativa, e da forqa armada por intermedio 
d'essa auctoridade, qne e obrigada a satisfazer taes requisi- 
q6es sob a sua responsabilidade. 

Art. 104." .Is audiencias ordinarias s%o destinadas ao expz- 
diente regular dos negocios forenses ; as extraordinarias szo 
para o julgamento e n~ais termos que nrio forern de mero ex- 
pediente das causas. 

$ 1.' dsaudie~~cias escraortlinarias podem ser nos lnesrnoa 
dias das ordiuarias, em seguida a estas, on mesmo sirn~ltane~i- 
mente, se o numero e a liatureza dos servigos o permittir. 

5 2.'. +'a audiencias ordinarias ass~stem todos os emprega- 
dos do juizo, para o que devem comparecer it hora designadit 
para ellas comegarem, sob pem disciplinar de 500 reis ,r 
lO$OOO rBis da rnulta ; its extraordinitrias s:i s;to obrigados a 
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assistir, sob mesifia pena os que them de interrir nos reslpe- 
ctivos processes. 

5 3 . O  0 s  emprepados a que se refere o pangrapho arttece- 
dente, quando se dirigirem ao juiz ou ao representante d? 
ministerio publlco, devem fazel-o de pi. 

Art. 105.' No recinto 011 logar reservado psrir o tribunal 
60 admittidos a towar assento, aldm das pessoa que o con- 
stituem, os advogados, procuradores, testetllunha,~ e cluaej- 
quer outras pessoas que forem judicialrnente convocadas. 

Art. 106.' De tudo o que se passar oas sessaes da rela@(? 
hvllarB acta o secretario. e serh ibssignada pelos juizes e mi- 
nisterio publico; do que se passar em rela~%o a cada proysso 
nas atldiencias ordinarias Coma~A nota o rapectivo escriv5c~ 
no seu protocollo, rubricado pel0 juie; do que se, fizer oas 
audiencias extrardinarias, se Iavrara acJa, allto ou termw 
nos processes respectivos. 

Art. 107," 0 anno judicial cotnega em 1 de janeiro 118 

Guine; em 1 de fevereiro. Tias provincias de Angola, S. Tho- 
me e Mopmbique; em 1 de junho, na India; e em 1 de aposto 
em Macan e Timor. 

$ IP S%o feridos os dias:de entrndo e 8 quark  feira da 
cinza, os dia,s de g a n d e  gala e os que forem declarrados ferb- 
dos por decmto e s p i a l .  

4 2.' &o Cle ferias os diss que decorrela desde o domingo 
de Ramos afA domingo da Paschoela, desde a vespers de 'Na- 
tal at4 dia de Reis, e os mezes de janelro em Angola, S. Tho- 
me e Mocambique; do n~aio, nil Iudia ; rle julho, em Macan 
(1 Tinlor : e cle dezernbro. na Goink. 

Beseres geries dos fiil~ceiomrios de jnstiqa 

&rt. 1@8." .% magistrahara judicial ultramarina, poska clur 
administrati~ament~e oujejta ao ~ n i ~ ~ i s t m  e semetario d'estado 
dos neg-oeiw de manr~lxa e altran~ar, e sos gover~p'adores das 
ymvincias coino delegados immediato~ cla adrnirristwy~o Fen- 
sra2 do estadq t; am p d e ~  indepr;.dente, inamaocbrel e res- 
p011saveI. 

$ 1P A indepe~tdencja c 1 ~  :nagsc~rltnxx judicial 8 eaclusi- 
vamente reskncba a m  a&os de jolgar e proprias de $2, t b  

eonsiste no liherrimo exerricio etas swab fnrlcg6es, S ~ I D  sa3e1- 
ta~go  a oatros d~rtaenm yue alS;to sejnlbr 0s que as lei3 imp6er13 
e a ccmscienci;l iarsy~rn. 
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5 2." A inamo~ibilids~de da magistratura judicial consiste 
em niEo poderem 0s que d'ella fazem parte ser transferidos, 
promovidos, suspnsos, syndicados, aposentados e dernittidos 
senao nos msos e pelo modo fixados nas leis. 

3." A responsahilidade dos magistrados judiciaes. peloe 
actos praticados no exercicio das suas funcpcies, 6 civil e cri- 
minal nos termos prescriptos nas leis, e exigivcl pela forma 
n'ellas declarada. 

Art. 1 0 9 . O  0 ministerio pi1 blico ul traman'no constitie ma- 
gistytura hierarchica, amovivel, responsavel e dependente 
do ministro e secretario d'estado dos negocios da marinha e 
ultramar. 

5 1.0 A hierarchia 6 a dos juizos perante que se exerce. 
$ 2 . O  A amovibilidade consiste em poderem os ue q exer- 

cem ser livremente pel0 governo suspensos, transferi os dentro 
da mesma classe, e demittidos. 

'b 
5 3.' A responsabilidade, alem da civil e criminal por actos 

praticados pelos seus representantes no exercicio das suas fun- 
cgaes, 6 directa para com o govern0 pelo cumprimento dos 
seus deveres, e pela observancia das instrucpws e ordens que 
receberem. 

Art. 1 1 0 . O  0 s  juizes e os magistrados e agentes do minis- 
terio publjco sS exercem a sua acqiio judicial dentro da area 
da circurnscrip~go territorial que respectivamente lhes for 
demarcada, salvo quando a lei determinar o contrario, ou 
qualclue~ commissiio especial do governo. 

Art. 1 1 1 . '  Pertencem, para todos os effeitos, ao quadro 
da magistratnra judicial ultramarina os juizes das rela~ties 
e os juizes de direito, estejam ou 1150 em effective servipo 
judicinl. 

$ 1.' Us julzps municipaes e popnlares nso pepertencem a 
este quadro, s;io rneros funcciorlar~os de justiqa, e so gosam 
das prerogati~as dos magistrados judiciaesquando incestidos 
d'essas f nncphs. 

4 2.' 0 s  procuradores da ~ ! r B a  e fazenda e seus delegados 
e os conservadores do registo predial das provincias ultrama- 
rinas constitaem a rnag~stratura do ministerio puMico ultn- 
marino. 

Art. 1 2 2 . O  0 s  juizes n8o podem commetter a outrem, que 
tido seja o seu substil;oto legal, e so quando legitimamenk 
impedidos, o exercicio da sua jur isdic~a.  

$ 1 .O 0s actos que bouverem de praticar-se fo13 da juri8- 
dicq5o do respective juiz sera0 por este requisitados, na formn 
das leis, aos compekntes juizes ou tribunaes. 

$ 2." 0 s  J U I Z ~ S  podem ~ncumhi~ aos magistrados, seus lnte- 



riores em hierarchia, dentro da hrea da sua jurisdicg80, a 
pratica de actos de processo, mss so dos que a lei auctorisar. 

5 3.0 0 s  juizes podem expedir rogatorias a quaesquer j~~ izes  
e tribunaes estrangeiros pela via diplomatica; mas so cum- 
prirso as emanadas de auctoridades estrangeira.5 nos termos 
e corn as formalidades prescriptas nas leis portugnezas e nos 
tratados internacionaes. 

Art. 113." Todos os cargos judiciaes do ultramar sao in- 
compativeis com a profissao de commerciante, e com quaes- 
quer outros cargos on commiss6es de eleiq~o ou de nomeaq8o. 
excepto os que por lei lhes forem annesos. 

§ 1.0 0 s  juizes das relacaes e os de direito, que optarenl 
yelo logar de par do reino ou de deputado da napgo para que 
f8renl eleitos, passam ao quadro da magistratura ultramarina 
da instancia a que pertencerem, sem exercicio mas. corn 
T encimento, para, finda a lepislatura, serem convenlente- 
mente mllocados, nos termos do artigo 5.O da lei de 23 d? 
novembro de 1859. 

5 2.0 4s  fnncqses de juiz popular s8o cornpativeis com as  
de qualquer cargo administrative de eleiqao, e corn a prati- 
c;i do commercio. 

Art. 114.0 A todos os juizes effectivos do ultramar, seja 
(pal  for a sua categoria, e aos procuradores da coda  e fazen- 
da B absolutamente prollibido o exercicio da advocacia. 

5 1." 0 s  delegados e sub-delegados do procurador da co&a 
c fazetlda nao podem advogar uas cawas crimes e commerci- 
aes, nem n'aquellas em qne tenha ou deva ter logar a it~ter- 
venyao ou assistencia do ministerio publico ou do curador 
dos servipes e dos orpkos. 

8 2 . O  0 s  ~qnservadores do registo predial nttoypdem advod 
a r  na rmpectivj~mmarca emquanto e s t i r e r~  ... ,z,,i~&-ndo a5 
foQcqW de juizes de direito, net? nas causas em quejh W -  

nham intervindo n'esta qua l~dad~ ,  L L ~ ? I  n ' a ~ u e h  em quc 
tenha logar a intervenqbo do ministerio ruullw vL8 do cura- 
dor geral. oa etn que se ventiiem questm de regist,o pred&E 
ou seu mtdknnento ,  uRo podmdo tambem, quanto a estas. 
= n'ellas interriel~rn, exercer f~~ncy(&, JL~dlciaes. 

g 3.O ,405 escnvses de qualquer jaizo e probibido advogar 
w s  causas cujos processes lhes prtcncem. 

Vid. officio da D. &JLd.eX&&embro 1595. 
--- " h s i m  comoos magistrados j n z ~ a e s .  tambek mdo m. p. snu 
absolutamente intelegiveis para vogaes cia-junta geral de provlncla 
eonselho de provincia e tribunal de cmtas. d esteEstado. D?c pror 
n @ 186 de 31 dezembro 1896. 
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Art. 11 5.0 Aos juizes, aos magistrados e agentes do minis- 
terio puhlico. e a todos os mnis enlpregados jndiciaes 6 expres- 
samentr prohibirlo : 

1 .O Residir fora da skde da srta c i r c n m ~ c r i p ~ h  judicial : 
2.0 Sonvocar, promover ou assistir a quaesqusr reuniaes 

ou manifestag6ee politicas na circumscripqBo j~idicial oade 
desempenhent as snas ~lt tr ihui~aes : 

3.O Exercer, corn reslJeito a eleicaes politicas e administra- 
tiva,s, nos l i  mites da soil c+irc.urnscripc%o, outros actos que 
n6o sejam n de vot,ar, e os que forem inherentes hs sllas pro- 
prias f unc~aes udiciaes : 

4." Dirigir, individual ou collectiraruente. ao poder execnti- 
vo, R corporaq6es 0ffiui:les e a funccionarios poblicos. que ngo 
sejam seus subordinados, lonvores on censuras : 

5." Ausenta,r-se dos seus logares ou deisar de exercer as 
suas funcqBrs, sem previa licenca, salt o caso de f o r ~ a  n~aior 
deridam~nte cornprovado; 

6.O D ~ i x a r  a comarca, s en  cjue teuha chegado a ella o sen' 
successor, salt-o o caso de doenqa devidamente comprovada, ou 
em rirtude de licenqa ou ordem expresaa do governo por con- 
reniencia do sen-iqo publico. 

Art. 116.0 0 s  juizes, salv:~ a iudepelldencia de seos actos, 
s8o subordinados hierarchicamente uns aos ootros. quanto 
aos deveres profissionaes qne a lei lhes i ~ n p ~ e .  
6 1." 0 jiiiz de direito exerct! jurisdicg&o diuoipli~lar sobre 

os juizes ~ltunicipaes e populares dasn,i comarca: mas eci pelo 
cfue respeita aos serviqos que lhes sejam imposto~ por lei on 
 egol lam en to. 

$ 2.O .Is partes poder2o. ell1 milterid disciplinar, recoli.er 
ao superior do juiz clue houver contmettido a falta rro euerci- 
cio das suas funcqaes: e irqaelle. ourido este, proceder6 como 
for de justipa, advertindo-o, intimtt~ldo-o a cr~mr~rir o sen tle- 
ver; ou applicando-lhe 21 pen:t disciplindr pard que ti\.er corn- 
petencia, conforme o caso. 

5 8 . O  Fica livre x acq%o popular, yurt pde rb  sel. 111te11t~da 
110s termos lepees cout ra os juixcs por ~witn. snborno, pecul:~- 
to ou concussso. 

Art. 117." 0 s  magistrados e agentea do  ~ii i t~idt~rio pli l~li~o 
110 ultlamar sao hier:~rchtc.a~nentc. subordirlados uns aos ou- 
t,ros. e todos ao lnir~istro e secretnrio d'estadr) (10s ne~orios 
la marinha e ultramar, c uo gu\-ernnrIor da respectiva pm- 
rincia. 

5 unico. 0 s  pculadores  du c o r b  e faze~ida exerceur 
iarisdicqao disciplina,r sobre os seus delegados e soh:,e os COG 

;erv;idores do registo predi:d do respectiyo districro. e os de- 
6 



legados do procurador d ; ~  cor6a e faxenr1,r sobre os sab-delega- 
dos na respectiva comarctl. 

Art. 1 1 8 . O  0 s  juizes das relapws e os juizes tle direito do 
ultramar so podem ser demittidos por sentenpa judicial pas- 
sada em julgado; e so podem ser t r  nsferidos, aposentedos 
ou collocados no quadro da magistrtltura judici,ll ultramari- 
na sem vencimento, a requerimento sen, ou colu wllunencia 
sua, ou por conveniencia do serviqo publico. 

g 1.0 Sendo a transferencia a seu pedido pagam a paws- 
gem B sua custa, sem direito a ~diant:lmento de qualquer 
especie ou ttjuda de custo. 

g 2 . O  Sendo por conveniencia do servipo publico a sna 
colloca@o no qoadro sern vencimento, ou a sua transferencia, 
deve preceder audiencia d'elles, do presidente da relap80 re- 
spectiva e da junta consnltiva do ultramar emquanto de outra 
f6rma n5o for legalment decretado, excepto no caso dos pir- 
ragraphos segnintes. 

g 3." Depois de quatro annos de exercicio na mesma co- 
marca wdem os iuizes de direito, inde~ndente~nente  das 
formal5dades prescriptas no pragrapho ankeedente, ser trans- 
feridos para outra quando as conveiiiencins do servivo o eri- 
girem. 

g 4 . O  Feita a classifica@ das cotwareas ultramarinas, est,a 
transferencia so poderh ser parit comarca de ighal classe, es- 
cepto se por escala ou promoyo coitber ao respectivo juiz 
comarca de classe superior. 

Art. 1 1 9 . O  0s juizes n~unicipaes podem ser pelo governo 
provincial transferidos a requerimento seu ou por convenien- 
cia do servip publico dentro da mestna comarca; e tanto elles 
como os seus substitutos sci podem ser demrttidos pel0 gorer- 
nador depois de ouvidos. e precedendo parecer do presidente 
da relap50 e voto affirmativo do conseIho do govertlo. 

Art. 120.O 0s juizes popuhres e seus substitutos so podeu 
ser demittidos, depois de ouvidos, pelo governador da provin- 
cia com audiencia do respectivo juiz de direito e da corpora- 
p a  administrativa loml, e voto affirmativo do conselho do 
governo. 

Art. 121." 0 s  empregados subalternos das relages, os 
wntadores-distribuidores, os escriviies dos juizos de direito, 
municipaes e populares, os tabellises de notas, os interpretes 
e os officiaes de diligencias dos juizos de direito e mu~icipaes 
podem pela autoridade que os nomeou, e dentro da Area 
da jurisdicpiio d'esta, ser transferidos a requerimento seu ou 
por conveniencia do servigo pnblico ; mas so podem ser de- 
mittidos, depois de ouvidos, por ahndono de logar, desleixo. 

abrlso de funcpBes, erro de officio ou mau procedimento. 
Art.. 122 O Todo o individtio. qne cstiver residindo no 

contineute do reino, qumdo for nomeado, transferido ou 
pro~uovid~ para qoalquer ernprego judicial do ultramar, deve. 
dentro de sessenta dias, a contar da pubIicag50 40 seu des- 
vacho na folha official, apresentar-st. pesso:tlmente ua dirc- 
cpio geral do ultra ma^. par2 seguir a b i ~ e r n  ao scu destino 
no diit e pelo meio de transporte qne l l~e  for ordenado ; e 
1130 pode adiar ou prolongar a viagern, r~em demorar a sua 
apresentaq5o pessoal a tomar posse do seu logar, a n5o ser 
por n s o  de forqa maior clue C obrirado a justificar logo qnr 
chegne ao ponto do qeu destino. 

5 1 .O Igual obrigag80 incumbe ao (lilt! estiver res~dindo en1 
qtlalquer das i l h s  adjacentes, ou em provincia ultramarina 
diversa d'aquella onde tiver de exercer as funcgbes do logar 
para qlle for despnchado, devendo n'este caso a sus apresenba- 
$50 pesso;il para seguir viagem ser feita a superior ailrtortda- 
de administratira do district0 ou (la proviuciii. 

s 2.' Se estiver residiudo na mestna provincia ultra~nar~tia, 
rleve ton~ar pessoalmente posse do logar dentro de quarenta 
dim, a contar da publicaq%o do seu clespacho na fo1h:i on Bo- 
letiln Offiaal. 

-4rt. 123.O 0 que deixar de cumprlr os deveres ou de ob- 
sermr os prasos prescriptos no iirtigo anterior seru ter pro- 
vado impossrbilidade p r  doenya, entende-se cjae reuunei;~ 
ao seu tiespacho, que por isso e declaracto sem effeito. 011 ao 
sen novo logar, e c por isso e~onerado. 

4 1 .O Provando esse impossibilidade. aquelles prasos po- 
tleln ser yrprogados, mas so por urn period0 tle tempo igual 
;lo dos nlesmos prasod, e sen1 que no fial da prorognc;xc~ 
~JOSS~I allegar qualqu,r desculpt dtt da~nor,,. 

$.2..t1 211, se a.. tenipo do despicbo ja for ulngistrado 
judrc~al do llltl'd~ldl', 118s~a tl'este C:ISO a0 qt~adro da  m q h -  
tratilra judicial da sua iastancia, sem exercieio lkeut \-ellei- 
ciu~elrtu, e com prejuizo de antig:~id,lcle, fica~ido i dis1)osiy:icn 
do gorerllo : e se depo~s. sendo noaleaslo ]jar., iogar cl l ie flu: 
It.1 lile cornpiha, nRo partir para esse logar ou niio tolllaI' 
posse d'elle deut~w dos pmsos dcs~g~~~tdos ,  cuteude-~t. clue 
~ ~ [ I U K ~ C I ~ L  iL Stlit ctlrreira, e serii p:)r isso esorierrtdo. 

Art. l 2 4 . O  Nenhunl tut~ceio~lar~o judicial do ~11tl.a itt.li 

pdtle estar altsente do sku logar sen1 Ilcettqa. 
1 1 . O  Se o hzer pode ser, pela auctoridade yuc tt noiilrBou. 

suspense 011 dem~tticlo, segundo o grzrn da cull~a. 
9 2.O Mas se for lnagistrado jndicial, pass1 ao ~ltlr\~ipi) 

:uccgtstrattllw j~ldicial d,i sua instancia, seln e.uerLrclo ne!b 



vencimento, e corn prejuizo de antigoiilsde, iimndo ii dis- 
posipao do governo a& obter now collo",n@o : e, qui~ndo 
reincida serh exonemdo. 

Art. 1 2 5 . O  Nenhum funccionario judicral pode ser demora- 
do na rnetropole sob qualquer pretexto, nem estar fon do sell 
logar exercendo fnncqses inherentes a outras cargos ou com- 
missaes, qwando a o  hnja lei especial cjne o permitta, nem 
accumular cotn os vencirnentos dos sens cargos outros yuaes- 
quer que a lei Ihe n b  consigne expressamente. 

&t. 126.0 0s officiaes e mals ernprerddos de justipa, 
alem das penas estabelecidas was leis de processo, podem por 
qualquer falta que colnmettam e que n'essas leis n&o esteja 
especialmeate prevenid:~.ser discipllnarmente advertidos, cen- 
surados e suspensos pelos respectivos presidentes e juizes. 

1.0 A adrertenciu consiste n'uma simples admoestaq;io 
nos autos, na acta da sessao, ou no protocollo das andiencias. 

g 2.0 censura 6 registada em-liwo competente e envia- 
da a nota respecti~a an presidente do tribunal superior. 

5 3.0 A suspen- n5o phde exceder a trinta dias, nem ser. 
irnposta sem prcvia audiencia do interessado. 

g 4.0 Nos wos em que o presidente ou o juiz entenda 
que o empregado mel-ece ~naior pena. assib o cornmunicar~ 
6 auctoridade que for competente para x impor 

Art. 127.0 0 s  magistrados judiciaes, e cts magistritdos ou 
s e n t e s  do ministerio publico, que, sent praticarem crime, ou 
t6;, ,,, dasos em que podem ser advertidos, multados e 
condemn'ados em custas pelos tribunaes superiores, commet- 
terem faltas que mostrem esquecimei~to e .desprezo da di- 
gni&ade e dederes do seu cargo, f icm sujeitos, segundo a 
gravidade da falta, B imposi$io de y ualquer das seguintes 
penas discipiinares : 

Censura ; 
2.a Reprehensao ; 

Suspensao temporaria. 
g 1 . O  ,I pena de censurd oonsiste iia reprova* do acto e 

na recommenda@o para que se n&o repita. 
g 2." 9 penade reprehensao consiste na esprobm@o forma1 

da f'alta comrnettida, e obriga o condemnado a comparecer 
perante o tribullal immediateinenbe superior para ahi ser 
reprehendido. 

g 3." A pena de=nsao, que pao yode ser inferior a yuiq- 
ze dim nem superior a sesseota, prlva o condemnado do exercl- 
cio das suae funcp6es e do vencimento total ou parcial, ou sd do 
vencimento, confo~.me for imposta, e en1 todo o caso importa 
o desconto, para todos os etieito~, do tempo por que dumr. 

45 
-- 

g 4 . O  -10s rnagistraclos e egentes do ministerio publ ic~ as 
penas disciplinares s%o impostas pelo woslerlro, ou pelo im- 
mediato snperior hierarchic0 do ar*~do logo parte 
no governo. 

$a5.0 Aos magistrados judiciaes estas penas so poderRo 
ser rmpostas pelo conselho superior da magistratura ultra- 
marina, que iegalrnente for creado no reino, e ua forma do 
respectivo regdamento. 

-- 
CAPITULO VI  

Art. 128.O 0 governo, sempre que entender convenieute, 
pode mandar instaurar, ou processo crilninaf ou previamente 
process0 de syndicancia contra qualquer magistrado ou 
funcciona,rio judicial que der cause a isso pelo sen procedi- 
mento, no exercicio das snhs funcqaes ou fora d'elle. 

5 unico. d mesma faculdade 6 concedida cumulativarnen- 
te aos governadores das provincias ultramarinas com rela- 
P o  aos funccionsrios de justipa que nRo forern magistrados 
judiciaes on do ministerio puhlico. 

Art. 129." 0 s  magistrados judiciaes do ultramar, a quenz 
o governo manditr instaurar processo crirnioal ou de syodi- 
cancia, ou que fol-em pronunciados em processo crime, em- 
bora nlo mandado instaurar pelo governo, e mesmo antes 
de transitar em julgado o despacho de pronuncia, passam ao 
quadro da rpagistrdtura judicial da sua instancia sem exer- 
cicio e coin vencimento de dois herqos do seu respectivo or- 
deoado. 

4 1." Se, depois de pronnnciados, o julgamento se demo- 
rar mais de seis mezes, os mesmos magistrados receberao 
sSmente metade dc seu respectivo ordenado. 

§ 2." Terminados os processes de syndicancia ou crimi- 
naes, se n'ayaelles se julgar que n;2o ha motivo para a accu- 
sa@o e n'este forem despronunciados ou absolvidos os ma- 
gistrados accusedos, sao collocados no Logar da su i  categoria 
que primeiro vdgar, nao sendo aquelle de que sahiu ; conta- 
se-lhes como de serviqo effectivo, para o effeito da antigui- 
dade e da aposentapao, o tempo que tiverem estado no 
quadro sem exercicio, recebem a parte do sen ordenado que 
durante esse tempo lhes foi descontsda, e passam a receber 
o seu ordenado por inteiro. 

Vid. dec. de 10 janeiro 1895. 



Art. 130.0 A syndicancia aos magistrados judiciaes sci 
p6de ser mandada instaurar precedendo cotlsillta alfirmati- 
va da junta, consultica do ultramar. 

g 1 0 s  syndicantes serso sempre magistl~a-ados judiciaes 
de hierarchia igual ou superior B dos syndicados, podendo o 
xoverno delegar am representante do mi~listerio publico 
paria promover pirnnte etles o que for de justipa. 

g 2.0 0 rnagistraclo syndicai~te prmdera de iuiciatiw 
propria, on a requeritnento do ministerio puhlico, de qnal- 
quer particnlar, 011 do syndicado, &s inquirigw, diligencia. 
e averiguapks que enterides conreuientes para descobrimen- 
to da verdade, ouvindo por escripto o s~ndicado sohre os 
factos de que e arguido e sobre os que resultn~.e~n ds  iuvee- 
tiga@Bo, e procedendo ern todos os actos e termos com as 
formalidad* prescrlptas was leis geraes dtr processo pard 
c:nws arialogos ; 

p 3." A spdicanc~a deb-* estar mncluida no pl-aso dt 
trinta dias ; e & extraordi~~ariament m e  exceder esse 
paso por ne~msidade de tnais dernoradils sveriguclq6es, pre- 
cedendo auctoris~fio especial do governo sobre cnns~alta 

, itffirnmativa da junta c.onsult,iva do ultramar. 
,\I%. 1 3 1 . O  0 p m e m  de syndicancia fecba ltor urn rela- 

corio circurnstat~ciado do  ~uagistriido syrldicante. coln m11- 
clusijes concisas e articuladas, sobre parccer funtiarueotado 
do respective ageirte do m~nisterio public+o, e, p r  interne- 
dio do ministro e seeretano tle estado doe ~jegoc;.los da m a -  
rlnlls e ultramar, e im~nediatamente ~.en%ettido au compc!- 
tente t,ribarniil, mu1 j r a fon la~~~~o  do yesidente da reiap&o, 
p.+ra abi seguir os termos prescrrptos nits leis de procem. 
- p u n i m  Tiwa eopia d'me pel.emr e d'mse relatorio + 

'sambem imrnediatamente remetticia .m rnin~stericb cla marl- 
nlla e a!.trdmar. 

Clireitos dos mapis trndm e fu~rceisiia rim dde jr~stiqa 

do ultramas para a magistratura judicial da metropole con- 
tinua a ser regulada pela legisla* vigente. 

Art. 135." Para o effeito da passagem d magistratura 3"- 
dicial da metropole conta-se o tempo de servip desde a d a b  
da posse do primeiro cargo de magistratura judicial que o 
requeqlte tiver exercido em qualquer das provincjas iltra- 
marinas; mas albm do tempo em que effectivameute exercer 
as suas funyijes, somente s i  considera cotno de effectiro ser- 
\iqo o t emp)  em que estiver impedido por doenpa, legalmen- 
te comprorada, se residir na respectiva provincia ultramarina, 
o tempo de licenqa a que se refere o artigo 1 6 3 ,  o que decor- 
rer desde a sua saida dologar, por nomeag&o, p r a m q i ~  ou 
transferencia, para outro, at6 & posse d'espe novo Igar ,  se 
esta for tornada dentro do praso legal. 

Art. 134P 0 s  funocionarios de judiya das proviucias ul- 
tramarinas, qne tirerem provirnento vitalicio e contribuirem 
para a caixa de apsen tq&s  corn a quota de 5 por cento dos 
seus vencirnentos, podem yer aposentados nos termos seguin- 
tes : 

4 unico. 0 s  fnnccionarios qne ja o forem i data da pu- 
blica* d'este regiment& sco dispensados de contrlbuir para. 
a caixa de aposenta@es, mas se n t i ~  contribuirem, so podez-b 
ser aposentados nos termos da legislapso anterior. 

Art. 135". A aposentagio pode ser ordinaria oa extraor- 
diuaria. 

Art. 136.@ SBo coudiq6es indispearsaveis pard s aposenta- 
ordinaria : 

1.' Ciricoenta e c i u c ~  anom de idade, e vinte de service 
eEectivo nas prorincias de Africa e ern Timer, ou vinte 
e cinco no Estado da Iudia e em Maczu ; ou doenga gra- 
ve incuravel que inlporte absoluta impossibilidade, p h ~ -  
sica ou moral, de continuar no desenapnho do cargo, seja 
gual for a su;~  idade, e quinze annos de serviqo effective na 

' Vid 0 cit ders. dde 3 0  jamxro 1895 ;dn p a l  fieaut compet.ind~* 
ao "- corrselho .upenor 6+ m g ~ s t r a t ~ r a  ~utlii:inl uItram?nrra . to- 
&a a6 a.%tribaiqjes que nor eb$e regrimento prtenemm :i '. J ~ U I L ~  cox:- 
4u:tl-1-a do xilttamar 

' Declarou-se continuar a ser regulada pela Iegislaqiito anknor  
ao reglmeeto de jus t i~a de 20 de fevereiro de 1894 a a p o s e n ~ ~  dos 
funccionarros judiciaes io ultramar, visto n8o exrstir ainda a caurtt 
de aposenta~6es cseada pel0 cihdo regimentcn . off. de 22 maio 1896 
(Bol. off. de Angola no. 251 



provincias de Africa e em Timor, ou vinte no Estado da 
India e em Macau ; 2." ContribuipBo durante cinco 2nnoe. 
ao menos, corn a quota legal para a caixa das aposentapaes. 

Art. 137.O ,I aposentapso extraordinaria e concedida : 
1 . O  90 funccionario, que, tendo yuarenta annos de idade, 

e lnais dez annos de serviqo effectivo nits provincias de 
Africa e em Timor, on de quinze no Estado da India e em 
Nacau, se impossibilite de continuar na actiridadt. em razao 
cle molestia 011 doenp n8o contrahida 011 acciclente ng,o oc- 
aorrido no exercicio das suas funcpaes ; 

2 . O  90 funccionario de qllalquer idade, yue, tendo mais 
de cinco annos de serviqo effectivo nas prorincias de Africa 
e em Timor, ou de dez no Estado da India e em Macau, se 
impossibilite de coutinaar na actiridade em rasao de inolestia 
ou doenqa contriihida no exercicio das suas Funqcies, on por 
causa d't.lle ; 

3 . O  h o  funcc~onario, que, independentemente de qualquer 
outra condiqao, se torne inhabil para o servipo por desastre 
que reeulte do exercicjo das S U ~ S  fuocpbes : por ferimento ou 
~ i ~ n t i l a q b  en? combate 011 lueta 110 desempenho do eargo : 
oo por molestia adquirida na pratjca de algum acto humani- 
t r i o  ou de dedicdqgo B causa puhlica. 

Art. 1 3 8 . O  A il~lpossibilrdade physlca ou moral 6 verificada 
pela junta de saudc navaI e do ultranlar, ou pela junta dt. 
snnde da respectiva provincia, con1 parecer fundamentado rlc~ 
chefe da repartip80 ou servi~o a que prtenqa o funccionarit. 
a aposental.. 

Art. 139.0 Para o effeito da aposentayao serd levado en) 
conta todo o tenllpo de semiyo puhlico. incluindo o servi~o 
mititar de l.a Iinlra, qlie pelos fnnccionarios judiciaes haja 
sido al~teriomente prestddo eul clnaeeyner outros logares do 
nl t ramar oil do reiao. 1 

Art. 140." Zos que :lntenon:lenw tiverem exercido empre- 
go publico na metropole e quizerem optar pela aposentaq8o 
eomo tuncc~onarios ~ndlciaes nltramarinos, se contar& unl 
anno por eada dols de serrico 110 reino, mas so p r a  o casts 
da aposeni a@o ordinaria. 

Art. 1-1 1 ." Senhnm fuliccionario que telllla tido augmento 
ou meIhoria de ordenildo. de promotgo, transferencia, reforma 
cle organisa~io de %rr-ico. on outro qclalqaer motiro. p d e d  

0 cempo de serviqo mmititdr tauto ua, ~netropole como no ultra- 
mar. conta-se ta~nbem para OLE effeitm da apwentagio dos fwcoio- 
na~ios e l r i a  das repJstlqDr? p n b l i c ~ ~  rto ultramar . Dee: de 28 fex-. 
lSY.i .  

4 9 - 
:-t~ aposent;ldo coln pensso correspondente ao seu ultimo OF. 
71e11ado seln o ter recebido durante dois annos pelo meno& 
,scndo nil A F r h  e e 4 ~  tin so^, oli ijastro anaos sendo na Indi,~ 
'c em BI:~can. 

4 H B ~ O .  pens50 &:I afrosentagao sera e n  todo o two 
ralculda ma proporGwo do ordenado tixado para esee fim na 
galxila jnn'tta qlianto aos m:ri$strados n'ella comprehendidos. 
Para os dewais faacciort~lrios regnlar6 cs nrdelaado da effecti* 
ridade. 

Art. 24" Aos fxxtimionarios jndiciaes qite tirerem servido 
.en1 diiwsrrs prov'incias u!tramarinas e eompntado o tempo 
rle servip em cadtl tima d'ellas p l a s  quivaleacias wguintes : 

Nos primeires ~7'aco anaos de sen-ico, am dia na 1frie.n e 
Timor, equisale n dois na IndCa e Macaa, ou nos primeiros 
rlez anms de ~ r v i p ,  dols dias tza M i a  e l%\mcau eqnicaleu~ 
.:I unl aa Africa e Timor ; 

Nos periodus posterioves ck aposeatapo, urn dk em Afris 
oa e T i m e  qu$ville a dia e meio na India e Xacan, e rice- 
versa. 

Art .  l*S." l\'o caso de aposenta~ao wrdinarin, a pensas do 
-al)osentado d igual ao \-encimento de categoria da effectiri- 
alade. mas nunca sttprior d quantia Be 1 :Y)00$0W reis. 

Ah. 144.O Nas aposenti~ciks esti'itodinsrias as pensoes stio : 
1." KQ caso do a . O  1,') do artigo I3i .O tle metade do ven. 

Y i111e11~~t nnsl aa~rnei2t.o de 10 tc:sto F ~ O C  anno de spy- 
\ iqo H i $ l i i s  do lnrnirno ali desigl~ado ate :lQS cluinze arluos. 
sendo na Africa e 7'i1nor, ou ate ~ I O S  viate selldo nn Xndia e 
.\.I;~can ; 

2 So caso do t1.O 8." do tn1es:no altigo de uaetsde do vea- 
cimento, corn avginmto de 3 p r  cento e por anno a :nais (I(* 
ariinimo ali desigmdo ate aos quiliae anmos, sendo IEI 8frir:w 
e Tinlor, ou ah6 aos r-inte sendo na lndia e i\lncatz i 

3." Xo mso clo tiS" 3 . O  do nnemo artigo, iguaes HO r-ellcl- 
rltenm de categorca da effectlr-~dade. 

Art, 145." Para os effeeitos da aposentst@o so he considera 
r) ordenado. ell u rencitncnto principal, corn ezclusgo dc 
g ra t i h a w ,  s a l ~ ~ ) l e n ~ e n h s  de ordeuado, ernolumeutos, aju= 
clas de cns t~ ,  :iugment;o par diuturnidatie rle servipo 013 ouL 
&leas retribai@es itcwssorrax. 

Arb. l 4 6 . O  d pens20 d : ~  a p e n t q t i o  uRo pode per amu= 
lr~olada ~ $ 1 1  qoalquei. outro vcuciu~e~lto ou yl'atlfi~t$bo p;c- 
yos peios cotl.es t lo Es&ado, y nilrldo da e iccnn~ula~~o i.esnltc. 
rjuautia superior oo igaal a que o fontciot~ario percei)er~a se 
(.or~tinuasse no serviqo ncti\ o. 

Art. 1.17." O fr~tir:c.:or~:irio t~posentndo i e ~ * d c  ;i i.txil'ecPlr.? 
4 



pe&o qnando seja condemnado ern algntna das penas n~aio- 
pes estabelecidas na lei penal, ou ainda en1 pena correcciot~aT 
por crime do furte, abuso de confianp, burla, receptac;ao dt: 
cousa furtada, ou roubada, falsidade cru attentado ao pudor. 

Art. I48.O 0 pagamento das quotas a caixa de apo- 
sentap6es serh feito por deconto nas folhat.~ on reeibos d(  
oencimentorJ de quwlquer natureza, e a sua imptrrtancia seri 
e n t ~ p e  n 'ma caixa como for preeeituado eto regulamento. 

g 1.0 A quota serh deduzida de todos os vencimentos fiso? 
on everktuees, de qnalquer nalnreza que sejam, excepto aju- 
das de eusto on abonos para despeza de jornada para rendw 
das casap das r epa r t ips  ou para despezas d'estas. 

2.0 A importanma das quotas pagas pelos funceionarios 
que se impsibil i tem antes de ter adqairido direito a, apo- 
sentaFo, set& restituida aos interessados, sern vencimento de 
juros. 

Art, 149.0 .% aposeutagFto p6de deer l w r  ou a requerime~r- 
to do intereaado, ou por iniciativa da tuctoridade que o no- 
rneou, precedendo n'este caso consci tta da junta consultii ;r 
do ultramar, 

5 unico. A aposentapm de ntagiatrado judicial on do ml-. 
nisterio pnblico, sern requerimento sen, deve ser precedid:r 
de voto affirmativo da junta couanltiva do ultramar, ou do 
conselho superior da magistratnra judicial ultramarina, que 
for legalmente creado no reitlo. 

Art. 150." 0 magistrado jndici>~l que, por debilitlade, 051 

por entorpecimento das suas faculdades, ou poractos pratica- 
dos no exercicio das funcqbes judiciaes, tenha manifestado nAo 
poder, sen] grave transtorno da administrag80 da justipi. 
continuer a exercer o officio de jalgar, mas que n8o estiwr 
nas condip6es legaes de ser aposentado p6de ser collocado no 
quadro da magistratura judicial da sua instancia, sern exerci- 
cio, mas con1 vencimento total ou parcial segundo as circuni- 
~ta~ncias, e sem prejuizo de antiguidade c aposenla$io. 

5 unico. A collocaqao no quadro e a diminnipso do venct- 
uento so podem ser ordenadas n'este caso com voto afirma- 
tivo da junta consultiva do ultramar, emquianLo por oratra 
f6rma niio for legalniente determinado. 

Art. I51 .O A antiguidade (10s rnagistrados judiciaes e do 
ruinisterio publico para os effeitos de precedeucia, honrds, 
prefereneia em igualdade de circumstaucias, ou quaesqner 
ot.tros previstos nas leis, contw-se desde a data do embarque 
se n8o demorarem por acto seu o acto da posse do seu logar. 
e compreheltde, alem do tempo de serviqo effective: o cle l i -  
I*rrtya por enferm~dade sendo gosada na provincia. 

krt. 152.O 0 s  funccioaarios judiciaes sempre que comple* 
rem cinco :knnos de residencia continua em qualquer cargo 
publico w nltrama~, t6em direito a gosarao reino seis mezes 
d e  licenqa, durante as yuaes s e r k  eh rzdos  doveu vecimenLo 
d e  categoria p r  inteim. 

4 3.0 0s qne cornpletarem nos lnesmos termos sete annos, 
~%em dircim a um wino de 2iceqa ern iguaes condiq-s. 

g 2 . O  dsta licmqa conta-se da data em que o fonccionario 
chega* ao contineate ou ii ilha adjacerrte a que se destina, om 
desde qae deixoa o execicio do seu;cargo sew demc9ra.r por 
act0 .sea a riagem para o reino. 

4 8;U OY funceionarios, a quem for concedida esta licenp 
%&en% direito a trc.asporte de vinda e ida por conta do estado. 

g 4.- E&a licenpa, n.%o sera lev ad^ em conta no tempo de 
servipo aos magistirtdos judiciaes. 

Art. 1532 Nenhum funmiomrio judicial do ultramar pode 
~ b t e r  na pt'oviwia a qne pertence mais de cento e oitenta 
dins de lieenpa pam r i r  ao reino por motivo de enfermidade. 

Art. 354.0 ,4 nenhum fuuccionario judi4al B permittido 
gosar seguidamente, fora da provincia onde tem de exetcer as 
luncpm de sell c,tgo, mais ae tpeeentm e sessenta dias de 
licenpa por motivo de enfermiditde. 

1.1) 0 s  que ainda depois d'esse t e m p  n8o poderem por 
.buss enfermidades regressar imrnediatamente d sua respecti- 
.ra provincia, sergc9 aapsenkados quando pela sua idade ou pelo 
seu tempo de servip o poderem ser, ou, no caso contmrio, 
ser8o exonerados por impossibilidade physica, basta.ndo Pam 
gualqner d'estes procedimentos o parecer da jnnta de' saude 
llaval e do ultroqtar, 

9 2.O 0 s  magistracies judiciae~, qde, no caso do paragra. 
pho anterior, n8o podereln legalmente ser aposentados, nenr 
passados a magistratura judicial da metropole setgo ~ o l l o ~ a -  
dos 120 quadro da lnagistratura judicial da sua instancia, sen! 
exercicio nem vencimento, mas sern prejuizo da antiguidadc 
e aposentaplo, 

Art. 155.0 0 s  que vierem ao ibeino com qdalquer hxxI$i 
t~ao motivada por enfermidade, I I ~ O  podem em caso algum, 
ainda que no reino obtenharn licetipas pel0 parecer (la junta * 
dc saude, estar ausentes dos seus empregos por mais de centu 

Vid. port. prov. de 14 lnaio 1894 



c oitenta dias seguidos, ou por mais do yuc o Lelnp,, (fa I;-- 
eenpa a que t&m direito p l o  artigo 152.O 

5 unico. Terminado este praso, sao obrigados, sob pen;l 
&e demislo, a partirpara a respe6tira proviracia uItraaxari11~1 
no dia e pel0 mb de tra?sporte qnc IIm foi*ail onPe~radoa, 
salvo v c w  em q w  a dernora pn nretmpofe sej:~ m*kiwrl:~ 
por doe- colnrprovada pela j o n h  de wade ; w ~ H ) I ~ I D  n'este 
e m  a &mom se proIol~gdr mais de cetmto e oitenta dias, st. 
pm"derA corn dles cmno diyipBem t>rs gg r .<) e 2." do al-tip(> 
anterior. 

Art. 156." b coacessb & licenpas re$stada~ aos f~nccio- 
narim judicirses do ultramar, e regulada pelo d a t a  de 9 de  
jnnho de 1892, sendo applicdvel aos presidentes d a ~  relap&s- 
e aos procuradores da coda e fazenda j ~ t t r t o  d'elhs o clispst(h 
BO artigo 5.O d r e w  demeto. 

*trL. 157.0 Os vencimentos dos jnizes, representantes do 
Ginisterio publico, conservadores do registo predial, e mais 
fuccionarios de justipa das provincias ultramarinas, b o  w 
.yue coastam da tabella annexa a este regimento. 

g unico. 0 vencimento d w  juizes munlcipaes conatiti~c 
despeza obrigtoria da respectira mmara ou j~lnttl i1luni- 
cipal, 

Art. 158.0 ,item dos seus rencimontos legaes, os funccio- 
!larim de jus t ip  & Gem direito a reoeber, pelos actos clue 

' Vid. esse dec. adisntnte. 
? Em dec. prov. de 1 out. 1896 form attribuidos 6, fazenda pu - 

blica os vencimentos do juiz lnunicipal da Praganii. Scando isentit 
d'aqueue enodrgo a respectiva municipalidade emquanto 1150 me- 
lhorarem as sum condiqBes finance~ras : mas. posteriormente, outro 
dec prov. n: 21 A de 1 fev. 1897, que deu uova orgauisapao it0 ser- 
viqo rural e fiorestal da mesma Pwgan;r. trouxe entre a seguinte 
dispasi* : 

<<Art 54: 0 s  rendhentos da commissjlo lnunicipill da Pragana 
provenientes da concess%o dos terrenos feita pelo presente decreto. 
serge por ella espooialmente applicadas t seguhtes despesas : 

1: Pagamento do ordenado do jnlz municipal do respeotivo jul- 
gado a contar de 1 julho do correnve anno. 
6 ........ . .a a......., ' 4  ............................ . . ... ...... )) 

Quanto ao vencimento do juiz de Xormugao. depois da reorg;- 
nismo d'esse julgado por dec. cle 24 dee 1X98  id clec. de 11 out 
1795, arL 4.* 

pr<tcic;lrern, os elnolumentm e salarios constantes das res- 
pectivas tabellas, vizentes na metropole. 

g unico. 0 s  curadores geraed de serviqaes e colonos rece- 
I)er&o, pelos ados yoe praticarern n'essa quaIida.de, os ernolu- 
rnentos fivados por lei, sem direito a rnais ncnhutna grittifi- 
ra@o, ajuda de costoon outro qualqner abono do estarlo 
ou dos interessados. 

Art. 159." 0 s  Funccionarioe de justipa s i  teem direito a 
rember todos os seus vencimentos emcluanto estiverem exer- 
cendo effectivamente as f unqipBes dos seus cargos. 

;Irt. 160." Quando os funccionarios judiciaes ngo exerce- 
rem por qualquer motivo, os seus logares, os respectiros ven- 
cintentos de exercicio s%o abonados aos que os substitnirem. 

Art. 161.O 0 s  e~uol~~mentos e salarios judiciaes s6 podem 
ser recebidos pelos que praticarem os actos a que correspon- 
dem. 

-4rt 162." 0 s  funccionarios de justip t6em direito a re- 
ceber o seu ordenado ou vencimento de calegoria por inteiro, 
ainda quands estejam impedidos de exercer as suss funccoes 
por doenylt, comtarjto que esta seja legalmente comprovacia, e 
que residam na respecttva provincia ultramarina. 

Art. 163." NRO sendo p r  n~otivo de enfermidade, a ne- ' 

nhurn funcciotlario de justipa e permittido gosar em cad% : 

anno mais de trintxa dias de licenptl corn vencimenbo+ 
8 nnico. Esta licenpa so pbde ser ctracedida pelo goverha- 

(lor da respectiva provincia. 
Art. 164.O 0s funccionarios de justiqa que sahirem da sua 

respectiva provincia, com liceqa tuotivada por enferrnidadp 
e co~lfirmalla pelo govenlo, @ern direito a receber Imr inteiro 
o sell veneinleuto de categoria, durante os prirneiros sessent, 
dim de licenqa. 

$ 1.O Se esba. l icenp exceder sessenta dias, paqsa o funccio- 
oarlo a receber someti te dois terpos Cease venciinento. 

s 2.O 0 abono e de rnetade do vencitnento de categoria, 
(luaudo a mesma liceapa exceder cento e oitenta dim, e cessa 
completamente passados trezentos e sessenta dias de licenpa, 
emquanto o fi~nccionario n5o ernbarcdr lyitra a ])rovil\cia ~1 

{lue pertencer. 
Art. 165." Oe funccionarios de justiqa, que salreln da s u ~  

proviacia, corn licenpa ngo motivada por enferwidade, n2to 
@em direito a vencimento algiim, ainda que depois obtenham 
licen~as por doenpa, emquanto noramente n%o estiveratrl tlo 
exercicio dos sells logares, salvo o disposto no artigo 155." 
5 nnico. 

Art. 166.O Cis funccionanos publicos re~nunerados, quo 



par nomedgao ou disposip~o da lei forem chamad~s a exercei* 
cuniulativamente funcqoes de jnstiqa, e bem assi~u os funccio- 
narios de justiga que corn as fnncp6es dos seus cargos accn- 
mularem auaesaaer outras, nBo terBo p or isso direit o a ne- 
r~hum augkentgde vencimento de categoria e sciutente rece- 
herao a m a i  m emolumentos e salarios corm~ondentes ao:: . .~ 

i t c h  que praticarem, e a gratificac80 on o vencimento de 
axercieio correspoudente ao cargo ou cargos que accumula- 
rem corn o seu, e ao tempo por que durar essa accumulayi%o. 

Art. 167." 0 s  funccionarios de justiya f2em direito a 
~diantameutos e ajudas de custo nos termos do decreto de 24 
de dezembro de 1885. 

.4rt. f 68.0 hos juizes, qae forem postos B disposipBo do 
ministerio da justipa por terem coucluid? o tempo de serviqo 
exigido por lei para podem~n ser admittrdofi na magistratura 
indicia1 da metropole, Q abonado pelo ministerio da marinha 
e ultramar o vencimento correspondente a 800$000 kip 
snnuaes, sendo de 1.8 insbancia, e a 1 :200$000 reis sendo 
de 2.a, at6 serem colloeados. 

4 unico. Cesaa este abono logo qce, pelo ministerio da 
justiqa, s e j m  col~ocados, ainda que depois sejam exonerados 
ou deurittidos, ou renunciern a e m  collocac$io. 

Art. 169.0 5 organisac50 da comarca aa  Beira continutr 
a regular-se por disposiq6es especiaes no que for contrario a 
este regimento. 

Art. 170.0 hTa d d e  da comarca de (J. Thome ha um tribu- 
aa3 ts2ecial para julgan~ento dm vadios, nos termos do decre- 
to de 21 de maio de 1892. 

- 
5 1.O Este tribunal e constitaido pelo juie de direito da 1." 

vara da comarca, presidente, e por tres jurados. $ Lo 0 s  jurados s e ~ o  agrk~lt~ores d'entre oatluhrenta con- 
tri uintes, propostos annualmente, eada um, em lista triplice 
pela camara inunicjpal de 8. Thome, e escolhidos pel0 gover- 
nador da provincia. 

$ 3.O Para servir nos casoe de ansencia ou impediment0 
de algum dos jurados efTectivos, ha tres jurados substitutes. 
propostos e escolhidos pela meslua f6rma que uquelles. 

Art. 171.O Nas comarcas do Congo, C ; i h  Delgado e Timor 
ha so urn officio de escrivko de direito. 

5 1 .O E m  cada uma das comarcas de Mopambique e Lou- 
r e n p  Marques ha tres officios de escrivao de direito. 

$ 2." Niis comarcas do estado da India e mantido o actn- 
a1 nnrnero de escrivfies de direito e de officiaa de diligencia,~. 

Art. 1'72.' Continua a, haver ua ilha do Principe nmi 
delegay80 da c~uservatoria de S. ThomC, para n'ella se fawr 
o registo dos predios situados n'esm Jlun. 

1." 0 servipo d'esta delegaw e feito por uw delegado 
do wnserbador da comared, debaixo da direcqiio, iospecq&c+ 
e responsa bilidade d'este. 

$ 2.". Este delegado e proposto pelo conservador, e appro- 
vado pelo governo, ouvido o presideute da relagso de Loan- 
da. e o respective procurador da cwr6a e fazenda, e 6 wmu- 
nerado $10 conservador seguodo o contrato que corn elle 
fizer. 

Art. 173." Pard o expediei~te da curadoria geral de servl- 
p a s  e colonos na provincia de 8. Thome e Principe, ha na 
secretaria do governo um en~pregado corn a, categoria de offi- 
cial e urn amanaeuse. 

A t .  174." No estado da India pode o governo, quando ( 3  

julgar conveniente, mandar prover qualquer Iogar de cotlser- 
;ador do registo predial por nleio do concurso estabelecido 
no decreto de 5 de agosm de 18sl; mas se o assin? nomedo 
n h  for bacharel formado em direito, u& fica sendo candidatc, 
legal B magistratura judicial. 

Art. 175." Ficam subsistindo os logares de tabelli&s prl- 
vativos creados pela lei de YO de junho de 1853 nas cornarcii- 
das Ilhas de Goa, Bardez e fhlsete. 1 

Art. 176.' No district0 da (fuin8 todas ns attribuipks 
dadas por este regimento aos juizes de direita e aox rlelegados 
do procurador da corcia e fazend~ ~!ntinual~ao a ser respecti- 
i ~ m e n t e  esercitias pel0 auditor e pron~otor dos m~~selhos dr 
,VUeWd. 

3 1.0 0 logar do auditor, na confornlidacie (lo :trttga 11.' 
do decreto de 21 de rnaio de 1891, sera esercldo en1 commis- 
sfio por urn juie de direito do quadro do ultra~~lav que o re- 
queira. ou p e l ~  randidato legal a magistr,~tiira, judicial ultrd- 
marina que for pro~novido a juiz de direito d'esse cluadro po:* 
coneurso ntt fdlma do regulametlto. 

$ 2.' 0 tempo de servigo a a  auditorla tout.:-se p ir~l todo. 
0s efTeitos colno de servip judicial, e serk de tres an 110s. 
findos os quaes podel6 ser o ariditor recond~lzido. 

' Vid dec de 23 ma,io 1894 (a 



5 3.' Quando o auditor, por haver completa:Io rr triennirr, 
oil a seu pedido, for exonerado, sera collocatlo na primeire 
comarca vaga, ou ficarh no yuadro corn o venciroento dt- 
300$000 rkis :& Ihe caber collocaq5o. 

6 4.' Xa eua falta, ansencia ou impdimento. er;t o audi- 
tor substitnido saccessisarnente por om dta &ciaes dt. 
gq~arnipgo e pol. 11111 rlm hornens bons do co~lcelljn, uomeados 
pelo governador ara selvirenl annualniente, sobre proposta 
(lo anditor em P isba triplice, compettndo a estes snbsti- 
tutos e nm mestnos termos, attpibuiqks que cabem por cste 
regnlamentoe pelas leis do pmce~w am suhxiti~ntos dos juize5 
de direito na parte applicrwel. 

4 5.0 0 cargo de pnnlotor s e ~ i  exercido por utn delegadtv 
do pmorador da co rh  e fazerrda. 011 por urn dm habilitsdon 
em conclirso para este ioger. 

4 6.0 0 promotor, depois de coaclnir quntro armuos de bonl 
e effective serriqci na Onine, sed na confonuidade do decre- 
to de 21 de rnaio rle 1892, proiaorido a juiz de direito do 
cjuadro do ultramar, indepe~identemente do concurso 

4 7.' Na sua falla, ansencia ou irnpedirnenlo, serh o pro- 
tnotor substituido por urn oflicitif nomeado pelo governador. 

5 8." 0 qwadro da anditoria continua a s(:r conatituidtr 
como prescrere o artigo I 7 . O  do decreeo de 21 de maio dc  
1892, podelldo o go1-ern0 cstabelecer ahi ulna conseruatoria 
pr~xativn d o  reglsto prediai <<>mil  IF ~ l e i ~ ~ a i s  cownrcas dv 
ultramar. 

$ 9.0 Em snhtitnylo do d i s p t o  130 artigo 27.' do decre- 
to de 21 de inaio de 1892, @et-50 estnbeleeer-se julgados 
municipaes nos termos do a h g o  8.O 5 1111113) d'este regimento 
e constituidos conforiue os =us sr.tigo3 r~0." ii 66.', cvmpe- 
tindo n'este caso am respecticus juizes e lu~lts fonccio~iarios 
,IS a t t r i b a i e s  urencio~zadas no artigos 94," n '35.0 do me&- 
!no regimento, e no artigo 2%: do citado decreto. 

4 10." Emqnanto st! IISO decrekirem codigos espciaes tic 
p r ~ ~ i - ~  F! ~ r 1 i 1 1  para os effeitos do artigo 24.' do decreto dtv 
21 de lnaio de 189% okrvar- ,c  hiio oy pseceitos tlos artigoi 
18." 19.', 22.' e 23.' do nltlfirno demeto. 

Art. I'ii.' S a  prorluciri de Mop~rnb~quc l j -  o govertrador 
gem1 auctorisado a crear corn apgrorac..;lo do gorerno, tribu- 
nkles corn organisaqiio e s p i : ~ l  para o ,iuls~n~ent.o das ques- 
c6es entre os ger~tios indipenas. 

4 1." S a  organisa@o d%stes t1.i bonaes, t. no processo c jul- 
x ~ t u ~ e i ~ t a  d'eskis causas w r ~ o  yur\nto !wssivel respeit:+dos o i  
nsos e costutnes (lo paiz. 

$ 2.' >e 1:s 11t igantex. de comnlnm :ir:colr'lo. optnrelu peln 

applicag8~ das leis nacionaes, a questao sera lecada ans tri- 
bllnaes conlnluns, e ahi pmwssada e ja:g:tda segondo a lei 
geral. 

Art. 178,' No distl-icto do Congo, as attrihuip&s, que por 
este regimento sBo dadas aos juizes monicipaes, competem, 
nas respectiv? circumscri~&s, aos residen tes, que poder%o 
iocurnbir i~os seas deiegados os act03 e diligtncias a clue se 
refere o n.' 10.' do artigo 9 2 . O .  

CAPITULO IX 

Art. 179.~'A ordem de service e fdrma do processo em 
tadas as causas civeis serSo reguladas pelas leis sobre proces- 
so civil vigwtes na metropole, com as rnodifica@es constan- 
tes dhste reginjento e do decreto de 4 de agosto de 1881. 

Art. 180." As caasas c o m ~ e _ ~ r &  p~--iwL 
gadas nos terrnos e p1a lulu:it prescripta n'este reglmenco e 
naaE5,s1aqao que for vi~wnte na metropole sobre processo 
~ulmercial. 

Art. 181.' Sel-ao julgados em processes de policia corre- 
ccional, p los  jnizes de direito ou pelpn i~gzes munici~aes. 
segnndo a sua jurisdicp~o territorial, 0s C ~ ~ L I K D ,  uclrc;uua vu 

contravenq6es a que corresponds, separada LU cutnulativa- 
mente, algurna das penas segui~~tes : 

la. P r i s ~ o  correctional at8 seis lnezes ; 
2". nesferro at8 seis mezes : 
Sd 1fult;l ate %is mezes ou ate 200$00 reis (o11 :\OO rupia) 

quaildo a lei fixar a quantia; 
4.& Suspenao do emprego at6 dois annos ; 
5." Bospet~s&o dos direitos politicos ate dois annos ; 

Repreheu&o ; 
7.O Cetrsura. 
$ unlco. %r&o julgados em processo ordinario de qnerella 

pelo biz de direito da comarca e Eem intervenqcto de jurados 
touus os outros crimes a que correspoodaln penak mais ISM- 

ves on diversas das referidas n'este a1 tigo. 
Art. 182.' 0 s  nleios de ver~ficar a existencia dm crimes, 

delictos on cot~travenq&s, a culpabilidade dos dellnquentes 
e a respoosabilidnde dos contraventores, e de bornar effecbiva 

' Esse deereto encontra-se a iiante. 
' Vld. port, r6g. de 31 maio 1895 
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a sua puniqw, seldo requlados pelo codigo do processo cri- 
mind que for decretado para o ultramar. 

Art. 183.' At4 se promu!gar o codigo do processo crimi- 
nal do ultramar, serh o processo criminal regulado pela le- 
gish$5 ~ig- m m l e ,  menos na park relativa a in-' 
tervenpeo de jurados nos p r o e ~ o s  de querella, pois n'estes 
processos o respectivo juiz julgarA de facto e de direito, ma0 
com recurso para a relapi% do districto, devendo ser escriptos 
os depoimentos se as partes 1150 rennnciarem ao recurso. 

Art. 184.O Em todos os processos civeis, wiminaes e cQm- 
merciaes, somente sera0 inquiridas em audiencia, perante o 
fib da causa as testemunhas que residirem nu sMe &+ co- 
mama ou dentro do respectivo julqarlo, e rn que, residindo 
fora, forem apresentadas pela parte em causa civel ou corn- 
mercial. 

4 unico. Bs testemunhas moradoras f6ra do respectivo 
julgado ou fora do julgado sBde da respectiva comared s e r b  
inqt~iridas por meio de cartit, exceEh d'aquellas que ew 
causa civel ou commercidl forem apresentadas pela parte na 
occasiso da inquiripm, perilnte o juiz da causa. 
. A r t .  185," A' orde~n e f6rma de servipo ntts~conservato- 
ria3 ffu togtsto predial ultramarine e' appucavel o u~sposto 
do regulamento approvado part a metropole por dec.re,h de 
28 de abril de 1870. 

. 

bs-*J 
-- 

CAPITULO X 

EDisposiqjes transitorias 
Art. l P6.O Ernquanto n%o for estabelecida a caixa de apo- 

sentapaes dos funccionarios ultramarinos, a yue se refere o 
artigo 134.', continlia a aposentapso dos fanccionarios judi- 
ciaes a ser regulddib pela legislapb vigente ao tempo da 
publicaq&o d'este regin~ento. 

Art. 187." 0 s  actuaes conservadores privaticos do registo 
predial nas comarcas do Estado dn India, que tiverern pro- 
vimeuto vitalicio, s& iomantidos 110s seus logares at4 obterem 
outra collocapso. 

Art. 1 8 8 . ~  Sio extillctos os logares de juizes substitutos 
no Estado da India, passando a substituiptio dos juizes de 
direito a ser feita ahi, conlo nas demais camarcas do u l tm 
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mar, A medida qne forem vagando os actualmente providos 
corn eocarte. 

Art. 189.' 0 s  actuaes c~iwdores genes de servipaes e 
wlonos, continuam no exercicio dos seus cargos, nos termos 
da legisl ~ $ 0  anterior, at9 obtereln qnelquer das collocq6es 
a qlie p l a  mesins legislapio t h m  direito. 

Art. 190." A' medirt t qlip F ~ P  vag1n.t.) q~1911*19r d3s logx- 
res em que por estas diaposipbes tral~sitorias d o  mar~tldoa os 
acttl1aes serveatuarios, ir& respectivdme!~te t x d o  p l e n ~  exe- 
cup30 este regimento. 

Art. 19 1 .O Todos os processos findos e pendentes nza jun- 
tas de justiqa s e r b  immediata~nente remettidos no estado em 
que estiverem ao juizo 011 tribunal, que, segunrlo esk rg i -  
mento, tiver competencid pdra d'elles cwuhecer. 

$ unico. 'Iodos os processos pen Ientes nos juizos de direito 
ou nos jnizos ordinaries cou.ii~uar& n'esses juizos torlos os 
aeus termos at8 fiual, independe~~temente das regras de com- 
petencia estabelcidas n'este regimento. 

Art. 192: 0 s  ernpregados judiciaes da procuratnra dos 
negocios sinlcos de Macdu, qiie tiverem proviu~e~ito vitalicio, 
pastan; a exercer, com 0s seus actuaes vellcimentos, as sum 
compeLelltes funcpaes no juizo de direito da comarca, occu- 
pando n'elle os logares proprios que houver vagos, ou ficando 
respectivamenfe aldidos aos logares occ~~pados. 

5 1.0 0 s  actuiles escrivso e officiiteq de diligencias da ad- 
ministra$o da procurjtura, tendo provimento vitalicio, e 
bem assim o agenk do mil~~sterio publico, perante a mesma 
proctlratura passam igualntente para a adminiscrd@o da 
comwuuidade chiueza, ticando addidos os que excederem 
o quadro d'epta repertipa. 

4 2: Todos estes ernpregados addidos terW preferencia no 
provimeutv dos respectivos logdres, se antes d'isso o govern0 
ou o governador da prdviucia lhes n& derenl outra CO~~OCA$%O 
Wuveniente. 

Art." 193.' Ficam addidos com os seus actuaes vencimen- 
tos A secretaria geral do goveruo da respectiw provi~~cia, at8 
Srem convenieute:nente collocados, todos os actuam serven- 
tudrios vitslicios dos logares e offi~ios de justipa ext~nctos 
por este regimento, e que por elle n%o fiquem tenJooutrd, ~31- 
locapiio. 

Art. 194.' 0s individuos ac5uzlmente habilitados em cm- 
curyo pard, de!epados do procurkdar da c d a  e fazenla, e 

' Ti? port re:. de 4 maio 1890. 
- 

' Vid, port. reg. de 5 junho 189k. 
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J n k  de direito n'ontra qnalquer =is Rnpias 
comarca :- 

Vencimento de categoria ... l$OOO$OOO 2.500 
... Vencimento de exercicio 300$000 710 
-- 1$300$000 -3,268 

Auditor na comarca da Gnin6 :- 
Vencimento de categoria ... 1$0004000 
Vencimento de exercicio ... 6003000 

-1,:500$000 
Procurador cta corda e faz2nda jun- 

to da relagio de Loanda :- 
Vencimento de categoria ... 1$200%000 
Vencimento de exercicio ... 600$0!M 

l$800$000 
Procurador da corda e fazenda jnn- 

to de qnalqner das outras rela- 
wes :- 

Venc~mento de categoria ... 1$200$000 3.000 
Vencimento de exercicio 400$000 1.000 

-1$600$000 - 4.000 
Curador gem1 dos servigaes e colo- 

nos em S.  Thome :-. 
Vencimento de categoria ... 6005000 
Vencimento de exercicio ... 600S000 

1$200$000 
djndante de procurador da cor6a e 

faz-nda :- 
Vencimento de categoria ........ 1.150 
Vencimento da exercicio ......... 1 .OOO 

- 2.1m 
Promotor na Gnin6 .- 

Vencimento de categoria ... 600$000 
Vencimento de exercicio ... 600$000 

1$~00%5000 
Delegado do procnrador da corba e 

fazenda nas comarcas do Congo. 
Ambaca, Mogambique, &ira e 
Timor :-- 

Vencimento de categoria ... 700$000 
Vencimenho de exercicio ... lOO$OOO 

1$aoo%goos 
Dele,do do procnrarlor da wr6a e 

fazsnda na comarca ds Louren- 
eo Y arones :- ,~ ~L - 

Ve~~citnento cbe cate,aoria ... 700$000 
Vencimenio d2 exercicio ... 6003OUO 

1$300$000 
Delegado do procnrador da corda e 

fasenda n'outra qualquer co. 
marc t :- 

Vendmento de eategoria . 700$000 1.760 
Veuoimento de exercicio ... 300$000 750 

l%o00gooo-- 2560 
Conservador de regiqto predial in- 

clnindo ou da India, quando no- 

meados nos termos do artigo =$ Rnpias 
42." d'este regimento :-- 

Vencimento de categoria ... 600$000 1.500 
Vencimento de exercicio ... 200$000 500 - 800S000 - 2.000 

Conservador de registo predial na 
India, quando nomeado nos ter- 
mos do arc. 174.O d'este re&- 
mento .- ........ Vencimento de categoria ...... 500 ........ 1 encimento de exercicio ...... 250 - 760 

Sub-delegado do procurador da co- 
rda e fazenda :- 

Vencimento de categoria .. l00$000 ... Vencimenta de exercicio 80$000 . -- lSOS000 613-14-0 
Juie municipal :-- ......... Vencimento de exercicio ' 200$000 661-2-0 
Eecretario da r e l a w  d3 Loanda on 

Mqmbique :- ... Vencimento de categoria 3008000 ... Vencimento de exercicio 200$000 - 500$000 
Secretario da rel- de Nova- 

G6a :-- 
Vencimento de categoria ........ ...... 300 

........ Vencimenta de exercicio ...... 200 - 600 
O5eiai da curadoria g e d  e m  S. 

Thorn6 :- ... Vencimenta de categoria 180t000 ... Vencimenta de exercicio 60$000 
240$000 

Amannense da mesma curadoria 
gera1:- 

Venc~mento de categoria ... 108$000 ... Vencimento de exercicio 72$000 ---- 180$ooO 
Amanusnse d o procurador da corda 

e f z mda em Nova-Ma :- ..... Vencimenta de categoria ' ......... 227-12-0 
Bmann.?nse do procnrador da cor6a 

e fazwrla em Loanda on Mo- 
gambique :- ... Benoimento de categoria 200$000 

Vencimento de exercicio ... 100$000 ----- aoosooo 

de Sova-G6a :- ...... ...... Vencim:nto de cztegoria 227-12-0 
Ajnaante do secretarfo da rela950 

1 T 11. dre de 24 dez. 1875 sobre vendmento; do; juize3 de Xorrnugtio e Mu 
2 Vi.l. , l ~ .  & rov. de 29 dez. 1896. 
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de Lomda ou Mopmbique :- R6is Xupias 
... Vencimento de categor~a 180S000 

Vencimento de exercicio ... 60tOUO 
Z40$000 

E~criv%o de direito na Gain6 :- 
Tenciaento de categoria ... 500$000 
Vencimento de exercicio ... 3001000 

m.$Oo(P 

Escrivso de direito na comarca de 
Loarenpo Marques 

Vencimento de categoria ... 400$000 
Veneimento de exercicio ... 300$000 

7oo$om 
Idem na cornarca de Beira :- 

Vencimento de catemria .. 300~000 
Vencimento de exercieio .,. 300$000 

600$00@ 
Idem em Timor, Ambaca, Inham- 

bane. Congo e Cabo De1gado:- 
Vencimento ite categoria -.. 200$080 
Veucirnento de elrercieio ... 300$000 

soo$o9ul 
Idem em Macan :- 

Vencimento de catpgorfa ... 3009000 
Tencimento de exercicio ... 15OQDOOO 

4 5 0 $ m  
Idem nas comarcas de S. Thom6, 

Loanda, BengmelIa.Mossamedes,7 
Moqambiqae e Qnelimane :- 

Vencimeato (la categoria -.. 20M000 
Vencimento de exercicio ... 200$000 

amooa 
Idem na comarca de BarIavento :-- 

Vencimento de categoria ... %0@3000 
Vencimeato de exemicio ... 10@000 --- m 

idem de Sotavento :- 
Venslmenta de categoria ... 1OO'%000 
Yencimento de exercicio ... ROf000 

1.5OQDOOO 
Officia I de diligeneias de rela@o : - 

Vencimento de czbegona ......... 144$000 1'7% I.?;-ii 
Official dn diligencia, nas cornarcas 

de Loarenqo Msrqum eMacan:- 
Vencimento de citegoria ... 108$000 
Vencimenbo de exercicio ... 729000 

- --- aeseoon 
Idem nas comarcas de S. Thom6. 

Lornda Benpella,  Mmsamdes, 
Inhambane. Qnelimane, CaSo 
Delgado. Bfo~mbiqrae s Rei- 
ra .- 

Vcncimento de categoria ... IZOS000 
Venoimeat.~ hEe enercicio ... 60Q000 

9so$aon 

Idem 71a Guin6 - 
Vencimento de categoria ......... 

Idem !la comarca de Congo -- 
Vencirnento de categoria ... W$000 
Veneit?ento de exercicio .. 60$000 

Idem nas comarcas de India -- 
Vencimento de categoria . . . . . .  

Idem na comarca de Timor 
Vencimen;~ de categoria . .  

Idem na comarca de Sotavezlto e 
Barlavento .- 

Vencimento de cateqoria ........ 
Servente de relqao . . . . . . . . . . . .  

(cit supp) 
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Ao Regimento de Jnstiga 
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Portaria provincial de 31 de maio de 1891 
No. 313 

IIlul vist.i dws reso1nc;o:s trxnsrnit~id:~~ i1or telc;rrdlnrn'*s de 
Y. exd. o rniuistro e qecretario d1esh30 dos nenocios da mwi- 
11ha e u!tl.dIn;lI' de 29 e 39 do ccrrente . hei por conveniente. 
em uome ;le s. ex.& o governador gerd, determi~lar yue o re- 
g imen t~  de jitstic;.a, appro\-'tdo por decreto de 20 tie feveieiro 
nltimo, entre em execilpio kmanhz, 1 de ju~lho, corn srs 
~egclintes modificap~es: 

I a. Sa)  man tidos os acti~aes officic~s de t;tbelli%es de notas 
nas comarcas de Bichollrn, Quep6m e I)ttm%o. 
3&. 0 s  proeessos pendentea 110s jnizos or;iirlcirios continua- 

fro a seguir n'elles os seus termos st6 li instdlla~.%o dos jnixos 
rnunicip;ies 

.Is i~nctoridacles e u~;tis pesw~s,  w quen~ o conhecimento e 
execnyho (l'est,~ cnmpetir, mirn  o terlh:irn entendido e (.urn- 
pram. 

Palaclo do goverllo geral, 3f de u;tio de 1894. 0 set:reta- 
no  ze~nl :  ./one Ifrnoo' (!orrern Ttrborda. 

(801. Off. no. 58 de :'.I maio) 
-- 

Decreto de 19 de dezembro de 1895 

'I'elldu :I experiencia clelnoustra,do tliie os depositos publi- 
cos das com~lrcas do ~iltramar n2o sati3f;izem completameate 
ao fim parti qiie foram institaidos, p i s  que, sem escriptura- 
p%o regular, nem fiscalisay&o rigorosl, e a c,lrgo de urn so 
:ud~viduo en1 cada comarca, facil 4 o extravio dos valores 
ri'elles arrecudados, a que 11%o serve111 de sufficiente garantia 
a w i ~ ~ % o  exigida aos depos~tarios e it responsabilidade sub- 
sldisria- rias caunaras mnnic~paes qi;e os r~omeialn : 

' A port:ina provincinl nC 226 de 10 a b r ~ l  1894. em conselho, 
haviit adlado at4 o mesmo 1". de junho a execuq2o do regimento e do 

'a f::i.t~ que o approrou. em todas as disposifles referentes B organi- 
2 -  -,;o luiiiciari:: c 6 administracao da jnsti~a e tabellionato nas comar- 
( a.s d'esk Estado 

Vld o decreto dr 23 maio 1594 (a 
' vid porc. r6p de 5 junho 1894. 
hstallaram-se em 2 jaoeiro 1896 os julgados municipaea de Mor- 

~uugfio. PondB, PernBm. Canhona, Prapnii-Nagar-Avelp e Diu, se- 
gundo %ra ilstermlnado em port' prov. de 2 outubro 1894 (Aviso da 
Srcrft:?ia do Governo Gem1 rro Rol. 08. no. 12 de 29 janeiro) 

('o~~si.lerando que por rnotivos analogos foram, pelo artigo 
80. do Jec~eto corn forty de lei de 20 de fei-ereiro de 1894. 
extin,.to.j os cargos dt! thesoureiro do' mire dos orphus  e 
mand.ldos urecadar ern cofre especial, a cargo doe, recebedo- 
re:, da; :illudidas oomarcas, os valores e rendilnentos que eram 
coiltiaclos & guarda d'aqnelles thesoureiros; 

Coosi~lerando a rlrgente necessidade de ga r~n t i r  por forma 
itleutica os vitlores yue por ordem dos respectivos juizes de 
dire~to s8o arrealdaclos 110s i~~enciu~radus depositos puMicus : 

Tendo ouvido sobre o assn~npto a junt.1 consnltiva do ultra- 
mar e o coi~selho de ri~in~stros, e usando da fac~lldade conce- 
dida pelo 10. do artigo 15". do primeiro aeco additional ;i 
ciirta constitilcional tit) mo~iarclli~l : 

Hei por bem kcretar o seg~litlte : 
Art~go 1.O Sgo extiuctos os cargos de depositano publ~co 

~1'1s cornarc~ls do ultr,imar. 
$ 1.0 0 clinlleiro ou valores que pelos juizes de direito 

eraol oontiados d guarda dos de~wsitdrios publicos, serso de- 
positados,& ordern dos mesrnos juues, n'um cofre it cargo do 
recebedor da respectiva comarca ou do districto em qne ;I 

colnarca f6r situadn, sob s inspecpo da auctoridade superior 
de fi~zeuda da prorinc~a. 

p z.[) 0 s  tlepositos de que crata o paragrapho artbecedente, 
sejd qua1 f6r a sua provenleimiti, 82 poder.io ser levantados por 
~ileio dc un? mandado do juiz a ordeu de quem foralu feitos. 

g 3.0 0 dinhciro t. i.zlo~rs csist.er.tes en] poder dos actuaes 
deposit:lrios serge trausferidos par,i o cofre a que se refere 
estc art~go. dep<)is cle iiyuidaclas as r:hl)ousabilidades dos 
iuesrnos tlepositarios e lavmdos os c::)inpetentes auLos de ba- 
iauyo para os effeitos leg,tes. 

Art. 2." Fica revoga:!,~ <I iegisl:c;&o c ~ n  contnlr:~. 
O ministro e secret:lric, tl'eslildo dos negoclos da ninri uhu 

c uitralnar aasllu o cenha entendid:, e faqa execucar. Payo, em 
19 de deze~n bro de l895.--Bi~1--Ja~it~to i7and~LJI) da 8t,ll!(l. 

(Roi. Off. i1° 7 de t f i  janeiro 1896) 

Dere to  Provincial de 4 de julho de 1886 
No. 7 2  

1)eiil.l i!r crl,~r-<th vxec:ig&o :to decrrtc: (lc 19 d!. ticcembn: 
iic 189: flue e\iing!ie us cargos dc deposit,l?io~ pith!ic,)s d : ~  
cornarc ts e rn.rrld:l passar este encargo gt ~ r a  os wcebedorc.; 
dos coniclhnc, s6des dns mestmas comarcaz : 

Litcez~cic.rldo :n, rspu,;to pelo sccr~tarir: tit' f a z : ? n d ~  q:a!~rf ,.. 



deficiencia das caupBes dos recebedores para garantir os im- 
portantes valores que eram co~~fiados aoe mesmoe deposits- 
rios, e que em cada uma das comarcas dm Velhas Concluistas 
chegam a attingir mais de 60 mil rupias nit0 aendo por este 
motivo exequivel a exigencia de caupdes correspondentes; 

Considerando a conveniencia de concentrar todos esten vw- 
loree, yuer dos cofres dos orphms, yuer dos depositos plrhli- 
cos. no cofre geral da provincia, por interrnedio das recebe- 
dorias dos concelhos, como silas delegapdes e d semelhanps 
do que se praticil no reino com a caixa geral dos depositos; 

Considerando que a mitior parte ci'euses valores se acham 
~ctualmente guardados na thesouraria geral, onde foram re- 
colhidos em outubro ultimo por motivos de segumnTa, que 
ainda subsistem; 

Us'ando da faculdade yue me confere o decreto de 22 de 
maio ultimo: hei por bem decretar o seguinte: 

Artigo lo. 0 s  valores em dinheiro, metaes, pedras precio- 
%as, de papeis de credito e quaesqoer rendimeotos, tanto dos 
wfres dos orphsos como dos depositos publicos s e r b  ~rrtcitdw- 
dos $ ordem das respectivas auctoridades judiciaes, nos mfres 
das recebedorias dos concelhos, s6des de comarcas ou julga- 
dos, conforme preceituam os decretos de 20 de fevereiro de 
1894 e 19 de dezembro de 1895, e transferidos para o cofre 
geral da provincia, nos termos do artigo 126.O e seus $4 e 
artigos 127." e 128.' do regulamento geral d'administraplo 
de fazenda e contabilidade do ultramar, de 7 de noventbro 
de 1889. 

-1rt. 2.O Nenhum emolumento, gratificapu ou retribnipfio 
de qualyuer natureza poded ser exigido ou recebido das 
partes pelos depositos que -e effectuarem nos cofres da fazen- 
(?a pubiica. 

Art. 3.' A entrada e saida d'esses valores 6 regulada pelas 
i~~strucpaes que d'este decreto fazem parte, e baixam assigna- 
tlas pel0 conselheiro secretario geral do governo. 

Art 4.' Ficam revogadas as instrucp6es e prtttrla provin- 
c1a1 de 28 tle dexenibro de 1894 que as approvou. 

A3 auctoridades e mais pessoas, a quem o conhecnnento 
e esecup%o d'este competir, assirn o teuham entendido e cum- 
p'""'. 

Palncin ell) Nova Goa, 4 de julho de 1896. 

0 Commissario Reglo, 

Jofio -4ntor~zo de B&sac das Neves Ferreira. 

~nstrae$es para a arrecadaGo e eecrfpturap& do dinheiro e 
valores da arca dos orphios e dos depositos publicos, no 

Estado dalIndia, 8 que se refere o decreto aupra: 

Artigo l.O-Os depsitos em dinheiro e outros valores se- 
I%O arrecadados nas recebedorias dos concelhos, em que fBr 
sit!lada a side da comarca ou julgado, a face das guias em 
duplicado mandadas passar pela auctoridade judicial que ti- 
ver ordenado o deposito. 

$ 1.0-Estas guins serio nurneradas' seguidamente e deve- 
r%o conter: 

1.' Designacso do nome e qualidade do depositante e da 

2." ~ e s i ~ r k ~ s o  do cofre em yue se deve effectwar a entre- 
ga do deposito. 

3.0 Designapso ds quantia do deposito em dimheiro oa em 
valores e sua especie. 

4.' 1)esignapso da proveniencia e fins do deposito. 
5.' Designapso do juizo ou auctoridade ti ordem de quem 

deve ser levantado o deposito quando possa ser determinado. 
6." Se o deposito comprehender ohjectos de ouro, prata e 

pedras preciosas, devera fazer-se nas guias declarap%o corn- 
provada do valor e descripp~o minuciosa dos objectos deposi- 
tados. 

7." Se o deposito consiscir em papeis de credito, designar- 
ye-ha o valor representativo de cdda papel, da epocha a que 
respeitar o ultin~o juro ou dividend0 pago e todas as mais 
caracteristicas essenciaes de cada titulo depositado. Se o ti- 
tulo far de assentamento deilera fazer-se a designaqlo da pea- 
8oa a uem se referir o ult~mo pertence ou endosso. 8 $ 2. -Quando por qualquer motlro os depsitos dos obje- 
ctos preciosos se nso pssarn constiluir pela fdrma declarada, 
re& os objectos encerrndos em caixas ou volumes cintados, 
lacrados, sellados e rubricados pela auctoridade competente 
indicando-se a quem pert'encem. As guias decerso em tal 
mso descrever a forma e qutxlidade rie cada volume e 0s ai- 
gnaes e rubricas yue tiller. 

5 3.O-Se as gilias yue acornpanharem 0s depou:tos, nBo fo- 
rem sufficientemente explicit xs, por f,tltw dl: alguril dos requi- 
sites quc ficarn apontados e se n%o forem iia~hr:nticas nit sua 
f6rrl~a el tertra, poderj, o escriv%o de fazenil& ~cllcitar do juizo 
competc.nte a reforma das mesmas guitis e os eaclarec~mentos 
que repicur iiecessarios. 

$ 4:-As auctoridsdes qne anctoris~rem 011 ordenarem 0s 
del-oa'tos pcdergcl fazer ;:co:npa:lhf os dcpusitos de quaesqoel 



tltulos, documentos ou papeis que julguern preoisos para 
rnelhor intelligencia das gui,~s. 

drt .  2.'-Sobre a arrecadaeao dos depoaitos e !n,iis va- 
lores was recebedorias dos coucelhos, observitr-be-ha o dis- 
posh no artigo 126.' e seus $4 do regulamento gernl d s  ad- 
ministl.itp%o da fazendit e contabilidade publica de i de no- 
rembro de 1889. 

Art. 3O.--Na tritnsfereucia de fundos pard u cofre gei.al, 
os escrivaes de fazenda farao acompanhal-os alem das re- 
spectivas guias de tr,insferencia de coplas authenticas das 
guias do juizo yue trver ordenado o deposito. 

Art. 4'.-0s depositos serso levautudoe por meio de man- 
dados expedidos e ass~guados pelas respectivas auctoridades 
aegundo o disposto nos $ 4  ~eguint~es. 

4 lo.--0s mar~rlaios para lerituba~nento de quaesquer ite- 
positos ou \.alores ser2o apresentados so  ascrivao de fazeudx 
1-espectivo, o qua1 tendo verificado que os rnesmos se ucharu 
eln for:na l e p l  e ailthentica e corn 111diea90es essellciaes re- 
fvridas ao respectivo ileposito, paswra :lo apresentante uma 
declarapso assignCld,l do dia eln qne se fez a :ipresentac;&o, 
Iallparli nota d'esse dia no pmprio mand:~do e far& ~mmedia- 
ta reaessa d'este para a repnrtiqao de fazencta provincial. 

5 2O.-Kiio have~;do durida sobre a restitnip:.to on eutregi 
(lo deposito ,i reparti@o de fazenda provinciitl expediri o 
eompetente aviso de pyatneuto com o r cc ih  (rnodelo 14), 
pRra a entrega do deposito peios fuodos existel~tes no cofre 
da recebedoria, ou provideuciarh pela itn~nedlata transferencia 
da qnantia necessaria se o dito cofre n60 estiver habilitado. 

3 3 O . - 0  recebedor far"& asslguar pela pessoa conlpetente 
o respectivo recib,  observando-se em tudo o ri~ais o yue se 
achn deterinieado sobre o pagamento das despezas publicas 
II:IS recebedorras dos concelhos. 

2 -I0.-0s depositos de calores em objrctos prec:osos :: 
jxipeis cle credito serdt, restituidos yelo cofre geral. 

$ A".-Sos co~~cellios de Dan~ao e Diu onde os respecti- 
ios governadores s%o cli~vicularios do cofre dn fazenda, os 
depostos dct vttlores ern objectos preciosos e papis  de credr- 
to s e s o  ahi c:)iiseri-ad JS para serem rest it uidos pel os respe- 
c ~ i ~ o s  cofres. 

AIT . :, --I receiti~ e despeza do depusito em dinheiro or1 
valorcs qae je effectuar 110s diversos cofraes das recebedorias, 
sera coin;)reht~td~d<~ 11;s respectivas ~abellas mensaes, desere- 
I-eildo-se nit cittsse de operapaes de t,hesoular;;~, sob a epignl- 
pht- aOpc.raq6es por depositos publ~coc arcn dos orpligoen e 
p f a .  rt~eso~x frirma sera0 ineluida~ e destgn~do.s n:r twnta 

annual dc responaabilidade de ctda exactor. 
Art. 6.0-Haverit nas repartigoes de fazenda dos coficelhos, 

dois lirros de ctcontas correntesr, para a arca dos orphaos e 
para os depositos publicos, em que serBo abertas contas dis- 
tinctas por eada um dos depositos e n'ellamerso lanpadas a 
proporpau que se apresentarem as partidas de receita e despe- 
za L vista tl;~s guias e mandados. 

$ 1.'-C:lda escrivao do juizo de d~reito e municipal tera 
para o lnesmo fim dois livros com igual disposipw, devendo 
notar was guias e mand:,dos ay folhas cios lis-ros em que ficam 
registadas as correspondentes partidas de receita e despeza. 

$ 2.'-0s livros de que trata o § antecedente serw forne- 
c~dos  pelos escrivges do ju~zo respectivo, ter&o termo de aber- 
tura e encervitmento e serio numerados e rubricados pel0 re- 
spectivo juiz. 

4 3."-0s livros clas repartip6es de fazenda serso forneci- 
(10s pela fazenda publica e cerao termos de abertura e encer- 
ramento, sendo as folhas riumeradas e rubricadas pelo empre- 
gado superlor ou sen commissiondo. 

Art. 7.'-Em cada repartipao de fazenda haverLi dois livros 
acaixasn, em que se lauparso as partidasdo debito e credito ;6 
proporcgo que entrarem ou sairem os fundos por ordem do juiz. 
Estas contas sedo encerradas no fim de eada anno economico. 

Art. 8.O-Na repartipa0 de fazenda provincial se fara 
igual escripturaggo pal3 o yue tera livros iguaes aos pres- 
criptos nos artigos 6.' e 7.0. 

Art. g.'--Nos processes orphanologicos em que tenham 
de intervir os juizes municipaes e os s~rbdelegados do procu- 
rador dit corBa e fazctnda, compete a estes e aos seus escrivses 
proceder respectivamente na confor~uidade do disposto nos 
artigoa antecedentes, devendo os objectos e valores pertencen- 
k s  aos orphsos, arrecadar-se na recebedoria do concelho em 
que estiver situada a sede do julgado. 

Art. 10.O -0 dinheiro, rnetaes, pedras preciosas e papeis 
de credito existentes em poder dos actuues thesoureiros do6 
cofres dos orphsos e depositaries publicos, serao transferidos 
para os cofres das recebedorias lo> ,~-!-..(~!'~iib, depois de liqui- 
dadas as resp~n~abilidades dog mesi.-os I:lesoureiros e cieposi- 
tarios publicos. 

Art. 11.'-Para se effectoarem estas transferencias deve- 
d o  os respectivos jaizes of5ciosamente ordenar que se passen] 
guias em duplicado nos termos do artigo 1." para c d s  urn 
dos depositos existerltes nos cofres dos orphgos e depsitos 
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rtohlicos, nas ciuaes se declarem todas as circumstancias ebsen - 
ciaes de cada deposito, devendo os thesoureiros e deposita- 
rios publicos, para esse e%eito, apresentar uma relaggo detalha . 
(fa de cada um dos depositos em seu poder, conforme constsr 
de snas escripturap6es, a fim de esclarrcer o juiz nas bascas 
e pesquizas yue llaja de fazer nos cartorios e archiros onde 
evistam os autos ou processos que originaram os depositos. 

Secretaria do governo geral, 4 de julho de 1896.-0 Secre- 
tario Ger-dl. ,7060 Xan.osl Correia Taborda. 

(Bol. Off. no 74 cle 7 julho) 
--.. 

Decreto de 25 de maio de 1894 (b 

Nos termos do 3 ullico do art. 8.O do regimento da admi- 
nistrayto de ju3tiqa nas provincias ultramarinas, approvado 
pol. tlefereta de 20 de fevereiro de 1894 : hei por bem confir- 
m~ir :i designapo de uumero, s6de e 8rea dos julgados munici- 
paes ern que se subdivide cada uma das comarcas do estado da 
India, fe~tn.i;elo governador geld d'essa provincia, em conse- 
Iho, (: constante da tabella annexa, que faz parte d'este decreto. 

0 miuistro e secretario d'estado dos negocios da marinha 
ti 11ltramar assirn o tenha entendido e faca erremtar.-Papo, 
el11 25 de ntaio de 1 8 9 4 - R ~ r J o d o  Anhnio de Br&sac dun 
:i-~%'es Perreira. 

llabella a que se refere o deeseto d'esta data 

Ponderando a presidencia da relapso de Nova Goa, por in- 
termedio do goveruo geral do estado d;t India, os graves 
inconvenientes de ser chamado s$mpre a funccionar como 
supplenbe, logo y ue haja falta ou impediment0 de qualquer 
dos juizes effectiros do mesmo trihuual, o jniz de direito de 
alguma das comarcas das llhas de Goa, B a r d e ~  e Salsete, por- 
clue, podendo, como 6 frequente, prolongar-se easa falta ou 
impdimento consecutivntnente oi6m ;le 30 dias, tem de pas- 
ear o exercicio das func~i3es do juiz de direito na comarca 
para os seus substitutos: ha por bem Sua Magestade El-Rei 
declarar yue, nos termos do artieo 13.' do regimento da  ad- 
ministra~ao de justiqa nas provil~ulas u~wirnarinns, approva- 
do por decreto de 20 de fevereiro de 1894, a convocapeo 
dos supplentes so deve ser feita pela presidencia da rela90 
quando para o regular andamento dos serviqos d'esse tribunal 
far indispensavel supprir a falta ou in~pedimento de algum 
dos seus juizes, o que mesma presidencia eumpre apreciaz 
e que essa convocaq& cnduca logo depois de expedidos os 
negocios que n motivararn, tornando-se assim difficil de dar a 
exceppso prevista no artigo 14." do mesmo regimento. 

Papo, em 25 de maio de 1894.-Joao Anto)zw de Brisrac 
das ~Vez'es Ferreira. 

( Boi. off. n.* 69 de 26 junho. ) 

C O M A R ~ A S  / JULGADO~: 1 S ~ D E  
-- 1 - - - - - I - _ _ -  

Din 
I Pragao2-YaxarlS~lvsssl 

'" ii"" -8vely i 
i 

I111;2,1 de GCn / I'ondi ' i Pond& 

Bardez l'ernCm j Pern6m 
I 

I fialsete MormugXo Vasco da Gama 

Decreto provincial de 29 de dezembro de 1896 AREA -__- ___ 
Todo o district0 de Diu 
Todo o concelho de 

Pragana -&gar- A- 
vely 

Todo o concelho de 
Pon&, menos a al- 
deia de Org5.o. 

Todo o concelho de 
P e d m ,  menos as 
aldeias de Alorna e 
Ibramppr. 

As freguezias de Mor- 
mugRo, Chicalim. 
Sancoale, ilha de S. 
Jacintho. Cortalim 

..........................................., 
e usando das faculdades que me confere o decreto de 22 de 
maio de 1896 ; 

Hei por bem decretar o segninte: 
Artigo lo. E' fixado em dois amanilerlsea o pessoa.1 ds 

secretaria da procu~ddoria da coraa e fazenda, junto da rela- 
p% de Nova Goa. 

Art. 2.' 0 vencimeuto de eeada uin d'estes amanuenses e 
o yue consta da tabella auuexa ao yresente decreto e d'elle 
faz parte. 

Art. 3 . O  Ao actual alnanuense da procuradoria da coda e 
fazenda s&o n~antidos os direitas adquiridos. 

-4s anctoriditdes e mais pe-soas, a uem o cor~kcimento e 
execupao d'este competir, assiln o tell 1 am entendido e cum- 
pram. 

Palacio em Nova Goa, 29 de dezelnbro de 1896. 0 Comis- 
sario Regio, Jcczo Antonio de Brissac das hreves Ferreira. 

10 

Quep4m 
1 e v e l e o  

Canacona i Csniconr Todo o concelho de Ca- 1 nkona. 
I'ayo, eln 25 de %IIJI (>  de 1894-J0(io dntonro de .le~'~ss/cc 

rJ/ia -Yeces Pwret,r~(. 
(Bul. oft no 49 de 26 junho) 
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Tabella do vellcimento de cada urn doa doia amanuensea 

da procuradcria da coroa e fazenda 
Venci~nento de athegoria . .. ... ... 170:OO:OO 
Vencimento de exercicio .. . . . . 130:OO:OO 

---- 
Total . . . 3011 -00 :00 

Palaclo em Nora Goa, 29 de dezembro de 1896. 
O Commissario regio, Joco Antonzo Brisaar daa &dvc,~ 

P@?-~t?i'm. 
(Rol off no 147 de 31 dezembro) 

- - - . .- - - 
Decreto de 2 de maio de 1894 

Seudo ~le(:es~ario, depois (la prornnlgaq80 do reaimento da 
adrninistrap%o de j~~s t iys  nas provincias ultramarinas, appro- 
\ ado por decreto cpm forya de lei de 'LO de feveleiro ultimo 
regular a forma do concurso de h a b i i i t a ~ ~ o  para o provimen- 
t.0 dos logares de secretarios, i~judant'es cle secretario e reve- 
dores-contadores das relaq6es, e de escrivnes dos juizos de 
direito, tabelliges de notas r contadores-distriboidores dm 
comarcas do u l t r e ~ ~ a r  ; 

Visto o dispoto no artigo 1 I." do mencionado decreto; e 
Tendo ouvido 11 jutlta consnlt~va do ultmmar: 
Hei por bem decretar o segaillte: 
Artlpo 1 . O . O  provlmeoto 20s logares de secwtarlos, ajr~tlan. 

Les de secretario e revedores-conttidores das reluyties, e de es- 
crix78es dos julzos de dtre~to, t,1belh2es de notas e contadores- 
distribu~dores das comarcas do ultramar serk feito preceden- 
do concurto por meio de exerc~clos escriptos, nos termos d'este 
regulan~ento, excepto nos casos de reintegraqao e de crausfe- 
 ellc cia a pedldo dos ioterrssados, ou por convenie~~cia do 
serripo publico. 

.4rt. 2 . O  O concurso abnr-se-ha atl~~u;llmet~te oa secreta- 
ria d'estwlo dos negocLos da marinhn e ultramar e nas secre- 
taj.ias dosgovernos do Estado da I n d ~ a  e das prov~nc~as de 
Angola, Cabo Verde, S. Thon~l: e Pnncipe, 3fo~at11bique. 
Macau e TLIUOI., pelo praso de sessenta &as, contailos da pu- 
blicaylo do respectlvo annirtlcio no Diarw a'n go~wrtzo e nos 
res ctiros bolet~ns officiaes. 

runico.  .\'a refend:, secntsna d'estado serro wcebidos 
em yualquer epocha do alii~o os requerimentos dos naturaes 
Jo ultramar, ou ali residentes, yue preteudam her admittidos 
ao co~~curso no relno. 

Art'. 3." 0 s  que preteudctarn ser adrui~hidos ai, coilcnrso 

q u a l q ~ ~ e r  das secretaria71mencionldAs no artigo precedente. 
geTem declarar nos requerimentoq a sua naturalidade e resi- 
&ueia, bem comn os 10;dres para q 1e querelll habilitar-se e 
Cnata~ documentos authentieos, em fornn legal, pelos quaes 
+p.enl : 

1 .O Ter  idade superior a vinte e um annos, 
2 . O  PJ%o ter culpas no registo criminal: 
3.O Est,rr quites con] a fazentla publica, se tiverem exerci- 

Qo alaum en~prego, de que !hes podesse resultar responsabili- 
dadeiara  corn ella. 

4.O Ter  satisfelto h leis do recrntamento, se a ellas estive- 
'em so jeitos; 

5.0 Ter  sido approvado em exame de it~strucp%o primaria, 
ou de sdmissao aos lyceus mcionnes ou :ios seminaries-Iyceas 
do ukram~r .  

Al6m cl'estes documer~tos, podem juntar quaesquer outros 
de habllitaq6es litteranas ou scientificas, ou de servipos que 
porventtlra tenh.tm prestado no uitramar oa no reino. 

Art. 4 . O  0 concurso na secretaria d'esk~do dos negocios 
da marinhn e ultrarnar habilita pard o exercicio dos logares 
de secretarios, ajudantes de secretario c revedores-contadores 
das relapGes, e de escrivaes de direito e cabellises de notas nas 
comarcae do tiltmruar, e sera feito pelo process0 seguinte : 

1." Findo o praso do concuwo, publicsr-se-ha no D k n o  
do govern0 a reiapzo dos concorrentes yue sotistizeram a todas 
as condipties da admissilo. r a d'aquelles a quem faltaralgum 
requisite, para que possam supprlr a falta ate ;i vespers.: do 
dia em que dctram effectuar-se os exercicios escr~ptos de exa- 
me, que tera logar quinze dias depois de publicada a alludida 
relapao. 

2.' 0 s  exercicios escriptos seriio feitos em uma sala da 
secretaria, perante o director peral do ultrmnar ou o funccio- 
nario, que no sen impeliinento for design.rdo pelo respective 
ministro. 

5." Haverb na direcyzo geral do ultramar yuatro coliec$bes 
de doze ~ o n t o s  cdda uma, versdndo os da pnmelra sobre pro- 
cesso c i h ,  criminal, orphanologico e contmercial em 2." In- 
stancia; os da segunda sobre os mesmos assumptos em 1." 
i n ~ t a n c i ~ ~  ; os da terceira sobre ussumptos do tabelliado; 0s da 
quarts sobre os assutuptos de que trata o ar t~go 81.' do 
regimento da dm~nis t f i~p&o de jas t ip  was prorincias ultra- 
marinas, approvado por decreto com folepa de let de 20 de 
fe~ereiro n!tlmo. 

4." Os exercicios escriptos effectnar-se-h~ sinmlcaneamen; 
te, divitlindo-se os coucorrentes em grupos, conforme os logfi- 





requisite para perem admittidos ao concurso. 
3 . O  0 s  exercicios ser&o feitos perante os secretarios geraes 

ou os fuuccional.ioe qne, t ~ o  impedinten!~ ou falta d'aqoelles 
forern clesignatlos pelos governadores. 

4.q1 Estarw sob a guarda dos secretarios peraes as colle- 
qacs  dos pontos, e sob a dos governadores, yor quelu devem 
ser entregues aos presidentes dos jurys. depois de constitui- 
dos, ae c!iaves dos cofres destinados wo encerwmento dos 
cxercic~os escriptos. 

5." As mpas cle pap1 contendo as copias dws duas primei- 
ras Iinhus e da ~iltima dos exercicios escriptos sera0 sobre- 
scriptadas corn direc@o ao governador da respectira pro- 
vinciit. 

6.' Cottetiti~ir~o os jurys : 
a)  No estctdo da India, ilm juiz da relayso nomeado pelo 

qovernador geral, presidente, o juia de direito da comarca 
$as 11be de Goa e o delegado da merma comarca, que servi- 
rd de secretario, dex endo o juiz de direito, nos casos de impe- 
dimento oo fdlta ser substituido pelo ljrocnrador da corcia e 
f'azenrid, e o delegado pelo i t j ~ d * ~ ~ t ~ :  d'esse magistmdo. 

b) Na proviuclit de Angola, um juiz d.1 relacao nomeado 
pelo poventadol. geral, prestdente, o juiz de direito d:i 2.a va- 
ra da conlarcd de Loanda, e o respectito!ieieydo, yue servl- 
I+ de secrekario, derel-ido estes, nos setis in~lpeclimentos ou 
faitas, ser respecttramet~te s ~ i  bstituidos pelo juiz de direito 
e delegedo (!a 1." vt~ra da nieslna cornwrca. 

I:) Nn I I ~ ( N \ ' : ~ I C I ~  de C'nho \'et.de, o juiz de direito rl;> comar- 
&I de Socavento, presidentt, o conserv~dor do reg~stn prediai 
e o rlelegddo do procurador (1.1 cor6a e fasenda de mesmit 
comn rca, servindo de secretario, e devendo no ilnpe' jllmento ' 

oa falta do presidente. ser charnado para o st~bstitnir o juix 
t3e direito da co1iinrc.i ile hrlavento. 

:l) Na pro\-,::c:d de 5. Thome e Priuape, o ju;z de direito 
da 2 a vara da coluarca de 8. Thotne, presidente, o curador 
geral dm-servigaes e colonos e o delegado da La vara, qlie ser- 
vira de secret'irir), deveiltio o prirnulro c o iiitim~, 11"s 
1mpe3imentos ou falhs, ser respe~tiv~trueate substit-urtlos pelo 
juie e delegado da 1.* v.lr,t da mesma, cumarea 

e j  Xa prorinci~ de Moyarnhiy ue urn jniz da retag& no- 
me:icio pel0 go\-ernador g-ernl, pres~dente, o juia de direitodik 
comarca skde da re!,-qao. e o ~.eqp~; '( : t~~~o delegddo, ytke servld 
$ secretario, de\ ctlilo estes, 110s seus impedimeutos ou fdlt~s.  
wr respectlrnrnente snb3ti tuidos pelo proc!~ nxclor 13% cor6s e 
f,vzeurla. c 1:elo r:oijserv;idor dli ~ I I C R I I ~ ~ ~  ~'1)~1arca. 

f J K s  poviscia rlr 3hl.ar~ e Ti nmr.. o juiz cie tli reito dn 

comarca de Macau, presidente, o conservador (10 registo pre- 
dial e o delegado dx mesma comui.c?, qne servir6 de se-reta- 
rio, derendo no impedimenta ou fnlta do primeiro ser cha- 
mado o respective substitute, e passando, n'este case, a pre- 
sidencid para o sewundo. 

7: 0 s  jurys se%o cor,vocados pelos governadores, e. yuen- 
do por motivo justificado nao poderem filuccionar, far-se-lhes- 
ha nova conrocapao para se reunirem dentro dos dez dias 
seguintes. 

8.' Concluida a classiJicap%o, enviara o governador de cada 
provincia ao niinistro e secretario d'estedo dos negocios de 
marinha e ultramar, pelo primeire navio que sahir para o 
reino, as respectiras actas devidamente assignadas, & excepe20 
das relativas ao concurso de contadores-distribaidares, fazen- 
do-as acompanhar de todos os documentos respecti~os ao con- 
curso e das suas informagoes 6 cerca dos concorrentes. 

Art, 6.' 0 s  concorrentes classificidos como nwitn bon,, 011 

como bons para os lopdres mencionados no artigo 4.O nos clorl- 
wrsos fettos nas provincias nltr-amarinas, e na, secretaria 
d'estado dos negocios da marinha e u!trem;tr, entrarao corn a 
respectiva classificaqso n'nma list*, que se ~ r a  formando na 
mesma secretaria, para pwler recair n'elles ;t nome\c,%o com- 
petente. 
, unico. 0 s  conco~rentes classificados conlo mu~tu bolas, olr 

como bon,s para os logares de contadores-distribuidores dos 
juizos de direito, entrar.&o com essa sua classificap%o n'uma 
lists, yue se ira formarldo ern cada provincia, par;l de entre 
ellev o reepectivo governador ftizl:r u nomeapBo. 

Art. 7." Oa concursos feitos ern conforrnidade com ah 
prescrippaes d'este decreeo terso vahda.de, por tres ennos, de- 
vendo. porem, elu c<~tla concurso subsequente. os c.~ndidatoh 
approvados declarar, por meio de recjueri mento, que susten- 
tam id pretengso de serem providos, juntando tiovo cercifica - 
do do registo criminal. 

Art. 8." Em igualdede de circumstancias sert%o preferidos 
os concorrent~s que houverem prestado born servi~o no altra- 
ma:.. 

Art. 9 . O  Neuh~un officio de justipit sera provldo em pareu- 
te, em grau prohibido, d~ juis de di~eitc, c delegndo d't co- 
marca, a que o mesmo officio pertenpi. 

Art. 10." 0 s  elnpregidos de jus t ip~ yue forem trensSerido.- 
de ulnas para outr,is cornarcas a seu pedido, nAo t6em direitch 
a transpork 1)or conta do estado, neut a adiatitameiito dt: 
qualquer especie, ou & ajuda de custo. 

Art. 11." Em qnanto se n h  f i ~ e r  a 1ist:t de clits~lficayao :I 





Deoreto de 25 de maio de 1894 (a 

Attendendo ao que me propoz o governador gem1 da India 
por indica* da presidencia da relagm de Nova Ooa, e nos 
termos do unico do artigo 33.O do regimento da adminis- 
t r a p 0  de justiga nas provincias ultramarinas, approvado por 
decreto de 20 de fevereiro de 1894 : hei For bem crear urn 
officio de tabellis0 de notas em cada urn dos julgados muni- 
cipaes de Diu, Pond&, Pernem e Canacona, e manter os 06- 
cios de tabellises de notas que, data da publica@o do mes- 
mo regimento havia creado nas comarcas de Damgo, Bicho- 
lim e Quegm, do districto judicial de Nova Goa. 

0 ministro e secretario d'estado dos negocios da marinha 
e ultramar assim o tenha entendido e f a p  executar. Pqo 
em 25 de maio de 1894-BEI-Jodo Antonio de Brissac 
&a Nmes Ferreira. 

(Bol. off. n.O 69 de 26 juuho) 

nos termos do regulamento de 29 de outubro de 1891, que 
n8o chegou a ter execugrio na metropole e, por tanto, a n8o 
podia ter tambem o;ts ditas provincias, por estabelecer o 
concurso sirnultaneo ; 

8 o Finalmente que colnpete a v. exa. nomear os ajudantes 
dos escrivas impossiblitados, na conformidade da lei de 11 
de setembro de 1861, em quanto n'esta secretaria d'Estndo 
se n%o formar a lista, a que se refere o artigo 6.0 do regula- 
mento de 2 de maio, pois que s i  entao ficad o govern0 cen- 
tral habilitado a assumir essa cornpetencia. 

Deus guarde a v. exa. Secretaria d'Estado dos negocios da 
marinha e nltramar, em 13 de julho de 1894-Illmo e E x . ~ o  
sr. Governador geral do Estado da India-0 d i r e h r  gernl, 
Fr~ncikxo J. da Costa e &lva. 

(Bol off. n.O 88 de 1 I agosto) 

Ogicio da ~ i r e & ~  Geral do Ultramar 
de 13 de julho 1894 

N.0 108-Ill.mo e Ex,mo 8 r - S .  exa. o ministroda marinha 
e ultramar, tendo apreciado as duvidas por v, ex." apresenta- 
das em seu officio de 5 de junho ultimo e motivadas pela in- 
formag50 do presideute da relagao d'esse districto judicial a 
cercra do requerimento, em que o escrivso do juiz de direito 
da conlarca de Que@m, Jose Camillo da Piedade S;L e Silva, 
pedia ser substituido por um ajudante, incumbe-me de com- 
municar a v. exa: 

1 . O  Que, nos termos do disposto no artigo 12.' do decreto 
de 20 de fevereiro do corrente anno, que approvou o regi- 
mento da aclministrap~o de justipa was pruvincias ultramdri- 
nas, nW pdde deixar de considerar-se em vigor n'esse Estado a 
lei de 11 de seternbro de 1861, mandadit ap licar ao ultramar 
pela de 2 d'abril de 1867 5 visto como a su ! stituigm dos offi- 
ciaes de justip, physica ou moralrneute impossibilitados para 
o servigo e qne n%o s&o remunerados pela fazenda publica, 
constitue materia que o citado regimento ngo abrange ; 

2: Que, em quanta was provinc~as ultramari~~as se nho rea- 
lisarem os coitcursm para os officios de justip, segundo o 
regulamento de 2 de maio passado, deve ahi contirluar ib fa- 
zer-se como d'antes o prorimento de taes officios, n % ~  tendo 
validade alguma as habilitagijes sdquiridas em concurso feito 

' Eetas leis encontram-se em seguida. 

Carta de lei de 2 de abril de 1867 

DOM LUIZ, por graqa de Deus, Rei de Portugal e dos A1- 
garves, &a. Fazemos saaber a todos 0s nossos subditos que as 
c ~ r t e s  geraes decretaram e nos queremos a lei segninte : 

A r t i ~ o  lo S& extensit-as' as ~rovincias ultramarinas todas 
asdiGsi-  da lei de I 1  de Gtembro de 1861, com as se- 
guintes modificag6es: 

Q 1.' E o  spplicaveis nas cidades de Nova Ooa e Loanda, 
por Rrem s6de de relagw as disposigks do $ 1.' do artigo 
1.' e do $ unico do nrtigc 5.' da mesma lei. 

$ 2.' 0 praso marcado no $ unico do artigo 2P fica limi- 
a sete hado ao de doze annos para os juizos de Goa, Bardez, '. I 

s Macau, e ao de oito annos para os outros juizos do ultramar. 
Art. 2.' Fica revog~da a legisla@ em contrario. 
MenciAmos portanta a todas as auctoridades, a quem o co- 

nhecimento e e.necu@o da referida lei pertencer, que a cum- 
pram e f,lpan~ eanlpril- e guzrrdar tfio inteiramentc comct u'ellil 
se contkm. 

0 secretario d'estado interino dos negocios da msrinha e 
ultramar a f a p  imprimir, publicar e correr. Dada no p g o  
da Ajuda aos 2 dias do Inez de abril de 1867-EL-REI, com 
mbrica e guards-Viszode de Prcriia Gran.de.-(Logar do 
dl10 grande das armas reaea) 

Carta de lei pela qua1 Vossa Ilagestade tendo sanccionado 
0 decreto dm cartes geraes de 11 de fevereiro do corrente 
anno, . . . . . . .. . .. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . .. , . ,. ......... 



Carta de lei de 11 de Setembro de 1861 
a que se refere a precedente 

DOM PEDRO, por graga de Deus, Rei de Portugal e dos 
Algarves, &a. Fazemos saber a todos os nossos snbditos yue 
as cartes geraes decretaram e n b  queremos a lei segninte : 

Artigo I." E' o governo auctorisado a conceder licenga 
aos revedores, tabelliaes on escriv~es dos juizos de direito de 
primeira e segunda instancia e ordinarios, betn cam0 aos con- 
ta,dores e distribuidores dos juizos de direito e das re!,ag6es. 
que por sua avaupda idade oil impedimento physico per- 
manente, legalmente comprovsdo, se in~possibilitarem de 
exercer o seu oBcio, para se substituirem no deseujpenho de 
todas as suas funcqaes por urn ajudante por elles proposto, e 
corn responsabilidade civil solidaria, e approvado pelo governo, 
precedendo esame e informagio do respectivo juiz de direito 
e delegado do procmador regio da cornarc,] em relagso sua 
idoneidade. 

4 1 ." Xas cidades de Lisboa, Porto e Ponta Delgttda deve- 
ra preceder a informa@o somente do respectivo presidente 
da reIag20, e exame perante o mesmo. 

,$ 2 . O  Perdendo o ajudante de que trata o presente artigo a 
confiauga do empregado com quem serve, poderg este substi- 
tuil-o por outro, nos termos e corn as formalidades designa- 
das no artigo e paragraph0 precedeutes. 

Art. 2.' No caso de impcdimento moral legalmente com- 
provado, s e d  o officio provido pelo gorerno, em lrarulonia 
corn as leis e regulamentos em vigor sobre este objecto, e 
com as condipaes seguintes : 

4 unico. Se o tabelli~o, escriv'a, reredor, contador ou dis. 
tribuidor impedido tiver mais de quinze nnnos de servigo, 
recebera do nomeado metade do rendimento do officio. Se 
porem t i ~ e r  menos de qiiinze annos, recebcr6 dmeiite a ter- 
$a parte. 

Art. 3 . O  Cessando o impediment0 moral, de que falla o 
artigo 2.O, entrarh novamente em eltercicio o empregado que 
estiver impedido. 

Art. 4.D Aquelle que fiubstituir o tabelliao, escrirno, reve- 
dor, contador ou distrtbuidor moralmente impossibilitado 
poded i morte d'este ser definitivsn~ente provido no officio 
sem concnrso, se pelo provimento interino, coriforlr~e o artigo 
2 . O  da l~resente lei, ttrer dez ou mais annos de servigo effe- 
ctivo, e ao gorerno parecer que serriu bem. 

4 unico. Entendendo o governo que o concurso deve ter 
logar, o serrenttiar~o interino: tenha o tempo de servi~o que 

tiver, s e d  em todo o caso preferido a qualquer outro concor- 
rente em igualdade de circumstancias. 

Art. 5." No caso de impedimento temporarid resultante de 
molestia ou licenp, poded o respectivo juiz de direito no- 
mear interinamente o ajudante yroposto pelo t a b e l l i ~ ,  es- 
criviio, contador ou distribuidor impedido, ou outro qualquer 
empregado companheiro d'estes. 

4 unico. Nas cidades de Lisboa, Porto e Ponta Delgada 
estia attribilipno, em relagno aos tabelliiies, escrivites, revedo- 
res e contadores das relagaes, pertencera ao presidente da re- 
1sgL0 respectiva. 

Art. 6." S6 se julgad prova* o impedimento physico ou 
moral quando os peritos por ex&,,, feito perante o juiz de 
direito, com assistencia do ministerio publico, reconhecerem 
a existencia do mesmo. 

4 unico. 0 gorerno podera fazer repetir este egame todas 
as vezes que o julgar conveniente, e cassar a licenga ou pro- 
vimento ao serventuario, quendo por esse, ou por qualquer 
outro meio, rerifique ter cessado o impedimento. 

Art. 7 . O  Fica revogada toda a legisla90 em contrario. 
Mandamos portanto a todas as auctoridades, a quem o co- 

nhecimento e esecugsio da referida lei pertencer, que a cum- 
pram e guardem e f apm cumprir e gnardar t b  inteiramente 
como n'ella se cont6m. 
0 lainistro e secretario d'estado cios negocios ecclesiasti- 

cos e de justiga a faga imprim~r, publicar e correr. Dada no 
pago aos 11 de setembro de 1861-EL-REI, corn rubrica e 
guards.-Alberto Antonto & Xovaes Cnrvalho. 

Carta de lei pela qua1 Vossa Nagestade, tendo sanccionado 
o decreto das cartes geraes de 17 de agosto ultimo ... ....... -. 

(Collec. da Legisl. Novis. do Ultramar, vol. VI )  

Carta de lei de 17 de fevereiro de 1876 
DOM LUIZ, por graga de Deus, Rei de Portugal e dos 

Algarves, etc. Fazemos saber a todos os nossos subditos, que 
as cartes geraes decretaram e nos qceremos a lei seguinte. 

Artigo 1.' Em todos os casos de substituipjo, auctorisada 
pela carta de lei de 11 de setembro de 1861, sedo provldos 
or rmpect~r-cu oEcios de justiqa nos termos do artigo 2.' da 
meslrta iei. 

4 unico. 0 s  actuaes substitutes que estiverem habilitados 
em concurso e tirerein bom servip durante o tempo da si!b- 
stitnip20, ou tiverem rnais de dez annus cie boa? e e!Tect~ro 
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servipo embra  n%o habilitados em concurso, sergo nomeados 
pel0 governo nos termos do artigo antecedente, e gosargo das 
vantagens que lhes 60 conferidas por esta, lei. 

Art. 2.' 0 s  sl~bstitutos nos termos d'esta lei terrio pre- 
ferencie no provimento definitive do officio por morte do 
substituido, se tiverem prestado, durante o tempo da substi- 
tuig~o, trea annos de born e efFectivo servip. 

Art. 3." 0 s  substituidos receberso metade do rendimenh 
do officio, e ficarco isentos da responsabilidade civil e solida- 
ria s que estavam sujeitos pel0 artigo 1.O da carta de lei de 
11 de setembro de 1861. 

$ unico. 0 juiz ou presidente do tribunal respectivo sus- 
pended temporariamente o substituto que n%o cumprir a 
obrigapiio que Ihe 6 imposta por este artigo, dando immedia- 
tamente parte a0 governo. 

Art. 4.O Fica a l t e d a ,  nas disposi@s respectivas. a lei 
de 11 de setembro de 1861, e revogada a iegislap~o em con- 
t~ario.  -. 

Mandamos por taoto a toclae a5 autoridades a quem o co- 
nhecimento e exscugao da referida lei pertencer, que a cum- 
pram e fagam cumprir e guardar, t& inteiramente come 
n'ella se contbm. 

0 ministro e secretario d'estado dos negocios eccleaiasticos 
e de justiga a fapa imprimir, publicar e correr, 

Dada no p a p  da Ajuda, 80s 17 de fevereiro de 1876- 
EL-REI, corn rubrica e guarda-dugusto Cesnr Barjonn lip 
Freitas.-(logar do eello grande dtls armas reaes). 

Carta de lei pela qua1 Voasa Magestade, tendo sanccionado 
o decreto das cartes geraes de 28 de janeiro do corrente 
anno,. . .. . . . .. .. . ..... .. . . . . ... ,... .. 

(D. G. n." 40 de 21 fev.) 

--- 
OBcio da ~ i r e ~ ~ ; ~  Geral do Ultramar 

d6 3 de junho de 1894. 

N." 87-Ill.m0 e ExemO Sr.-Ao officio no. 136.O de 18 de 
abril ultimo, em que v. ex.a t~anvrnitte e faz spas as observa- 
qoes e propostas da presidencis da relagao d 'me district0 ju- 
dicial sobre o novo regimento de administra@o de j us t ip  
nas provincias ultramarinas, encarrega-me o ex.mo ministre 
da marinha e ultramar de responder nos seguintes termos: 

A designaggo do numero, d d e  e lirea dos julgados munici- 
pes ,  em que ficarn subdivididas, nos termos do artigo 8.e 
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d'esse regimento, as cornarcas judiciaes d'esse Estado, foi ja 
confinnnda por decreto de 25 de maio ultimo, na intelligen- 
cia de que as coruarcae, em que por essa ou outra qudquer 
d e s i g n a ~ o  se 1180 criem julgados municipaes, nem por isso 
deixam de se considerar subdir7ididas, para os effeitos judici- 
aes, em freguezias, csda uma d:ls quaes, salvo o caso do $ 
nnico do artigo 57.0 do mesmo regimento, deve constituir 
urn juizo popular, nos termos d'esse artigo, como succede am 
julgados qcle s%o sac de comarca, onde, alib, segundo o ar- 
kigo 50 .O,  nfio f uncciona juizo municipal. Naa comarcas onde 
nib houver freguezias devem considerar-se como taes? para 
0s effeitos da administrapgo da justipa, as circumscnpg6es 
administrativm ou ecclesiasticas que lhes correspondern. 

A interpretag:jo dos artigos 1 3 . O  e 14.O do reglmento sobre 
o chamamento dos supplentes a relapao foi fixada na porta- 
ria d g i a  dc 25 de maio ultimo, por forma s evitarem-se os 
inconvenientes ponderados. 

Sobre a necessidade de mais um official de diligencias para 
essa relaggo e de manter os vencitnentos dos officiaes de dili- 
genciaa dm julgados de Diu e Mormngao, o governo provi- 
denciartl opportunamente. 

0 s  Iogares de tabellices de notas, a ue v. ex.& se refere, 3 foram, uns credos e ontros mntidos, s aecordo corn as su- 
as propostas, por decreto de 25 de maio ultimo. 

Como nem todos os julgados municipaes, pelo sell pequello 
movimento, ou pla  sua curta distancia de skde da respect~va 
comarca, pode~ao justificar a crelt$Ho de interpretes perma- 
nentes, podendo a falta ser supprida nos termos do codl- 
go do process0 civil, conv6rn aguardar qm a proposta de v. 
ex.' seja devidamente especiiicade para sobre ella se resol- 
ver como far justo. 

As consideragijes feitas em materia de advocacia provisio- 
oaria n'esse &tad0 foram j& devidamente poademdas por 
occssiao de se discntir o novo regimento de justiga sem que 
ao gorerno parecesse conveniente attendel-as. Explicou-~e, 
porkm, em portaria, con  data de hoje, que 6 presidencia da 
relap& era permittido, nos termos do iirtigo 86.O d'esse regi- 
%ento, conceder licenga especial a qualquer advogndo provi- 
sionario pama ir  accidentalmeute exercer a advocacia B corns?- 
ca diverva d'aquella para qae tenh"~ prov~sao, precendo que 
por estn forma se obvia ;b principal difficuldade posta por v. 
ex.a 

A p o p ~ r i a  de 30 de nlaio ultimo regulou os aftipos 25; 
$ 2: 3 1.O e 54." do regimento de justips no s e i ~ t ~ d o  por r. 
ex.a idtcado. 



Tambem por portaria d'esta data foi regulada a execnq80 
da disposiq&o transiforia do 4 unic6 do artigo 191.O do regi- 
mento, ficando resolvid* as duvidas postas por v. ex.8 a tal 
respeito. 

Sobre o novo encargo imposto fis camaras municipaes pe- 
lo 4 unico do artigo 157.O, so posso dizera v. e ~ . ~  que, quan- 
do pelos respectivos orgamentos se mostre a absoluta in~possi- 
bilidade do municipio o satisfazer. o governo n%o deixah de 
providenciar como tern feito em casos identicos, para que a 
administragsio da justiga n%o soffra. 

A competencia j~idicial para corpos de delicto esta clara- 
mente definida nos artigos 84.' n.' 1.' e 92 n.Os 2,'e 3.4 po- 
dendo tambem ser feitos pelos juizes populares, nos tertuos do 
artigo 96.O n.' 4.", quando lhes forem superiormente requi- 
sitados ; nu se devendo confundir com os simples autos de 
noticia, a que se refere o n.' 3." do mesmo artigo, e que n5o 
supprem aquelles. 

Dos outros pontos. a que este officio de v. ex.a se refere, 
se d a d  opportuna resoluqao. 

Deus guarde a v. ex.a. Secretaria d'estado dos negocios da 
marioha e ultramar, em 5 de junho de 1894--Ill.m0 e Exdrne 
Sr. Governador Geral do Estado da India-0 director geral, 
Francisco J. da Costa e Silz'a. 

(Bol off. n.' 70 de 28 junho) 

Portaria provincial n." 428 de 14 de jnlho de 1894. 
Sendo necessario designar, para os effeitos do art. 57." 

e seu § unico do regimento de jnstip, o numero dos jui- 
zos populares nos concelhos das Novas-Concluistas e no de 
Nagar-Avely, onde n%o esteo regularmeate constituidas as 
freguezias : hei por conveniente, ouvidas as resp~ctivas mu- 
rticipalidades, e conformaudo-me com o voto do conselho do  
goyerno, em sessao de 11 do corrente, determinar a circnm- 
scrip~ao para os jr~ieos yoyulares nor ditcs concelhos, pela 
forma constantt do ulappl clue d'esta portaria faz paite 111- 
tegrante e baixa assignado pelo secretario geral do governo. 

As auctoridades e mais pessoas, a quem o conhecimento e 
execug%o d'esta competir, assim o tenhim entendido e cum- 
pram. 

Palacio do governo geral, 14 de julho de 1894. 

0 Governador GeraI, 

Rappa a que se retkre a portaria supra 

rrt 
111 ( Ydpy , . . A pro\-inrin dc Saiary. 

I 1 Que~ilb, Baridor,t, Talaalim, Varldj. 
" ~ % h h  de Pandi Curt:, Betmi. Candeapl; Coddar, ?Tot. 1 TOJ, Be~g17j-, VagurbRm e TTET,~. 

e'ntl?.aim, Boma, Ccncoiiem, Priol, 
C.iadnini. . . - ITthnga, ?slamr?in, Qi~e i i~a ,  T i ~ r g i i ,  A d -  ' coIetd e GnndoId. 

I SirodB. Borim, ConxP~i?. Kiranall c+ Sirog . . . 1 $ ~ a ~ ~ & ~ ~ ~ ~ j - .  

4 Qu.ep,t;u~, Cilsn~aiie, SII.\-O~, Amon%, 
i Alnbaniiz~j, AvedBm, 3folcornfiru e Caeori 

( iwtmh! , . , i Cotloi~$l)y, Chaifi. .lrsoi&;i. I'li:esehorii. 
1 Xelvon,, Oddnr, Xeldem e Gurc!iwei~. 
; Torofos de hr.11:~ c Bli l~-.  

B~rclie - . ) Torofos de If:,rckm c Ma11;tt f3alcorn.i. 
i CIOIIOIII!,R, Etltty, DoII:~I', Saiquiiiim, 

&lleuba, . . . / ('RT?~:., C' :rp3:3, ye:lL,,\-oll~. YI;cC?~ 31. Xi- 
B i ronw, R~1g?.uir,Srn VeIlir!l:~. lrei.ii.m, Vi- 
-a 
S 1 ch~7ndrc.t~ e Z:iclili. 
3 <; R~ncor t l i ,  ,iptot, S,lngodi, SJ:&:, 1)ill- 

baudorct, PlIil,::a, S i d j i ~ ~ l i :  (:3;16:r:, C a r ~ u -  
z.1, Souaiilini, Sdri-i, .Ii:ini.c.;in. Ganhi.  
C'orrnonkm, Colo~nl)onSm, JTolesdl. R im-  
~ ~ ' L L u ,  Sa~~ tona ,  ~:~r~ro:~c)em, Godly e CQ- 

i 
I ( n i c ~ u e d i ~ .  
1 ', 

?on- Sede doc 1n7z0. Porm*:ws que coo~prelienAe 
:rhos 

!!I 

CassabB de Pernem, CorgLo, Palien?, 
Tirwol, Brambol, MaridrBm. 

o ) '"""' ""4 "ii:,";, Chopdkm. Agarradd6, Par&m, 
S Takm e Ticnor&. 
8 j Dargalim, Barcos<la, Ugukm, Ambe- 

r6m Uasnkrn, Porosr.ndBm, Tamboxem, 
Torrknr, Moppa, Chandei, CaaiarrornBrn. 
Ozoriu~~, Alorna e Ibrtzrnpur. 

9 { BirhoIh . . . -4 ptuxyirtcia de Bicholin~. 
:- - 



Con- SBde do6 ~ulzos  PovoaqIo que comprehende 
eelhos 

Boma, Dongorly, Mup~Ily, Oxel, Got- 
tarly, SaIauly, XelpCm, Comproy, Calbrn, 
Gosty, Sirsodean, Dudal, Waulingueni, 
Paliem, Panchor@m, Twddou e Uguem. 

NagorcGm, PdloIem, Gaundongr6~1, 
Canacoua, corn exclusb dos bairros Agon- 

o da, Nurcud e M~idchelly. 
ColIa, e os bairros de Canawna, Bgon- 

cons ' '. ' f da Jdurcud e Mudehelb. 
Poinguinrim, Loliem, Pollem e o torofo Poing~iniu . . { de cotig.-e 

Portaria regia de 5 de junho de 1894 
N.' 86-Dispondo o artigo 67.' do regimento da adminis- 

trap& de just ip nas provincias ultwmarinas que a l i c e n ~  

Dadara, Demnim, Tigra, SiIy, Golondk, 
/ 1 Tagchimp&, Amblg, SilvasaP, At!&, Fiau- 

para a d ~ o z a r  s6 pode ser eoncedida qaando na respectioa co- 
marca nit0 estiver preenchido o numero maximo dos adroga- 
dos de pmuis%o, e tendo-se levantado ducidas sobre se eska dis- 
p s i @  obsta aque yualquer advogado provisionario possa ir, 
mestno xcidentalmente, exercer fnncpaes de adrocacia % co- 
marca diversa d'ayuetla, a cujo quadro pertence, o clue em 
g r a d e  t~umero de casos fazia transtorno as prtes,  obrigando- 
as a k r  mais de urn adrogado para n rnesmo pleito e a rzcor- 
rer aadvogadw qne niio tenham a sua plena confianga, ou n%o 
eonhepnm bem todos os incidentes da causa. : Sua Magestade 
El-Rei ba por benl declarar, pela secretaria de estado dos ne- 
gocios da marinha e ultramar, que nos terrnos do artigo 66.' 
d'aquelle regimento, os advogados de provisao , p d e u ~  adro- 
gar perante os tribunaes que funccionarem na co%tii.ca;- 06- 
cornaxas, para que tirerern licenpa, e, pur tanto, e licito ao 
presidente da relay20 conceder licen pa especial para cjualquer 
d'esses advogados poder accidentaln~ente exercer actos de 
advocacia em comarca diffe~xnte d'aquella para que tiver 
provialo, corn tanto yue pertenpa ao mesmo district0 judicl- 
d, emhora n'essa ontra comarea esteja preenchido o nume- 
1.o legal dos advogxdos provisionanos, &to que essa liceuga 
devendo ser especial para catla ulua das causas em que o 
advogado preknda funccionar, nBo altera aquelle nurnero. 

Papo, em 5 de jv-nho de 1894-Joao Antonto de Brisscci; 
dm h7~ues E'erreu a. 

h 
cl 
QJ 

4 
fBol. off. n.' 70 de 28 junho). 

Dadd . . dy, Saily, Carar, Racoly, Cundacha, Mas- I sate, Sambarvanim, Quelaunini, Morcol, 
Umhrcui,  Bonth, Rand& gwnde e Randd 

\ pequeno. - Noroly, Dapb, Btal, Cararpah, Canary, 
Zuary, Aptg, Velngsio, Chicly, Surunguy, 

REQULAMENTO DAS GADEIAS GIPIS DO ESTADO DA INDIA 

Approvado por portaria provincial, en1 conselko. 
n.' 437 cle 16 de julllo de 189-1. 

An~bolg, Callu, Carachigso, Querdy, Do- 
lor& Parzae, Chaud, Talauly, Chinchpa- 
d, Dapara, Vassona, Patty, Cadety, Tenor 

Da superintendencia das eadeias 

R 

Art,igo 1.' A soperintenderlcia das cadeias cicis ser9 espe- 
clalmente exercida, rro que rspeita k adninistraq%o, irisl~ec$%o 
e policia, pel0 procurador da corja e fazenda. por SI, 011 seu 
njudante, na capital da PI-ovincia, pclos se:ls deleg:dos nap 
cornarcas e pelos suh-delegwdos nos julgados municiptes. 

$ 1.' 0 disposto n'este artigo nso prejudica as attriGnl- 
g6es que por lei cornpetem ao poder jndicial. corn relaqzo ZO: 

e Bedrabiue. 
Canoel, Cunty, Rudana, Chinchda, Que- 

varbary, Selty, Gorarpad, Umborvanim, 
Cotar, Vagchaurum, Meru, Ambavary, 
C~rchonde, Dudonim, Vausdb, Cachum, 

i 

Jamalpad, Gofbary, Guirsli., Bildary, 
&Iandonim, Beusdum, Berpum, Querpum 

e Sendonim. 
Secretaria do govern0 geral, 14 de julho de 1894. 

0 Secretario Geral, 
Jo~o Manoeb Correia Tabarda 

(Bol. off. no. 79 de 19 julho). 
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CAPITULO I1 

Do pessoal das cadeias 

Art. 5.' E a  cadeia civil de R'ova Goa, havcrk um director, 
nm ajndante, urn c~pellsio e dois serventes, e nas delnais ca- 
deias, urn carcereiro e urn sewente. 

4 unico. 0 s  vencimentos do pessoal da cadeia de Nova 
Goa. S& 0s constantes da tabella n.9 2 anness a este regu- - - 

lamento. 
Art. 6." 0 director e ajudante da cadeia de Nova Goa 

sao norneados pelo pverno yernl, ouvido o procurador da 
corba e fazenda, e os carcereiros das outras cadeia,~ pelas 
respectivas camaras municipaes por queni igualmente serge 
escolhidos e p g o s  os serventes de todas as cadeias. 

4 unico. A nomeacao do capellao serA feita pelo governo 
gem1 med~aute concurso documental e onvida a auctoridade 
aiocesana . 

Art. 7." O director e carcereims das cadeias civis s~lo res- 
ponsaveis, sob itnmediata fiscalisapao do procurador da corba 
e faz~nda. seus delegados e sub-delegados, pela administra~80 
das t-deias no que hiz respeito ao governo economico, segu- 
ranca, guarda, policia, asseio, salnbridade e tmtamento  do,^ 
presos, em conforlvidade das instrucqses respectivas. 

Art. 8.0 Have& nas cadeias nrn livro, onde se iancem os 
nomes de todos os presos, corn dec la rag~  da data daentrada, 
fiiiaga, idade. natnralidade, estado, profissso, altnra e signaes, 
por ordem de qnern sm presos, seus crimes, julgamento, 
ou sentenqas, sahidas, ren1og6es e observagaes. 

4 1.' Na casa do julgamento on sentenga se lancara a nota 
de absolvido oil de condemnado e qua1 a peua ; ua da sahida, 
a dab& d'esta para cnmprir sentenpa, ou por ter sido absolvido, 
e na casa das observac6es se n%o chegou a haver prccesso, 
ou qualquer n o h  que prepa convenienk fazer-se, 

$ 2.0 Este livro tera no fin1 urn indice alphabetico, em q u e  
se inscrevam respectivameote os uolves dos presos corn refe- 
rencia is folhas do livro, onde est%o os assentamentos relati- 

0 carcerelro 6 obrigado a rscolher na cadeia os presos que Ihe 
forem enviados por ordem da auctondade administrativa. E deve 
partiuipar ao juiz eesa prisLo. (Cod. adm art. 252.' §)$ 1.' e 3 . O )  

pp 

1 huctorisadas a restabelecer 0s logares de ajudankde mcereiro 
e de capell& da cadeia, a municlpalidade de Bardez por port. prov, 
n . O  640 de 30 out: 1894, a de Q u e p h  e as da s6de das outras comgcas 
por port. n.~ 685 de22 no!: e datermlnado que as cadeias dos julga. 
dos municipaee de PernBm, Pond& Canicona e MormugBo tenham 
urn mrcereiro, nomeado pelas respectivas municlpalidades, obser- 
vando-se nas mesmas cadeias na p a t e  applicavel o regulamento 
supra port. n." 742 de 26 dez. 

Omittimos esta tabella. 
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vos, e s e d  aberto, encerrado numerado e rubricado pelo pre- 
sidente da relaqBo na capital da provincia, pelo juiz de direi- 
to na ebde das cornarcas, e pelo jniz municipal na &de dos 
j ulgados. 

Art, 9.' 0 s  pesos, que estiverenl incomrnunicaveis, nHo 
podergo manter correspondencia alg ulna, nem p r  palavra 
nem por escripto, ou signaes. 

Art, 10.0 0 director ou carcereiros participano logo ao 
jniz competente a prisao dos indiriduos que lhes forem envia- 
dos por ordem da auctoridade administrativa. 

Art. 11." Logo que entrar na cdeia  algum preso, o res- 
pectiro director ou carcereiro proceded a umh rigorosa bus- 
ca, repetindo semanalmente esta diligencia, e apprehendendo 
qualquer arma que lhes encontrar, sem exceptuar as facas 
destinadas ao exercicio de qualquer officio, aQ quaes somente 
seriio confiadas aos presos de genio socegado. 

S 1.' 0 director e carcereiros evitabo, que nas prisaes ha- 
ja outros ferros, alem dos indispensaveis para o servico d'el- 
las, ou para o trabalho dos presos. 

5 2.' Em todo o cam ao anoitecer estes ferros e mais 
instrumentos proprios das artes ou officios ser%o tirados e 
guardados em logar apartado pelo director e carcereiros. 

Art. 12.0 0 s  presos seriio distribuidos, quanto possiveI, 
pe+s pris6es de maneira que os mais criminosos estejdm nas 
prls6es mais seguras, e se guarde a necessaria atteng20, antes 
da sentenga final, corn os individnos, qne por sua educapao 
e abonap6es offerepm mais garantias, ficando os christrios 
apsrtados dos nao christBos e as mulheres igualmente em se- 
parado. 

Art. 13.' 0 director ou carcereiro n%o poderk receber ou 
soltar peso algum sem mandado ou ordem por escripto da 
auctoridade competente. 

Art. 14.' E' prohibido ao director e carcereiros: 1.' con- 
ceder licenga aos presos para sahirem fora da cadeia, devendo 
envial-os b audiencias, ou algum ontro destino com as neces- 
sarias precaugFes; 2.' ficar com as roupas ou outras quaesqner 
cousas, que deixem nas cadeias os presos civis; 8.' exigir di- 
nheiro ou receber peitds para lhes n6o causarem incommodo, 
ou para lhes concederem favor; 4." obrigal-os a comprar on 
vender alguma cousa ; 5.' espancal-os ou opprimil-os corn 
violencias ou maus tratamentos ; 6.' finalmente aggrararem 
de qualquer maneira a sorte dos presos. 

Art. 15.' 0 director ou carcereiro d f i e  mudar d'uma 
prisao para outra algum preso, por motivo de seguranpa, ou 
policia, d a ~ d o  parte logo 6 auctoridade a cuja ordem elle es- 

tiver preso, e ao ministerio publico. 
Art. 16." 0 director ou carcereiro deve todos os dias pas- 

sar revista pela manha e a noute a cada uma des prisBes a fim 
de verificar o estado de seguranpa, examinando as grades, 
portas e paredes do edificio, &a,, e proridenciar ou pedir pro- 
videncias quando far necessario, n8o permittindo que antes 
de nascer o sol e depois do seu occaso haja commnnicap80 
com os presos 

,4rt. 11.O Ao capell% incumbe dizer missa na capella da 
ca,deia civil de Nova Boa todos os domingos e dias santifica- 
dos, fazendo as praticas que julgar convenientes como ele- 
mento de instrucg80 moral e religiosa e meio efficaz de conse- 
guir a moraPdade e rehabilitaqao dos presos, esforpando-se 
ao mesmo tempo por que estes n ~ o  faltem aos preceitos da 
religiao. 

$ unico. Eguaes praticas religiosas s% permittidas em 
todas as cadeias a y ualquer ecclesiastico logo que apresente 
a competente auctorisa@ do superintendente da cadeia e da 
superior auctoridade ecclesiastics. 

CAPITULO 111 

Da policia das pride8 

Art. 18: NBO se permitte nas prisiies o seguinte: 1.' da- 
d o ~ ,  cartas, ou qwlquer jogo de azar; 2." uso immoderado 
de bebidas espirituosas, desordens e gritarias dentro das pri- 
saee e das janellas por fora ; 3." a entrada de iqdividuos, 
suspeitos e de objectos que possa receiar-se serem roubados, 
sem que n'estes haja mirtdo exame; 4.' reunia  de presos de 
diverso sexo ; 5.0 lu~ne em fogareiros, ou em parte de que 
possa seguir-se damno; 6.' deitar e levantar a h o r ~  que n% 
sejarn respectivamente as do silencio e alvorada; 7.' pernoi- 
tar alguem na cadeia que n~lo seja d'ella; 8.' n8o guadar  si- 
lencio durante a noite; 9.' finalmente, todos e quaesquer 
abusos que perturbem a ordem e socego da cadeia. 

Art. 19.' As prisiies estario sempre de noite bem alumia- 
das. 

Art. 20.' As visitas aos presos de pessoae estranhas As 
cadeias so poder50 ter lugar desde as dez da manha at6 ao 
meio dia, salvo o caso de urgencia reconhecida pel0 director 
on carcereiro. 

CAPITULO IV 

Do asseio e salubridade das prisBee 
Art. 21.' As prisiies devem ser lavadas a miude e defuma- 



das: arejailas e rarriilas pelo menos dnas rezes por ilia, de- 
vendo con~epar a lirnpeza logo qne amanhe~a. 

§ nnico. Estes servicos serTLo feitos pelos selveates, go- 
dendo ser auxiliados pelos pesos que por tnrno fbrern deji- 
gnados pelo director on carcereiro. 

Art. 22.' 0 s  presos devem !avar-se todos os dias, fa.zer :, 
barba, ao menos umn vez por semana; cortar o tabe!l:, todos 
os mezes, cortar as nnhas todos os domingos, e andar ves- 
tidos, twzendo ao menos panos qnando niio forem chleb~os. 

$ ~lnico. Quando os presos n8o tiverem com que vestir-se 
o director ou csrcereiro o participarh a0 procurador da co- 
rBa e faxenda ou 210 superinter~rl~ntc da cdeia p a n  req~isi-  
tarem da fazenda a ronpa pr?c~sa, se os presos n8o tivereio 
meios para .a comprarem. 

Art. 23.' E' !trohihido aos presas: 1.' vender oa empenhar 
o fato indispensavel pa'ra andarern vestidos nas piisbes; 2." 
dormjr sobre a terra; 3.' pra ticar consa. dyuma que poss2 
prejudicar-lhes a wade. 

Art. 24.' lloras das cornidas R ~ S  prisws ser;io fisadas 
pel0 proeurnc':or dn tor&, ou seus representantes, so5 propos- 
ta do respectivo direckor oa carcereiro. 

§ unico. f i n i  das horzs fixadas 1150 serh penniktida a en- 
trada e cso de coniid>hs ou hebidas, escepto para os nresm qLie 
se sustentarern li soa cnsta, podendo para estes o director ou 
c~rcereir:) d ~ i x a r  faze? taes entr~das kq hol.2.: que julqr  
convenien be. 

Art. 25." 0 s  pesos pobres serso sustentadcs pela fazend;~ 
publ~ca, cumprindo ao dimchor on carcereiro obstar ti qnc, 
qualt!uer d'elks renda o snstento que Ihe fAr f:)mecicio. 

Art. 26." Logo que entre na cad& qunlquer preeo pohre. 
o i-cspectivo dlr~ctor on c'nrcereiro ppc?dcl-,i faecr-lh. ;,revia- 
nlente o cornpetente abono, daudo irnmediatamente parte ;to 
procorador da corba e fazenda ou am seus dekgados, a fim de 
clue estes solicitern da reparti~&o da fazenda provincial O L ~  

eoncelhia o defin~tiro fon~ecirner~to do d i to  ahno .  
$ 1." 0 dil-ec~or ou carcerelro 110 fin1 cle cada mez, far$ 

duas ~elsy5es dos l?resx 9nbsldiild~~. nma judrcizes e 
ontra do8 administwtivos as qnaes serio presentes BquelIas 
anctoriddes para lhes p0~em o competeote r isto, dereudo en] 
seguida ser enviadas A respectiva, repartl;&g de fazendn. 

$ 2 ' Qti ~rtdo ( 'a  c l d e i ~  s?bi~~:il  jjrCScjS 1~1):::s o r;irec:?i- 
oi; carcereiro dzri  iogo park a0 proc-l~ador da corSa e fa- 
zenda ou seus cielegsdos para cesssr o a h n o  do sostent,~ 
respective. 

-- 

Art. 27? 0 kultahivo da camara, ou o delegado de sande 
requisitarir por oaeio ao rniniskrio publico as providen- 
cias que jalgar necewarias para a hygiene das cadeias. 

CAPITULO V 

Dib doen@, ourativo s faliecimen to dos presos 

Art. 28." 0 farmltativo do partido da camara visitah 
pel0 menos duas vezes por semana a cadeia para ver o e s t d o  
sanitario dos presos, e providenciar convenientemente. 

$ nnico. Nosconcelhos em qne n8o houver facnltativo do 
vado de sande. partido da camara farit esta visita o dele, 

Art. 29.' 0 s  presos, quando adoepam, sera0 mandados, 
corn nma guia em duplicado contendo o assento respedivo, 
assignado pel0 director ou carcereiro e cool o visto do snper- 
intendenbe da cadeia, para darem b a i ~ a  ao hospital civil e mi- 
litar, onde w d o  tratados convenientemente, voltando para 
a cadeia, logo que tenham alta, tudo com a devide seguranqa. 

nnico. No duplicado da gnia se passarh o respectivo re- 
ci bo. 

Art. 30: 0 director ou carcereiro ten6 a sua disposipito 
uma ou mais niacas na cadeia e reclamarh o anxilio da guarda 
para ammpanhar 0s presos a0 hospital. 

Art. 31.' Qnando fallecer algilm preso 110 hospital, o di- 
rector d'este participara o fallecirnent,~ a0 ministerio publico 
e bem assirn ao director ou carcereiro, que por sua parte o 
commnnicarA 6 anctoriditde a cnja ordeul estiver preso. 

$ nnico. Quando o fallecimer~to Liver Illgar na cadeia a 
participap%o deve ser feita directamenbe pelo cllrector ou 
carcereiro, dando ta.mbem pa& ao facultative do ~~uuic ip io  
para verilicar o obito. ' 

Art. 32.' 0 juiz de direiho a recjueriu~ellto do liiinisterio 
publico, proceder& a exarne sobre a ~dentidade clo fallecido. 
lavraudo-se anto que conter6 o as3ento du pr:sLo e sed  as- 
signado tambem peio director ou cdreer~iro, para. depois de 
averbado o mesmo nssento so juntar ao procesw, haveudo-0, 
para os fins convenientee, ou enriar-se d auctqridade a caja 
ordem estiver na p r ~ a o .  

Art. 33." 0 s  presos cnjo estado de tiemencia posterlosi 
perpetrag% do crime, demandst trafia~~lrnto apropl.lado, 

' S5o isentos do pagamento 'do emolumeuto pelo bilhete de e n -  
xerramento ou inclnera,qBo 0s cadayeres rernettldos ooa  guias ae 
hospitaes, misericordlas e cadeias asslaadas pelo; ~cspectlvos dl- 
rectores ou chefes $ 2 " do art. 2.0 do dec. prov de 26 out 1836 

13 - 





100 

das pelo director on carcereim nas horas marcadas n'este re- 
gulamento, nSo sendo permittido que sem licenga d'e2le se 
falle hs grades 

Art. 46.O Quando eutiarem presos na cadeia, sem que na 
respectiva ordem se declare a naturezx das suas culpas, devem 
ser perguntados n este respeito pelo director ou carcereiro 
que, regulando-se para designar a pr isa  para onde hao de Ir 
pelo que dechraram os presos e qnem os conduzir, represen- 
tarB a auctoridade qne bver ordenado a captnra, para qne lhe 
indique a natureza das culpas. 

Art. 47.O Em cada uma das pris&s havet% uir~ juiz nomea- 
do pela auctoridade judicial, sob propo3ta do directorou car- 
cereiro, e o mais escru:)uloso esdme acercd do mod0 de pro- 
ceder dos presos haheis para isso, o qua1 juiz terd a seu cargo 
manter a policia da priao, e fazer cumprir o qne se acha 
determinado n'este regrtlamento, executando pontoalmente 
as ordens do director ou carcereiro. 

4 unico. 0 juiz da prido, quando commetter alguma fal- 
ta, serd, como os outros presos corrigido pel0 director ou car- 
cereiro que darti competentemente p a t e  do caso ;i ~uctorida- 
de judic~al e ao ministerio publico. 

Art. 48.0 0 director ou cilrcereiro nomearA d'entre 0s 
presos 0s varr2dores para varrerem as prlsoes, e auxiliarern A 
limpeza e os barbeiros para fazerem a barbs e cortarem o 
cabello aos presos, verificando que c u a p r m  os seus deveres. 

Art. 49.' Se por a!gum preso far commettida f'alta que 
possa reputar-se crime, enho o director on carcereiro day& 
parte auctoridade judicial e ao ministerio pnblico para se 
proceder contra elle pelo mod0 prescripto nas b s .  

Art. 50." A correspondencia por escripto passard pela uw 
do jniz da pr~sso, o qndl no caso d~ suspeita, a apresentard ao 
director ou cvrcereiro para este a entregar com informapso 
sua h anctoridade a cuja disposipao estiver o preso, para quem 
ia ou a qnem era dirigida a corredpondencia. 

Art. 51.O 0 director ou carcereiro todos os mezcs manda- 
~d nma relac80 dos presos, com as declarapdes do hvro dos 
assentos, as auctoridades jndieiaes respectivas e ao mrnisterio 
publico. 

Art. 52.O Sempre que na cadeia occorrer algnma novida- 
de o director ou carcereiro d a d  parte ao procurador da corBa 
e fazenda on seus delegados e a qnem rnais convier, recleman- 
do d'elles providencias quando forem necessarias, on sobre a 
poiicia, ou sobre concertos no editicio ou sobre quaesquer 
outros objectos. 

Art. 53.0 Nas pris&s e na casa dos assentos estarao affi- 

xadas as tabellas de salarios e carceragem qne devem receber 
o director on carcereiro, bem como os artigos 12.0, 13.O, 15.O, 
19.0, 21.', 22.0, 23.O' 24.', 4S.", 49.0 e 51.0, do presente re- 
gulamento em portugnez e maratha. 

Secretar~a do governo geral, 16 de julho de 1894. 

0 Secretario Geral, 
Joco Hanoel Correia Taborda. 

TABELLA N." I 

Emolumentos que devem receber o director 
ou carcereiro 

#a entrada da cadeia 

... 1 .' De cada preso recolhido na prisao geral 0 12 0 
2." De cada preso recolhido na casa livre ..- 1 08 0 
3.O De cada preso recolhido em quarto separado e 

independente, precedsndo para isso despacho da an- 
tor idde  jndicial respectiva. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  KO 1.0 mez 2 08 0 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  No 2.O mez... 1 08 0 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  No 3.0 mez 1 00 0 

... Em cada um dos que excederem ao 3." mez 0 08 0 

Nu sahida & cadeia 

4.O De cada preso qne sahir solto da priao geral. 0 08 0 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5." Da casa livre 1 04 0 

. . . . . . . . . . . . . . .  6.O De quarto separado 2 00 0 
7." De cada certidao de priseo on de soltura 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  requerimenio &a, parte 0 06 0 
0 s  directores on carcereiros ni%o poder%o receber pelas mu- 

danpas dos presos d'nmas prisoes para ontras nova carcera- 
gem sen50 quando a mudanga tiver logar por ordem snperior 
e a requerimento dos presos. 

Qnando o preso far pobre. reconhecido como tal, ou estiver 
nlenos de 24 horas na cadeia, nada paga. 

XSo completando 3 dias de prisjo paga arceragem. 

Secrebaria do governo geral, 16 de julho de 189-1. 

0 Secretario Geral, 
Joao Manoel Correzn Taborda. 

(Bol. off n.0 80 de 21 de jnlho) 





yninze centimetros de alto sobre sete e meio de largo, nem 
superior as dimens~es dos boletins. 

Art. 8.O 06 boletins tedo sempre vinte e qnatro centime- 
tros de altura sobre quinze de largnra; sedo de forte e solido 
cartso branco e escriptos em caracteres facilmente legiveis 

4 unico. 0 norne do individuo a qneul disserem respeito 
sera sempre escripto na primejra linha em caracteres maiores 
o u bastardos. 

Art. 9: 0 s  boletins sedo conservados em ordem rigorosa- 
rnente alphabetica, tanto em relagso as letras iniciaes do 
nome, como em relap% as nlteriores e successivas componen- 
tes do nome ; e aerso collocados em cads prateleira em posi- 
950 vertical, dentro em caixas aoveis, ebertas snperiormente, 
de modo qne, mannseando-as, possa facilmente ler-se o nome 
escripto na primejra linha. 

C d a  das caixas indicarh exteriormente a lettra do 
,Iphabeto a que corresponde : e nenhnzna d'ellas serd nunca 
destinada a mais de nms d'essats lettws. 

SECQAO 1: 

DA REMESSA DOS BOLETINS PARA 0 REQISTBO RESPBOTIVO 

Art. 10.O Logo que far definitiva qnalqner decis.20 das men- 
cionadas no artigo 6.O, o escriv Bo respectivo enched immedia- 
ta,mente nm boletim corn as declaragjes indicadas no artigo 
7.0, nos termos do modelo A I, e depo~s de o ter datado e as- 
signado, Ihe fa& p6r o v~s to  pela auctoridade que a tiver 
proferido e pelo m~nisterio pnblico, o qnal, antes de assim o 
fazer, verd se o boletim esta red~gido conformemente &s pre- 
scrippks d'este decreto. 

4 nnieo. NSlo sendo jndiciaria a antoridtide, que tlver pro- 
ferido a decisw, o empregado a quem competir, on por ella 
designado para esse iim, fara as vezes de escriv-: n'este mso 
o boletim nso precisa do visto do ministerio publieo. 

Art. 11: 0 delegado recebendo estes boletlns ~ollocard 
irnmediatamenbe na competente caixa do registro da comarca 
os que forem relatisos a individnos nella nascidos, e remet- 
tera logo aos respectivos delegados os qne disserern respeito 
a individnos nascidos n'outras, se estas forem comprehendi- 
das was provincias nltramarinas. 0 s  boletins relativos a 
individnos em circumstaneias diversas das mencionadas, se- 
rso remettidos sem demora ao registro central, onde deoem 
ser conservados nos termos do capitnlo 3.". 

Omittimos os modelos. 
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4 unjco. Esta remessa n%o necessita ser acompanhad~ 
de officio : os boletins sefio enviados derltro d'um sobrescri- 
ptcl que terj  impressas ria parte superior as pitlavras= regzstro 
criwrhuzl da comarea de ... = A recepqao serli accusada por 
meio de urn hill~ete eurolrido em sobrescripto similhante e 
coin :I sepni ntc tleclitra~ io=rerehtdo nesfe ~egistro de.. . o bo- 
iefzm r~1afn.o o ... =. 

Art. 22." Se juntamente con1 os indiciduos a qne se refe- 
G outros na rnes- rir o boletim, t i~erem sido comprehe~ldido~ 

ma decisao ou sentenp, para  cad:^ um d'elles se formulaA 
om boletinl separado, declarando, todavia, aqnella circom- 
sh~ncia, e indicando os reglstros crinlinaes a qne tioerem sido 
rernetJtidos os de cada urn dos outros co-reus. 

Art. 13." Havendo no registro dous oil mais holetins rela- 
tiros ao mesmo indiviciuo, serso collocados por orde~n chro- 
nolbgica, e alJm d'isso er~voloidos em nrna capa, em cuja 
parte snperior externa' se escreved o nonle d'esse individuo ; 
e conservarso sempre o seu lugar na serie <~!phabetica con10 
se col~stituissem nrn s i  boletim. 

Art. 1 4 . O  Qllando no lugar designado  pel^ delinquente co- 
mo de seu nascimento, r~ada constar dos registros parochiaes, 
nem houver noticia algums d'esse nascimento. o delegado a 
quem o boletirn ti:w sido enviado, e que deverk proceder a 
esta verificapso corn todo o zdo, assim o commuriicarA im- 
meditt~anlente ;lo delegwdo que Ih'o tiver ren~ettido. Se es- 
te n&o pod& obter liliiis esclarecimentos, apesar de todas as 
diliget~ciae, ;tssim o communimra hquelle para no holetinl 
Ian~ar, a par (la naturalidade, a rlotd duvidosa, e enviarB 
immediatamenk a0 registro central urn duplicado do bole- 
tim corn a mesrna nota. 

$ unlco. Verifica~ido-se ulteriorlnente o verdndeiro l u ~ a r  
do nascimento, seri  o holetirn euv~ado ;L quem competir, 110s 
temos prescriptos neste decreto, e nos holetins, conservados 
coin a  lot:^ ds uaturalidade durldos;~, f:i r-se-hit a necessaua 
declarae~o 

Art. 15.' Venficando-se clue nn ,  ind~\-idno llicorreu n'al- 
guma das decisdes ou sentetl~as dec:larad'&s rso (11.ttgo 6.". rnas 
debaixo do nnnle suppcsto, far-se-ha ulu no\o 1)oletlm c u l ~  
0 verdadelro, conserrando-se, porem, na eaiva corresponden- 
te ao supposto urn boletim remasivo a cl~ixa d'aqoelle. 

DO REPERTORIO ALPIIABETICO DO REGISPRO 

Art. 16.' todm as secrelari%? do registro criilliual 
14 



haoerk repertorios alphabetic~~, nos terulos do modelo B, in- 
dicando por orden~ a1 phabetica os nomes dos rndividuos 
comprehendidos nos boletins do registro, e os tribunaes ou 
antoridades qne proferiram as respectivas decisaes. 

Art. 17.' Estes repertorios ou indices serrj&o assjm para 
facilitar o servipo do registro, como, e p l . i ~ ~ c l p ~ l l n ~ ~ ~ t e ,  p,wrt 
se veri6car se houre oo nLo extrario de algurn bole:illi, e 
para, no caso aGrmativo, se proceder sem demc~i.it n sua 
reforma. 

smq;io 111 

Art. 18.' Logo que no respective registro crimlnal coil- 
star corn certeza a morte de indivlduos a respelto dos quaes 
ali haja boletins, sedo estes eliminados do registro. f'~zendo- 
se no repertorio ou indice  alphabetic^, na casa dils obsercd- 
$6es, a competente nota, a fim de qne no registro n&t se 
accumulem boletins inuteis. 

Art. 19.' Para que esta operapLo possa facilibtr-se, os 
chefes dos estabelecimentos penaes serso obri, ~ a d o s  a com- 
municar aos chefes dos registros loaes on central o falleci- 
mento de t dos  os indivic-hlos condemnados pelos tribunaes 
das pssessbes ultramarinas, e que ali estivessem cumprindo 
pena. 

SECCAO IQ 

DO8 CERTIFICADOB DO REGIBTRO CBIMINAL 

Art. 20." Tanto o ministerio pnblico como quaesquer 
outras autoridades podedo pedir ao registro criminal certi- 
ficados relativos a yuaesquer iudividuos, todas as vezes qne 
o bem do servip publico o exigir. 0 s  certificzdos seriio 
passados sem demora e gratuitamente, nos termos do m9- 
delo C. 

4 nnico. Qnando no registro ngo houver holetim algun~ 
applicavel ao individno designado, o certificado negativo 
consistira n'um boletim, no qnal, depois de escripto o nome 
na parte snperior, se escrever&=fVada wfista neste regdstro 
criminal = . 

Art. 21.' 0 s  particnlares podersho igualmenk pedir esses 
certificados, ou sejam relativos ilos roprios reqnerentes o ~ i  
a terceiros ; mas, neste caso, so se 1 1 es pssarso qtlando o 
ministerio publico encarregado do registro julgne que ha 
jnsto motivo, salvo recurso ao governo. 

$ unico. Esks certificados sedo passados confor'onnemente 

tho mes~xo modelo C, sellados con] o dl10 de 40 r6is.l Por 
elles pagad o requerente o emolumento marcado na respe- 
ctiva tabellit para, as certidbes. 

,I rt. 22." 0 s  delegzdos encarre~ados do registro criminal 
procedergo no fin1 de cada mez ao exame do estado do mes- 
mo registro, e enviarao ao repiatro central no principio de 
cadil mez, corn referencia ao antecedente, o auto d'esse exame, 
nos termos do inodelo D, declarando : 

1.' 0 nun~ero de boletins classificados no registro ; 
2 .O  OJos enriados a outros registros locaes ou ao regis- 

tro c:entra,l ; 
3." 0 dos certificddos passados a pedido do lninisterio 

publico, de adnlinistraq6es publ~cas on de particulares ; 
4." 0 dos boletins eli~ninados por lnorte dos individuos il 

qnem dizian~ respeito ; 
5.' 0 dos holetins existentes no registro nessa data. 

DO REGISTLEO CEXTRAL 

Art. 43.' 0 registo teal centwl serk org;~nisado no 
nlinisterio dos uegoclos da marinhit e nltl.om<lr, e fieark de- 
baixo da immetliah responssbilidade do ajndante do proco- 
rador gem1 dx coda  jurlto a0 meslno tni~~lsterio. 

5 UI~ICO. SBO applicareis rn reegistro central as disposip0es 
do capitulo 2 . O  cm -. t~ido - -- - aqnillo qne far compativel co~n 'i 
natnrt& U, ,,,.,, ~ t r o .  

Art. 24.O Serto env~;idos ao regist1.0 cen,rnl pelos delega- 
tlos das prctvinctas nlt,rnnta~.inas os bolctin? ~lwt ivos  : 

1 .' A estraugeiros ou estrangei1.0~ natuitrlmdoa ; 
2,' A portugue~es nascidos em paiz estrangeiro ; 
3." h indivlduos cujo lugilr de nasc~mer~to f0r ignorado 

oa duvidoso. 
9 nnico. Elnqna~~to  n.20 fBr estabeleuido 110 relno q re- 

gistro criminal, os hlet ins relativos a indiriduos nascldos 
no conti~iente do reino e Ilhas adjacentes, e colidemnados 
11% provincias nltramarinas, ser%o igualmente enviados ao 

' Actualmente 100 r&s, al6m do sdllo do papel. em virtude da C. 
L de 4 de maio de 1896 applicada 6s provincias ultramarinm por 
decreto de 24 dezembro 



registro central, e ahi conservados em estante sepamd:~. 
Art. 25.' Logo que no ~ g i s t r o  central se receherem bo[e- 

tins reiativos a estrangeiros 1180 naturalisdos serao imme- 
diatarnente enviados poi- copia d e v i d a " i 6 ~ i e n t i C s L d a  ao 
tribunal da sua naturalidade. 

Art. 26.' Respondendo a processo criminal alei1:n e.i.- 
trangeiro, cnjos antecedentes judiciaries, no sen r v i x  on 
n'ontro qualquer, em que anteriormente tenha estsdo domi- 
ciliado, devam ser conhecidos, pedir-se-hgo os holetir~s oa 
notas respectiras a autoridade competente, seguindo-sc 11-stc: 
caso as praticas intern%cionaes, emquanto o modo ~ l e  mm- 
municapm d'esses esclarecimentos nlo f6r facili!,t,in 3Jc l r  
meio de tratados. 

5 unico. Logo que de qualqner paiz estrangeiro ftir f ~ i t o  
igual pedido pela autorjdade competente a respeito de urn 
estrangeiro ou porluguez, que 16 esteja s~~ je i to  a procesw cri- 
minal, serl immediatamente satisfeito. 

DISPOSlC6ES TRANSITORIAS 

Art. 27.O Para tornar desde ja proveitosa s institnipgo do 
registro criminal, proceder-se-ha immediatamente em todas as 
camarcas a transformar em boletins, nos termos d'este decre- 
to, as indicap6es snbministradas pelos livros dos culpados; e 
saber : 

1." Desde 1 de janeiro de 1843 as relativas a condemnapoes 
eapltaes nso execntadas nem commntadas, ou a penas perpe- 
mas nRo commutadas. 

2," Desde 1 de janeiro de 18531 as relativas a qilaesq~ler 
outras conden~napaes por crimes ou delictos. 

3.O Desde 1 de janeiro de 1861 as relativas a condemnapks 
por conlraoengijes. 

4 anico. 0 s  delegados encarrc:gados de repistm procurarso 
aicanpar das jurisdicpoes repressivas especiaes os esclareci- 
menbos que n&o lhes podem ser mjnistrados pelos livros dos 
culpados, e proceder& ignalmente a sna tmnsforma,p% em 
boletins. 

Art. 28.O Ao passo que estes boletins, correspondentes a 
cada nm dos annos mteriores ao estabelecimento do registro 
criminal, estiverein promptos, o delegado respectivo classifi- 
c a d  logo alphabeticamente no registro a seu cargo os relatives 
a individuos nascldos nessa comarca, e dard aos ontros o 
destino marcado no artigo 11." 

CAPITULO V 

D I S P O S I ~ ~ E ~  FINAES 

Art. 29.O A todo o processo criminal, seja quai f6r a sus 
natureza , sera sempre junto o certifimdo do registro criminal' 
da cnm:trca da naturalidade do reo, a eonhr de 1 de jnlbo 
de 1864. 

$ unico. Ignorando-se ou sendo dnvidosa a naturalidade 
do reo, on sendo est,e estrangeiro on nascido em paiz estran- 
geiro, o pedido do uertificado s e h  feito ao reglstro central. 

Art. 30.0 A c o n t a r s i k p k e  k i364 nenhum indivi- 
dno nascido nas: yr~vmLias ultramarinas, on ahi domiciliado, 
podere ser nomeado para qualquer emprego publico on alcan- 
p a L  

corn anresentar cehultiauu uu 1-c- 

gistro crtrn~nal respect~\~o. 
0 minietro e secretario il'estado dos negocios da marinha 

e nltramar, o tenha ass~m entendido e fapa executar. 
P a p  de Mafra, em 24 d'agosto de 1863.-RE1.--JosB da 

Si1z.a Nendes Lml. 
- - 

aegirnento 

parrr a nrrecnda@o dos be% dos itldrviduos falleczdos ?%as 
provincias ultramarinas corn herd~zros presumptivos 

awentes d'ellas npprovado por 

Carta de Lei de 22 de julho de 1885 

Artigo 1." A arrecada~w, administraplo e liquidapso das 
herangas dos individuos que fallecercm nas prov~ncias nltm- 
marinas, sem testamento,. con] herdeiros presnmptivos au- 
sentes das rnestnas prov~nciils, cornpeten1 ks justipa", ordi- 
narias da comarca onde se der o obito segundo o disposto no 
codigo civil e no codigo do processo civil, corn as especia- 
lidades determinadas no presente regimento. 

unico. Sera feita nos termos da lei commnm a arreca- 
d a p a  da heranpa, ainda que em parte pertenya a herde~ros 
ansentes, qnando estiver presente o conjuge do fallecido, on 
$gum herdeiro, on yuando o fallecido tenha deixado testa- 
mento. 

Este decreto foi mandado publicar no Bol. off. d'este Estado, a 
Bm de ser de~damente observado, por port prov n." 154 de 22 
marpo 1879. 
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Art 2.' Fallecendo alguem, cnjos hens deram ser itrrea- 
dados, na forma d'este regimento, @ obrigada qnalquer pes- 
soa que morasse com o fallecido tl dar parte do fallicimento, 
no praso de quarenta e oito horns, ao representante do tni- 
nisterio pnblico da comarca em que o fallecido residiil, sob 
pena de multn de 5$000 a 100$000 reis 

Art. 3." 0 ministerio publico, logo que por qualquer f6r- 
ma tenha noticia do fallecimento, reqnererti ao respective 
juiz de direito, que proveja no qne f6r de urgencia quanto 
ti seguranp dos bens do fallecido ; e bem assirn que se co- 
mece o inventario corn a menor dilapao pssivel, e ern todo 
o caso dentro do praso de trinta dias, contados de data da 
noticia do fallecimento. 

5 unico. A parOcipa~80 mention-dda no artjgo antece- 
dente, quando a honver, irh sempre junta ao mquerimento 
do ministerjo publico 

Art. 4.' Se o julz nso f6r requerido, c tiver noticia de 
que se da o caso de proceder a inventario, nos termos do 
presente regimento, assim o mandad desde logo, com cita- 
c~lo do ministerio publico, yue promover& o que fOr de jus- 
tipa contra quem ngo tiver feito as devidas participapdes. 

4 nnico. Se o juiz achar qut? houve negligencia da parte 
do ministerio publico, assim o commnnicark ao competcnte 
magistmdo da secnnda instancia. 

Art. 5 . O  0 representante do loinisterio p~lblico que nio 
promover o inventario, e o juiz que n%o pioceder nos termos 
devidos, sera0 reponsaveis por todos 0% prejaizos que por 
sua culpa ou ~~egligeucia, os auserites venham a padecer. 

Art.  6: 0 jniz, com assistencia do ministerio publico, 
fwd  que se proceda na sua presenp d ~mposipsio de sellos. 
e tomard todas as outras providencias que Ihe parecerem 
~ecessarias para seguranqa dos beus do fallecido. 

Art. 7 . O  0 juiz mandar;i proceder em seguida ao arrola- 
mento, o qua1 sers feito pelo escriv8o de semana, presidindo 
o jujz, e assistindo o ministerio publico, na presenpa d e  
duas testernunhas. 

Art. 8.O 0 juiz, ouvido o ministerio pnblico, ou a reque- 
rimento d'elle, nomeadd depositario idoneo que prooeja B 
guarda e administroqio dos bens arrolados 

Art. 9 . O  A heranp do uegociante fitlfecido, se elle tinha 
sociedade, serk administrada, sob a iuspec@o do juizo, p lo  
soeio sobrevivente, seudo a sociedade de mais de dois, pelos 
socios gerentes ; e na falta d'estes por aquelles em qnem 
todos, ou a mdior parte dm socioe coucordarem. 

Art. 1 0 . O  A heran~a do negociante fallecido sem socie- 
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dade, qne Ftcar onerada com dividas da importancia de 
1:000$000 rkis, e d'ahi para cinla, provenientes de tmnsa- 
qijes commerclaes, serd administrah por nm ou mais dos 
principaes credores, on s t w  bastautes procuradores, propm- 
toe pelos credores residentes na comarca, e approvdos pelo 
juiz. 

ij nnico. Para este effeito, logo qne eL? jnizo constem em 
Corma legal os nonles dos credores, o J U l Z  0s convocad a 
uma rennib, a fim de eccordarem no administrador da he- 
ranpa, e qnando estejam ausentes, ou n%o comparepam, 0 

juiz. com audiencia do ministerio pnbhco, encarregat.a, a 
administraph R nm Gel depsitario, procedendo entretanto 
B venda, em hast.& publica, dos generos que soffrerem corn 
qualquerdemora. - 

Art. 11." A canpso dos administradores, que dcaram SU- 

jeitos as obrigapdes de fieis deposltarios, seA arbitrada p r  
despacho do juiz, a requerlmento de qnalquer interesstbdo, 
OLI credor. do ministerio publico, ou E X  o@w, pelo juiz, corn 
andiencia' d'este. 

Art. 12.0 A cau$o podera ser prestada por meio de 1ly- 
potheca, deposit0 ou fiitnp, e da idoneidade d'ella conhece- 
11 o juiz, ouvido o ministerio pnblico, e procedendo b di- 
ligenciaa que forem necessarias. 

Art. 13.0 0 s  administradores da heranpa prestam contas 
ao juiz, corn al~diencia do ministerio pnblico. 

0 juiz sendo necessario. nomearh peritos para as exami- 
n ar. 

Art. 1 4 . O  0 s  administradores da heranqa tea0 direito a 
uma retribuipso, que sera arbi t rda  pelo jniz, na proporpjo 
do trabalho que hajam tido, depois de ouvido o miniaterio 
publico, n m  podendo exceder a 5 por cento do rendimento 
da mesma heranpa. 

S l a t .  15.0 A administra@o termina com a l iquidaw da 
heran pa. 

Art. 1 6 . O  Feito o asrolamento, serw c i tdos  por ed~tos os 
herdeiros, credores e quaesquer ~nkressados na heranp, 
para assistirem por si, ou por seus procuradores 80 process0 
do inventario. 

$ 1.' 0 s  editos serso affixdos, nm na porh do tribunal, 
outro na porta da cam em que residia o fallecido, e publicado8 
no jornal official do govern0 da provincia em que o falleci- 
do residia, e d'aquella em que haja nascido, e no mm'o do 
gcwemo, de Lisboa. 

5 2: 0 praso dos editos nm exceder& cento e vinte dias, 
contados da publica@o do segundo annuncio1 no Diarw da 
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governo, de Lisboa. 
Art, 1 7 . O  0 s  bens, depois de awliados pelos louvados qire 

o juiz nomear, com audiencia do ministerio publico, seriio 
vendidos em hasta publica. 

4 unico. Da venda poder%o ser exceptuados, a reqnerimen- 
to do ministerio publico, on de algnm jnteressado na bemn- 
pa, os papeis de credito e os objectos preciosos qne, segnndo 
a lei, poderem ser arrecadados na caixa geral de deposit05 de 
Lisboa. 

Art. 18.O 0 s  bens de raiz n8o poderIio ser vendidos seniio 
passado urn anno depois do fallecimento do autor da heran- 
Ca. 

Dnrante este period0 sedo arrendados em hash pablien. 
4 unico. Exceptuam-se d'esta disposipiio : 
1 .O 0 s  predios nrbanos em estado de rnina, cuja repara- 

950 seja muito despendiosz. 
2.O 0 s  predios nrbanos ou rnsticos, quando a importancia 

do seu valor se tornar neessarla pard pagamento dos credo- 
reo. 

Art. 19.O Bs custas do inventario, segundo a tabella dos 
emolumentos e galarios judiciaes em vlgor, s ee0  pagas pe- 
10s bens da heranpa arrecadada na provincia. 

Art. 30.O 49 delegado do procurador da coroe e fazenda, 
alern dos emolumentos que Ihe competirero na conformida- 
de cla dita tabella, veuced nas execug6es que promover ern 
favor da fazenda dos ausentes, mais 24 por cento eobre a 
quantia exeqnenda 6 custa do execntado. 

Art. 2 1 . O  0 dinhejro, mebaes e pedras preaosas e papeib 
de credito, que forem encontrados no espolio, bem como a 
importancia do producto da venda dos bens em hasta pnbli- 
ca e os rendimentos da heranpa, s e r a  provisoriamente arre- 
cadados i ordern do jniz n'um cofre a cargo do thesonreiro 
da, fazenda do districto, em que a comarca for situada, sob 
a Inspecpao da autoridade superior da fazenda do mesmo 
dl stricto. 

Art. 2 2 . O  0s objectos e ratores mencionados no artigo an - 
tecedente, clue titereln de ser arrecadados nos cofres a cargo 
dos thesonreiros da fazenda, nb,o s e m  recebidos sem guia 
em duplicado, passada pel0 escrivso competente, rubricada 
pelo juiz, e com o visto do representante do ministerio pu- 
blic~.  

4 1." As gnias devedo dwlarar o nome do fallecido, a 
sua naturalidade, a residencia a0 telllpo do fallecimento, o 
objecto remettido e o nnmero da verba ou verbas do arrola- 
mento em qne estiver escripto. 

5 2." Nas gnias de remessa de dinheiro, ou objectos pre- 
closos, devera tambem declarar-se a especie de rnoeda, o p- 
so, valor e signaes de cada pep,  e ~ ~ ~ n t a r - s e  a cada nma 
d'ellxs urn rotnlo irtdicando a quem perknce. 

$ 3.' 49s duplicados das guias serge risados pelo fon- 
ccionario superior de fazeuda, dep i s  de lanpacla a partidn 
de receita em Livro especial. 

Urn dos dupilcados; corn o recibo do thesooreiro da fit- 
xenda, ser6 entregue ao portador pare se juntar ao processo 
do inventario, e o outro ficar6 em poder do mesmo thesonreiro. 

$ 4.' Se as guias nso forenl sufficientemente explicitas. 
por falta de aigumas indieaq&s a que se referetn os 4 $ 1." 
e 2P d'tsk artigo, ou por outro motivo, e se nso forern 
sufficienbmente antent~cas, na sua forma exterua, poderd a 
autoridadc superior de fazenda do districto solicitar do jnizo 
wmpetente a reforma das mesmas guias, ou os esclarec!rnen- 
it@ que repu tar necessarios. 

Art. 23." 0s mandados de despeza oer;to pasvados pelo 
escr~vao assignadus eom o nome por ~nteiro do jniz, e sella- 
(10s corn o s2llo do juizo, depois de ouvido o ministerio 
pnblico, e deverso declarar, alern do seu objecto, o nome da 
pessoa a favor de quem forem expedidos, a razgo da despeza, 
p r  conta de que espolio B feita, a data do despacho on de- 
cisso que a autorraar e aa folhas do processo onde estiver 
lanpada. 

$ 1.' 0 s  mandados sea0 ctuulpridoe plos  thesonreiro~ 
corn o rmto do funcciowdlio snperlor da fazenda do districto 
em que a comarca estiver situada, depols de regishados e 
archivadw devidamente. 

$ 2.O N'estes mandados e appllcavel o di~post~o no 4 4.' 
do artigo antecedente. 

Art. 24.' Para o effeito cius ~ t t g o s  ankcedenteu, bave~a. 
nas repartigijes de fazenda pnblicil, tantos livros de contas 
correntes qnantas foren] as cornarcas, em que o districto 
estiver dividido. 

4 1.' Sbrir-se-ha para eada espollo uma conta dlst~nctii, 
e n'ella se lanpar&o, 6 proporg8o que se apresentareIn, 
partidas de receita e despeza, 6 vlsta das guias e man- 
dados. 

$ 2.' Cada eesrivao do jn~zo de d l r e ~ t , ~ ,  terb, p a n  o meu- 
mo fim, uin livro com igual disposip~o, dever~do notar t~iis 
gnias e mandados as folhas do livro el3 qne ficarenl reglsta- 
das as coi~espondentes partjdas de receita e despe~d. 

4 3." 0 s  Livros dos cartortos s e ~ o  forneeidos peios escrl- 
raes, tefio termos de abertura e encerramento, sedo uatne- 
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rados e rubricados pelo respectivo juiz e isentos do impost~ 
do s@llo. 

4 4." 0 s  l~vros da fazenda sedo  por esta fornecidos, terso 
ignalmente ternlos de abertura e encerramento sendo as fo- 
lhas n~lmeradas e rubricadas pel0 empregado superior da 
mesma fazenda. 

Art. 25.' 0 funccionario superior da fazenda p lbllci e I) 

thesoureiro, r.os qnaes se referem os artigos a!ttec~dentc+,, 
dem de solidariamente respns~veis nos termos da lexis- 
la@,o civil, ficam, como fieis depositaries, sujeitos . t  rza,?on- 
sabilidade criminal, pela boa arrectdag%o dos vslorr* r 1  iuais 
objectos pertencentes a estas heranpas. 

4 1: 0 s  governatlores, nas provir~cias e distr.tc;os (illc 
administram. mandariio dar repetidas vezes halanyo tos co- 
fres, em que se arrecadarem os bens dos defuntos c dnwntes, 
fazeudo verificar os saldos em caixa, e confen!-os coin os 
livros e docurnentos comprovativos, sempre con1 assistenci~r 
do respectivo juiz on de quem suas lezes fizer. 

$ 2.' Para cada cofre haverti urn livro caixa, em que se 
lanpafio as partidus de debito e credito, 6 proporpi% que 
entrarem ou sairem por ordem do juizo. 

Art. 26.' Se durante a administrrlq%o da heranp, appare- 
cereru os herdeiros legalmente habilitados, ou sells procura- 
dores eom poderes especiaes, ser-lhes-h~o eutregues os beus 
no eskddo em qne se acharem. 

Art. 27." Liqu~daila a heranpa, o juiz, a requerimento do 
ministerio publico, Per& remetter, 6 custa da mesma heran- 
qa, ~ l o  meio mais seguro e economico ate ao ministerio da 
mannha e ultramar, o prodocto liquido do espolio que serd 
~mrnediatamente remettido para a ca~sa  geral de depositos. 

Art. 28.' Kas localidades em que t l a ~  houver juiz de di- 
reitc, as arrecadaqoes seao  feitas pelas auto~.il:cdes que 
exercerem as funcpes de juiz ordinario, I~mitundo-se a to- 
mar todas as providencias consercatorias que forein ~~ecess L- 

rias para evthr o extravio dos bens, e a envinr sen1 demora 
para a sede da. comarca B ordem, do juiz de direito e com a 
seguranpa que deverti solicitar da nutoridade adn~inietrativa 
da localidade, os ob~ectos que fBr possivel remetter, nRo lhes 
sendo permittido fazer venda de cousa alguma sem ordem 
do juizo. 

4 unico. Por occasi50 do hllecimento do autor da he- 
ranga, as d1ta.s autoridades mandafio lavrar anto de arrola- 
mento, que depois de concluido remetteriio ao jniz da co- 
mSarca no mais curto prazo, dando na mesma occasiM parte 
da relnessa ao mimsterio publieo. 

Art. 29." Fallecenilo alguma pessoa :L hordo de urn nario 
em viagem para :~lguma provincia ultramurina, o capiti%o do 
llavio farti arreeadar o espolio na presenya de duas testemu- 
nhas, pelo menos, d'entre as pesso'ls mais autorisadas, de- 
screl-endo-se os objectos emontrados n'um invent~ario por 
ellas ussignado, e remetterh tudo para a alfandegd do pri- 
meiro porto do ultramar em que fundear, a orilem do juiz 
de dimto, a quem dars conhecimento do occorrido. 

Art. 30." S a s  localidades em que houver agente consular 
os espolios dm estra~~geiros serao arrecadados ern conformi- 
dade das estipula~oes internacionaes, e onde nko o houver 
ohsenar-=-hit ;I esse ~*espeito o que \-ae dispmto n'este re- 
g imen t~  para os snbditos portuguezes. 

Art. 31.' 0 espolio dos militares fallecidos no quartel, 
ou no hospital, serd arrolado no mesmo yuartel sob a in- 
spec@o do conlmandante e reniettido logo corn o corn- 
petente auto ao juizo respectlro para os effeitos d'este re- 
giment~.  

g unico. 0 espolio da p r a p  de pret, deredora B fazenda 
publlca da provincia sera vendido ern hasta publlca pelo 
conselho adminlstrativo do respective corpo, que envlara 
para o juizo o que se liquidar, depois de dedi iz~d~ a 
divida. 

Art. 32.' Nos caws n%o previstos no presente regimento 
observer-se-h%o, na park appllca\-el, as disposlp6es do C O ~ I -  

go civil e do codlgo do processo c i r ~ l  com as modlficaq6es 
estabelecidas nos decretos de 18 de norembro de 1869 e 4 
de agosto de 1881. 

Art. 33." Cessalu de ora em dlauce as preentagens que 
eram deduzidas no ultramar do product0 das heranqas a 
t~ tu lo  de pagamento de despezas co111 a arrecadaqao e de 
gratlficaeixs aos empregados das juntas, e delegaclos dii 
fazenda publica. 

Art. 54.0 880 da cornpetencia do julzo de direito da nd- 
tnrahdade das pessoas que fallecerern Ilas prov~rlclas ultra- 
marinas as habrlitag&s Acerea de heranyas arrecnaadas rial 

mesmas prol-~ncias, quer consiskarn el11 bens existences !lo 
ultramear, qner no prodncto d'elles remettido para a caixa 
geral de depositos. - 

5 1." &o igualmente da com~tellci8 do rneslno juizo 
quaesquer causas tendentes a obter pagamellto pelo producto 
das referidas herangas, arrecadaclo ria caira gem1 de de- 
positos. 

$ 2." 0 s  productos que entrareln na calxn ger,~l de de;:o- 
sitos, pro\-enientes d~ herancas arrecadadas uds pro\-iuclab 



ultramarinas, ficarso depositados & ordem do jilizo. onde 
tiver sido julgada a habilitapgo dm herdeiros. 

4 3." Fica assim alterado o disposto no artigo 694.O do 
codigo do processo civil. 

Art. 35.' Para a entrega dm bens existentes no uItramar 
basta que haja sentenpa do juizo de primein instanci~. :):.J- 

ferida no processo de habilitag~o, corn transit0 em 1 ids ld!), 
e cessa de ser necessario justificar a impossibilidad- <, 1 0  1 C'IIII- 

parecimento dos herdeiros, e a idoueidade do3 pr~cur~~dores  
por elles constituidos. 

P a ~ o ,  em 22 de julho de 1885-Az~psto ('esctr llvrjn:cn i7e 
Fre~tus-Mwnuel Pinheiro L7hagas. 

(BoI. off. ll.OS 199 e 200 de 10 e 12 sete:nbro). 

Decreto de 21 de setembro de 1895. 

Tendo o governador qeral da provincia de Angola repre- 
sentado ao govern0 o grande atrazo em que ja se encontram 
os processes pendentes de juIgamento ntr auditoria dos~cou- 
selhos de guerra da cornarm de Loanda, e que mais se aggra- 
var& corn a ausencia, por mot~vo de doenps, do conservadnr 
do registo predial, a yuem o artigo 87." do regimento dti 
administra~so de justipa nas provincias ultramarinas, appro- 
vado por decreto com forpa de lei de 20 de fevereiro de 
1894, commette o exercicio das suas funcg6es de auditor, 
visto corno, tanto o delcgado do procurador da coda e fa- 
zenda da 2." vara, corno o da I.", seus substitutos legaes, 
est8o sobrecarregados coin a accuinulap~ de servips per- 
tencentes a outros mdgistrados, tanlbem ausentes pelo mes- 
mo motivo ; e 

Considerandc, que e urgente providenclar por I'nrme que 
se obvie aos prejulzos e inconvenientes resultentes ije simi- 
lhante estado de cousas, attents a freyuenciecoiu yue se dlto 
os impedimentos dos magistrados do ministerio p2bIico na 
referidtt comarc.l de Loanda, aos yuaes d lei incumhe a sub- 
stitulqao do conservador do registo predial ; 
...... ................................. .. ............................... 

Teudo ouvido a junta consultiva do ultramar e o conselbo 
de ministros, e usando da auctor~sa+io conferida pelo g 1 . O  

do artigo 15.O do prirueiro acto additional b carta constitu- 
clonal da rnonarchia ; 

Hei por bern decretar o seguinte : 
Artigo 1.' Quando os substitutos legaes dm conservadores 

do registo predial das comarcas do ultramar estejam impe- 

didos ou nso possarn servir, serlo as funcr;6es de auditor dos 
conselhos de guerra, wnvocados nas s d e s  das mesesm CO- 

marcas, exercidas pela pessoa que os governadores das re- 
spectivas provincias designarem. 

Art. 2.' Fica revogada a Iegislag80 em wntrario. 
0 ministro e secretario d'estado dos negoclos da marinha 

e ultramar assirn o lenha entendido e fapa esecutar. Paqo, 
em 21 de setembro de 1895-REI- Josd Bewto Fwreira de 
Almeida. 

(Bol. off. 11." 117 de 26 outubro) 

Portaria rbgia de 16 de agosto de 1894 
Solicitando o conselheiro presidente da relagb de Lonnda, 

ser esclarecido sobre o verdadeiro sentido em que deve ser 
tomada a palavra aprepararu empregada no n.O 8 2 d o  artigo 
92." do Regimento d'a m ~ i s t r a $ s o  de justipd provin- 
%is ultramarinaa approvado por decreto corn forqa de lei 
de 20 de ferereiro do correute anno : ha Sue Magestade 
EL-RE1 p r  bern declarar, que se devem ~ulgit '  p ~ c p ~ ~ w u a s  
para julgamento as causas crimes, quando, segundo as leis 
do respectiro procwso, estlverem nos terrnos de se marcar 
dia para a audiencia de sentenpn, na qua1 deverso d e p r  owl- 
mente as testemnnhas que morarem no julgado ~ ' d e  da 
respectira cornarm, e se Ierh os depoimentos das que, por 
serem moradores for3 d'esse ~ulgado, tiverem sido inquiridas 
por deprecada. conforrne o g unlco do artigo 1 8A0 d'aquelle 
Reg~mento ; e as caEqar rrive~s, quando, em couformidade 
do artigo 281,u ao boalqo UL Eocesso Civil, produzidas as 
provas e firidas as ailey;ac6es, estiverem nos termos de irem 
wnclusas para a sentenpa final. 
0 que, pela secreturi;~ cl'e~t~ido dos lregocios d n  m.lrinha e 

ultramar se communica ao governador geral da provmcra ~ i e  
Sngola, para assim o fazer constar ao mencior~ado eonse- 
!heir0 pres~dente da relacao de Loauda. 

Pago em ( 6  de agosto de 1894.-Joiro AnZ~ttio de ~ ? L S R ~ I .  

,&s Neues Fe~reara. 

(Man. de Proc. Crim. por sr. J. J. da Silva.) 

E declarou-se terem sido abolidas no ultramar as ewreiq688, ca- 
bendo p o m a o s  juiees de direito fazer subir os process08 B &e da 
cornarea respectiva e julgal-0s ahf (OiT de 22 maio 1895. Bol. Off. 
rlo Cabo Verde n.O 22). 



O&io da ~ i r e q a o  Geral do Ultramar 
de 16 de abril de 1894 

e Ex.mu Yer-Tendo, pelo regimento dd administra- 
de justiqa nits prorincias ultramarinas, de 20 de fe- 

vereiro ultimo, eido abolidas as correlpoes am jnlgados das 
comarcas, sem que, corn tudo deixe de ~rnpender aos respe- 
ctivos juizes de direito a o b r i g a g ~  de corrigir os abusos e 
faltas dos empregados judiciaes, e podendo acontecer que 
exigencias do servigo ou outras circumstancias irnprerista,~ 
obstem a que ayuelles magistrados conhepam em devido tem- 
po d'esses abusos e faltas ; encarrega-me o Ex.mo Ministro 
dos Negocios da Marinha e rltrarnar tle recornmenctar a 
V. EX.& que se sirva suscitar dos delegados das comarcas seus 
subordinados, a rigor0s.n e indefectivel observancia do dis- 
posto nc; numero 16 $0 arLig.2 88.0 do citado regimento, a 
fim de ser por elles exL,,.,- , mais severa fiscalisag&o sobre 
o mod0 eomo os escrivaes de dire~to e tabelliaes desempe- 
nham os seus deveres det erminando-lhes simultaneameute 
que enviem a esta seeretaria d7Estado, p r  intemedio de 
V. EX.&, nos mezes de fevereiro e julho de cada auao, uum 
relatorio Bcerca do estado dos cartorios dos alIudidos offi- 
ciaes de justiga, sob pena de ser o seu desleixo ou incuria 
n'es~e serviyo considerado como circumstancia justificativa 
de preterigso nos concursos para os cargos da magistratara 
I odicial da primeira insta.ncia. 

Deus guarde a V. Ex."--Secretaria d7Estado dos Xegociw 
do Marinha e Ultramar, em 16 do abril de 1891.-Ill.mo e 
Ex.m0 Sr. Procurador cla Corba e Fezenda junto b Relagau 
de Moyambique. -0 dlrector geral, Fi anczsco J.  d~ G'osta r. 
Sil ua . 

(Ext.) 

Decreto de 24 de dezembro de 1896. 

Tomando em considera~sio o que me foi exposto pel0 go- 
verno geral do Estado da India, e pela presidencia da rela- 
gilo de Nova Goa ; 

Attendendo a que os julgados murnicipaes de Diu e de 
Mormugso, pelas circumstancias especiaes em que se encon- 
tram, carecem de ser remodelados na sua organisagao para 
que a administr:tp%o de justip n'elles corresponds melhor hs 
necessidades derivadas its sua sitaaqilo e importaucia, sem 
que se altere a divisgo territorial actualmeute estabelecida 

para o district0 judicial a que pertencem, sugmentaudo-lhe : 
o numero de comarcas ; 

Considerando que a organisagBo tlada por decreto de 11 de 
outubro de 1895 ao julgado municipal da ilha de 8. Vicente, 
de Cabo Verde, que sc acha em condigaes rnuito sirnilhantes 
As d'aqueile julpado de MormugBo, Ihe pode ser applicada 
corn algumas modificap6es ; 

Tendo ouvido a junta consulti~a do ultrnmar e o conselho 
cie ministros : 

Usando da faculdadeconcedida pelo g 1." do artigo 15.' do 
primeiro act0 additional 4 cart3 constituciond da monarchia : 

Hei por bem decretar o seguinte : 
Artigo 1." 0 juiz municipal do julgddo de Din k r k  com- 

petencia para julgar crimes a que correspondam as peuw . 

i ndcadas no artigo 181 .' do regimento de justi~a de 30 de 
fereireiro de 1894, corn recurso para o juiz de direito da 
comarca, quando a nens correspondeute ao crlme exceda a . 
alqada d'aquelle JUM. 

.& 1.O Da dec~a%o do iuiz de direito cabers recurso par& a : 
relag?do d%fiatncto, cluauuo a pena exceda a algada d'este 
juiz ; mas d corn fundamento em nullidade do processo ou 
em nullidaue da sentenpa - p r  ser manifestamente proferida 
contra direito expresao, o u - b ~  ~ 1 -  de incornpetencia do juiz, 
em ras%o das pessoas ou da matena, julg.tndo a relap.io esse 
recurso corno tribunal de revista. 

g 2." As norneaqbes do juiz municipa,l e sub-delegndo d'es- 
te julgacio de Diu recairao sempre em pessozs habilltadas, 
pelo menos, corn o exame esigido para a concessrio drt provi- 
l o  parin o exercicio de advocacia. 

g 3." 0 joiz muuicipal terB o cencimento m e n d  rle 100 
rupias, e o sub-delepddo o dt: 80&s. 

g 4.' d alqada do iuiz sera a mesma que lhe dli o regi- 
mettto de j ~ s t l ~ ~  LLc de fevereiro de 1894. 

Art. 2,0 Ao jukado muuiclpal de Mormugao e d:ida o r p -  
uisa* igual a que pelo decreto de I 1  de outnbro de I895 
iicou telldo o julgado muuicipal de S. Viceute, de Cab) Ver- 
de, coucedendo-se ao respective juiz illnnicipal as mesmas 
itttribu~~bes que a lei de 29 de julho de 1881; confere 
aoos juizes municipaea do continente, e ainda, das except~va- 
das no artigo 5.' da mesma lei, as dos n."".", 12.' (qwndo 
o v a l ~ r  dtl execupo nso exceda a sua alpda) L4"., (mas corn 
wcurso y l a  forma e nas condigaes indicadas para o julgado 
de Diu com referencia aos crimes a que pelo artigo 181.' do 
regimento de justi~a de 20 de fcvereiro de 1894 co~npeLe o 
jnlgamento ern processo de plici:+ correccional ) e lj.", que 



120 -- 
er:ercerA corno presidente do tribunal commercial qoe, con- 
forme ao que se acha determinado no citado decreto de 11 
de outubro de 1895, e creado no meslno julrrado. 

4 1." A nomea@! do -judicial d'este julgado ser$ 
feita pela mesrna f o n ~ i t  astabelecida pard o provimento dos 
m9mos logares no julgado municipal de S. Vicente, sendc, 
os vencimentos do juiz munici~al e sub-delegado respective- 
mente lguaes aos v e n c i i u a ~ n ~ ~  ,G categoria cios juizes de di- 
reito e delegados do procurador da cot-& e fazenda das co-' 
marcas db India, c tendo as lnesmas vantagens qne por 
aquelle decreto foiam concedidas ao juiz e sub-delegado do 
alludido julgado municipal de S. Vicente. 

$ 2 . O  A algada do juiz nlunicipal d'este julgi~tlo sera de 
150 rrrpias, quer os b e n ~  bajalu mouein, yuar immoveis, nas 
causas civeis ; e nur ime ,  qninze dias de pristio correcciouaI 
e multa at6 60 t uplab. 

Art. 3 . O  Fica revogada a le@sla@o em contmrio. 
0 rninistro e secretario d'estado dos negocios da marinha 

e ultrau~ar assim o tellha eutendiclo e f a p  execntar. Pago, 
em 24 de dezembro de 1896.-REI- hc in tn  Cn;ndbdo d(r 
isilva. 

(Bol. off. n.O 58 de I junho 1897). 
--- 

Decreto de 11 de outubro de 1895 

Att,endendo k circumstancias especiaes em que se encon- 
tra a ilha de S. Vicente da provincia de C a b  Vei-de, a qual, 
tanto pelo movimento maritimo do seu porto, corno pelo 
grande desenvolvimento do seu commercio, reclama ngen- 
temente uma organisapo judicraria que tome fclcil e expe- 
dita a administmqgo de jiisti~a, pnncipalmente no qae re- 
speita ao processo commercial ; e 

Tendo ouvido a junta consultiva do nltramar e o conse- 
Iho de ininistros, e usando da auctorieaq&o ~ ~ n f e r i d a  pelo 4 
1." do artigo 1 5 . O  do pr~meiro acto additional B mrta con- 
stitucional &a monarchia : 

Hei por bem, em nome de El-Rei, clecretar o seguinte : 
Artigo 1 . O  E' creado no concelho de S. Viente da pro- 

vincia de Cabo Verde, ahrangendo a area de todo o conce- 
lho, e corn s6de na cidade de lfindello, urn julgado mum- 
clpal nos termos e com a organisaqso estabelecidn no decreto 
com f o r ~ a  de lei de 29 de julho ds 1886. 

' Esse deoreto vae trans~ript~o em sep~ida na pmte referente 
ao% lulgados municipaes. 

Art. 2.0 O juiz municipal ten1 competencia para preparar 
os processes crin~es de cluerela, devendo lanqar o despcho de 
pronuncia, logo que llaja prom bast>iate para a indiciaqsa, e 
ordenar que o processo seja ofic~osamente remettido ao juiz 
de direito d :~  cornarc%, que confirmar& ou rcform:w6 acjnelle 
despacho, podendo repergulltar tesklnunlws, pergnntiir de 
novo at8 quatro e proceder As demais diligenciae yue consi- 
derar necessarists para conhecimento da verdade. 

$ uniw. Do despacho do juiz municipl, quer pronuncie, 
qner deixe de pronunciitr, n%o ha recurso; mas ha-o do do 
juiz de direito para a relaqso de Lisboa. 

Art. 3.O E'creado no mesmo julgsdo um tribunal de com- 
mercio. de oue s e r ~  pres~dente o juiz municipdi e secretario 
o sub-delegfido, 

Art. 4.u 0 iuiz municipal e o sub-delegado tergo venci- 
lnentos de citego~ia. pages pel0 estado, respectivamente 
i~liaes aos do delegadn e conservador da colrdrca. 

Art. 5.0 0 juiz m u ~ i c i p l  ser& candidato it magistratura. 
judicial do ultramar, depols de dois annos de serviqo effec- 
t~r-o, nos termos do artigo 24." do regimento da admin~stra- 
ctio de justiya nas provincias nltramarinas, approvado por 
decreto corn f o r p  de lei de 20 de fevereiro de 1894. 

Art. 6.O Fica revogada a legislaqiio em contrario. 
0 miilistro e secretario d'estado dos negocios da mar inh  

e ultramar assi~n o tenha entendido e f a ~ a  execatar. Paqo, 
em I I de outubn de ~ ~ ~ ~ - E A I s E A  RERENTE-JOS~ Benin 
Femcira Ila A lun&du. 

(I). do G. 11.' F32 de i 4  outubro) 

Attendendo ao que me representaram os nri11is6ros e se- 
cretrtrios d'est,adq diis diversas re~artiq&s, ltei por hem ap- 
provar o 5eguint.e decreto. 
........................ .........I...... ......................... .....- 

Art. 4 . O  Em cada julgado rn~inlcipd ]laver.~ urn juiz, nnr 
sub-delegdo do procurador regio, ~1111 mccit~iio, c 111n 0%- 
cial de d~ligencias. 

Art. 5." 0 s  juises municipaes exercerso, dentro dos re- 
spectivos julgados, todas as attrlbuiqaes qne uAo forem da 
competencia dos juizes de p a l  e que por lei com[wtirem ao 
j i z  de direito, except0 no que respeittl aos se~uiutes pro- 
cessos: 

1.' De curadoria definitiva dos bens de allsentes ; 



2." De interclicpdo ; 
3.0 De seprapso de conjuges ; 
4.' De reforgo, reduego e expurgagso cle hypothecas ; 
5." I)e reducpao de prestapaes incertas ; 
6.' De reforma de livros das conservatorias ; 
7.' De justificqjes avulsas ; 
8.' I)e alienap~es de Fens dotaes ; 
9.' De reclamapaes sobre recenseamento eleitorai ; 
10.O De recursos ii corda ; 
11." De recursos dos conservadores ; 
12.0 De exectlybes communs, quando a penhori~ houver 

de verificar-se em bens immobiliarios, p r q u e  n'este mso 
serk o processo renlettido para o jniz de direito, e idli segui- 
d os mais terlnos ; 

13.' De execugks fiscaes e hypothecarias ; 
14.' De crimes a que nso corresponds, nos termos da lei, 

processo wrreccional ; 
15.' Da competencia dos tribunaes comn~e~.ciaes : 

0s quaes todos continaam da inteira e e ~ c l u s i ~ a  competen- 
cia do juiz de direito. 

4 unico. 0 s  juizes rnurllciptles n8o pderso  : 
koferir  sent~npa em processo civil quando o valor 

(la &usa exceder a alpadn do ju iz de direito ; 
2." Dekrminar partilha nos inventarios em clue o va- 

lor total da beranpa exceda a 1004%000 r8is : 
p s t o  n'estes dois casos lhes fique competindo prepardr todo 
0 proce~so civil e orphanologico ; 

3.0 Exercer qualquer das attribuigcies dos juizes de direito, 
respectivas iLos juizes de pax, escrivses e mais officiaes de jus- 
tiga do julgado; 

4.' Cum rir rogatorias, 
Art. 6.0 6 s  sub-delegados do procurador regio, os escriviles, 

e 0s officiaes de diligencias dos julgados municipaes, exerce- 
fro, dentro dos sew respectivos districtos, e caul respeito aos e processos que f i c ~ m  sendo da competencia dos juizes 
mumcipaes, as i~ttribuipdes, que n'esses w o s ,  exercian? os 
correspondentes funccionnrios judiciaes. 

An.. 7.' 0 s  juizes municipaes, e os juizes de paz, f a r h  
as andlencias nas s d e s  do julgado ou do districto, e desed- 
penhafio todo o mais service judicial nos tennos, e pela for- 
ma, que se acham prescriptos paps os juizes de direito. 

Art. 8.' Sao appIicaveis a todos os termos dos processes, 
e a08 recursos dos juizes municipaes e dos juizes de  paz, as 
dispoaipies da legislaw em vigor, respwtiras aus processos 
e aos rt3cuBos dos juizes ordinaries. 

Art. 9.O 0 s  juizes municipaes ser5o de nomeaggo do gover- 
no. devendo esta recair em bachareis formaclos em direito, 
domiciIiados 110 julgddo, oo ford d'elle c precedendo concur- 
so documental, que serh feito perante as ppresidencias das re- 
spectivas rel,i$6~s, nos termos que, en1 regnlau~ento esl)ecixI 
hergo detern~i nados. 

Art. 10." 0 s  subdelegados do procuradat ri'g~o serxo igual- 
i ~ ~ e n t e  de norneapao do gorerno, feita soh proposta do delG- 
gad0 da comarcs, ourido o resuect~ro procuratlor rbgio, de- 
vendo recair, de preferencia, em hachareis formados em di- 
reito, e, na sun falta, em pesso2s idoneas, domiciliadas on 
uso, 110 julgado. 

Art. 1 1 . O  nomeacao de cada julz mun~icipal ser? feita 
Iwr tres aanos, findos os quaes, poderao ser reconduzrdos, se 
o sen servico tiver sido born e ett'ecti~o. 

$ unico. S e r ~ o  exisidas as competentes informagoes para 
a compmvagao do serviqo. 

Art. 12.O 0 s  jaizer municipaes ser%o inatl~oviveis durdn- 
te os tres annos para que forem nomeados, podendo, corn- 
tudo, ser tftinsferidos, a requerimeilto sen, oovidos os presi- 
dentes das respectivas relac6es: e ser demittldos, suspensos c 
transferidos, por conreniencia do serviyc?, nos casos em que 
o pod~m ser os juizes de direito. 

Art. 13." 0 s  juizes municipaes com boll1 e effective 
servipo em dois triell~nos s~~ccessiros, pcld~r;to ser, sob pro- 
posts da respectivd presidencia d;t relagso, classificsdos, p tr,l 
todos os effeitos, como cartdidatos legaes li magistratum 
judicial. 

$ unico. S o  caso de proposta a,ffirmativa da presidenoin 
' 

dn respectiva relagao, coiitar-se-lhes-ha o terupo ds exercicio 
aue tiverem. n'atjuelles logares, cdmo serrr(;c, do ministerio 

' 

iublico pard todos os efFeltos. ........................................................................ 
Art. 24.O A conk dos processos do3 jukes municip.tey 

ser* feita p l o  respectin) sub-delegado. 
......................................................................... 

b ~ t .  26.0 A uomesq%o de ju l~es  1niit1icip.i as ,  em confol7- 
midade corn o presente decreto, u&o eeatark sujeitd ao pwi -  
mento de direitos ou outros impostos. ..................................................................... 

Art. 28." As tabellas actualmente ern vtgor I I ~ J  juizos de 
direito, mas con1 o abatimento de urn terqo, regulargo 05 

emolu~nentos nos julgados municipes em toclas as cdue.ds 
- 

Vide o art. 5 . O  do dec. de 11 outubro 1P95. 



em que forem cotnyetetltes os juizes municip'aes. 

Art. 38.0 As verbas constantes do srtigo 44 O da tabella 
de emolulnentos e salarios judiciaes, uos processes civeis e 
orphanologicos, approvada poi6 carte de lei de 12 de abfil dr 
1877, ficam reduzida,~ a orn yuinto ~nenos de cadn ulna d 1.: 
respectiras importancias. 

5 unim. Para os effeitos do mesmo artigo SO se cor~t~wd 
servipo de mais de um dia quando niio seja inferior, em cada 
um d'elles, a seis homs de trabalho, e os ca~ninhos s*r%o 
contados, segundo a distancia, p r  kilometros de td 1 e volts. 

Art. 4 0 . O  0 praso para a interposi@o do recur3o de re- 
vista, de ue tratib o artigo 1148.0 do cocligo do processo 
civil B de ! ez dias. 

Art,. 41.O Ficam revogadas todas as disposiqBes em con- 
trario das do presente decreto. ' 
0 presidente do conselho de ministros, e os ~ninistros e 

secretarios d'e~tado de todas as repartiq6es. assirn o tenham 
entendido e f a p m  executar. Yngo. em 29 de julho tie 1886 
-REI--JosB LucicGno de C~c~.sfro-F~~~.nc&co Antonto da Vh- 
,qa Beirdo-2Eluria,to C'p-ill0 de Caronlho- Biswn& cle 3. 
Januarw-Henriqw de ,~meilo--Kenrique de Barros Goms 
-Emygdw Julio ~'lavarro. 

Officio da Dire@@ Geral do Ultramar 
de 27 de setembro de 1895 

N . O  139-Ill.mO e ExemO Sr-Corn Gferencia ao officio 
28 de junho ultimo, que v. ex.* fez acompanhar de uma 

carta rogatoria para citapu de Frederim Bnnibal de 
~Brito e sua mulher 3. Sophia da Silva, residentes em Bom- 
bairn, incumbe-me s. ex.8 o ministro dos negocios da mari- 
nha e ultramar de communicar a v. para os fins con- 
oenientes, que o rninisterio dos negocios mtrangeiros, ao 
qua1 a alludida cart.& rogatorh f6ra enviada para ser cum- e!?,~" la via diplomatica, respondeu qne as rogatorias 

n g  as As justipas de Gran Bretanha coaturnam n%o ser 
expedidm por aqnelle ministerio em quanto os inkressados 
nb fazern urn deposito para occorrer Bs respectivas despe- 
zm, v i m  que, n~to d a d o  cx, tribunaes ingleses seguimento 
a doc urn en to^ d'esta natureza, as diligencias n'elles reque- 
ridas &o promovidas peios spenhm mnsularer~ de Portugal, 

yue depois L4ern de ser reembolsados das quantias que para 
isso despendern. 

Ueus guarde a v. exaa. Secret-aria d'estado dos negocios da 
marinha e ultramar, 27 de sehembro de 1895. 

Ill.mo e E Y . ~ "  Sr. Gooernador Geral do dstado da India. 
-Pel0 director gerd, Urbalw Henrrgues, 1.0 otticial. 

Decreto de 10 de janeiro de 1895 

Tomando em considerap%o o que me representaram os mi- 
nistros e secretarios d'estado das differeutes repartipaes: hei 
por bem decretsr o seguinte. 

Artigo. 1.' Junto ao ministerio dos negocios da marinha 
e ultramar funccionari& ulna corporapbo consultiva denomi- 
nada aconselho superior da rnagistratura judicial ultramari- 
nau. 

Art. 2P 0 conselho superior da magistraturd judicial nl- 
tramarina B composto : 

1.' De um presidente mto, que e o ministro e secretario 
d'estado dos negocios da marinhe e nltramar; 

2.O De quatro vogaes nomeados biennalmente pelo minis- 
tro d'entre OP conselheiros do supremo tribunal de justipa, 
os juizes da relapso de Lisbwd e os magistrados soperiores do 
ministerio publico do reino ; 

3.' Do director gsral do ultramar. ou na sua fa l t ,~  ou im- 
pediment~, do chelk da repdrtiqiio 'par oude correrem os 
assurnp6os judiciaes ultramarinos, que servid de secretario. 

$ unico. No impedimenta do presideute assume a presiden- 
cia o conselheiro mais antigo do snpremo tribunal de justipa, 

Art. 3.' b o  conselho superior da magistr,~tnra judicial 
ultramarina compete : 

1.' Fawr a classificag~o grilduadtl dos candidates B magis- 
tratura judicial do ultramar ; 

SP Fazer a proposta graduada para a promogfio dos juizes 
de direito da instancia h 2.& ; 

3.' Fixar a antig~idade~dna ~n%&istrddos judiciaes e do 
tainisterio publico, e resolver as cjueabws que a tal resgeito 
8e levantem ; 

4.O Consultar sobre a aposenta* dos magistrados judici- 
ties e do ministerio publieo e mais empregados de justip ul- 
tramarina ; 

5.' Consultar sobre a - m a g e h h  mag&& kA&s- 
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interessados no c~so de exoner~p.&o, Lransferencia ou morte 
do f I tnccionario licenciado. 

Art. 3." As licenpas de que tratan~ os artigos anteriores, 
yuando respeitem a juizes ou quaesquer o u t m  ernprepados 
jndiciaes, d w e 6 0  ser conferidas .quando os presidentes 
das relq&s, nas provincias onde as haja, informem que ngo 
ha inconvenieute para o servip em serem concedidas, deven- 
do preceder tambem infonnaq%o favoravel do procurador da 
cor6a e fazenda, se os intemados forem delegados do 
ministerio publico on funccionarios das conservatorias. 

9 uniw. Trahndo-se de empregados judiciaes, onde 
n%o haja selaq%o, euigir-se-ha informap%o favoravel do juiz 
do comared, na mesma hypothese, e tratando-se dos fuo- 
ccionarios das conservatorias, a licenqa sb pode MI concedid~ 
mediante informaq%o favoravel do respectivo delegado. 

Art. 4.O Quando forem da dasse ecclesiastiea os empre- 
g d o s  qne requererem licenp, & poded este ser concedida 
se a auctorihde superior ecclesiastia informar favornvel- 
mente a pretensib. 

Art. 5 . O  AW governadores genes, aos governadores de 
provincia e de d i s t r i w  autonornos, aoe prelsdos diocesa- 
nos, aos presidentes das relaq6es e aos procuradores da corda 
e fazends d podem ser wncedidas licenqas registadas pelo 
governo da metropole. 

Art. 6: As licenps t-egistadas a6 sem concedzdas quando 
n h  haja prejuizo para o serviqo e eos requerentes provem 
que um motivo grave determina aquella c o n m b .  

Art. 7.' Quando os requerentes de licenp forem exacto- 
res da fazenda n.;io N e d  & ser wocedlda sem clue pro- 
vem estar quites corn a fazenda national. 

Art. 8.u A auctorisqso por este deereto concedide a o s  
governadores cessa logo que tenham requerido a exonera@o, 
ou que esta lhes seja dada ainda quando se conserveno go; 
vernando 6 espera de S U L ~ ~ ~ ~ I O P .  

5 unico. E'applicavel :~os governadores trdnsfendos a 
docttina d'este artigo. 

Art. 9.O Aos funccionarios ultran~arinos eventualmente 
na metropole nrto poded ser wncedida p r o m g g o  de li- 
cenp regktada sem pr6via infornraqao favowvel da auctbri- 
dade superior da colonia a que pertenpam. 

Art 10.' Dentro do pfaso de dois mezes, a contar da 
nomeayh, todo o funccionario ultramarine dever& pdrtir 
p m  0 sen destino, sob pena de se jolgar @so f ~ t o  sem 
efleito o diploma pelo qua1 foi nomeado. 

Art. 1 l . O  Cesmm todos os vencimentos ao funcciolmrio 

lnilitar ou civil com licenqa registada deede o dia em que 
deixar o serviqo ate aquelle em que se apresentar para re- 
tolllsr as suas f~~ucqties na localidade em yue devam ser 
exercidas. 

Art. 1 2 . O  P\'m podem conceder-se licenqas registadas p r  
mais de trinta dias a fnnccionarios militares on civis qne as 
tenham tido de qualqner especie por rnais de sei8 mezea 
dentro dos ulbiu~os doze. 

Art. 1 3 . ~  funccionario civil on militar transferido por 
castigo n8o 6 permittido o goso de licenqa regisbada antes de 
dois annos ddexercicio do novo logar. 

(Extr.) 

Decreto de 4 d'agosto de 1881 

Tomando em consideraqgo o relatorio do ministro e secre- 
tario d'estsdo dos negocios da marinha e ultramar, e usando 
da autorisa~%o concedlda pelo artigo 11.0 da carta de lei de 8 
de.novembro de 1876 ; 

Terldo ouvido a junta consultiva do ultramar e o cariselllo 
de ministros : 

Hei por bem decretar o seguinte: 
-1rtigo 1.0 0 codigo do processo civil portuguez, approvndo 

pela carta de lei de 8 de novembro de 1876, B declarado em 
vigor nas prorincias ultramarinas e n'ellas comepar6 a ter 
execuym, com as modifimqm constantes do presente decreto 
no dia 1 de janeiro de 1882, independentemente de publica- 
980 nos refipectivos boletins officixs. 

4 1.u 0 dia designado n'este artigo para a execup80 do re- 
ferido codtgo was provilicias ultramdrinas e reputado tatnbeni 
para todos os eff eitos o da sua pu blicdqao. . 

5 2: Pelo ministerio dos negocios da marinha e ultramar 
sedo remettidos aos governadores das provincias ultramari- 
nas exemplares do mesmo codigo, a fim de serem discribuidos 
FIr t d o s  os funccionarios a quem e feita actualmente :I 

dutribui90 dos boletins officiaes. 
Art. 2.' Todas sws publicaqaes e annuncios que o cadigo do 

processo civil manda inserir na folha official do governo se- 
rao feitos nos boletins officiaes das respeclivas provincias. 

Art. 3.0 A indemnisaqso de perclas e damnos proveniente 
da responsabilidade civil, connexa con1 a responsabiljdde crl- 
mind, a que allude o artigo 2:390? do codigo civil, tornar- 

I Vid. o dec. cfe 15 set. 1892. 

17 
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se-ha effectiva pela forma designada nos artigos 1 : 164.O e 
seguintes da novissima reforma judicial, competindo, porem 
aos juizes de l.a insta~~cia, corn recurso para a insbancia supe- 
rior, a faculdade que pelos citados artigos e conferida ao jury. 

Art. 4.' Fica suspensa nas provincias ult,ramarinas a exe- 
cu@o dos artigos 401." a 405.O do codigo do processo civil. 

Art. 5.' Para as arremataqes judiciaes nas provincias ul- 
tramarinas podem os juizes designar qualquer dia, ainda que 
seja feriado ou santificado, em que se presama haver inaior 
concorrencia de licitantes. 

Art. 6.' Nenhum agente do ministerio publico junto de 
qualquer tribunal poded durante o exercicio do seu cargo 
exercer advocacia. 

$ unico. Esta prohibicso comprehende os cnradores dos 
individuos suje~tos 6 tutella publia e o agente do ministerio 
publio junto da procuratura dos negocios siuicos de Madu. 

Art. 7.O No Estado da India as alpadas de qlie tratam os 
artigos 34.O, 37.O e 10.O do codigo do processo civil sel%o 
computadas na nova moeda da convenc;Bo e reguladas pela 
forma seguinte : 

1.' As dos juizes ordinaries coinprehendidas nos n.OS 
2.O e 3.0 do artigo 33.' serio ate ao valor de 25 rupias e ate 
ao de 125 rupias a designda no n.O 8.O do mesmo artigo. 

2.O As dos juizes de direito, marcadas no artigo 37.4 
seeo de 135 rupias nas causas sobre bens mobiliarios e de 
7.3 rupias nas que vemrem sobre bens immobiliarios. 

3.0 A alyada da relac;%o comprehendida no artigo 40.u, se- 
rZ;t at4 ao valor de 1 :000 rupias, qualquer que seja a natureza 
dos bens sobre que versar a mum. 

Art. 8.O As habilita~eu e causas a que se refere o artigo 
88.0 do codigo do processo, quando disserem respeito a heran- 
c;a de naturaes da India prtugueza fallecidos na India ingle- 
za, s%o da cotnpetencia do juizo de direito da comarca das 
Ilhas de Goa. 

Art. 9: Continuad a ser de ferias no Estado ds India o 
mez de maio em vex do de seteinbro, designado no 2.' do 
artigo 66.O do codigo do p r o m  civil. 

Art. 10.' As causas da fazenda publica na comarca das 
Ilhas de Goa pertencedo ao escrivso especial d'ellas, fazendo 
porcim, sempre o distribuidor o competente averbarnento nos 
~querimentos e no livro da distri bui* commum. 
ht. 1 1 . O  A cita* pessoal b camaras geraes e agrarias e 

' Vid. o Regimento artigos, 73." $ 2.e, 84.O $ 3." e 92.O e o Dec. de 
24 dm. 1896. 

5s co~ntnnnidades agricolas de Coa serA feih na pessoa dos 
respectivos administradores. 

4 unico. A citayBo pessoal a qualquer niembro de farnilia 
gentia serB feita na pessoa do rnaioral, ou do adrninistrador 
d'ella, oa de qnem suas vezes fizsr, cosforme os usos e costn- 
mes mendados observar peIa lei civil. 

Art. 12.0 0 s  editaes para effeito de cita@o de pessow incer- 
tas, como herdeiras ou representantes de outra pessoa, se&o, 
no Estado da India, a k a d o s  ne ports da igreja da fregue- 
zia ou do pagode principal, segundo a reIigi8o do citando. 

Art. 13.O 0 i.econhecimento da assigoatura da autoridade 
consular portuguezfl na India ingleza serti feita pelo secreta- 
rio gem1 do govern0 do Estado da India. 

Art. 14.' 0 s  gentios brahamanes do Estado da India pres- 
t a d o  sempre em juizo o juramento do Postoca de Xri Bha- 
gavata-Guita. 0 s  dm outras castas o do Cdco, Bahe, Arem 
e Arroii; 0s mahornetanos o do hloorko, e os sectaries de ou- 
tris religi6es paggs o juramento estabelecido pelos seus nsos 
e costumes, sendo em todos os mencionados citsos deferido o 
jnramento com assistencia e intervenyio de urn ministro da 
religih respectiva. 

$ unico. No mso de juramento decisorio podem as parks 
exlgir que elle seja prestado perante a dioindade Mals6 sendo, 
pagas pelo requerente as despezas de tranaporte, os emolu- 
mentos do juiz, os hol~orarios dos advogados e os salarios dos 
empregados de j ustip. 

Art. 15." No Estrtdo da India as camaras geraes agrarias 
e as communidades apicalas de G8a pdem nsar conks os 
seus saccadores e terlos, devedores e sens fiadores, ou contra 
aquelles que pdr qualquer modo se constituirem depositaries 
de seus dinheiros, das acqaes e pnrilegios que pel0 codigo do 
processo civil eompetem d Fazenda nacional para a arrecada- 
$80 dos seus creditos. a 

Art. 16.' As familias gentias do Eshdo da India que 
habitem a mesrna casa e rivaln sob a rnesma economia 
domestica, s ~ o  consideradas pdra os effeitos do codigo do 
processo como sociedades familiares, regidas e administradas 
lnaioral ou adminisixador legitimamente constituido, o qua1 

Vid. o art. 19." do Dec. de 15 set. 189%. 
A' cobran~a coerciva dos f6ros e mais encargos que pesarem 

sobre os predios e B de todas as dividas activas das oommunidades 
6 applicavel a f6ma de prooesso executive que vigora para a 
cobranqa &as receitas do Estado, sendo juizes n'estas execuq6es os 
respectivos adminr'stradores : Regulamento de 1 defevereiro 1897. 
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na conformidade dos respectivos usos e costumes peIo 
sera o compeiente para as representar em juizo. 

Art. 1 7.O As camaras geraes agrarias e As cornmunidades 
agricolas de Goa seBo representadas em juizo por seus 
procuradores effectivos ou especiaes, nomeados em atlsentos 
on actas laoradas nos Iirros respectivos, segundo a Iegislay~o 
peculiar em vigor. 

Art. 18.' As penhoras por dividas das cornrnunidades 
agricolas de Goa devefio recair nas suas sobras, creditos c)n 
quasquer ontros lucros ou rendimentos, mas nunca sobw 
bens immobiliarios. 

$ unico. A penhora far-se-ha sempre nas msos do sac- 
cador e este sob sua responsabilidade dard d'ella conheci- 
mento dentro de vinte e quatro horas B respectiva autorida- 
de administrativa, para os fins conrenientes. 

Art. 19.O 0 s  jonos ou reditos pessoaes dos gancares e 
orltros compouentes &as cornml~nidades agricolas de Goa, s i  
podem ser penhordos por dividas dos mesrnos & respectiva 
communidade. 

8 unico. Fcim d'este caso, e so havendo privilegio ou 
hypothem registada, poded penhorar-se unicamente a 
importancia dos mesrnos jonos ou reditos anterior ao ultimo 
anno rencido. 

Art. 20." Nas prorincias que constituem o districto judi- 
cial da relaqgo de Loanda e na provincia de Mopmbiqne a 
inquiriqiio de testemunhas a que se referem os artiqos 264.O 
e 265.O do codigo do processo civil, quando estas residam 
f6rn do julgado, s e d  sempre feita por carta ou manddo, 
sslvo se forem apresentadas pelas partes ao juiz da causa. 

Brt. 21.' No districto judicial da relapeo de Loanda as 
disposic;aes con~idas no artigo 289.O e seus $5  e nos artigos 
290.Oe 291.' do referido codigo, dever~o observar-se na 
parte em que se nHo encontre provisfio especial e expretlsa 
nos decretos de 12 de outubro de 1876 e 4 de outubro de 
1877. 

Art. 22.O S%o ap licdveis aos juizos ordinarios dos jul- 
gados especiaes de &u r PragaM no Estado ria India, bem 
como aos juizes ordinarios dos julgados n&o tobeyas de 
comarca das provincias de Africa, as disposiqaes dos artigos 
34.0 e 35.0 do codigo do processo civil corn as seguintes 
modificac;aes : 

' E' sabido que actualmente n& ha juizes vrsdinarius nem eZeitos, 
cornpetindo aos muwicipaes e popftlfires as attribuigies que lhes dB 
o Regimento. dbm das referidas no Dec. de 21 dez. 1896. 

1." Aos juizes ordinarios de Diu e Praganh cabe a l~ada 
at8 25 rupias nas acqbes sobre bens mobiliarios e ate 15 nas 
que versarem sobre immobiliarios ; 

2." 0 s  juizes ordinarios dos julgados nBo cdbe~as de 
comerca da provincias de Africa @m alqada ate lO$OOO r8is 
nas caasns sobre bens mobiliarios e at8 5 $ C 0 0  rbis nas que 
respei tarem it immobiliarios ; 

3.8 A nus e otitros compete conhecer das execuyaes at8 ao 
valor das suas respectivas alc;adas, bem como deferir jura- 
rnento a louvados, tutores, caradores e crtbeqas de casal ; 
p-residir aos conselhos de familia, ao arrolsme~ito e avaliaqgo 
de bens, b arremataqaes de moveis e outros similhantes ; e 
em fim praticar todos 0s actos de qne forern incumbidos por 
delegq&o do juiz de direito da respectiva cornarea. 

Art. 23.' As attrihuiqbes dos juizes eleitos e a forma do 
processo perante esks, continuara a regular-se pela legislay80 
em vigor nas provincias ultramarinas. 

Art. 24.' Fica revogada s legislay80 em contmrio. 
0 mesmo miuistro e secretario d'estado dos negocios da 

marinha e ultramar assim o tenha entendido e faya executar. 
P a p ,  em 4 d'agosto de 1881.-REI-Julio .Elnrgws de 

Vilhenn. 
(Extr.) 

--- 

Portaria rbgia de 31 de maio de J&L---- 
Tendo o decreto de 20 de ferereim de 1894 declarado no 

seu artiga 2.O extensivo 8s provincias ultramarinas o codigo 
commercial, approvado para o continente do reino e ilhas 
adjacentes pelit Iei de 28 de junho de 1888. determinando no 
$ 2 . O  d'esse artigo que o governo, onvidas as estaq6es compe- 
tentes, vB fazendo n'esse codigo as modificaq~ies que as cir- 
cumstancias especiaes das mesmas provincias exijam, e tome 
bdas  as medidas necesss~rias para facilitar a sun execuc;.w, 
ordenou-se por officio circular de 28 de dezembro ultimo aos 
governadores dns rnesmas provincias que nomeassern commis- 
sties de jurisconsultos para, durante 0s primeiros cinco 
annos de execugo d'aquelle codigo, estudar e propar as pro- 
videncias tendentes Oquelle fim. 

E havendo o decreto de 24 de janeiro ultimo approvado, 
para ter forga de lei no continente do reino e ilhas djacen- 

' e E' mb~do. que actualmente nSo ba juizes ordi~arios nem 
eleitt~s, oompetindo aos m?tniczpaes e poplares as attribui96~4 que 
lhes o Regimento, albm das referidas no Dec. de 24 dez. 1836. 
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f,es do dia 1 de julho do comnte anno enr diante, o codigo 
do processo commercial que d'esse decreto faz park, aucto- 
risou tambem no artigo 6 . O  o govemo a tornar, nos mesmoe 
tennos, extensiva esse codigo is provincias ultramarinas ; 

C3m0, porQm,o artigo 180.O do reqimento de administra- 
de Just~qa, ap~mvado  por aquetle decreto de 20 de feve- 

reiro de 1894, drspa que as causahr commerciaes fomm 
processadas e julgadas nos terlnos e pela forma prescripts 
n'esse regimento e na legislay%o que vigorasse na metropole 
sobre processo commercial ; e assim se deve entender appli- 
cave1 ao ultramar, logo que vigore no reino aquelle novo 
codigo do processo, corn as modificag~es constantes do mesmo 
regimento, e em tudo yue lhe nit0 for contrario sem neces- 
sidade de outro qualquer diploma com forga legislativ 
\isto ja terem sido ouvides as esta~aes competentes para 
promulga$o d'esse mesmo regimento : 

\ 
Ha Sua Magestade El-Rei por beln declarar, pela secreta- 

ria d'estado dos negocios da marinha e ultramar, que desde 
s 1." de julho d'este anno se deve considerar vigente nas 
pmim!ias" u l t r a m a r i ~ ~ s  o mencionada cadigo do process@ 
commercial, e serem, na conformidade das suas diqmsip&s, 
processadas e julgadas todas as causas commerciaes, obser- 
vando-se, porem,"quanto, 'l; mnisagfto,  mnstituigq, row- 
petencia e akada dos tribonaes a o  commercio de 1% 
instancie e ao reenseamento, pauta e sorteio dos respectivos 
jurados, o que especialmente prescreve o regimento de 
administrapao de justiqa nas provincias ultramarinas, ap- 
provado por decreto de 20de fevereiro de 1894, e ficando 
incumbidas as mesmas commiss&s, nomeadas em virtude 
d'aquelle officio-circular de 28 de dezembro ultimo, de 
estudar e propdr as modificaqcies newssarias e as providen- 
eks, tendentes a melhorar e facilitar a execu* d'esse 
codigo. 

Paqo, em 31 de maio de 1 8 9 5 . - h i  Bento Ferrreira & 
A2m&. 

(Bol. Off. n.' 71 de 6 julho.) 
- 

Portaria. regia de 4 de maio de IW 
NP ?14ircular-Suscitando-se duvidas sabre se, em 

Por &a de lei de 31 de maio de 1896 tem sido approvado urn 
codigo do processo commercial, e anctorisitdo o governo a tornal-o 
&~.wivo L provincias nltramariaas oom as modifica@es exigidas 
pelas snas circumstancias especiaes. 

vista do disposto no artigo 185." do regimento da adminis- 
trayso de j ustipa nas provincias ultramarinas, approaado 
por decreto corn forpa de lei de 20 de fcvereiro de 1894, de- 
Tern os ernolumentos das eonservatorias do registo predial das 
comwcas do ultramar ser cobrados segundo a tabella alllpexa 
ao regulamento de 28 de abril de 18i0, ou conforme a 
estahieeida pela earta de lei de 24 de abril de 1873 : Manda 
Sua . Magestade El-Rei que, &!a secretaria d'estado dos 
negocios da marinha e ultramar se declare aos governadores 
das mencionadas provincias, para os devidos effeitos, que, 
sstando esta uitima tabella jri em rigor no reino, li data da 
promulgaq%o clo citado regimento da administra~fio de 
justiqa., e referindo-se o artigo 1 8 5 . O  unicamente li ordem e 
forma de serviqo nas conservatorias, e evidente que por ella 
devem ser processados e cobrados os emolumentos, nos 
termos expressos do artigo 158.' do mequo regimento. 

Pap. em 4 de maio de 1896-Juczmto Candido dda Silva. 
Para o governo geral do Estado da India. 

Tabella a que se refere a portaria circular supra. 

DOM LUIZ, por g r a p  de Deus, Rei de Portugal e dos 
Algarves, etc. Fazemos saber a todos os nosos subditos, 
que as &rtes geraes decretaram e nos queremos a lei seguinte. 

TABELLA DOS ENOLUMENTOS A COBRAR WAS CONSERVATOR188 

Artigo 1.0 0 s  conservadores levarih de ernolumentos: 
1.0 Por cada nota de apresentapso no diario, a que cor- 

responda urn s6 nurnero de ordem, 100 reis ; 
2 . O  Por cada descripggo, 100 reis; 
3.0 Por cada inscrippao de acto. c ~ j o  valor seja : 
De 50$000 reis stk lOO$uOO reis exclusiv6, 50 reis ; 
De lOO$OOO r6is ate 200$000 reis, 100 r&s; 
De 200$000 reis ate 300$000 reis, 150 reis ; 
De 300$000 r6is atk 400$000 niis, 200 reis : 
De 400$000 reis ate 500$000 &is, 250 reis ; 
De 500$000 reis ate 600$000 reis, 300 rkis ; 
De 600$000 reis ate 700%$000 reis, 350 r6is ; 
De 700$000 reis ah$ 800$000 reis, 400 reis 
De 800$000 r6is at& 900$000 reis, 450 rkis; 
De 900$000 &is at6 1 :000$000 rkis, 500 rbis ; 
De 1:0(10$000 &!is at6 20:000$000 rbis, por cada parcella 

de 100$000 rbis, desprezada qualquer fr+aq% que nao il 

preencha, 50 r6i 3 ; 



4.0 Por cada inscrip~go de acto, cu jo valor seja inde ter- 
minado, 500 &is ; 

5.0 Pelit nota de registado no tittilo principal, qualquer 
que seja o numero de docurnentos apresentados para registo, 
100 r6is : 

6.' Pelo trabalho niio especificado nas verbas anteriores 
para qualquer registo effeduado, n%o wmprehendidos aver- 
bamentos e cnncellamentos, 400 reis ; 

7.O Por cada cancellamento, 500 rbis ; 
8.' Pot qualquer outro averbamento, 250 &is, 
9.O Por cads declamq% para recurso, sendo exigida pelo 

npresentante, 100 rkjs ; 
10." Por cada t e r m  de reccificdw, que n ~ o  seja prorp- 

niente de e m  ou iniciativa do conserrador, albm do res- 
pectivo averbamento e raza, 200 rkis; 

I 1.O Por cade certificado; alem da rdza, 100 &is ; 
12.O Por cada certidiio narrativa, alem da raza, 5OOreis ; 
13.' Por cada certidBo do teor, i t l h  da raza, 100 rbis ; 
1 4 . O  Pela busca, qtre si, se contari anas certidijes, uando se IBO indicar o numero da d iscr i~%o,  ou o livm e f o L s  do 

respective registo, por cada predio, 100 niis ; 
15.O Pela raza, que s6 se contara nos certificados, certi- 

does e termos de rechifieaqso, por cadit pagina de vinte e 
cinco linhas, corn trint,a letras olda uma, 100 rbis , 

Art. 2.O Em qualquer registo de acto, cujo valor se$ 
inferior a 50$000 rkis, levar-se-ha de emolumentos por todo 
o serviqo, alCm da nota de apresenta$o e do catificado, sen- 
do exigido, o seguinte : 

Sendo o valor do act0 at6 5$000 &is exclasiv6, 250 rkis ; 
Sendo ovalor do acto de 5$000 rCis at6 10$000 rCis 

inclusivk. 300 reis : 
Sendo * valor do acto do IO$OOO &is at6 20$000 r6is 

inclusiv6, 350 skis ; 
Sendo o valor do acto de 20$000 r6is at6 30$000 rkis 

inclusivb, 400 rbis ; 
Sendo o valor do act0 de 30$000 &is at6 40$000 &is in- 

elusiv6, 450 r8js ; 
Sendo o valor do act0 de 40$000 riis at& 50$000 r&is 

inclusiv8, 500 rQis; 
5 1.0 Nos registos de emphyteuse, sub-emphyteuse, e n s o  

e quinha,  cuja pen lo  annual n2o attinjs 250 r&s, levar-se- 
ha por todo o servipo, alem da nota da apresentaylo e do 
certificdo, sendo exigido, sbmente o valor de ums pensgo 
annnd. 

4 2." 0s emolumentos dos certificados dos registas com- 

u r e h e ~ d j d ~ ~  n'este artigo serge ametade dos taxados no 
irtigo 1.0 

9r t .  3 . O  Para os effeitt~ d'estd tabella o valor do acto 
irlscripto 8 0  do respecti vo direito predia! ou h~pothecario. 

$ nnico. 0 valor dos dominios directos serB czlculitdo 
somma. de vinte pensaes, oa emphyteuse constituida 

depois da proinulga@o do codigo cirril, e de vinte pensbes tb 

am l.audetnio na elnphyteuse do preterito, salvo nos casos do . - 

adigo 3.O,  em que se n3o contar6 o ldudemio. 
&id. 4.O Recahindo o registo sobre predios si tudos na 

6rea de rnaie de nma conservatori;i, n8o se designaudo o 
valor do acto que tem de se inscrever sobre c ~ d a  prerlio, serk 
tal rdo r  cllculado, c n emoliin~ento correlative, fi-i  do no 
n p  3.0 do artigo I.", distrihuido p r  t>oda.s as conservatoriae 
em que houver de se fazer re~is to  na proporplo do nnmero 
de predios correspondentes a cada nma. 

unica. Igual calculo para o I-.dor e igclal distribuiq&o 
p r a  0s emolumel~tos se fard nos ~.L$OS pre\-lato? no artigo 2.O. 

Art. 5: 0 s  86110s do livro C doa certificados e das certi- 
d&s b o  pagos separadanrente pelos requerentes. 

Art. 6.' 0 certificado fiar seudo facultativo, u so ser6 d.~,lo 
ao apresenhate q~i~indo elle o tiver requer~do. 

5 unico. Sendo precisn prowr em juizo o regis~o, drvr 
sempre exigir-se o certificado on a certidao. 

*irt. 7.' Fica re\ ogddii it legisl:~qio em contmrio 
Mantllmos por tanto .a todas 2s auctorrdncles, ~t qoem (i 

conhc~o~en to  e cxecuq8o (la referidil lei pertencer. qLie ;r 
':urnpram e guardem e fayam cnnlprir e gualzl:~r t%o inteira- 
mente coma n'ella se cont8m. 
0 rnit~istro e secretario d'estalo do3 ttegocjos ecclesiwtico~ 

e de jnstiqa 8% faqa impriluir, pabliczlt e cnrrz:. Dnda 110 

payo da Ajuda, aos 24 de abril de 1873-EL- LtEI, corn 
rubrica e gusrda.-Augusta C'escc: Bcc~jotr~~ do F i ~ ~ t n s -  
(Logar do sell0 gr'lnde d,ls iimlas renes.) 

Carta de lei pela qwdl vossa agestade, cell lo s ~nccionsdo 
o decreto das c6rtes gel;ies de 5 tlo correrlbe ... -. ... ... ... .. 

(Bol. 0'3 11.' 62 de 6 jcinbo.) 

Portaria rbgia de 5 de junho de 1831 

Convindo explicar o ~notfo cle dar esecnc%o no dis[>osto 
no $ nnico do artigo 1191.O do noyo requlamento da ,~drniais- 
traqiio de justiqa was provincias ultr~marinas. a 8 m  cle qne 

I 8  



em todas as comarcas e julgados se proceda uniformemente 
em materia t%o grave como B a dv competencia dos juizes e 
tribunaes : ha Sua Magestade El-Rej por ben~ determiuar, 
pels secretaria d'estado dos negocios da marinha e ultra- 
mar : 

1 .O Que todos os processos civis 011 crimiuaes, yue, a data 
da vigencia d'esse regimento, estavam pendentes nos juizos 
de direito, cont~nuem n'esse juizo todos os seus termos at4 
final, embora pelit sua materia ou pel0 seu valor sejam hoje 
da competencia d'outro ju~z, mas sem prejuizo das regras da 
competencia estabelecidas na Iegislapo vigente ao tempo dct 
sua instaurap80. 

2 . O  Que todos os processos que, na mesma data estavam 
pendentes nos juizos ordinarios, continuem egualtnente todos 
os seus termos ate final n'esses juizos em ynanto estes sub- 
sistirem por n8o estarem creados e instzll.dos os juizos mu- 
nicipaes que os substituem. 

3." Que, feita e confirmuda a designapzo dos julgados mu- 
nicipaes, em que cada comarca se subdivide, e nomeado o 
reslbectit-o pessoal, ito governador da provincia compete fixar 
o dia da instibllayi dos respectivos juizos, cessando n'esse dia, 
pela entrega dos archivos e wrtorios aos noros funccionarios, 
toda a junsdicq~o e todas as attribuipes dos corresponden- 
tes juizos ordinarios onde os I~ouver. 

4.O Que, yuando a 4rea dos julgados rnllnicipaes n a  coin- 
cida com a dos julgados ordinarios, em que ankriormente se 
dividia a comarca, sejam os autos e p4peis judiciaes reparti- 
(10s corwmndentemenle entre os iuizos munici~aes. ou entre 
estes e o de direito, segundo os diffgrentes julgad'os a que pela 
nova designapeo ficarem pertencendo as localidades a qne 
esses autos e papeis se refiram. 

5." Que nas comarcas onde n w  f6r creado nenhum juizo 
municipal, e oude actualmente houver algum juizo ordinano, 
se deva este considerar definitivamente extincto, logo que 
comece a vigorar na. provincia a designaq80 ;l que se refere 
o 5 unico do artigo 8.' do regimento, devendo n'esse dia ser 
transferidos para o juizo de direito todos os livros, autos e 
papeis do julgado ou julgddos extinctos, excepto os que nos 
termos do artigo 96.O do mesnlo regimento forem da compe- 
tencia dos juizos populares, se estes j4 estiverem installados, 
porqne n'este c a o  serso por elles repadidos segundo a juris- 
d i q a  territorial de cada um. 

6.' Que a todm os termos posteriores dos processos penden- 
tes, seja qua1 f8r o juizo it que fiquem pertenendo, sejam 
desde jb applicaveis as disposiqdes dos artigos 179.' a 184.O 

do alludido regimento. 
Paqo, em 5 de junho de 1894-Jodo Antonio & firissap 

d m  News Ferreirn, 
(Rol. off. n." 73 de 5 de julho) 

Portaria r w a  de 25 de julho de 1895 

N.O Ill-Ti~cular-Suscitando-se dovidas sobre se as leis 
eregu1:lrnentos vigentes no reino e mandados applic~r ao ultra- 
nv$r pelo decreto cQm forqa de lei de 20 de ferereiro de 1894, 
que approvou o regimento da aclministray&o de jnstica nap 
provirlcins ultramarinas, est;to comprehendid05 nas dispq- 
s1~6es das regias portarids de 30 de outubro de 1863 c 
24 de setelnbro de 1868, pelas qultes se deter~ninou clue 
nenhun~a lei, decreto ou regulamento se reputasse vilido 
sem ter sido publicado no Bolekm Oflcial do governo d : ~  
respectivs provincia ; ha p r  bem Saa Magestade El-Re1 
declarar que, depois de publicados nos Bo7etins Oflicinaes dss 
provincias ultramarinas os diplomas que mandem dar ali 
esecupio a quaesquer Ibis e regulalnentos em vigor no conti- 
nente do reino, e sufliciente, para eates serem executados, a suci 
publica@o no ctDia,rio do Gov,rno)) on na collecg8o gem1 d ' ~  

legislego, sem que seja preciso reproduzil-os nos ~~iludidos 
Bolehns Ofictnes. 0 que, pela secretari'l d'esbado doa ~legocios 
da mar~nha e ultnlruar, se communica ao go\.ernador ge~e l  do 
Estado da India, p.ud sea conhecirnent,~ e devido.; effeitvs. 

Paqo, 25 de julho de 1895.-1. R. Ferreira d'4lmeukr. 

(Bol. of?. 90 de 22 agosto) 

Portaria regia de 18 de novembro de 1895 

h'.' 182-Tendo alguns rnagist'rddos judiciaes e do min~s- 
terio publico prctendido acci~n~rr l~r  cwn os serls velicirnentos 
garantidos a totalid~de do veucimeuto cle exerc~cio, conscw- 
te da ta1,ella ;?nnesa ao regimento de justipa de 20 de fer.erei- 
ro de 1894 ; 

Considerando que o artigo do lnesmo regimento 
apenas garnnte aos ditos mslgistrados, encertados, o d ~ r e ~ t o  
.nos vencimentos indisisos, de que gosal-am 6 dats &a promnl- 
ga,y@ da lei; 

Considerando qne a tabella annexti ao rnenciol~ado regi- 
mento, dlvidindo os T-encimentos dos referidos magistradot: 
cm .i encimento de exercicio e de categoria noo estabelece, na 



sua totalidade, remuneraq6es inferiores As que foram garan- 
tjdas, antes 6io essas remuneraqbes superiores, em muitos 
Casos; 

Consideralido finalmente que a totalidade dos dois venci- 
nientos-de categoria e de exercicio-fixa o mximo da  re- 
tnuneraq8o clue annualmmte tem de ser abonads a cada 
funccionario em activo serviqo: 

Manda Sua Mapestade El-Rei declarar, pela secretaria de 
estado dos negocios da marinha e ultramar, ao governador ge- 
15al do Estado do India que a nenhum magistrado judiciai ou 
do minisberio pnblico, na actividade do serviqo e no exercicio 
do respectivo cargo, pode ser abonada remunerqw superior 
ao total dos dois vencimentos-de categoria e de exercicio- 
inscriptos na tabella annexa ao regimento de justiya de 20 
de fevereiro de 1894. 

Paqo, em 18 de novembro de 1895-J. K. Ferreira de 
Almeidci. 

(Bol. off. n.O 140 de 19 dezembro.) 

$20 qne iridique o process0 a segciir para a liqaidaq60 dos 
vencinler~tos dos funccionarios publicos, e oonvindo estabele- 
cer linl systenra methodico e uniforme que evite haver diver- 
gencias tna f6rma de liquidar os vencimentos, de que se trata : 
detenuina Sua &fag-estade El-Rei, pela secretaria d'estado 
clos negocios da mar~nha e ultmmar, que as diversas reparti- 
9r"s das provincias ultramarinas, que tiverem de liquidar 
vencilnentos de fnnccionerios publjcos, procedam a essa 
liquidaq8o pela spguinte forrna: divide-se o cencime~ito snnu- 
it1 por doze, rnultiptica-se o resultado pel? numero de dias 
que o funccionario civer vencido, diridindo-se, finalmente, o 
product0 pelo nurnero de dias que tiver o mez de que se 
tratar. 

0 qne, para os cleridos effeitos, se corumunica aos gover- 
na,dores das provi ncias ultraruari nas. 

Papo, em 28 de tnaio de 1896-Jncircto Condgo & Silva. 

(Bol oE n.' 7 de 9 jnlho) 

Portarias rkgias de 28 de maio de 1896 Portaria rkgia de 7 de janeiro de 1896 

Convindo facihtar o meio dos herdeiros de qultlquer fun- 
ccionario pnbljco das provincias ultramarinas, quando residen- 
tes nas mesmas provincias, receberem os vencimentos a que 
tenham direito, sem serem obrigados a despezas judiciaes, que 
frequentes vezes quasi absorvem as quantias que elles t6em a 
zeceber: manda Sua Magestade El-Rei, pela secretaria d'esta- 
do dos negociog da msrinha e ultramar, declarar aos gover- 
uadores das provincias ultramarinas que os herdeiros de pen- 
sionjstas ou de quaesquer subsidiados do estado cojos credi- 
tos n8o excedam a 240$000 reis. e tenham que ser liquidados 
pelas repartiqdes, sejam dispensados de habilitaq~o judicial, 
devendo o pagamento d'esses creditos ser ordenado depois 
dos interessados apresentarem os documentos justificativos e 
legaes que forem julgados indispensaveis, ouvido o procura- 
dor da cor6a e fazenda, e precedendo publicaqao no Boletiw 
Oficiul, de aviso corn o nome das pessoas que requererem o 
respectivo pagamento, assignando o praso de noventa dias 
para reclarnaqu de quaesquer terceiros que se julguem preju- 
dicados e tenham direito b partilha nos referidos creditos. 

Pago, em 28 de maio de 1896--Jnci?zto Candido du &lva. 

NSio havendo na legislaqzo do ultramar nenhuma disposi- 

Constando qile qunndo se dit a transferencia de qualquer 
funccionario publico, de nmw para outra das provincias ultra- 
marinas nern sempre a rrpartiq50 de Fazenda respectiva envia, 
para a que terh de processar d'ahi por diante a folha de ven- 
cimentos do referido fonccionario, x nota dos d~scontos a que 
elle esta sujeito, quer por adiantamentos, quer por direitos de 
merd, ou ainda como socio do monte pio official : determina 
Sua Magestade El-Rei, pela secretaria d'estado dos negocios 
da marinha e ultramar, que os governadores das provincias 
ultramarinas deem as necessarias ordens para que quando nm 
funccionario publico seja transferido para outra provincia o 
.mmpanhe sempre uma gaia com a indicagfio exacta e preci- 
sa do seu estado de vencirnentos, a fim de que nem a fazenda 
nem os proprios funccionarios possam ser prejudicados. 

Pago, 7 de janeiro de 1896--Jncinto Candido da Si1z.a. 

(Bol. Off. n.O 17 de 8 fevereiro) 

Portaria regia de 27 de outubro de 1870 

Estando expressamente prohibidas no exercilo as manifes- 
hq&s oollectivas, seja qud  far a intenpm corn que sejam fei- 



tas: manda Sua Megestade El-Rei, pela secretaria d'estado 
dos negocios da marinha e ultramar, recommenclar aos gover- 
nadores dm provincias ultrama,rinas, a1 estricta ohservancia 
do disposto no artigo 51." do regimento disciplinar cke SO de 
setembro de 1856, e declarar que da mesma maneirak defezo 
eomo subversivo 6 disciplina militar, todo o signal de appro- 
rac;sto on censura sobre objectos de serviqo por pzrte dos in- 
feriores para com os superiorea, por serem aesumptos de com- 
petencia do governo ou das ductnridades inct~mbidss do com- 
mando e disciplina das tropas. 

Ignalmente ordena. o rnesmo august0 senhor, que os mes- 
mos governadores recommendem a todos m militares seus 
subordinados, que se ab~tenham de comparecer em reunides 
publicas ou particulares de ca racter politico. 

Outrosim manda Sutt Mageshde El-Rei, clue 08 ditos go- 
rernadores procedam corn todo o rigor das leis-contra os em- 
pregados, ciris on militares qrre delatam os negocios que cor- 
reln pelas e,ta@es em que servirem, e fornecerem a estranhos 
infonna@es sobre assumptos aindw nao publicadw official- 
tnente. 

Ultimamente manda Stla Magestade declarar aos sobre- 
ditos governad~res, que nem a eHes nern aos governadores 
clos districtos on outra qualqt~er auctoridade e permittido 
aceitar sobscrip@es, ou outros presentes on medalha ou ou- 
tros qrtaescluer objectos que por corpora@o ou individuos dns 
respectivas p v i n c i a s  lhes nejam offerecidos, ainda que st. 
diga serem testemunhos de a,vrddecimer.to pelos beneficios 
do seu bom governo. 

Paqo, em 27 tle ot~tubro de 1870-S? da Bcsnd~Irn. 

Portaria regia de 26 de agost? de 1879 

N.' 73 Sua Magestade El-Rei, a cloem foi presente o ofi- 
cio do governador geral do Estado d;l India, sob o n.' 150, 
~0111 data de 27 de junho paseado, acomp.anhando a represen- 
ta@o dos habitantes da cornarca de Bardez em yue pedem 
permissao para o juiz da rela@o d'aquelle estado, Josh de Sd 
Coutinho, poder usar da medalha que por elles lhe foi offe- 
recida em testemanho de respeito e sprupathia pelos seus rl- 

ctos e procedimento, quando juiz de direito da  referids co- 

' As disposiq6es d'esta portaria circular foram suscitadas n'este =- 
tado ~ l a  provincial no 439 de 6 de julho de 1887. sendo p o r k ~  
nova~nente publicada no Bol off n: 142. .- 

marca : manda pela secretaria d'estado dos negocios da ma- 
rinba e ultramar, declarar tto mencionado governador geral, 
para o fazer .consbar aos roquerentes, yue, comquanto seja 
~ i ~ u i t o  pard Iouvar-se a forma por que o referido juiz da 
relayso do Estado da India rldministrou justipa aos povo~ 
de Bardez, tornando-se porisso credor de h o  significatiws 
dernonstraq&s de respeito e sympathia, 1180 8 corntudo con- 
veniente alter+ar as disgosiqaes da portaris de 27 de outnbro 
de 1870, que prohibe aos governadores e auctoridades do 
uhramar aceitw medal ha,^, presentes, 011 outros quaesquer 
objectos, que porvelrtura Ihes sejjam offerecidos por motivo 
cle saa boa administraggo. 

Yaqo, em 26 de agosto de 1879-3imrgw de ~%hzqosa. 

Portaria regia de 15 de abril de 1895 

Tendo em vista facilitar o pitgamentpdo imposto do s6llo 
dos livros do registo de tutela, e attelldendo .;ts representagaes 
de alguns magistrados judiciaes e escriv%s dos juizos de 
direito li cerca da difficuldade em que se acham para de prom- 
pto occorrerem ao prtgamento do dlko devido por aquelles 
livros : nianda Sna Magestade El-Rei declarar que os livros 
do registo das tutelas podem ser sellados gradualmente con- 
forme as nemssidades do serviqo, dd mesma forma qae j b  se 
pratica w m  os livros do registo dos tribnnaes de comn~ercio 
e das conservatorias. 

Paqo, em 15 de abril de I895-Emesto Rodolpho Hintze 
Ribeiro. 

(Bol off. 11.' 48 de 7 maio) 

Decreto de 1 8  de junho de 1896 

Sttendendo 6s conveniencias do seryiqo publico e a nees- 
sidade de, por meio dr uma providencia legislativa clara e 
precisa, evitar duvidas e contestag@s, yue por vezes se t6em 
suscitado, em prejuizo dos interesses da fazenda publica, nrio 
so com relagfio ao registo dos foros mas tambem no refereate 
a contractos de rendimentos pnblicos. 

Tendo ouvido a junta consuktiva do ultramar e o conselho 
de ministros, e osando da faculdade que me 6 conferida pelo 
5 1 . O  do artigo 15.' do acto addiciona,l a carta constitutional 
da ruonarchia, de 5 de julho de 1895: 

Bei por betu decretar o segunte. 



Artigo 1 . O  0 s  officiaes sub-chefes das reparti* de fa- 
zenda provinciaes do ultramar s80 os competentes, conlo jd 
0 eram os contadores das extir~das juntas de fazen:l:a, pan% 
lavrarem os contractos de rendimentos publicos e us  das irrre- 
m a t e s  do estado, bem como as escriptnrds de sforanento 
on arrendamento de terrenos ao estado tambem pertencentes. 

c uniw. 880 validados, para hdos os effeitm, os contra- 
etos e escripturds de q l ~ e  trata este artigo que tenham sido. 
feitos nas contadorias d w  extinctas juntas de fazenda on nas 
act~laes repltrtiqaes de fazenda provinciaes, e cuja validade 
n8o tenha ainda sido legitimamente contestada. 

Art. 2.0 As cer t idw extrahidas pelos mesmos officiaes dos 
livroa de registo de foros das referidas repartiq- de fazen- 
da pro-rinciaes, quando conste ter-se effectoado o respctivo 
pagamento, por tres annos consecatit70.0s, nos terrnos do arti- 
go 3." da lei de 4 de junho de 1859, d o  litulos snthenticos 
conforme o n.O do artigo 978.O do mdigo civil pr'i ser feito 
o registo nas consematorias. 

Art. 3 . O  Fic.i re\ osada a legisla90 em contrario. 
0 ministro e secretdrio d'estado dos nt-gocios da rnarinha 

e oltraaar assim o tenha entendido e fi~p executar. Pnqo, 
em 18 de junllo cle 18!4K.-REI-tJnn'nfn Crcandido cla S~IWGI. 

(Bol. off. no. 79 de 18 jolho) 

Pdaria provincial de 9 de maio de 1896. 

Convindo alterar o disposto ne portaria provincial, umO 82, 
de 24 de janeiro de 1895, modificada prla de 38 de fevereiro 
do mesmo anno, corn respeito 6 distribuiq~o da importancia 
de 256 rupias, metede dtt despeza total que e commiss%o do 
~oncelho de Sanquelim fax corn o tribt~nal jndicial e cadei:r 
da comarcs de Bjcholim : 

Tomando em considera@o as razW expostas pela dita 
eommis~iio e o ~ ~ r i d a s  as rn~inicipalidade das Ilhas e Bardez: 

Hei por bem, conformando-me corn o vote do conselho d, 

Tambem os esrriv2es dm camaras mnnicipaes servem de tahllixe* 
nas escripturas em que nma I% partes outorgauk f6r a respectiv;~ 
camara: dec. de 9 de janeiro de 18:92 e differentes portaria poahrio- 
Pts. E por virtude e nu6 termcw dos respectins regnlamentm, w 
escriv2es das associaq6es de piedade e beneficencia das commnnida- 
rde&a*icolas e de differentes reparti$% lavram certos actos, que 
,ali& h a m  da competencia dm tabelliiies. 

provincis, determinar o seguinte: 
1." Que as municipalidades dos concelhos das Ilhas e h r -  

dez concorram con\ as qnotas sbaixo desigaadas p r a  as dm- 
Pzae  do tribunal judicial e cadeia da dita comarca de Bi- 
cholim desdeo priucipio do novo anno economico, para o que 
as referidas municipalidades deverse incluir nos seus orga- 
trrentm ordinaries ou supplementares as respectivas verbas. 

Ilhas ... ... ... 102 06 05 
Rardez ... . . . ... 153 09 07 

ficando a outra metade a oargo da referida cornmiss&. 
2 . O  Fica asslrn al~erada a portaria de 24 do janeiro de 

ie95 e mantida a de 18 de fevereiro do rnesmo anao. 
As aucbridades e mais pessoas, a quem o co~~hecimento 

s execu@o d'esta competir, assim o tenham entendido e cum- 
pram. 

Palacio em XOVR-Gha, 9 de majo de 1896. 

0 VIPO-REI, 
D. dffonso Henripues, 1)uque do Porto. 

Portaria mantida pela precedente 

Tendo as municipalidades dos concelhos de pernit6 Pon- 
d& e Caniicona, de occorrer as despezas corn a manutenqso 
dos respectivos jalgados e cadeias : hei por conveniente dis-. 
pensal-as de concorrerem com as quotas que lhes eram attri- 
buidas para o pagamento das despezas dos tribunaes de l.& 
instancia e cadeias das dieerentes comarcas de que, pel0 
disposto no regimento de jugtipa de 20 de fevereiro de 1891, 
fazem parte integrante os ditos concelhos. 

As auctoridades e~rnais pessoas, a quem o conhecimento e 
execup& d'esta competir, assim o tenham entendido e cum- 
pram. 

Palacio do govern0 geral. 18 de fevereiro de 1895.-0 
Gowt.nador Geral, Viscondg A, Fills i?ovu cl'ourem. 

(Bol. off, n." 53 de 1896 e n.' 21 de 1895) 

Decreto Provincial de 7 de setembro Be I&& 

Consiclerando ser insufficient,e prim satisfagiio das despezae 
I 
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ra os distrib~lidores doe juizos de direito e para os escriv& 
dos jnlgados que desconbw%o para si, qruando prestarem con- 
bas, 3% das quantias recebidas. 

Art. 8.' A bprensa nacional de Nova Goa, enviara aos 
sub-debgados dos julgados ruunic$aes o Boktim Oj'hial e 
foIhetos de legislapao puhIioados dede que receku ordem 
para cessar o foroecimento, o que tudo sera opportunamente 
pago pela respectiva rerba, do artigo I.". 

Art. 9." Desde o 1." de ja~k,iro de 1891 fica expressamen- 
t e  prohibido aos escrivaes de t d o s  os juiz", escrererem e 
processarem em papel ngo sellado, que nso seja de formato 
e qualidades iguaes. 

5 1 .' 0 typo de papel a empregar s e h  fixado peIe pes i -  
dencia da rela@o. 

$ 2.' Cada um d'aquelles empregados, except0 os dos jui- 
zos populares e ou do julgado municipal da Pragmp, entregp- 
d na  audiencia de  janeiro de cada nnno nas m h s  do d ~ s -  
tribuidor da comarca a quantia que Ihe for fixada pelo re- 
spectivo juiz, segundo as necessidades provaveis do movimen- 
to, a fim de se fazerem os fornecimeutos de papel indispensa- 
veis para semelhante servivo. 

5 3.' Squelles podedo ser feitos por intermedio da r ep r -  
ti@o de fazenda provincial, por occasi%o em que os seus se- 
jam encommendados. 

$ 4.' Fica a mesma repartiso auct,orissda, desde a data 
acirna mencionada, a fornecer o papel necessario, o ~ s o  o tenha 
dis nivel, mediante o pagamento prbvio dn sua importancia. $5.0 Qualquer excess0 da despaa s e d  pago pela prizeim 
vez pelos preparos a que se refere o artigo 1.'. 

Art. 10." A repartiqgo de fazenda provincial far& publicar 
annualmente no Bobtim O m 2 ,  o preqo por folha do papel 
fornecido nos termos do artigo antecedenk, a fim-de ser con- 
tad0 contra as partes e a favor dos escrivses nos processos 
em que se empregue. 

Art. 1I.O 9 presidencia da relaqb e procuradoria da c u r b  
d a r a  respectivamente as instrucpes indispensaveis para a 
boa execu@o d'este decfeto. 

Art. 1 2 . O  No fim de cada anno judicial os representantes 
do ministerio public0 d a m  conta ao governo geral, por in- 
termedio da procuradoria da wrba e fazenda, de receita e 
despeza realizada no anno decorrido. 

4 unico. 0 governo mandad applicar os saldos que hoa- 
ver em qualquer juizo para as despezas de outro tribunal, 
podendo tambem applical-os d, compra de livros para a rela- 
Ego e procuradoria da c 'A e fazenda. 

As auc~oridades e mais pessoas, a uem o conhecimento e 
execupo d'este competir, assimb o ten 'h am entem3ido.e-cum- 
pram. 

Palacio em Nova Goa, 7 de setembro de 1896. 

0 COXMISSARIO REGIO. 
Jodo Antonio & Brissac d m  Xeues E'erre-ezra. 

(Bol. off. no. 101 de 10 setembro.) 

Carta de Lei de 13 de maio de 1896 

DOM CARLOS por graqa de Deus, Rei de Portugal e dos 
Algarves, etc. Fazemos saber a todos os nossos subditos, 
qne as c2rtes geraes decretaram e n6s queremos a lei seguin- 
te : 

Artfjgo I." 0 s  inventarios, por fallecimentos de quaesquer 
pessoas, ou sejsm entre maiores ou orphanoIogicos, s6mente 
seriio distribuidos em face das respectivas certidws de obito 
e mediante requerimento de algum interessado na heranpa, 
ou do curador dos orphaos, se o inventario far orphanolo- 
gico. 

§ 1.O Ngo htiveudo registo de obito, a respectiva certidao 
serh substituida uos termos epelos meios de prova admittidos 
no artigo 2:442.O do codigo civil. 

§ 2.' Nas comarcas em que houver mais que um juiz de 
direito os inventarios orphanologicos . sera0 distribuidos ao 
escrivao a uem, n8 conformidade dos artigos 4.', 5." e 6." 
do decreto 1 e 30 de agosto de 1877, couber, ao tempo do 
fallecimento do auctor da heranpa, a freguezia a que esk 
pertence, ficando por esta forma alterado o disposto no art. 
7.' do mesmo deoreto. 

Art. 2.0 Para os effeitos da distribuipao dos inventarios 
orphanologicos, c.8 parochos &io obrigados, sob pena de 
multa de 5$000 a 2049000 reis, a remetter ao cumdor dos 
o r p h s  da  comarca ou vara a qne pertencam as suas fre- 
gu-ezias. 

1.0 At6 ao dia 10 de cada mez, independentemente de re- 
quisipso, certidijes de obito dos individuos fallecidos nas re- - 
spectivas parochias no mez anterior, em cujas heranpas seja 
interessado como herdeiro algum menor, interdicto, ausente 
ou desconhecido ; 

4.' No praso de oito dias, a contar da requisi$o do cura- 
dor dos orphas, a oertidgo de obito de qualquer pesson fal- 



lecids na sua freguezia, e todm os demais esclarecimentos 
qne lhes forem pedidos no intuit0 de se averignar se a re- 
spectiva heranpa deve ser sujeita 9, administragzio orphan(,- 
logica. 

4 1 . O  Estas certidses, de cuja entrega o curador dm or- 
phms deverh pwsar recibo, seriio escriptas em ppe l  sem 
dllo, e por cada uma d'eIlas, qnando junta ao inveatario, 
percebem os parochos o emolumento de 500 rkis, qne 
lhes se~% levado em regra de custas no respectivo processo, 
pare ser pago conjundamente com estas. 

5 2.0 Se o curador dos o r p h s  que receber as referidss 
certid6es n%o far o competente para promover o inventario, 
deved remettel-as, dentro de tres dias, wm quaesquer es- 
clarecimentos requisitados, ao curador dos o r p h s  da comar- 
ca on vara onde o inventario tenha de ser processado. 

Art. 3.O 0 s  jnizes que recebam participg6es sobre o fal- 
lecimento de individnos que tenham morrido na circum- 
scrip@o da sua comarca ou vara, e cujas herangas hajam de 
ser snbmettidas a adminisbra90 orphanologica, remettern, 
no praso de tres dias, as mesmas participa~bes ao :respective 
curador dos orphas. 

Art. 4.0 A distribui* do invenbario orphanologico eer& 
feita pel0 juiz a quem competir, dentro dos tres dias subse- 
qnentes it apresentaqb do respectivo requerimento, quer es- 
te seja de algum interewido na heranqa, qner do curador 
dos orph'tos. 

Art. 5.0 Quando pelo anto de juramento de declarqcies 
do cabega de c a d ,  on p l a  decis% do incidente de que trata 
o artigo 699.0 do codigo de rocesso civil, se conhecer que 
n7algum inventario distribuilo mmo orphanologico sO La 
interessados maiores, ser& dada -baixa irnmediabamente na 
distribuipao d'este inventario ; mas, se foi reqnerida a sna 
continnag20 como inrentario entre maiores, s e d  novamente 
distribuido na respectiva classe sem prejuizo dos krmos 
processados que forem aproveitaveis. 
0 mesmo se observad quando o inventario tenha sida 

distribuido como entre maiores, conhecendo-se posteriormen- 
te que B de natureza orphanologica. 

$ unico. S6 haverA logar a baixa na distribuipgo dos in- 
ventarios de maiores nos casos previstos n'este artigo. 

Art. 6.. Fica revogada a legda* em contrario. 
MandLmos portanto a todas as audoridades, a quem o 

conhecimento e ,seen@ da referida lei pertenwr, qne a 
cumpram e guardem e faqam cumprir e guardar &o inki- 
ramente como n'ella se wn%m. 

0 ministro e secretario d'estado dos negocios ecclesiasticos 
e de justip a fa98 imprimir, pablicar e comer. Dada M 

paqo das Necessidades, aos 1 3  de maio de 1896 --EL-REI, 
com rubrica e guard- Antonio GAzevedo Castello Braneo 
( Logar do dl10 grande das armas reaes ) 

Carh de 16 pela qua1 Vossa Magestade, tendo sanccioos- 
do o decreto das cartes geraes de 1 de maio corre* .......,. 

(Bol. off. n.O 65 de 16 junho ) 

Decreto de 15 de setembro de 1892 

Usando da audorisa@o concedida pelo art. 13.O da carta 
de lei de 26 de fe&reiro do comnte anno, e attendendo ao 
que me representou o ministro e secretario d'estado dos ne- 
gocios wolesimticos e de justiga : hei por bem decretar o se- 
gninte : 

Artigo 1.O Sfio supprimidos dois logares de conselheiros 
jnizes do supremo tribunal de justipa, ficando o qnadro 
reduzido a treze, salvos os direitos dos actuaes conselheiros. . -  - 

Art. 2 . O  0 s  irocessos de reclam@o por antiguidade se- 
t% decididos em tribunal pleno, mas vistos s6 por tree jui- 
Zes. 

Arb. 3.O Para a fixa* da aotiguidade dos juizes de di- 
reito de 3.8 classe, despachados na mesma data, e que tive- 
rem tornado posse na prasr, legal, serh computado todo o 
tempo que fiverem prestado, como magistrados administra- 
tivos, e do minioterio publico, e mmo jnizee ordinaries, con- 
forme as leis de 21 de julho de 1855, art. 2.O $$ 2 . O  e 7.O, e 
de 28 de dezembro de 1869, art. 13P. 

Art. 4 . O  0 s  p r o w o s  de aposentag'to, quando requerida 
pelos inkesados, serso visbs por tres juizes, e julgados 
pela secg'to a que pertencer o relator ; e, quando ngo reque 
rida pelos interessados, serm julzados pelo tribunal pleno 
com o visto de cinco juizes. 

4 unico. 0 praso para cada visto B de quarenta e oito ho- 
rns. 

Art. 5.0 Contra os accor&os do supremo tribunal de ju5 
tiga proferidos em recurso de aggravo ngo i! admittido re- 
curso algum, salvo o disposto no artigo 988.O do Codigo do 
Processo. 

Art. 6." As disposip6es do artigo 293.O e sens nnmeros do 
Codigo do Processo Civil 60 applica~eis aos juizes da relaggo 
e aos do supremo tribunal de jnstipa. 



Art. 7.0 0 s  tribunaes superiores wnheceao dos rt?dursds, 
emborn n5o venham minutados, e os acco~diios sedo  lavra- 
dos pelo primeiro dos juizes que fizer vencimenta. 

Art. 8." A citapgo por editos, preceituada rms 5s 3.0 e 4.O 
do artigo 696.O do Codigo do Pi.ocesso Civil, s6 terh I/tgar 

uando pelas declampks do cabep de casal, yrestadas no acto 
Qo juramento, constar que algum herdeim reside em 
incerta, ou que ha credores desconhecidos, ou egatarios 
residentes f6ra da respeckivs cowarea. 

Art. 9.0 Nao haved nos inventarios e execupw segun- 
das avaliap@s, salvas as hypotheses preristas no artigoi 720." 
e sens paragi;laphos do Codigo do Processo Civil. 

Art. 10.O Fica renogado o art. 37.O do decreto de 29' de 
julho de 1886 e o regulamedto de 17 de marpo de 1887, e 
restabelecida em qnanto a louvados, peritos e arbitrdores a 
IegislapBo anterior. 

Art. 11.' Nas vistorbs e exames o terceiro ou quinto pe- 
rito nao serh obrigado a conformar-se .com o laudo de 
qualquer dos outros, e todos os laudos com seus fundamen- 
tos f imrh  oonsignados no auto para serem apreciados em 
plena liberdade pelo julgador, nos termos do art. 24 19." 
49 codigo civil. 

Art. 12." Xi% e permittida a intervenpo de informa- 
dbres n8s vistorias e exames. 

Art. 1 3 . O  Nos processes de expropi-iapoes por latilidade 
pwblica, aos quaes s%o tambem,applicaveis as dis 
dois artigos antecedentes, s e m  norneados, al6m rveS e tres peri- doS 
tos, outros tantos supplentes para substibuirem aqnelles nos 
seus impedimentos eventuaes, segundo a ordem da nomeaq2o. 
Quando porem tenhe de proceder-se a segunda avaliapiio; 
porse terem deduzido embargos contw a prirneira, s e r a  
cinco os pelitos, e nso haverA supplentes. 

Art. 14." AQ arrolamento e posse judicial podem oppor-se 
embargos de terceiro, observando-se as disposipdes do artigo 
922.O e seguintes do codigo do processo civil. 

Art. 15." As disposiq6e.s (to art. 368.O e seu paragraph 
do codigo do processo civil s%o applicaveis am, embargos de  
obra nova. 

Art. 16." So podem , recorrer ;fas decisw judiciaes as 
pessoas que forem partes p r i n c i p ~ n a  mum. 

A@. 17.O A s  disposip6es do art. 1000.O e l:;OO1.O do co- 
digo do processo civil n h  comprehendem as custas de parte, 
Inas s6 as do juizo. 

Art. 18." Nas copias dos accordhs, sempre que estes fo- 
rem intimados por mandado, nao serslo comprehendidas as 

tenpdes, e o oscri* que o contrario fizer nSio Led por ellas 
direito a salario alguin. 

Art. 19." As testernunhas que em quglquer pro+'sso judi- 
cial se recnsarem ;t prestar juramento, com o hetextd.de ngo 
professarem religiiio alguma, sea0 obrigadtis, sob pena de 
desobediencia, it depbr sen1 juramento, e se fizerem declara- 
96es falsas incorrer50 nas penas do art. 242." do codigo penal. 

Art. 20.0 Fica extinct1 a chancellaria nas relapws. 
Art. 21." E' supprimido o logar de reveclor nee relap6es 

passaudo as respectivas atSribnip6es para os conbadores dos 
mesmos tribunaes. 

9 1: %o gamntidos os logares aos actmes reredores. 
§ 2.0 Quando vagar qualqoer logar d'estes serA alterada a 

tabella na parte relatioa aos salarios correspondentes, redn- 
zindo-a prop~rcior~alrnetlte. 

Art. 22.O Nos embdrgos aos accordsos das relapbes n&o 
sso admissiveis vistoriw. 

Art.. 23.' Nos emhrgos aos accordaos das rel'aq6es serao 
chamados a tencionar tanto os juizes vencidos como os ven- 
adores, tnas so ha vencimento coln cinco votos conformes. 

Art. 24.' Decidindo-se que o recurso competente n b  era 
o de appella@o on o de revista mas sim o de aggravo, co- 
nhecer-se-ha do recurso como aggravo, embora a appellap& 
ou a revista fosse inkrposta f6ra do prdso legal para a inkr- 
psi* do aggravo. 

Art. 25.' 0 s  recursos em materia commercial sRo os 
mesmos que em materia civil. 

Art. 26.' A priniei~a rez que os autos forern conclusos, o 
relator, se pqh exame d'elles se convencer que o tribuna1 
o%o pode conheoer da quesao, on por n%o admittir reenrso, 
ou por incompetencia do meio ou de juizo, on por qualquer 
ontro motivo, levara os autos si conferencia na primeira 
sessa, e vencendo a sua opinigo lavrar-se-ha accordao, con- 
tra o qua1 s% admittidos os mesmos recursos que contra $tX- 

cordh  definitivo. 
Art. 27." Nas cansas julgadas quer na r e l a ~ o  quer no SII- 

yremo tribuua.1 de justipa, se o relator entender que o pro- 
cesso pode ser resolvido independerltemente de tenpbes, on 
dc v~stos, levad os autos conferencia. e seguir-se h%0 os 
termos conforme o vencido. 

Art. 28.O A entrega dos autos depois de decorridos oe 
pasos marcados nos $ 5  3.' e 4.' do art. do codigo do 
processo civil n%o releva o respectivo advogado das multas 
que os citados paragraphos Ihe comminam. 

Art. 29." Quando os advogados ou procuradores entreg:i- 
20 



rem os processes f6ra dos prasos legaes, e depois de devida- 
mente intimados para a entrega, n&lJp ser%o recebilas as 
minutas ou allegaqijes finaes, e fie vierem -juntas aos autos 
s e m  d'este desligadas e restituidas aos seus s~gnatarios, fi- 
cando porhm quaesquer doc~imentos que sejam com ellas of- 
ferecidos. 

Art. 30." Ficam por esta f6rma alteradas e revogadas as 
disposiqaes do codigo do process0 civil e mais Iegislaqgo ern 
contrario. 
0 memo ministro e secretario d'estado dos negocios ec- 

clesiasticos e de justiga assim o tenha entendido e f a p  exe- 
cutar. P a p ,  em 15 de setembro de 1892.-RE1.-Antonio 
TelLs Pereira de VscomeZlos Pimntel. 

(Ex tr.) -- 
Portaria regia de 8 msrgo de 1892 ' 

Constando s Sua Magestade E -Rei que n'algumas repar- 
tiqdes administrativas se tkm suscitado duvidas em mtisfazer 
as r e q u i s i q ~  dos magistrddos judiciaes hcerca dm exames 
%rectos nos registos e documentos respecti~os; e 

Considerando, que para o descobrimento e demonstraw dm 
crimes de facto permaneute 6 nullidde insupprivel a falta 
de exame directo, serupre que este possa ter logar, nos docu- 
mentos, que a elle se refirdm immediatamente (lei de 18 de 
julho de 1855, artigo 13" n.O 20) 

Considerando, que para o exacta cumprimento d'este pre- 
ceito legal importa, yue em todas as repartiem publicas se 
facilite a sua execugo, e tanto mais que a todos.incumbe o 
dever de auxiliarem as diligencias judiciaes para i n v e s t i g w  
e repres* dos factos incriminados na lei penal; 

Considerando, que na generalidade do disposto nos artigm 
248.' 5 4O e 250.O $ unico do codigo do processo civil, todos 
os funcionarios publicos, que t6m archivos a seu cargo, devern 
eetisfazer as requisiqaeo dos competentes juizes oom referen- 
cia aos documentos depositados u'esses archivos; 

Considerando, que estw regras stio de todo o ponto appli- 
csveis zis repartiqoes dependentes do poder central sem pre- 
juizo das garantias da sua independencia, por maneira que o 
poder judicial nso se intrometta na apreciaqao dos actos ad- 
ministrativos, nem tome conhecimento de documentos qne 
por sua natureza on por determinaqgo do governo sejam 

' Esta portaria foi mandada observar n'este Estado pela provi nci- 
81 n.O 553 de 20 de setembro de 1894. 
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confidenciaes e reservados; 
Considerando, que a mesma independencia dos poderes po- 

liticos e o interesse do serviqo publico exige, que os papels 
pertencentes b mencionadas repartip&s por nenhum lnotivo 
sejam d'ellas desviados para os tribunaes de justiqa, sern 
expressa rtuctorisaq&o do governo, o que ltliibs se acha acaute- 
lado no final do 4 4 O  do c~tado artigo 248.0 do codigo do pro- 
cesso cir il: 

Determina. o mestno augnsto senhor, qile para os devidos 
effeitos se declare aoe governadores civis dos diversos distrl- 
ctos, que em todas as rep,lrtipoes administrativas se dece, den- 
tro d'ellas, facultar nos eens registos e documentos, que n8o 
sejam confidenciaes ou reservados, os exames qne os magis- 
trados jndiciaes con1 previo aciso do dis e hora para elles 
designados e do object0 a que se refiram lhes requisihrem 
como indispensavels para o exercicio das suas funcqaes em 
materia crimin.11 ou civil, e devendo pela sua parte as auch- 
ridades e funccionarios adtninistrativo~ preveuir aquelles 
magistrildos, qual~do os documentos sejam coofidenciaes, de 
que n%o os podem entreg'tr ito exame, ou em caso de dnvidlt 
consultar as estaq6as superiores. 

Paqo, em 8 de marqo de 1898-Just: Dba~ Ferreirn. 

Artigos a que se refere a nota a pagina 68 

Art. 186." Todos os depositos de qualyuer ordeln uu natu- 
reza que se fizerenl nas rccebeclorias dos concelhos, serge acorn- 
panhados de uma guia em duplicado, qne se apreserltaril ao 
escrivso de fazenda respective ou ao funccionslrio que o 
subgtitua. 

g 1.O Em urn dos duplic,tdoa ria guia o recebeilor pamar8 
reoibo com declaraq8o de ser a importaucia do deposito, seja 
qua1 for a sua origem, remettida p l r ~  o cofre gerdl da  provitl- 
cia, e o escriv80 de fazewla Luqnrlt c rubricara a noka de 
hcar o recebedor devidamente debitado por aquella imjmrtan- 
cia. 
9 2' 0 outro duplicado da guia sercirb par,l docurnentar 

o clebito do recebedor no respecciro livro, e depois enviado 
ao inspector de fazenda da provinaia. 

5 3 . O  Neuhum deposito pode ser arrecadado pelo recebeclor 
sem que as guiw se~arn apresenbadas previamenttr a )  escrtvto 
de fazenda para exercer o deviJdi fiscalisa@o, pondo-lhes o 
seu visto antes de pratiaados os achs de que tr,tba o I." 

g 4.0 0 s  depositos s e r h  escripturados no livro modelo u." 



11 corn a designqzo da sue proveniencia e comp~hendidos 
na primeira passagem de fundos para o cofre ,am1 da pro- 
vincia. 

Art. 127.0 N8 capital da provincia os depositos sefio fei- 
tos directamente no cofre geld, e acompanhdos de umtt s i  
guia, a qnsl s e d  apresent ~ d a  ao inspector de faend*, no 
act0 da entrega, para que lhe ponha o seu visto. 

Srt .  128.O Nenhunl deposito, seja qnal for a sua prove- 
veniencia,   ode ser levantado sem ter dado entrada no cofre 
geral, segu~ndo-se os preceitoa mnsignados no artigo 126P 

(Regul. gem1 d'adm. de faz." e cont. do ultr.) 

Carta de Lei de 18 de julho de 1855 

Donr FERNANDO, Rei regente dos reiuos de Portugal e Al- 
games etc., em nome de El-Rei. Fazemos saber a todos os 
sublitos de Sua Magestade, que as CBrtes G e m s  decretnram, 
e N6s queremos a Lei seguinte : 

........................................................................ 
Art. 7.0 A instrucpao e julgamento dos processes crimes 

em toda a comam ficam sendo da wmpetencia exclusiva do 
juiz de direito nos seguintes dellctos : 

Primeiro, offensas contra a religigo do reino, nos casos dos 
art.8 130 e 131 do Codigo Penal ; se~undo. attentado e offen- 
sa contra o rei e sua familia, e contra o regenk ou regentes 
do reino ; terceiro, rebellia ; qnarto, s e d i w  ; quinto. resis- 
tencia ; sexto, falsidade de moeda ; septimo, falsificaq&o dos 
escriptos, nos casos dos artigos 215 a 219 incIusivamente; 
oitavo, prevaricapao, nos casos dos artigos 284 a 288 inclu 
sivamente ; nono, homicidio ; decimo, envenenamento ; un- 
decimo, roubo no caso do art. 434 ; duodecimo, fogo posto, 
nos casos dos artigos 466 a 471 inclusivamente, do mesmo 
Codigo Penal. 

6 unico. A disposiqao d'este artigo nib altera a compe- 
tencia dos juizes eleitos e ordinarios para a formapslo dos 
oorpos de clelictos dos sobreditos crimes, nem a dos juizes 
privativos nas causas de que lhes pertence conhecer, nos 
termos das leis especiaes respectivas. 

Art. 8.O 0 s  corpos de delictos, a qne procederem os jnizes 
eleitos e ordinarios nos delictos mencionados no artigo an- 
tecpdente, s e r h  pelos ditos juizes remettidos ac juiz de 
direito da comarca no praso e debaixo das penas commina- 
das no art. 912 da Reforma Judicial. 

- - 
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unico. 0 jtiiz de direib, n2o achando regular o corpo 
de delicto, proceder&, on mandad proceder & sua reforma. 

Art. 9.O De t d o  e qualquer corpo de delicto, logo depois 
de distribuido, se continuarh vista ao respective agente do 
Ministerio Publico, o qua1 day& it sua querela dentro em 
oito dias a contar d'aquelle eln que Ihe for continuada vista 
do corpo de delicto, excepto se o r6o estiver j& preso ; por- 
que n'este caso a querela sera impreterivelme~ite dada dentro 
de quarenta e oito horas da vista mencionada. 
Art. 10." Nos summarios das querelas por crimes publicos, 

n b  pod~rfio ser inquiridss menos de oito testemtinhas ; e 
tendo sido no~neadav mais, serge in uiridas somente at6 o 'i numero de vinte, n%o se comprehen endo n'este ou n'a- 
qnelle numero ae testemunhas referidas. 

4 !.O Se hotiver parte querelante, nlern do Ministerio 
Publico, e as testemunhas nomeadas excederem o numero 
de vinte, o juiz inquirid as primeiras dez nomedadas pelo 
Ministerio Publico, F! as primeiras dez nomeadas pela parte 
querelante ; se qualcluer d'elles tiver nomeado ruenos de 
dez, inquirirh mais das nomeadas pelo outro dos querelsotes, 
seguindo a ordem da nomea@o, as necessarias para preen- 
cher o dito nnmero de vinte. 

No mso de haver mais de uma parte cluer Isnte, obser- 
rar-se-ha na preferencia dm testemnnhas, para serem in- 
quiridas, o disposto no $ L." art. 939 da Reforma .Judicial. 
4 2.0 A parte offendida, qne der sna querela ja depois de 

inquiridas mais de dez kstemnnhas nomeadits pel0 Minis- 
teno Pnblico. poderA nomear tantas como as que faltare~n 

ra o numero de vinte ; e se a.s que faltarem forem menos 
cinco, poderi nomear a* este numero, e serno inquiridss. 
$ 3." 0 s  summarios sea0  concloidos e encerrados dentrcx 

de trinta dias, a contar do auto de quereIa, excepto nos clsos 
em qtle se faqa indispensavel maior demora, para se per- 
guntarem as testemunhas referidus, ou para algurna outra 
diligencia. 0 impedimenta, se ntio constar dos autos, n% 
esntlsa da pena ilnposta no art. 19. 

$ 4,o Se houver testelnunhas que devam ser inquiridas 
por deprecada, o juiz por sell despacho a mandar6 passar 
logo depois de nomeadas ou referidas as diixas testelnunhas, 
fixando o praso clue razoaveln~ente parecer necessario para 
voltar cumprida, embora passe dos trinta d i s  marcados no 
puagrapho antecedente ; e u'este caso, finda a dila~go, 
aindaque a deprecada ngo tenha voltado cilrnprida, o juia 
have& por encemdo o summario, dando parte ao presidente 
da respctiva Relago dit falta que tiver har ido no cum- 



primento da deprecada, para quo possa tornar-se effectivs 1, 

res nsabilidade de quem tl tiver motivado, 
r 5 .0  Se a deprecada rolkn cumprida f6ra do praso gue 

tiver sido assignado,. jnntar-se-ha, todada, ao 1)rJresso para 
que possa ser attendlda, ou pelo juizo da culpa, se ngo tiver 
ainda encerrado o summario. ou pelo juiz de direito, na 
hypothese do 1." do art. 12, ou pelos juizes superiores, no 
csso de recurso interposto do despacho dl? pronuncia : 

6.' Para os actos do processo crime, at6 ser encerrado o 
summario, nao haveh ferias. 

Art. 1 1 . O  0 despacho de pronuncia deved ser Ianpado 
logo que haja prova bastante para a indiciapo. Mas a 
a g p v o  de injusta pronuncia ~ i i o  podera ser interposto 
sen20 depois de wnclnido o processo preparatorio. 

5 unico. Na disposip2o d'este artigo nso 6 comprehen- 
dido o recurso de que trata o art. 995 d ; ~  Reforma JudiciaI, 

. devendo a este recurso dar-se seguimento logo que tenha 
sido interposto. 

Art. 12.0 Nos delictos n'Lo exceptuados no art 7.0 d'esta 
Lei, continnariio 0s juixes ordinaries a exercer na instru- 
c@o dos processes e wusas crimes as ulamas attribuig6es, 
que pela Reforma Judicial lhes competem, observadaa na 
parte applicavel as disposipoes consignadds n'esta Lji, e as 
especixes dos pan~grapllos seguintes : 

$ 1.0 Eawrrado o snmmario, ou sendo havido por en- 
cerrado, nos termos do $ 3 . O  do art. 10.7 e pmferido pelo 
jiiiz ordinario despacho de pronuncia, on de nso ter esta 
logar, deved n'esse mesmo despacho ordeuar que o pro- 
cesso seja oficiosamente remettido ao juiz de direito da 
comarca ; e este, examinando-o, confirmad ou reformar& 
aquelle despacho, podendo reperguntar testernunhas, per- 
guntar de uovo at4 quatro, e proceder Qs delllais diligencias 
que considera~necessarias para o conhecimento dn verdade, 

N.O 1 . O  0 escl.ivao far& apresentaz3 o processo ao juiz de 
direito da coalarcil, no pram de tres dias, contdos desde 
aqoelle em qne Ihe tiver sido entregue corn desp ac h o do 
juiz ordinario, ordenando a remessa, ou em que Ihe tiver 
sido apresentado despcho ou mandado do juiz de direib 
para o processo lhe ser remettido. E o juiz de direito de- 
ver&, dentro em oito dias, quando teuhs de proceJer s algu- 
ma das diligencies que Ihe s8o fscultadas, e no m o  contrclrio, 
dentro em tres dias, contado urn e outro praso, desde o din 
em que o processo Ihe liver sido apresentado, proferir o seu 
despacho, confirmando on reformilndo o do juiz ordinario, 

N.O 2 . O  Se o juiz ordinario, depois de encemdo o sum- 

mario, ou de ser havido por cncerrado, nlo mandar fazer 
remessa do processo, nos termos d'este pdragrapho, podera 
ella ser ordenada pelo juiz de direito da comarca. 

5 2 . O  Do despacho do juiz ordinario, quer pronuncie, 
q uer deixe de pronunciar, n8o e concedido o recurso de appel- 
Iagiio on aggravo, excepto o de que trats o 5 unico do artigo 
antecedente, mas do despacho do juiz de direito, confirman- 
do on reformando o do juiz ordinario, poderd ser interposto 
para a RelaGo do district0 o recurso que fBr competente., 
conforme o deterlninado na Reforma Judicial. 

Art. 1 3 . O  S&o somente ineanaveis no processo criminal as 
nullidades seguintes : 

1 . O  For incompetencia, excepto no caso de her o J U ~ Z  or- 
dinario procedido a summario por delicto da exclu+Siva com- 
petencia do juiz de direito e ter-se verificado o dlsp~sto no 
§ 1 . O  do art. 12 d'esta Lei, se os tribunaes superiores acharem 
que o procemo esth bem ordenado, e que a verdade nSo po- 
h e d  esclarecer-se corn mais proveito da justiqa, poisque 
n'este caso deverso reoalidar o processo. 

2 . O  Por falta de corpo de delicto, ou por faltar, n'aquelle 
a que se tiver procedido, algurna formalidade snbstancial : 
~f ainda n'este caso, se a falta de formalidade consistir em 
omi& de actm qne nso possam ja praticar-se, ou que pra- 
ticados fora da occasii%o jB n h  podem esclarecer o facto, 
nem contribuir para satisfaplo da jnstiqa, devedo os tri- 
bunaes superiores revalidar o processo se d'elle constar a 
verdade de mod0 irrecusavel. 

3." Por falta de assignatura do querelante no auto de que- 
'rela, qnando o querelante n8o for agente do Ministerio PU- 
blico, que tenha assignado o requerimento para querela, ou 
posteriormente promovido os termos judiciaes do processo. 
4.* Por falta de int imaw do despacho de pronuncia ao 

r h ,  quando ngo tenha aggravado do dim despacho. 
5 . O  Por falta de nomeago de defensor ao & ou de cu- 

rador ao menor. 
6 . O  Por falta de entrega da copia do libello ao r h ,  quan- 

do por parte d'este tenha deixado de apresentar-se contes- 
h950 por escripto ; ou da copia da contesta$o ao autor, 
se este se prevalecer da dita nullidade antes da audencla 

" de sentenp. 
7.' Por falta de entrega da copia do rol das testemunhas 

ao autor ou ao r b ,  ou aVpauta d6s jurados ao reo. 
8.O Por falta de juramentos aos peritos, testemunhas e 

j~rados, ou de suas assignaturas. 
9 .O  Por falta de interprete ajuramentado, nos casos em 



que a lei o exige, OU por ter sido nomeada interprete pessoa 
prohi bida pela lei. 

10.0 Por falta de intima$o da sentenp, se d'ella se n8o 
tioer recorrido. 

11.0 Por deficiencia dos quesitos, cootr;tdicq80 ou ~ p u -  
gnancia dos mesmos entre si, ou corn as respostts do jury, 
ou d'estas umas corn as outras. 

12.0 Por nap tereln sido rmlvadas em f6rma legal as 
emendas, borrses, ou entrelinhas que se encontrdrem nas 
respstas do jury aos quesito, que Ihe tiverem sido pro posh .  

13.0 Por n8o terem sido lidos puhlicdmenk pelo jukz em 
voz alta, depois de escriptos pelo escrivao, os quesitos pro- 
p o s h  ao jury, yuando se tenha protestado pela falta d'esta 
eolemnidade antes de retirado o jury para a sala das SLI~S  
deliberam, e n ~ o  seja supprida pel0 jiliz. 

14;0 FinaImente, por toda a preterigo ou illegnlid ~ d e  de 
actos substanciaes para a defesa, ou pira o descobrimento 
da verdade, por modo clue essn preteriqso ou illegalidade in- 
flna ou possa influir no exame ou decisso da causa. 

5 unico. 0 jury poderi declarar qualquer circumstaneia 
mdificdtiva do facto principal, que pel21 lei tenh I o effeito 
de dim'inuir % pena, ainda que tal circu~nstancia 1180 tenha 
&do comprehendida nos qi~esitos. 

Art. 14.O Nos crimes de que tiver resultado ferimento, 
contusao; ou fraktura, dever& proceder-sc a exame de sani- 
dade da pessoa do offendido, sendo possivel, antes de ser o 
rb sentenciado a final. 

5 nnico. Tendo-se faltzado B dita solemnidade sem ser por 
impossibilidde provada do processo, deveriio os juizes su- 
periores mandal-a supprir sem voltar o processo ao juizo de 
primeira instancia ; e o juiz que t;iver sentenciado a final 
sera condemndo em a m u l t ~  de ,$000 a 50$000 &is. 

Art. 15." 0 s  process08 crimes de appellago anbs  de exa- 
minados pelos jnizes, ir%o com vista ao Ministerio Publico 
e aos advogados, os yuaes, deduzindo por wr ip to  as nulli- 
dades que acharem, porso logo=Visto=no feito, tirando os 
apou'tamentos necessaries p a r d  orarem a fiw! qlvando a 
musa se julgar. 

§ 1.O 0 juiz relator levari o feito ii conferencia, corn o 
qne as partes ou o Ministerio Publico tiverem deduzido, 
sobre nullidades, e decidindo-se por accordso que eabs, ou 
as que o relator apontar, nEio procedem, corcerti o feito 
pelos juizes, e posto em tabella seri julgado no dia apra- 
zado. 

S 2." Se, porbm, as nullidades Forem jalgadas suppriveis, 

manditr-se-h&o fazer os aqtos e diligencias necessarias, antes 
de vista o process0 pelos juizes, e atisfeitas, iie julgarh a fi- 
nat como far de direito. 

9 3.0 Sendo as nullidades substailciaes e insanaveis, o 
process0 serh julgado nnllo em todo ou em parte, e a causa 
sera de novo instauraa'a, on continnada no mesmo processo, 
conforme o qae se jn l~ar .  

$ 4.0 0 qtie ficadi&sto n'este artigo n%o tem applicaqrio 
ris a~wllacijes correccionaes e ontras. true so s8o examin-adas 
pel/<ela.tdr, que continuam a ser julbdas em conferencia, 
como se acba estabelecido na Reforma Judicial. 

Art. 16." 0 s  processes crimes, ju'lgados a final corn jura- 
dos, s ea0  vistos por tres juizes d'aqnelles corn qlze tiverem 
de ser propostos em re lapi  ; e ser2o presentes ao julgamento 
dois d'elles, pelo menos. 

Art. 17." As revistas crimes serfio jnlgadas na Relag30 
por cinco votes confortnee: revogado n'esta parte somente o 
arc. 4 da Lei de 19 de dezembro de 1843. 

Art. 1 8 O .  Nenhum reo serli obrigado a pagameuto de cas- 
tas em processo crime, sendo absolvido, netn d'elle ser* 
exigidas, ainda que seja condemnado, sem passar a sentenqa 
em julgdo. 

Art. 1 9 O .  0 juiz 011 agente do Ministerio PnbIico, clue, sem 
impedimenta legitimo e provado, deixar de praticar algum 
act0 judicial da sna competencia, no prazo fixado por esta 
Lei. sed coademnado em stispensao at6 seis mezes, alem da 
responsabilidade, por peqdas e dsmnos, para com a pesaoa 
prejndicada, e das penas mais graves impostas por lei. 0 
scto judicial, porem, nso serd nnllo, por haver sido prati- 
oado depois de decorrido o p m o  legal, em que dev&ra ter 
sido ultimado, salva a disposi$o especial da Lei em con- 
trario. 

unico. Na mesma peua e responsabilidade incorrera o 
juiz ordinario que deixar de ctimprir o determinado no Ej 1 . O  

do art. 18.0 d'esta Lei, nslo mandando remetter ao juiz de 
direito da comarca o surnmario, depois de encerrado, ou 
como tal havido. 

Art. 20." 0 eecrivrio que der causa h nullidades men- 
cionadas nos o."" 3, 4, 6, 7 e 10 do art. 130. on continnar os 
termos do processo sem informar o juiz da falta mencionada 
no n.0 6 do mesmo artigo, s e d  ~nnlctado. e poderk ser 50s- 
penso at& seis m e w ,  conforme a gravidade da culpa. 

$ 1.0 Se pol: sna cnlpa ou negligencia demorar a entrega 
do processo w juiz de direito alem do praso fixitdo no n . O  1 
do $ 1.0 do art. lBO, e estando o reo preso, incorreri na mul- 
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c b  de 1$000 reis por cads um dia qne exceder o dito prazo ; 
e nso estando o reo prhso, a mulcta serA de metade da dita 
quaotia. 

5 2.0 916m das penas comminadas n'este artigo e gg at]- 
tecedentes, o escrivso s e d  responsavfl pelas perdas e da- 
mcos pessoa prejudicada pelas referidas nullidades, ou pela 
demow resultante de cnlpa ou negligencia do mesmo 'escri- 
V50. 

Srt. '21.0 0 advogado que nslo acceitar a defesa do i-60 
para que tiver sido oficiosamente nomeado, on faltnr aos 
termos d'ella sem justo impediinento, incorrerA nn mulcta 
de 549000 a j0$000 reis, ficando pot esta f6rma rev0,aado.o 

4.O do art. 1107.O da Reforma Judicial na parte em que 
lmpoe a pena de suspens80. 

Art. 2 d . O  E' o govern0 authorisado a fazer executar a 
presente Lei nas prorincias ultramarinas wm as restricq6es 
qne forem conrenientee. 

Art. 2 8 . O  F i a  revogada a legisla@o em contrario. 
Nandlmos por tanto a todas as authoridades, a quem o 

conheciluento e execuGo (la refelidit Lei pertencer, que a 
cumpram e f a p m  cumprir e guardar t%o inteiramente corno 
n'ella se condm. 0 s  ministros e secretari~s de Estado dos 
Negocios Ecclesiasticos e de Justiga, e da Marinha e U1- 
tramar a fagsm imprimir, publicar e correr. Dada no 
Paqo, aos dezoito de julho de mil oitocentos cincoenta e 
cinco.-RE1 Regen te, corn robrica e guarcla .- Frekreo 
Guzlherme da Stlvu Perezra.-Vzseon& d'duthogu~a. 

(Extr.) 

Decreto de 11 de dezembro de 1884 
Tendo a nova reforma penal, que faz parte da lei de 14 de 

junho de 1884, feito importantes alteraqoes e modifiaqaes no 
c ,dig0 penel de 10 de dezembro de 1852, yue se acha em 
vigor nas provincii~s ulcramarinas por virtude do decreto cou 
forqa de lei de 18 de deze~ubro de 1854, e convindo providen- 
ciar para que esta nova l e ~  penal tenha evecuqAo no ultram ir. 

Conformando-me com o parecer da junta consultiva do 
ultramar e tendo ouvido o conselho de ministros 

Usando da faculdade col~cedida pelo 1 . O  do artigo 15.O 
do acto addicional carte constitutional da mouarchia : Hei 
por bem decretar o seguinte: 

Artigo 1 . O  E'declaradi~ em vigor uas provincias ultrama- 
rinas a carha de lei de 14 cle jnnht: de 1884 e a nova reforma 

penal qne d'elSa faz parte, except~ no que respeita 6s altera- 
qbes feitas a lei de 1 de julho de 1867, por n b  esbar esta lei 
em execuqslo no ultramar. 

Art. 2 . O  Fica revogada a legisla~tio em contrario. 
0 ministro e secretario d'eatado dos negocios da mariuha 

e ultramar assim o tenha entendido e faqa executar. 
Paqo, em 11 de dezeml~ro de 1884-REI-Manoel Pi- 

nheiro Chagas. 
(Bol off n . O  33 de 1885) 

Carta de Lei de 14 de junho de 1884 
Dox LCIZ, por graqa de Deus, Rei de Portu e dos Al- 

garves, etc. Fazemos saber a todos os nossos su t1 ditos, que as 
dr tes  geraes decretararn e nos qqueremos a lei segtlinte 

Artigo 1.0 E'approvada a nova reforma penal, que vai 
junta a esta lei, e que d'ella faz parte. 

Art. 2: As disposiq6es da nova reforma penal tergo plena 
observallcizl logo clue a presente lei far promulgada, guardan- 
do-se para sua melhor execu$W, em sudo o que favoreqa os 
&ns, as seguintes regras : 

1." Nos processes ainda pendentes de julgamento, quer 
em primeira, qner em segunds instancia, os juizes farso em 
snas sentencas a devida applicaqslo das mencionadas disposi- 
q6es; 

2.8. Quando houver sentenqa proferida em segunda instan- 
cia, mas ainda 11.b passada em jnlgado, 0s juizes da senten- 
qa, embora je se tenha interposto recurso, fado, a requeri- 
mento do miniskrio publico on da parte, igual applicap%o 
por accordam declaratorio em conferencia, expedindo-se 
d e ~ o i s  o recurso; 

3." Se, porem, o recurso se achar j6 expedido, o supremo 
tribunal de jnstip, nao encontrando fandamento de nullida- 
de sobre que prover, mandard igualmente por accordsm em 
confererlcia e a requerimento do ministerio publico ou da 
parte, que os sutos balxem 6 relays> respectiva para ahi se 
proceder nos termos da regra antecedente. 

$ unico. Dos accordsos declaratorios, de qne se trata 
n'este artigo, cabe sempre rectlrso de revista nos termos dw 
lei geral. 

Art. 3.' Da sente~lga condemnatoria, proferida em proces- 
so de policia correccional, ha sempre recurso com effeito 
suspensive ate ao supremo tribunal, quando a pella applica- 
da ao ctime exceder a alqada do juiz, se nso st! tiver pre- 



scindido do recurso no principio do julgamento, 
$ 1.' 0 juiz podera, todavia, exigir do rPIu appzllitnte fian- 

$a, que nunca s e d  arbitrada em quantia superior :% 50$000 
reis, sem o que podera o reu ser detido em custodia. 

$ 2." Fica por esta forma interpretado e restringido o art. 
95.0 do codigo penal. 

Art. 4.O Na irnpovipio da pena de pr ish  correccional, o 
juiz na sentenpa levad sempre em conta ao reu 0 tempo de 
pris8o preventiva, que houver soffrido. 

5 unico. A pr ish  preventiva serd considerada como sim- 
ples circnms;ancia attenuante para o effeito de imposipa da 
pena maior. 

Art. 5 . O  E'auctorisado o govern0 a fazer uma no$% publi- 
capgo official do codigo penal, wa qua1 devem inserir-se as 
disposipaes da presente lei. 

Arb. 6 . O  Ficd revogada a legisla$o em contrario. 
Nand&mos, portanto ......................................... 
0 ministro e secremrio d'estado dos negocios ecclesiasti- 

cos e de justipa a f a p  imprimir, publicar e correr. 
Dada no Pago da Ajuda, aos 14 de junho de 1884.-EL- 

REI, corn rubrica e guarda--Lqpo Vaz 6% Sarnpnw e rlfello 
-(Logar do dl10 graude das armas reaes). 

Carta de lei ,...... ......................................-......... 
(Bol. n.O 33 de 1885) 

Portaria r:gia de 2 de julho de 1884 

Dizendo o artigo 3 . O  da carta de lei de 14 de junho de 
1884, que ctda sentenga condemnatoria proferida no process0 
de policia correccional, ha sempre recurso com effeito suspen- 
sivo ate o supremo tribunal, quando a pena applicada ao cri- 
me exceder a algada do juiz, se nso se tiver presciudiqo do 
recurso no principio do julgamento,~ e convindo evitar qne 
possatn suscitar-se duvidas sobre se as disposip6es d'aquelle 
artigo se referem ii pena designada na lei para a puni~Bo do 
crime ou ti effectivamente imposta pelo julz na sentenpa con- 
dernnatoria: 

Considerando que d'esta ultimlt interpretagh resultaria 
ficar em muitos casos, dependente do arbitrio do julgsdor .a 
faculdadr do recurso estabelecido n'aquelle artigo, segundo 
fixasse na sentenya a pent temporaria de mod0 s exceder 
ou n h  a sua alpada, o que por ser absolutamente contrario 
aos principios que regern o exercicio do dil-eito da defeza, 
n h  podde eskar no pensamento da lei; 

Considerando que, em vista do que dispae a ultima parte do 
seferido artigo 3.O, tem de declarar-se no principio do julga- 
oento se se prescinde do recurso, qnando a pena applicada 
:xcetler a algada do juiz, o qtie demonstra clararnente qtie a 
pena a qne se refere e a designada na lei para o crime sobre 
ue versar a accusapao e n8o a cornmiwadit na sentenpa con- 

demnatoria, p i s  qne esta n&o pode ser mnhecida no mrnego 
do julgamento; 

Sendo certo n'estes termos qne as palavras ctpena applica- 
&a ao crime, que se 16em no mencionado artigo st: referem B 
peua applicada pela lei ao crime, e nlto a imposts effectiva- 

Inenbe r 1 °  jU1 
gador na seutenpa condernnatoria : 

Xan a Sna Magestade El-Rei, pela secretaria d'estado 
dos negocios ecclesiasticos e de justipa, que o conselheiro pro- 
curador geral da corba e fazenda d& as ordens necessarias aoe 
procuradores regios junto das relapaes de Lisboa, Porto e 
AgBres, para qtie seus delegados promovam em harmonia 
com a doutrina exposta. 

P a p ,  etu 2 de julho de 1884-Lopo Vaz de Sampaw e 
1We210. 

(Bol. no 52 de 1885) 

Carta de Lei de 16 de jnnho de 1884. 

DON Lurz, por grapa de Dens, Rei de Portugal e dos AI- 
garves, etc. IFazemos saber a todos os nossos subditos que as 
c6rteygcrties deuretararn e nos querenos a lei seguinte: 

Artigo 1 . O  0 s  recursos das sentenps proferrdas pelos jui- 
zes de direito, on dos accordaos das relapaes em processos de 
policia correccional, serBo processados e jtilgados como os 
ttggravos de petiflo em materla civel. 

$ unico. A in terposi~o do recurso serh, po~+m, regulada 
pelo disposto no artigo 1256." da novissima reforma judi- 
ciaria. 

Art. 2.O Fica rerogada a legisla~80 em contrario. 
Xaudrimos portanto, etc. 
0 ministro e secretario d'estado dos negocios ecclesiasticos 

e de justip a faga imprimir, publicar e correr. 
Dada no Papo da Ajnda, aos 16 de junho de 1884-EL- 

RE1 corn rubrica e guarda-Lopo Vaz de Sampnio e Afe1lo.- 
(Logar do &llo grande dos armas reaes). 

Garb  de lei ......................................................... 
(Bol. n.O 52 de 1885) 



Decreto de 2 de margo de 1887 

Tendo sido por decreto corn forqa de Iei de 11 de dezem- 
bro de 1884, declarada em rigor no u:tramar a, carta de lei de 
14 de junho do mesmo anno e a nova reforme penal que 
d'ella faz parte, e convindo provicienciar para que tenha exe- 
cupso nas provincias ultramarinas a lei de 1.5 d'abril de 1886, 
q ae alterou algumas das disposipiies relativas B prisgo preven- 
tiva e presta$o de fianp (10s r5ns qne n%o estiverem com- 
prehendidos em algumas des penas fixadas na referida carta 
de lei de 14 de junho de 1884; 

Conformando-me corn o parecer da jnnta consultiva dp 
ttltramar e tendo ouvido o conselho de ministros; 

Usando da facnldade concedids pelo $ 1." do artigo 15." 
do acto additional .;t carta constitucionnl da monarchia : 

Hei por bem decretar o seguinte: 
drtigo 1.0 E'declamda em vigor nas provincias ult~amari- 

nas a carta dr lei de I5 de ahril de 1886 sobre fiiinpas, exce- 
pto n:l parte que diz respeito a substituiyiio das penas do SF- 

t,ema peniten~i~irio, por niio estar em execuptio no ultramar 
a lei de 1 de julho de 1867. 

Art. 2.0 Fica r e ~ o g ~ ~ d a  A le,oislap&o en] contrano, 
0 rniuistro e ~ecret~trio d'estado dm nqocios da marinba 

e nltramar assiin o tenha entendido r: fit,:a executar. Pago, 
em 2 de m a r p  de IS3?-REZ--Henr~qz(e dp. 3tmedo. 

Carta de Lei de 15 de abril de 1886 

DON Lurz, p r  g m p  de Dens, Rei de Portngal e dos AI- 
games, etc. 

Fazemos saber a todos os nossos snbdttos, que as d r t e s  
geraes decretaram e nos queremos a lei segoi~te:  

Artigo 1 ." 0 s  reus accnsados em qualquer processo crimi- 
lral podei-;to lirrar-se soltos, nos termos dd presence lei, exw- 
pto cjuando l~aja  de lhes ser applicada qurrlquer dau penas fixits 
estabelecidas nos artigos 49.' e 50." dd lei de 14 de .,unho 
de 1884, ou qualquer das yue, segundo o systemd perlitencia- 
1-10, forem a ellas correspondentes. 

Art. 2.0 0 s  rens incursos em crimes, a que comspontla 
processo correctional, nos terrnos d L lei, podem livrar-se des- 
de clue, provada a sue identidade, se nso foren! mnhecidos 
em juizo, aseignare~n termo,~ em que declarern a sua residen- 
cia e te obriguen~ a colnparecer em juizo, e a pri-ticiparem 
td~nb~rn  previamente qualquer mudanqa. Esta declaraqsto 
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ou termo, serti feito logo que os r6us sejam entregues ao po- 
der judicial. 

$ 1.' Se o &u far residente fora da circumscripq~o onde 
o processo tern de correr, apresenL.tr8 em juizo uma pesson 
qoe, reeidindo dentro da mesma circumscrip~~o, t o m  sobre 
si o encargo de receber as citap6es e intimapaes necessarias 
ao regular andamento do processo, ficando aquelle obrigado a 
comparecer em jnizo, a fim de dar previa parte de qualquer 
mudanpa de residencia d'essa pessoa. 

$ 2.O No caso da pesson a que se refere o psragrapho an- 
tecedente fallecer. modar a residencia para fors da re- 
spectiva circnmscripg&o, on, por qualquer motivo, se tornar 
incapaz de receber as citaqaes e intimapbes, o r6u suhstituil- 
a-ha immediatamente por outra, qne seja apta a cumprir o 
disposto no mesmo paragrapho. 

$ 3." Se o reu ni%o comparecer em juizo nos termos a que 
a lei o obriga a esse comparecimento seln motivo justificado, 
sersi preso e s6 poderh livrar-se solto nos term03 do artigo 
segnin t e. 

Art. 3." 0 s  reus accusados em y ualquer processo. aos quaes 
n&o ha~am de ser applicareis us penas mencionadas no 
artigo lP, ou que n%o tenham de ser processados correccio- 
nalmente, podercao livrar-se soltos sob cau@o, nos termos do 
artipo 6.' 

$"unico. 0 s  reus, porem, condemnados uas penas de pri- 
sso rnaior ou degredo, sera0 Logo recolhidos B cadeia, mas a 
prisgo posterior B seutenqa serB levada em contrt pelos tribu- 
uaes superiors, como circumstallcia atteuumte para o effei- 
to da reducpao da pena. 

Art. 4.' 0 s  reus absolvidos em proceso, em que se 
haja interposto recurso de revista, ser%o immediatamente 
postos em liberdade, se o crime de que sso accusados nso f6r 
dos mencionados no artigo 1.; e, sendo-o, depois de have- 
rem satisfeito Bs prescripqBes do artigo 3.' 

Art. 5.' A edup%o pode ser prestada por meio de deposito, 
penhor, hypotheca ou hanpa. 

Art. 6.' Nos recursos sobre fianqas compete a todos os jui- 
zes e tribunaes conhecer, alem do objecto do recorso, de todas 
as nullidades do processo e da existencia e qualifieap&o d3 
crime, sem prejuizo dos competentes recursos do despacbo 
que pronunciar os yuerelados. 

$ nnico. -0s processos comprehendidos n'este artigo, e 
quaesquer outros que na relaggo sejam julgados so com o 
visto do relator, o supremo tribunal de justipa oe jolgar6 
coln o visto de tres juizes. 



Art. 7.' A cauptio subsiste durante os terrnos dos recaFos 
interpostos, salvo o disposto no artigo 3.' $ unico. 

5 unico. Se o fiador reclamar pard ser desonerado d;t 
fianpa, sed  o &u obrigado a prest.al-a novamente. 

Art. 8: NOS processac corrwcionaes se o &u entenderilue 
o facto imputado nao e prohibido nem quaIificado crime por 
lei, pode interpar a g p v o ,  corn effeito suspnsiro, do despa- 
cho que o mandar responder em jnizo. 

Art. 9.c As disposipks da presente lei szo applicaveis aos 
rdus accusados ou absolvidos em quaIquer p m ~ o  pendente 
ao tempo em yue ella fbr posh em execapilo. 

4 uniw. Para os effeitos d'este artigo, as pnas  p r p t u a s  
estabelecidas no codigo penal e na lei de 1 de j~llho de 1867 
s%o equipara&as b peiias fixas q ~ ~ e  as substituirnm, uos ter- 
mos da lei de 14 de junho de 1884. 

Art. 10.O Fica revogda tnda it legislap% em contrsrio. 
I Ildandkmm portanto , .............................................. 

0 ministro e secretario d'estado dos uegocios ecclesiasticos 
e de just~ya a fay& imprimir, publicar e comer. Dada no Papa 
&a Sjuda, aos 15 de abril de 1886.-EL-REI, corn rubrica 
e guarda-Frorncisw Antmfh da Veiga Beirtio-(Logar do, 
dl10 grande das armas reaes). 

Carts de lei ...................................................... 
(Rol. off. 11." 70 de 1 abr11 1887) 

hi de 14 de junho d.e 1884 

R e f m a  Penal p e  fm pade dar carta cle Lei da 

Art. 49.' Aos crimes a que peIo mdigo penaI era appIimveI 
a pena de morte, sex% appiicada seg~~uda o systems peniten- 
ciario a pena de prisso maior ~ellular p r  oito annos se- 
guida de degredo por vinte annos, com pris%o no logar de 
degredo ate dois amos, ou sem ella, confor~ne parecer ao 
juiz. 

ArL. 50.' Para o effeito do que dis* o artigo 64.' e $ 
nnico da lei de 1 de junho de 1867, observar-se-ha o seguin- 
te em relaqao i s  penas do d i g 0  penal. 

1.' A pena de morte & substituida pela pella fixa de degre- 
do por vinte e oito annos corn priao no lugtar do de,mdo 
pfJr olto a dm annos. 

2.' A perla de trabaihos publicos &rpetuos e substituida 

pela pena fixa de degredo por vinte e cinco annos. 
3.' A pena de priszo perpetua B subtituida pela pena fixa 

de degredo por vinte annos. 
4.0 A pena de degredo perpetuo 6 subtinida pda pena 

fixa de degredo por quinze annos. 

(Bol. n,O 35 de 1885) 

Decreto de 12 de maio de 1886 

Cumprindo regnlar o modo por qne'tem de ser executado o 
disposto no artigo 2.O da carta de lei de 15 de abril ultimo: 
hei por bem decretar o seguinte : 

Artigo. 1.' 0 s  rkus conduzidos B presenpa do competeute 
juiz por haverem sido presos em flagrante delicto, a que, nos 
termos da lei, corresponds process0 correctional, e que Forem 
residentes na circumscripgilo onde este k m  de correr, se&o 
immediatamente postos em libel-dade, se sendo conhecidos 
em juizo, ou provada a sna identidade, assignarem o termo 
mencionado no artigo 5.' 

Art. 2.' Para os effeitos d'aste decreto haver-se-ha por 
conhecido em juizo o rbu, que o f8r ou do jniz, ou de qual- 
quer dos escrivses, ou c~fficiaes da comarca. 

Art. 3." A identidade do r6u haver-seha para 0s mesmos 
effeitos, como provada, logo que o r6u satisfapa a qualquer 
dos requisites seguintes: 

1.0 Apresentar atteshdo, passado pelo parocho OLI regedor 
da freguezia em que f8r morador, certificando ser o proprio; 

2." Apresentar o seu signal, feito perante o escrivso, reco- 
nhecido por tabeIIiao da comarca; 

3: Apresentar p s o a  que o conhe~a e que se prompbifique 
a assipnar o auto mencionado no artigo 5.' 

Art. 4.0 0 ri.u que se ache nas circumstancias mencionadas 
requererk ao juiz a fim de assignar termo em que declare a 
sus residencia e SP obrigue a cotuparecer en1 juizo e a parti- 
cipar tambem previamente qualquer mudanpa. 

§ unico. Este re uerimento pode ser feito verbalmente. 
Art. 5: 0 juiz, tfe preferencia a outm qualquer semipo, 

verificari se o r6u 6 conhecido ern juizo, ou se se acha prova- 
da a sua identidade, como cumprir, e, no caso affirmativo, 
mandara em seguida tomar o referido termo. 

Art. 6.' De bdos os actos referidos no artigo antecedente 
se lavrarh urn so auto que serii assignado por todos quantos 
n'elles tioerern intervindo. 
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3 unico. As msignaturas do r4u e da pessoa que abonar a 
soa identidade. quando a houver, se nso souberem ou n8o 
poderem escrever, podem ser feitas de cruz, 0.u a rogo. 

Art. 7.' 0 s  rdus mencionados no artigo I.', mas que fo- 
rem residentes f6ra da circumscrip$o, onde o processo tem de 
correr, ser%o tambem immediatamente postos em liberdade 
logo que hajam satisfeito ao disposto no artigo seguinte. 

Art. 8." 0 rbu que se achar nas circumstancias menciona- 
das apresentara em juizo pessoa que, residindo dentro da 
respectiva circumscripq&o, tome sobre si o encargo de rece- 
ber as citaqdes e intimap6es newssarias ao regular anda- 
mento do proce;so, e requered w juis a fim de se tomar 
ter mo de declarayao da residencia da mesma essoa, da R acceitapso expressamente feita por parte d'esta o enmrgo 
referido e da obrigaqao do rbu wyparecer em juizo a fim 
de dar previa parte de mudanpa de residencia d'essa pessoa. 
6 unico. 0 requerimento pode ser feito verbalmenbe. 
Art. 9.. 0 juiz pela mesma foma prescripts no cirtigo 

5.O oerificarit se a pessoa apresentada stisfaz as condipcies 
que lhe siio exigidas, e, no caw, affirmative, rnandad em 
seguida tomar o respectivc, termo. 

Art. 10: Aos actos referidos no artigo pmcedente B ap- 
plicavel o disposto no artigo 6.O 

Art. 11." Se, depois de Feitas as declarapbes const antes 
dw artigos precedentes, os rbus vierem ao juizo participar 

i~alquer mudanp de residencia, ou subhituir a pessoa i n- 
a i c d a  para receber as citaqks e intimag- newssarias so 
regular andamento do processo, nos casos previstos na lei, 
seguir-se-hi20 os termos e disposiph applicaveis, prescriptas 
no p m n t e  decreto. 

Art. 12.0 0 s  juizes e oEciaes de justip, que teem de 
intervir nos actos preceituad~s n'este decreto, so podedo 
receber os emolumentos e salarios taxados no n.O 9 . O  do ar- 
tigo 24." da tabella approvada por mrta de lei de 30 de 
junho de 1864 e no n.0 21.0 do artigo 47.0 e n.' 14.O do 
artigo 48.O da mesrua tabella com referencia quanto aos nl- 
timos ao n.O 1l.O do artigo 54.0 da bbella approrada pela 
carta de lei de 12 de abril de 1877. 

0 ministro e secretario d'estado dos negocios ecclesiasti - 
CM e de justiga assim o tenha entendido e fapa esecutar, 
Papo, em 12 de maio de 1886-REI-Francisco Antonio 
da Ve@a Beircio. 

(Extr.) 

171 

Decreto n." 2 de 29 de margo de 1890 

Senhor ... ... .. . . .. . . . ... ..... . . .. . .. . .. ... . .. .. . . . . . .. , .. . . . ... . .. . . . 
No projecto de decreto n.O 2 consignirn-se disposip&es 

tendentes a organisar o processo comccional, que B mode- 
Iado por uma proposta de lei apresenbda 8s cartes na sesm 
de 10 de margo de 1884. 

No relatorio que precedeu it referida proposta e bem assitn 
no que acompanhoa a p r o p s b  de lei de 13 de maio de 
1870, relativa ao m m o  assumpta e fonte d'aquella e do 
actual projecto de decreto, foram largamente explauados os 
motivos da creaqho do processo correccional, como interme- 
dio entre o processo ordinario e o de policia correccional, e 
t%o elles tiio conhecidos que seria ocioso reproduzil-os aqui. 
Mui rams sea0 0s crimes de diffamapso e de injuria, em 
cuja forms de processo influam ae disposip6es do menciona- 
do projecto, porque a graude maioria dos delictos mais fre- 
quentes d'esta especie s&o punidos com pena de priaa cor- 
reccional n - ~  superior B seis mezes, b qua1 B correlativa pela 
legislagb vigente a forma do processo em policia correccio- 
nal. Sstabelece, porem, a faculdade de decretar o processo 

ue deve y r  observado nos casos especiaes ern yue o reu de 
%iffamspao, usando da f acuidade qoc a lel l he conlere, se 
offerecer a provar a verdade dos factos imputados. 

A legislap& vigente carece a este respeito de reforma 
profunda e radical, em que se attends B necessidade de 
evitar n& so que, seL - pLejuiso do esclarecimento da ver- 
dade, se protyihia indefinidamente a termo de processo, sob 
pretest0 ae se solicitar o depoimento de testernunhas sup- 
postas on evidentemente extranhas a tudo quanta se rela- 
ciona corn o pileito, e residentes no extrangeiro ou nas mais 
longiquas provincies do p ie ,  mas tambem que fique impu- 
ne o delinqueute, quando pelo tribunal seja constatah a ver- 
dade de um facto criminoso. As interminaveis delongas a 
que dti logar o processo actual sso causas de que pssa  fiear 
em suspense, a aprazimento do diffamador, o juizo sobre a 
rerdade dos factos imputados corn grave damno para a hon- 
ra e considerayfio do diffamado, e para o esclarecimento da 
verdade. 
Se a final se effectua o jolgamento, pode acontecer que 

sejam declarados ,verdadeiros factoe criminosos, sem que 
d'abi resulte de uma maneira necessaria a puniq8o do de- 
linqnente. 
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Cumpre extirpar pela raiz estes vicios da legislap?io vi- 

gente, mas em assumpto t a ~  melindroso e difficil, entende o 
governo que B mister ouvir previamente o parecer dos mais 
compehntes. Por isso se consigna no projecto do decreto 
n.O 2, que seja nomeada urna c o m m i s s ~  composta de ma- 
gistrados do supremo tribunal de justiga e da r e l y h  de 
Lisboa, para fazer a cste respeito uma p r o p t a  ao governo. 

Estabelece a lei que o diffamador seja absolrido do crime 
de diffama* sempre que prove a verdade dos factos impn- 
tados quando essa prova B admissivel. Este preceito E: 
salutar e convem mantel-o c aalvaguardal-o, porque, embora 
aproveite tambem ao diffamador, tern unicramente por fim o 
interease publico resultante da denuncia e da prova da exis- 
tencia de faltas, que devam ser emendadas, e de crimes que 
devam ser castigados, mas i: indispensavel hannonisal-o 
com o direito que tern qualquer cidadiio de n h  s q  vexdo 
e injuriado a proposito ou n;2o a proposito de factos sup- 
postos ou verdadeiros, que She sejam imputados. 

A exposic& dos factos we couvir ws intere~ses puMi- 
cos, a sua prom pode ainda ser cm rnnitos cam da maxima 
mtilidade social, mas a injuria e o insulto a proposito d'essa 
exposi* 6 urn abuso tanto mais frequente e posh em rele- 
vo, que na maioria das vezes parece que a imputib@o nso 6 
sen& um pretext0 e nm salvo-conducto para elle. 

Em virtude d'estas considerag6es consigna o governo no 
projecto de decreto uma disposiw tendente a cohibir as in- 
jurias, que ern nadtr interessam B causa pubtica e si, podem 
servir para satisfq~to das paixw do iujuriante, sem cemar 
nem Sevemente mtringir as disposip&s vigentes relativas 
ao crime de diffamaw, estabeIecidas pela lei, n8o como 
uma garantia para o diffamador, mas sim em nome dm in- 
teresses geraes da sociedade politim. 
0 $ 2.' do artigo 1.0 d'este projecto de decreto, eatabele- 

cendo o julgamento em processo summario eln alguns casos 
de prisao em flagrante delicto, acode a necessidades imprete- 
riveis da prompta e rapida administraq& de justip contm 
os iadios e os reincidentes, mas & diapensa qne opportu- 
namente os poderes publicos se occupem d'este awumpto 
importantissirno, formu!ando uma lei que regule o processo 
e julgamcnto dos crimes a que nib corresponds pena de 
prisao superior a seis mezes, nos casos de prisso em flagran- 
te delicto e em relagso a factos, que contendam com o so- 
cego publico ou com os regulamentos de policia. 
........................................................................ 
P q ,  29 de mare0 de 1890-Antonw de &par Pimsr~bel- 
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Lopo Vaz de Sarnpccw e Hello--Joao Ferreira Franco Pinto 
Castcllo B r a w J o a o  dlarcell~m Arroyo-Emesto Radolpho 
Ektze Ribiro-Preikko dt? Gusmao Coda Arouccs. 

N." 2 

Attendendo ao y ue me representaram us ministroe e se- 
cretarios d'estado de todas as reparti@= : hei por bem de- 
cretar o seguinte : 

drtfgo 1.0 Serso julgdm em processo de policia cone- 
ccional nos termos da lei geral do processo, salvo se para 
a r b s  crimes homer processo especial, os crimes e as con- 
traven- a que corresponderem, sep"r& ou cumulativa- 
mente, alguma dtas seguintes pen= : 

I.ax,Pri&h correctional at8 seis mezes ; 
2.a Destem ate; seis mezes ; 
3.8 Multa atk seis mezes, ou aid 500$000 &is, quando a 

lei fixar a quantia ; 
4.8 Buspensiio do emprego ate dois annos ; 
5.a S~ispensiio dos direitos politicos at6 dois annos ; 

Repre11ensW ; 
7 .a Cenaura. 
$ 1.O No acto do julgamento e cabendo recurso de appel- 

lapso da sentenpa, o juiz, depois de lido o c o p  de deIicto, 
perguntar& h pa- se renunciam ao recum ; e renuncisn- 
do ellas ou nfio cabendo recurso de appeSlaq%o, n%o serlro 
escriptos os depaimenbs, nem poded scr i n t e r p t o  recurso 
dgum de sentenqa. 

3 2.O Nos cams de prisso em flagrante dciicta por offen- 
sss aos artigos 177.4 180.O, 1 8 5 . O ,  188.7 256.O, 484.O e se- 
g u i r a  do codigo penal, os presos ser& jnlgdos summa- 
riamentie no wto da sua a p e n t ~ o  ao juiz respectivo, 
servindo como p r o m o  o respectivo auto policial, se forem 
vadios on reincidentes. Para esse fim a auctoridade admi- 
nistrativa teni feito intimar a comparecer em juizo as tes- 
temunhas do auto e bem w i m  as que os presos quizerem 
dar para sua defeza. Se os presos em flagrank delicto nao 
forem vadios ou reincidentes, o jolgamento sed  adiado e 
obaervb-se-hao em rela~ao ao prmsso as disposiq&s do 
direito cornmum, ae elles nb quizerem indicai as testemu- 
nhas perdnte a auctorjdade administrativa e alkm d'isso atj 
qnizerem dar depois em juizo e d'elliis n u  prescindirem. 

Art. 2.0 Ficra revogado o artigo 8." da lei de 15 de a b d  
de 1886. 



Art. 3 . O  0 s  crimes a que corresponderem, separada ou 
cumulativamente alguma das segnintes penas ; 

1.s Prisfio correccional por rnais de 6 mezes; 
2.8 Desterro por mais de 6 mezes; 
3." Multa por mais de seis mezes, 011 at@ 1 :000$000 &is, 

quando a lei fixar a quantia; 
4." Snspenlo do emprego por mais de dois annos ou sem 

liruita$io cle praso; 
5." Suspenao dos direitos politicos por mals de do~s  annos; 
Serao julgados sem interven* de jurados em prodso cor- 

recciontil, o bservando-se as disposip6es esstabelecidas para o 
processo de policia correccional, com as rnodificapijes desi- 
gnadas nos parapphos subsequentes, salvo se para certos 
crimes houver processo especial. 

$ 1." Constituido o c o p  de delicto, nos termos, dos arti- 
gos 898." e seguintes da liovissima reforma judiciarik os 
autos ser2o continllados corn vista, ao miniskrio publico, 
para no praso de qua-renta e oito hords deduzir a sua queixa. 

Havendo parhe accusadora, serh iritimada para em iguul 
praso, c0nt6do de ~ntim.i@o, jantar ao pmcesso a pet450 
em que deduza a sua clueixa. Em todos os cams R queixe 
lics considerslda como uma s6. 

$ 2 . O  Xa queixa relatar-se-ha com todas as circumstan- 
cias que a revestirem e classificar-se-ha o crime indicando os 
artigoe resptivos da lei penal e as testem~lnhas a produzir, 
que nrio podera exceder a cinco, se o ministerio publico ac- 
cusar somente ; was harendo tambem parte acc~rsadora po- 
deriio ser produzidas seis testernunhas, €res por parte d'esta e 
tres p r  pariie do ministerio publico. Juntar-se-ho tambern 
fr ueixa. todos os documentos compror.ativos. $ 3." Dada a queira Beru os autos immediatamente mn- 
clusos ao juiz para lanpar dentro de vinte e quatm hams o 
seu despacho de pronuncia e ordenar a prisao dos criminosos. 
qnando esta deva ter logar. Do despacho de pronuncia 
compete aggravo de peti~ao nos krmos da lei geral. 

$ 4 . O  Sas prineiras vinte e qnatro horas depois da prisso 
nu fianp do reu, serk e t e  interrogado, reduzindo-se s es- 
cripto as suas respostas. 

$ 5 . O  Logo y ae passe em julgado o despacho de pronuncia, 
rnanclard; o juiz juntar certifimdo do registo crirnina.1 e dar 
ao reu copia da queixa corn rol das testernunhas da acewag% 
e coln indicapao dos documentos produz~ 30s. 

5 6 . O  Quando 9 ri.u for implicndo em outros crimes, os 
processes se appenudrzo ao feito pelc] ordent da sua graridade, 
se esta far diverse, e pela da antiguihde dos crimes se o nLo 
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far, podendo ser requeridos por deprecadia se estiverem em 
outros juizos. 

$ 7." Se o reu estiver implicado em crimes a que cor- 
respandam processns de diversa natureza, sera julgado pela 
fbrha de Diocesso que €or competeute para o crime a que 
oorresponaer pena mais grave. 

5 8.O Nos cinco dias immediatos a entrega da copia da 
queixa, o reu apresentara no cartorio do escrivso do proces- 
so a sua contestap%o coln o rol de testernunhas de defesa, 
que n%o excederiio a cinco, escepto se allegar mais de dois 
factos, pois que em tal caso podera produzir duas testemu- 
nhaa para cada facto; e juntwa tambem os documentos que 
tiver. Se o r8u preferir contestar verbalmente na audiencia, 
devera sem pre offerecer no referido praso o rol de testemu- 
nhas. De tudo d a d  o escrivao copia ao ministerio public0 
e park accusadora. 

$ 9.O 0 s  representantes da accusapso e defesa podern usar 
da palavra duas vezes. 

$ 1d.0 N'este processo nt% se pode renunciar ao recurso, e 
sea0 escriptos corn a maior conci6o possivel os depoimentos 
das teskmunhas. 

5 11." 0 recuno de revista terB logar conforme a lei geral 
do processo. 

9 12.0 S b  appbve is  no proces? correccional as disposi- 
p&s geraes da novissima reforma judiciaria em tudo o que 
u&o for contrario ao disposto nos antecedentes paragmphos 
d'este artigo. 

$ 13.O Nas comarcas em que houver algum juiz municipal, 
os julgamentos em processo correccional competem exclusi- 
vamente ax, iniz de direito, para o que sert remettido por 
aquelle a es& juiz o respeit<vo corpo de delicto, se por aquel- 
le juiz for feito. 

Art. 4.O Na audiencia do julgamento crime, qualquer que 
seja a f6rma do processo, a parte accusadora n5o E: obrigada 
a comparecer pessoalmente, podendo ser representada por 
advogado. 

Art. 5.0 Das sentenpas proferidas pelos juizes de direito 
n b  *be appellapa quando as penas applicadas aos crimes, 
i s  contravencaes ou &s tmnsgressijes forem sepawb ou cu- 
mulativamezke alguma das Gguintes: 

l.a P r i s ~ o  att5 um mez ; 
Deskrro at4 um mez ; 

3.s Multa atk um mez, ou atk 60Q000 rhis, quando a lei 
fixar a quantia; 





tuir alteragtio ou additamento aos depoimentos anteriores. 
........................................................................ 
Art. 2." Fica revogada toda a legislag%o contraria a esta. 
EBand&mos, portanto, a todas as auctoridadm, a quem o 

conhecimento e execugu da referida lei pertencer, que a 
cumpram e fapm cumprir e guardar t80 inteiramente como 
n'ella se contem. 

0 presidente do conselho de miuistros, ministro e secreta- 
rio d'estado dos negocios do reino e interiuo dos da guerra, 
e os ministros e secretarios d'estado das diversas repartipes 
a, f a ~ a m  imprimir, publicar e correr. Dada no Payo de 
Belem, em 7 d~ agosto de 1890.-EL-RE1 corn rubrica e 
guarda-Antonio de Serpa Pimmtel-Lqpo Vaz dt? &mpaio 
8 dielib-Judo Pmre2ia fianco Pinto Castello Braneo-Jzrl.ko 
,Varquss dt? Vilhena-Ernest0 Rodo&ho Eintze Ribeiro- 
Frederico de Gusmizo CorrZa Arowa - Jo6o Narcellim 
-4 rroyo. 

(Logar do &Ilo grande das armas reaes.) 
Carh de lei pela qua1 Vossa Magestade, tendo sancciona- 

do o decreto das cartes gernes da na@o portngueza de 15 
de julho ultimo ,......... ............................................. 

(Cit. coll ec.) 

Decreto de 15 de setembro de 1892 

Usando da auctorisapao concedida peIo art. 13.' da carta 
de lei de 26 de fevereiro do corrente anno, e attendendo ao 
que me representon o ministro e secretario d'estado dos ne- 
gocios ecclesiasticos e de justipa : hei por bem decretar o 
seguinte : 

Artigo 1 . O  SBo extinctos os tribunaes auxiIiares creados 
em Lisboa e Porto pel0 decreto n.' 3 com forpa de lei de 
29 de marvo de 1890. 

Art. 2.' E' creado mais urn districto criminal em Lieboa 
e outro no Porto nas mesmas circumstancias e condigies 
dos y ue actualmeute exiscem. 

Art. 3." Para os districtos crj minaes passam as attribui - 
fdes que tinham os extinctos tribunaes auxiliaree. 

Art. 4 . O  s o  tambem con~petentes os juizes cle pax para 
levantar os autos de corpo de delicto, e julgarem ns contra- 
veng6es e tran~gress8es de posturas, corn recurso para o julz 
de direi to. 

$ 1." A requerimento da respectiva camara municipal, 

o governo transferir para o juiz do districto criminal, 
em Lisboa e no Porto, ou para o juiz de direito nas olltras 
cornarcas, o julgamento das contravengbes e transgresdes 
de posturas. 

5 2.0 A disposi$o do presente artigo e 1.' e sem pre- 
juiso das a t t r i b u i ~ 6 ~  dos juizes munlcipaes nos concelhos 
onde os ha. 

Art. 5.' Cada bairro de Lisboa e cada vara civel do Porto 
constituirii om districto criminal. 

4 unico. As freguezias do concelho de Loures, hppellag%o, 
Fanhdes, Friellas, Loures, Souza, Povoa, 5. J%o da Talha e 
Unhos, ficarso pertencendo ao primeiro districto, e Bucellas, 
Camarate, Odivellas, Santo Antso do Tojal e 8. Julisto do 
Tojal ao terceiro districto criminal de Lisboa. Todas 
freguezias do conceiho de Oeiras ficar5o pertencendo ao 
quarto district0 criminal de Lisljoa. 

Art. 6." 0s  juizes do# districtos crimimes receberso os 
rnesmos vencimentos que tinham antes da publicagfio do 
decreto n.O 4 corn forga de lei de 29 de marqo de 1890, per- 
tencendo-lhes por cornpleto os emolunientos fixaaos na ta- 
bella em vigor. 

unico. 0 s  actuaes juizes dos districtos criminaes de 
Lisboa e do Porto, emquanto servirem no districto onde 
actualmente esercem fu~~c@es, porlem optar pela remune- 
rapso que lhes 6 garantida na legislag%o vigente. 

Art. 7.O 0 s  julzes dos districtos auxiliares 6cam addidos 
it magistratura judicial sem exercicio, mas corn os respe- 
ctivos vencimentos. 

Art. 8.' 0 s  agentes do ministerio publico, que at8 agora 
serviam nos tribunaes auxiliares, ficam igualmente addidos 
a magistratnra do ministerio publico. 

Art. 9: 0 s  addidos sera0 providos nas primeiras vaca- 
turas dos referidos quadros conforme a lei vigente ; e, em- 
quanto o n5o forem, 60 obrigados a desempenhar o servipo 
publico de que'forem encarreggdos pel0 governo. 

Art. 10.' Nas cornarcas do continente do reino e das 
ilhas adjacentes as audiencias geraw abrir-se-h%o de tres 
em tres mezes, em janeiro, abril, julho e outubro, para o 
julgamento de todos os procassos crimes que estiverem pre- 
parados. 

$ 1.O Nas audiencias de cada trimestre funccionarao 0s 
jurados sorteados para o respectivo semestre. 

$ 2,' As disposigdes d'este artigo e 6 1.' nao comprehen- 
dem os districtos criminaes de Lisboa e do Porto. 

Art. 11.. Para o julgamento dos &us, que responderem 



em processo correccional, nao ha ferias, como as nao ha. 
nem para o processo preparatorio, nem para o processo ac- 
cusatorio, nem para o julgamento, quando o r8u estiver 
preso, qnalquer que seja a natureza do delicto. 

Art. 12.' E' applimvel a todos os processos e a todos oe 
tribunaes o disposto nos artigos 292.O e 293.O sells numeros 
e paragraphos do codigo do processo civil. 

Art. 13.O 0 corpo de delicto verifica a existencia do3 cri- 
mes e a investigagao dos criminosos, e serk coustituido nos 
terlnos da lei em vigor. 

Art. 14.' No corpo de delicto a que ccrresponda o pro- 
cesso de querela, seri%o inquiridas, nem menos de oito nem 
wais de vinte testemunhas. 

- Art. 15.' E' di~pensado o summario. Concluido o corpo 
de delicto, e julgado subsistente, irh o processo corn vista ao 
ministerio publico, para esce dar a sua querela que ngo sera 
reduzida a auto, ou declarar os motlvos porque a 1180 dh ; 
e subim os antos em seguida B conclu& para o juiz profe- 
rir a sua dec i~o .  

$ unico. Nao tendo sido inquiridas as vinte testernunhas 
no corpo de delicto, e sendo necessario inquirir alguma tes- 
temunha, 011 proceder a alguma oucra diligencia, o juiz offi- 
ciosamente, ou a requerimento do ministerio publico, man- 
daA proceder a ella. 

Art. 16.O Nos casos de ph50 em flagrante delicto por 
crimes e contravenqiies actualmente julgadas em policia cor- 
reccional serve de corpo de delicLo o auto policial ou admi- 
nistrativo, e seriio os presos julgados summariarnente no 
act0 da apresentap80, se nao f6r precis0 algum exame, e se o 
rP;u nRo der testernunhas, ou se as que der estiverem pre- 
sentes. 

Art. 17.O Do despacho que ordenar o julgamento em po- 
licia correccional cabe aggravo, com o fundamento de n b  
ser criminoso o facto, e com effeito suspensiv~, podendo to- 
davia o juiz mandar tomal-o em separado, se entender que 
elle tern por fim s~mplesmente o retardamento do processo. 

Art. 18." A parte accusadora, havendo-a, sex% intimada 
para dar a querela. 

Art. 19.O Se o crime for dos mencionados no artigo 3.O 
do decreto n.O 2 de 29 de marpo de 1890, seguir-se-h%o 
depois da pronuncia os termas indicados no mesmo artigo. 

$ unico. Se ao crime corresponder alguma das penas 
maiores, seguir-se-hao os termos ordenados na novissima 
reforma judiciaria. 

Art. 20.' 0 ministerio publico, bem como a parte accu- 

sadora, no libello, e os reus em sua contestap&o, podergo 
wquerer novos exames sobre object0 que expressamente de- 
clarargo ; e a nomeaCso dos peritos bem como o exame terrio 
lmar nos termos do codigo do processo civil. 
b$ unico. .-e ao juiz precer, que os exnmes requeridos ne- 

chuma importancia t6em para o descobrimento da verdade, 
e ue so servem para retardar o andarnento do processo, in- 
de 9 erk& o requerimento. 

Art. 21." Nos casos do artigo 359.O do codigo penal n b  
haved procedimento a requerimento do ministerio public0 
sem previa participa~Lo, denuncia, queixa ou accusaplo do 
off endido. 

$ unico. Em todos os casos am que o codigo penal exige 
queixa, denuncia ou participagao do offendido, ou de certas 
pessoas para haoer accusapao publica, basta que essae pes- 
soas ddeln cclnbecimento do facto em juizo, e nso e necessa- 
rio que accasem. 

Art. 22.' 0 s  juizes, attendendo ao numero, e importancia 
das circumstancias attenuantes, poder%o sempre substituir a 
pena de prido pela pena de destei~o ou de rnulta. 

Art. 23.' Nos processos crimes, albm da appella$o e do 
recurso de revista, havera aggravo de petigo nos rnesmos 
termos, que em materia civel. e aggravo no auto do processo 
nos rnesmos casos do artigo 1008.O do codigo do processo 
civil. 

Art. 24.' 0 recurso do despacho qne mandar archivar o 
processo seEB interposto no prdso de cinco dias, e julgado 
como os aggravos em materia civel. 

4rt. 25.' 0 s  tribunaes superiores conhecera dos recursos, 
embora n&o venham minutados, e os accordgos seriio tolavra- 
dos pelo primeiro dos juizes que fizer vencimento. 

Art. 26P As appellaq6es crimes e os recursos de revista 
crimes serf40 procsssados corno os aggravos de peti@o em 
materia civel, e subirao sem tlcar tralado. 

Art. 27.' Nos recursos para o supremo tribunal de justipa 
sobre decisaes do jury s6 @de conhecer-se da nuilidade yor 
qne se tiver protestado ; e, enviado o processo ao tribunal, 
o relator na prirneira ses&o levara os autos li conferencia 
para julgamento. 

Art. 28." 0 s  fiadores ou abonadores dos reus siio respon- 
saveis pelas custas do processo, e no termo da fitlnga se 
mencionarii essa responsabilidade. 

$ unico. As custas em processos crimes n2.o io rerniveis 
com pri8B0. 

Art, 29.0 0 s  e s c r i v ~  que por descuido, negligencia, ou 



mesmo por qualquer outra circumstancia, que lhes seja im- 
putavel, demorarem os processos, e bem assun os contadores 
que contarem de mais, recoubecidos os factos, podem ser 
suspensos por tempo nao superior a tres mezes, e demittidos 
nos casos de reincidencia. 

Art. 30.O 0 s  processos exie;entes nos tribunaes auxiliares 
s e m  remettidos aos tribunaes dos districtos criminaes. 

Art. 31.0 Fica revogada a*legisIa@o em contrdrio. 
0 rnesmo rninistro e secretario d'estado dos negocios ec- 

clesiastic~~ e de justipa assim o tenha entendido e Fapa exe- 
cutar. Papo, em 15 de setembro de 1892-RE1.-Antonio 
Telle.9 Perezra de Vascancellos Pimentd. 

(Ext.) 

Decreto de 10 de janeiro de 1895 

Attendendo ao que me representou o governador gem1 do 
Estado da India sobre a conveniencia de garantir os direitos 
de propriedade, frequeotemente violados corn impunidade 
incitadom, & falts de eEcazes meios de investigapso policial. 

C~nsiderando que, comquanto nas attribuiprn geraes da 
policia concedidas aos administradores de concelho pelo co- 
digo administrativo de 1842, ainda vigente no ultramar, se 
possa considerar incluida a de dar buecas e proceder a appre- 
kensijes para investigaq80 dos factm cnminosos, 6 certo que 
ngo esti n'elle t?xpressaruente consignado, como o Poi no n." 
26.' do artigo 204." do codigo administrativo de 1878, boje 
revogado. e como o estB no actual codigo administrativo 
de 17 de julho de 1886, artlgo 242.0 n.' 23.O, vigente na 
metro poi^; 

- 

Considerando que esta faculdade e essencialmente plpcisa, 
sobrebudo uas provincias ultmmarinas, onde faltam todos os 
demais recursos da ag8o policial, para os magistrados adml- 
nistrativos poderem coadjuvw com e%cacia 09 tribunaes de 
justiqa na persguipso dos auctores de crimes contra a pro- 
priedade alheia; 

Considerando que na? p6de haver perigo para os d i r e i h  
individuaes em concedel-o, desde que 110 seu uso se guardem 
as fombalidades prescriptas para esses actos, quando pratica- 
dos pelas auctoridades jndiclaes;. 

Tendo oavido a junta consulciva do ul trdmar e o conselho 
de ministros; e 

Usando da faculdade col~ferida a0 goverlio pel0 $ 1.' do 
artigo 15.' do primeiro ad:, addicional a carta constitu- 

cional da monarchia; 
Hei por bem decretar o seguink : 
Artigo. 1.0 Iucumbe aos administrddores de concelbo nas 

provincias ultramarinas, alkm das demais attribuipijes de po- 
licia que a lei lhes confere, dar buscas e proceder 6 apprehen- 
sBes para investigagso dos factos criminosos, observando as 
formalidades ex~gidas para e ies  actos, quando praticados 
pelas auctoridades judiciaes. 

Art. 2 . O  Fica revogada a iegislaqiio em contrario. 
0 rninistro e secretario d'estado dos negocios da marinha 

e ultramar assim o tenha entendido e fapa executar. Pago, 
em 10 de janeiro de 1895-REI-Joao Antonio de Brissac 
das News Irerreira. 

(Bol. off. n.' 18 de 14 de fevereiro) 

Decreto n.O 1 de 5 de abril de 1895 

Senbor-Havendo a experieucia demonstrado a nec'essida- 
cie de fazer algumas modificapoes no decreto de 15 de setem- 
bro de 1892 na parte que se refere a processos criminaes, o 
govern0 entendeu que devia apresentar a consideraqao de 
Vossa Magestade o presente projecto de decreto, cojos intui- 
tos e motivos Go os seguintes : 

Pelo artigo 1 . O  15 attribnida competencia exclusiva aos jui- 
zes de direito para julgarem subsistentes os corpos de delicto, 
prque selldo notorin a escassez de habiIitagW de grande nu- 
mero de juizes de paz, e sendo capitalissima a importancia 
d'a.quelle act0 primeiro do processo, podera ser inconvenien- 
te, e, muitas vezes, contrario a boa administ~agso da justipa, 
que o ministerio public0 d6 a querela, guiado unicamente 
por investigaqBee ma[ dirigidas ou insufficientes, e que o 
juiz de direito sobre a mesma base lance o despacho de pro- 
nuncia, ou de nso pronuncia, ainda nos crimes de maior gra- 
vidade, on nos de averiguaggo difficil. 

0 artigo 2 . O  6 complementar do $ unico do artigo l 5 . O  do 
ci tado decretc. 

Pelo artigo 5.0 modifica-se o artigo 2 1.O do citado decreto 
dando competencia ao ministerio public0 para proceder, in- 
dependenternente de participagao, denuncia on queixa quan- 
do o delicto seja praticado publicamente. 

Casos ha em que o legislador, ponderando o interesse da 
paz e tranquilidade de familias, a honra e consideraggo das 
pessoas, subordina discretamente a ac@o publica ti condi- 



Desde que a insolvencia, justificada pela pobreza, isenta 
de custas, n8o ha motivo pard que se iibandone urn meio 
tao efficaz para assegurar a eaecuqso da lei, domar a rebeldia 
dos que obstinadamente 8e recusem z pagal-as e frustrar os 
planos dos devedores ardilosos. 

A contrainte par co? existe na leyisiapao franceza e na 
de muitos paizes cultos. h origem da divida, o seu cara- 
cter puramente penal, o interesse social e o do fisco justificam 
inteiramente que se restabe1ep.d aqueila providencia coerciva 
clue s6 devera desagradar aos delinquentes mais refractarios 
aos preceitos da lei. 

Felta esta rapidd exposipgo pxplicativa do decreto, confia- 
mog em qae merecerd a approvaeo de Vosstl Maqestade. 

Papo, ern 22 de maio de 1895.-Ernesto Rohlpho Hinfze 
Ribeiro-4oao Ferreirn Franco Pinfo Castello Rrm-Anto-  
nto d'Azevedo Castello Branco-Lukz Augusib P~menfsl Pinto 
--JosS Bsnlo Ferreira G A lmeida-C'arlos Lobo ZAvilu- 
Arfhur Albert0 ds C'ampos Henriqiues. 

Attendendo ao que me representaram os ministros e secre- 
tarios d'estado de todas as repartipes : hei por bem decretar 
o seguinte. 

Artigo 1." 90s  juizes de direito compete exclusivamente 
julgar subsistentes os corpos de delicto Levantados pelos jui- 
zas de paz, e, n'esta conformiclade, poder~o ordenar as dili- 
gencias qne reputem necessarias para esciarecimento dos 
factos, proceder a inquiriqik de. novas testemunhas ate ao 
limile de ointe, afora:as referidas, e perguntar quaesquer que 
j& depuzessem perante os juizes de pdz. 

Arb. 2." 0 ministerio poblico, logo que tenha vista do 
processo, dark a sua qoerela, se para isso houver fundamen- 
to, e poderl, ao mesmo tempo, requerer a continuaqso do 
corpo de delicto ate se preencher o numero legal das teste- 
munhas, protestando querelar contra os demais culpados que 
se descobrirem. 

Art. 3." No caso do artigo 3 5 9 . O  do codigo penal, o mi- 
nisterio publico, promoverb a iostruc~&o de proccsso, embo- 
ra n8o tenha prhvia prhicipagao, denuncia on queixa do 
offendido, quando o delicto hourer sido praticado publica- 
mente. 

Art. 4.0 Podergo jnlgnr-se t:~mbem em feries os processm 
de plicia correccional. 

.kt. 5.0 A' citapgo dos reus incursos en) processes de poii- 
era correccional, e a intimapa dm testemunhas em proces- 
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sos criminaes, serZio applicaveis as disposipaes dos artigos 
189.' e 190.0 do codigo do processo civil. 

Art. 6.O 0 s  r&us que forem condemnados pel0 mesmo cri- 
me, sedo solidariamente responsaveis pelas custas e ~6110s do 
processo, salvo o direito regressivo do que pagar contra os 
outros condemnados, e n%o sera exigida aquella responsabi11- 
dade a outras pessoas, excepto no caso da fianga a clue se 
refere o artigo seguinte. 

Art. 7.O 0 pwamento das custas e s6llos dos processos 
crimes pderh ser feito em tres prestacks fixadas pelos jui- 
zes, se os reus assim o requererem, e prestarem fianqa idouea 
por termo nos autos, que serk yratuito. 

Art. 8.O Serso isentos do referido pagamento os r&us que 
provarem a sua indigencia por attestado dos parochos e 
regedores das frepuezias do seu domicilio, jurados e devida- 
meute reconhecidos. 

Art. 9." 0 s  signatarios dos attestados em que se falte a 
verdade, e os que d'elles fizerem uso, !incorrer%o na respe- 
ctiva responsabilidade criminal. 

Art. 10.O Aos r&ns condemnados em custas, por n8o 
terem demonstrado a sua infigencia na conformidade do 
artigo 8.O, se as rl%o pagarem no decendio, e lhes n8o forem 
achados bens sufficientes, para o pagamento, sera applicavel 
a disposi~rio do artigo 615.O da novissima reforrna judiciaria. 

Art. 11 ." Ficam revogadas as disposipoes contrarias a este 
decreto. 
0 presidente do conselho de ministros e os ministros e 

eecretarios d'estado de todas as repartipcies assim o tenham 
entendido e fapam executar. Papo, em 5 de abril de 1895.- 
REI-Bnesto Rodolpho ETinf~ RReiro - Joao Ferreira 
France Pinto Castello Brmzco-Antonio d'dzevedo Caste120 
Branco-Lkz Aqusto Pimentel Pinto-JosL Bento Ferreira 
de Almeida-Carlos Lobo d'AzEe'la-Arthur Alberto & Campos 
Benriqm. 

(Bol. off n.O 68 de 27 junho) 

Carta de lei de 13 de fevereiro de 1896 
DON CARLOS, por grapa de Deus, Rei de Portugal e dos 

Ilgarves, etc. Pazemos saber a todos 0s nossos sobditos, 
que as cartes geraes decretaram e 116s queremos a lei seguin- 
te: 

Artigo. 1 . O  Aquelle que por discursos ou palavras proferi- 
das publicamente, por escripto de qualquer mod0 publicado, 
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ou por qualquer outro meio de publicapfio, defender, applan- 
'dir, ttconselhar ou provocar, embora a provocaq2o n20 surta 
effeito, actos subveraivos quer da existencia &a ordem social, 
quer da seguranpa das pessoas ou da yropriedade, e bem assim 
o que professar doutrinm de ansrchismo conducentes b prati- 
ca d'esses actos, ser& condemnado em prisao correccional ate 
seis mezes, e, cumpridu esat, serli entregue ao governo, que 
lhe dara o destino a que se refere o artigo 10: da lei de 21 
de abril de 1892, ficando snjeito A vigilancia e fiscalisaqfio 
d a ~  anctoridades competentes, e o seu regresso ao relno depen- 
dente de despacho do governo, depois de feita a justificaqBo 
indicada no artigo 13.3 da mesma lei. 

4 unico. A pena comminada n'este artigo deixarb de ser 
applica4a, qwdndo ao delinquente for irnposta, por outros 
crimes, peua mais grave ; cumprida p o r h  esta, applicar-se- 
ha o disposto na park tinal do mnesmo artigo. 

Art. 2 . O  Se nos capos declarados no artigo precedente nao 
houver publicid~de, a pena de pris%o correccional n%o excede- 
r.d a tres mezes, mas depois de cumprida seri o delinqnente 
entregue tembem tto governo para os effeitos consignados na 
disposipao fiual do mesmo artigo. 

Art, 3: Seao jolgados em processo ordinario de querela, 
mas sem intervenpso de jury, e escrevendo-se os depoimentos 
em audiencia, os r&us incursos na disposi~%o do artigo 15." 
da citadh lei de 2 t de abril de 1892, e bem assim os de atten- 
tados contra as pessoas, como meio de propaganda dm doutri- 
nas do anarchismo, ou como conseq~~encia de taes doutr~nas. 

5 uuico. Em todos os casos previstos por esta 1e1, os r&us 
podergo ser presos sem culpa formada, sendo conserrados em 
custodia, sem admiss50 de fianpa, atk ao julgalnento ou deci- 
sBo definitiva. 

Art. 4 A irnpi'ensa n8o podera occupar-se de factos ou de 
attentados de anarchismo, nem dar noticia das diligencias 
e inqueritos policiaee e dos debates que honver no jnlgamen- 
tc; de processos ~nstaurados contra anarchistas. 

$ 1P No caso de infracpBo d'este preceito, commettida por 
imprensa periodica, a anctnridade policial poderb apprehender 
os numeros do periodico que contenha a infrac@o e o editor 
deverii ser intimado para que, desde logo, fique suspensa a 
publicapiio e venda do mesmo periodico. 

2.0 D'esta diligencia sera lavrado um auto e remettido 
.do respectico jniz de direib, a fim de clue, ouvido o editor, 
declare por sentenpa,, dentro do praso de oito d~as, contados 
da recepqiio do anto, a suppressso do periodico, se houver 
rz%o justificatira do procedimento da auctoridade policial, 



ficando, no caso contrario, sem effeito a intimapgo ao editor. 
$ 3.O No caso de infracpso do disposto no corpo d'este 

artigo por imprensa nsto periodica, os escriptos ser&o appre- 
hendidos pela auctoridade policial, e o seu auctor, ou, na sua 
falta, o proprietario da typographia onde fez a impressso, 
sed  condemnado na mnlk de 500$000 &is. 

Art. 5 . O  As disposipaes d'esta lei sgo applicaveis aos ancto- 
res dos factos n'ella incriminados, ainda que prdticados ante- 
riormente. 

Art. 6." E' o govern0 auctorimdo a augmentar o corpo de 
policia civil de seguranpa de Lisboa, corn mais urn ofljcial, 
sete chefes de esquadra, trinta e tres cabos de secpgo e tre- 
zentos gnardm. 

Art. 7 . O  Fica revogada a legislagBo em contrario. 
MandAmos portanto a todas as auctoridades, a quem o co- 

nhecimento e execuqiio da referida lei pertencer, que a cum- 
pram e guardem e faqam cumprir e guardar ti10 inteirameute 
como n'ella se cont4m. 
0 presidente do conselho de ruinistros, rniuistro e secreta- 

rio d'estado dos negocios da fazenda, e os ministros e secre- 
tarios d'estado dos negocios do reino, dos negocios ecclesias- 
ticos e de justipa, e dos negocios da marinha e ultramar, a 
faqam imprimir, publicar e co~rer. Dada no papo. das Ne- 
cessidades, em 13 de fevereiro de 1896.-EI-REI, corn ru- 
bn'ca e guarda-Ernesto Rodolpho Hintze Ribeiro - Jam 
Pwreira France Pinto Castello loranco-Antonio d'Azevedo 
Castdlo Bramo-4aeinto Candido da Si2ua.- ( Lo gar do 
86110 grande das armas reaes. ) 

Carta de lei pela qua1 Vossa Magestade, tendo sancciona- 
do o decreto das cartes geraes de 12 do corrente m a  .......... 

( Bol. off. n.' 34 de 24 marp  ) 

Cartas de lei de 3 de abril de 1896 
DON CARLOS, por grap de Deus, Rei de Portugal e dm 

Algarves, etc. Wzemos saber a todos os nossos subditos, 
que as drtea geraes decretaram e n6s queremos a lei se- 
guinte : - 

Artigo 1.' A rehabilitqm dos due realisar-se-ha por 
meio da revim extraordinaria das respectivas seutenpas 
mndemnatorias, pmsadas em julgado, nos tennos e pela 
f6rma eshbelecida na presente lei. 

Art. 2.' Al&m doa cams especificadas nos artigos 1:263P, 

I :26.1.0, 1 :265.'] e 1 :268." da novissima reforma judiciaria, 
admittida a revisiio, yuando tiverem occorrido circum- 

stancias que justifiquem a innocencia dos coodemnados. 
Art. 3.e A revisao sera concedidal pelo supremo tribunaI 

de jusbiqa, padendo requerel-a o reu, on promovel-a officio- 
sarnente o ministeri~ publico perante o mesmo tribunal, 
enlbora esteja executada a sentenqa. 

Art. 4~ No caso de rerisiio, por motivo differente d'a- 
quelle a que se refere a uovissima reforma judiciaria, pro- 
ceder-seha nos termos dos artigos seguintes. 

Art. 5.' 0 r&u que pretenda rehabilitar-se apresentara o 
requerimento em qne peps a revis&o, instruido com os do- 
eumentos iustificativos, sem o que nho podera tomar-se co- 
nhecimenG do pedido, 

Art. 6." 0 supremo tribunal de justipa, onvido o minis- 
terio puYico, deeidid, em sess6a reundas, se, em vista do 
allegado e dos documentos, ha fundamento para se rever o 
processo. 

$ 1: Nao ser& attendida a petiqso que tenha por intuit0 
manifesto qualquer modificapbo da pena applicada na sen- 
tenga. 

6 2.0 0 accordso, que conceda ou negue a revis%o, ser& 
seGpre motivdo. 

Art. 7.O Attendido o requerirneub do r&u ou a promo@% 
officiosa do ministerio publico, o supremo tribunal desigua- 
nar& no accordgo um juiz de 1." instancia, diverso d'aquelle 
em que o r&u fBra julgado, ae d m  ihe for requerido, ou 
se o tiver por conveniente, a fim de so proceder ahi a revis60 
do respectivo processo, sem que seja todavia suspensa a 
execup& da sentenp condemnator~a. 

Art. 8.0 A parte a que se tenha concedido a rerism de 
process0 ordinario ou correctional deverb dirigir urn reque- 
rimenta ao juiz competente, nos tertnos do artigo anterior, 
pedindo a citapgo do ministerio public0 e da park accusa- 
don,  se a houver, para, na segunda audieucia posterior & 
cita@o, virem offerecer o articulado e os respectivos docu- 
cnentos. 

1.0 Se a reviao for promovida pel0 ministerio publico, 
sel% o articulado offerecido wntra a parte accusadora, se a 
houver, e contra um agente especial !do ministerio pubhco, 
que para este fim serd nomeado pelo juiz de entre os odvo- 
gados ou procuradores, se no juizo uao houver advogados, 
except0 nas comarcas onde haja mais de um delegado, por- 
que, n'este caso, a nomeapsto serA feita pel0 respectivo pro- 
curador rkgio. 



$ a: Seguir-se-hsio todos os demais temos da  respec%ivo 
process0 ate b sentenpa final. 

Art. 9: B pade a quem for concedida a revk;io, tratan- 
do-se de processo de policia corseccional, lever& diriglr o 
requerimento ao juiz compeknk, pedindo que se proceda 8 

novc julgamento coin citaqsto do nlinisteno publico e d a  
parte accusadora, se a bower, e que se proceda previalnente 
a qaalquer exanre necessario para o descohriinet~to da ver- 
dade, sendo tambem applinvel n'este cam o disposto no 
artigo 20.0 do d m e t o  de 15 de seterrmbro de 1832. 

4 1.0 Se a revism for promovida pel0 rninistexio publiw, 
proceder-se-ha 6 citaqgo da p r t e  nccusadora, havendo-a, e 
de am agente especial do ministerio publim, nonieado ne 
forma do $ I.@ do artigo aankeedente. 

$ 2.0 Segmr-se-l~io os demais tennos do processo de po- 
licia ctrrrecdonal at8 k sentenp rebpectlva. 

Art. 1O.e Nos prwessos ern que h n v e r  intervenqgo ~ C P  

jury, clecidirh este as qnest6es de Facto que fhe forem pro- 
posta3, deveudo ser forinufados quesitou, n%o so kcerca doe 
faetos que tirerem sido articuladm, mas taolbem sobre 
qualquer circarnstancia adveniente dd discuss%o da caasa. 

Art 11." Se for jolgada improcedente a zccusag%o, dererh 
a respectiva s e n k n p  declardr uulla a sentenqa conde~nna- 
toria, sem fazer referencia &Y dispsipjes de 1.i penal, e re- 
habilitado o r6u perante a sodectade, readquirindo a sets 
estado de direito anterior d corademnagiio l o g  qne a senten- 
ga passe em jtllgado- 

§ 2: Esta sentenp s~r6  publicada no Dinrio dp G o L w = ~ ~  
em tres dras co~secntivos e affixada pol- cert idh Li- porta d o  
tribunal da comarca do dornicil~o ou resideacia do rebabi- 
litad% e a porta do tribunal da comarca em que f&a pro- 
ferida a condemnagao, devendo ser trancada o respective 
registo criminal. 

Q 2." I)pa sentenp deverd o ministerio pMim interpol- 
sempre os recursos legaes, 

Art. 12." Na seotenya ttr& arbiitrada ao &a. quaoh este 
assim o knlla requerido, a justa indemnisaqio do prejuizo 
que hoaver soffrido corn o cunlprirnerlt,~ da pena, se no pro- 
eesso exishim m ebementos necessaries para fazer ay oelle 
arbitramenta, e w caw cocontsarioi ser& a indemnisapso 6xa- 
da em procaso oldinario, nos: t e r n s  da legid-r> vignte. 

5 UDI@U. Se s p n a  Biver sido a de multa, e estiver jk 
eu~nprida, olSdenctd ir sentenp a swb mtitui@o. 

Art. 13." Se a rehabilita~80 for juEg~da inlpmdente.  
pela laova seratenyd mantida a curademnapso anterior. 

Art. 14." NO caso do a r t i p  antecedeute, d poderB ser 
permittida segunda revisso, se a promorer o procurador ge- 
ral da co rh  e fazenda. 

Art;. 15.0 E' permittida a revisao do processo e sentenp 
relativa ao r6u fallecido, seguindo-se ns disposiq6es anterio- 
res no que for applicavel. 

Art. 16.' $so unicamente competentes pard, promoverem 
esta rerisgo os asceudentes, descerndentes, conjuges e irmsos 
d o  mesmo r6u. 

Art. 17." 0 s  n5us yue forern condemnados pelos tribunaes 
militares tambem poderao rehabilitdr.se por meio da revisgo 
das respectivas sentengas condemnatorias, tanto nos casos 
especificados nos n." 5.', 7.', 8.' e 9.' do artigo 300.0 do 
codigo de justi~a militar, como se tiverem occorrido cir- 
cumstancias justificaticas d:i innocencia dos condemnados. 

Art. 18.6 A recis&o sera concedib pelo supremo conselho 
de  justiya militar, em vista de requerimento documenlado 
do r6u ou de exposi@i,o fundamentada do promotor de jus- 
tipa militar, e poderb ser designado, para se proceder a re- 
vissto, o meslno tribunal que proferira a sentengs conde- 
mnatoria, on diverso, conforme seja mais conveniente e 
accomoclado b circun~atancias do nrocesso. 

4 1.O Fora dos casos especiaes a que sarefere o artigo 
17.' nBo se mandara suspender a exectr~ao da sentenpa, ex- 
cepto se a pena imposta for a de morte. 

$ 2 . O  A revisso das sentenpas condernnatorias so poder6 
ter cabimento em tempo de paz. 

Art. 1 9 . O  d sentenpa da rehabilitagso serk publicada tam 
bem na ordem do exercito e dit armada 

Art. 20." Sersto observadas as outras disposip6es que n&o 
estejam em desharlnonia corn a uaturaza e termos especiaes 
dos processes instaurados nos tribunaes militares. 

Art. 2 P . O  As disposiqaes d'esta Iei s e r a  tambem appli- 
caveis a todos os &us que se achem condemnados por sen- 
tengas passadas em julgiido na data da sun promulgapeo, aos 
que ja tenham cumprido a respectiva pena, e 'bern assim aos 
que j6 estejam fallecidos. 

Art. 22.* Fica revogada a Ieglslapso em contrario. 
Mand&mos portanto a todas as auctoridades, tt quem o 

conheeimento e execupsto da referida lei pertencer, que a 
cumpram-e gardem e faqam cumprir e guardar tBo inteira- 
mente como n'ella se contern. 

0 s  uainistros e secretarios d'estado dos negocios ecclesias- 
hicos e de justipa, dos negocios da guerra e dos negocios da 



marinha e ultramar, a faqam imprimir, publicar e cower. 
Dada no p ~ o  das Necessidades, aos 3 de abril de 1836.- 
EL-RE[, corn rubrica e guards-Antonro 6L4zez~edo Casfelb 
Braneo-Luiz Augusta Pimentel Pcnto-Jacinto Cartdido da 
Sz1va.-(Logar do s&llo grande &as armas maes). 

Carta de lei pela qua1 Vossa Ma~estade, tendo sancciona- 
do o deereto das cartes geraes de 23 de marc0 proximo - , . 
findo.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

DON C A R L ~ ,  por g~acta de Deus, Rei de Portugal e d m  
A l g a r v ~ ,  etc, Fazemos saber a todos os nossos subditos, 
que as d r t e s  qeraes decretara~n e nirs queremos a lei se- 
guinte : 

Artigo 1." Quando em juizo se d& p r t i c i p @ o  de algum 
fado  que a lei qualifique de clime on delicto cornmettido 
por individuo afienado, ou sapposto alienado, deveni logo o 
juiz ordenar ez-qfido erdme medico para que se averigue e 
julge se o agente 6 snsceptirel de imputaplo, na conformi- 
dade das d i s p o s i q ~  da legislapso penal. 

$ unico. Quando o juiz n8o ordene m-o&io o meociona- 
do esame, deverh este faxr-se logo clue o requeirdm o mi- 
nisterio puMico OLI algurn ascendenbe, descendente on con- 
jugue do indi~itado criminoso. 

Art. 2 . O  DeverA p d e r - s e  tambem a exaine medico fe- 
gal, guando for praticado algom crime ou delicto que, pela 
sua natureza e circurnshncias especiaes, ou pelas coudi$&s 
do agente, possa justificar a suspeita ou pieslampC%o de yue 
ate procedera em estado de alienapo mental ; e bem assim 
q~iando esta seja invocada para explicap&o do facto e defezta 
do seu auctor por mte. ou por qualquer das  as desi- 
gnadas no p a r a p p h o  ankecedente. 

Art .  3 O .  Logo que se inicie processo contra algam indivi- 
duo a que se attribua um acto incrirninado por disposiqi da 
lei, e que esteja nas c o n d i e s  de algum dos dois arbigos 
aafecedentes, .ser- lhe-ha nomeado pelo juiz urn defensor offi- 
c i m .  que intervir& 130 prmsso, EO OLI conjurtctamente corn 
o advogado das p o a s  a quese nfere o $ ~mico do artigo 1.'. 

Art. 4-0 Se u facto co~jstituir crime ou delicto a que seja 
applimvel algamas das penas maiores, o exame rnedieo-le@ 
ser6 feito sempre eont intervenpso de  dois peritox e d- b. urn 
terceiro, 2uando seja preciso para desernpate- 

Art. 5. O exatne ser& feito ma mruarca onde o fact0 w- 
eorreu, st. e'ella honver n u m ,  euEciente de pritos, e 
quando estes forem de opi~iiso que o exame pode ahi ser feito. 

fi 1.0 Quando niio houver numero sufficiente de peritos 
ns comarca, poderB o exa,me ser feito em qualquer ontra das 
mais proximas, onde haja o numero de peritos exigido por 
esta lei, salvo o direito do ministorio publico requerer que o 
exarce se faca n'um estabelecimento de alieuados. 

6 BP Quando os peritos, em qualquer dos casos nntece- 
dentes, foren1 de opini~o qne o exaloe sci pode ser feito em 
um estabelecimento de alienados, proceder-se-ha nos termos 
do artigo 6.' 

Art. 6.0 Quando se d? o caso de que trata o artigo 2.' da 
presente lei, o jniz podera officiosamente, ou a requerimento 
do ministerio publico, OLI de parte legitimarnente interessa- 
da no processo, ordenar que o exame ~nedico se fapit n'um 
estabelecimento de alienados ; e pela mesma forma podera 
determinar que se proceda eli a segundo exame, se o que 
t,enha sido feito pelos peritos da comarca for insufficiente 
para se ajuizar da impotabilidade do agente do facto crimi- 
IlOSO. 

Art. 7." 0 exame nos estahelecimentos de alienados sert 
altimado dentro do praso de dois mezes ; este praso, porem 
clever& ser prorogado se houver suspeita de simulapao de 
loucura, ou uecessidade justificada de uma mais longa ob- 
servapso. 

$ 1.0 O director do estabelecimento de aIiena,dos expori 
ao juiz os motivos pelos quaes jtilgue necessaria a proroga- 
p,o do praso, que, so ern caso muito iexcepcional e devida- 
meute justificado, podera ir alem de seis pezes. 

S 2." Goncluido o exame, os peritos prestarcio as suas 
declarag&s, as quaes ficarao consignadas no respective auto. 

Art. 8.0 dos pentos deverao ser prestados os eaclareci- 
mentos e informapaes que requisibrem, quer a respeito do 
facto criminoso e suas circnmstancias, quer a respeito do 
aeu autor. 

§ unico. Se, para a execuqBo d'este artigo, for preciso 
proceder a algum ~nquerito, formar-se-ha um processo espe- 
cial qne sera appenso ao auto de exame. 

Art. 9.' 0 auto de esame medico-legal seri £elto uos ter- 
mos do $ 1.C do artigo 903.' &a novissima reforma judicia- 
na, e quar~do se venfiqne n9urn estabelecimento de aliena- 
dos, assistir8 o juiz e o representante do ministerio publico 
da comarca ou districto criminal, sede do estabelecimento. 

$ unico. Para os dei tos  d'este ar t~go sera communicarla 
ao Juiz &a comarca ou districto criminaI, onde se instaurou 
o processo, o dia em que dera effectuar-se o auto de exarne, 
a fim de eer requisitada, com a necessana anticipagiio, a as- 
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sistencia dos referidos rnagistrados. 
Art. 10.O No auto de exame deverao intervir dois peritos 

de entre o pessoal clinic0 do estabelecimento, mas, se honver 
um sb, ou se as declarag6es dos dois niio forem conformes, o 
juiz que tiver de presidir ao act0 ordenarli que se escolha e 
notifique o outro perito de entre OR medicos qne se distin- 
gam pelos seus conhecimentos de rnolestias mentaes. 

Art. 1l.O 0 s  peritos deverao declarar se o individuo exa- 
minado padece de ioucura permanente ou transitoria, e Re 
praticou o facto soh a influencia d'aquelle pdecimento, es- 
tando privado da consciencia dos proprios actos, ou inhibido 
do livre exercicio da sua vontde. 

Art. 12.O Se no decnrso da instruqso de aigurn processo 
o indiciado der manifestap6es de ioucura, comprovdas pelo 
exame medico, s e d  suspensa a accusaqao at6 que tenha re- 
cuperado o uso normal das suas faculdades mentaes. 

6 unico. Havendo rnotivos para suppor que a loncarii era 
preexistente ii pratica do delicto ou consequencra acciden- 
tal de alguma molestia do systema nerroso, e, que, n'nm ou 
n'outro caso, podia ter determinado w acC%o criminosa ou in- 
fluido na cr~lpabilidade do indiciado, proceder-se-ha a e x m e  
medico-legal nos termos e para os effeitos da preset~te lei. 

Brt. 13.O T e s o  o destino designado no artigo 5." da lei 
de 4 de julho de 1889 os alienados seguintes : 

1.O 0 s  qne tendo praticado factos puniveis com alguma 
das penas maiores, n ~ o  forem pronunciados como auctores do 
crime por rnotivo de loucura; 

2 . O  0 s  accusados por' crime a que a mesma penalidade 
corresponds, cujo processo esteja suepenso nos termos do ar- 
tigo antecedente, e os yue fowm absolvidos com o funda- 
mento de teren! infringido a lei em estado de alienac'to men- 
tal. 

Art. 14." 0 alienado que tiver commettrdo algum acto tr. 

que corresponder penalidade inferior a fixada no artigo an- 
tecedente, deved ser entregue, por ordeln do tribunal, d fa- 
rnilia para o guardar. Se porem, n%o tiver familia, ou esta 
nao esteja em cond~~bes  de se encarregiir da sua guird.a, 
e r a  posto 6 drsposipW da auctoridade administrativa pam 
ser admittido n'um hospital de alienados. 

Art. 15.0 0 s  alienados a que se refere o artigo 1 3 . O  so- 
mente poderh ser postos ern liberdade quando se comprove 
a sua cura completa, ou qunndo, pela idade ou perda de 
forqas. se possam reputar ~noffensivos. 

Art. 16.' 0 director dt. estabelecimeuto enviari ia? corn- 

- ,.- 
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petente magistrado do ministerio public0 as informa~des 
necessarias para que possa requerer a respectiva ordem de 
soltura. 

5 unico. Quando algum membro da familia do alienado, 
ou quem o represente, requerer que se Ihe d& liberdade, alle- 
gando que esta curado, ou que jtt n%o 6 perigoso. o j u  iz do 
processo resolverh a petiyw, com prbvia audiencia do mi- 
nisterio publico, em face de consulta favoravel do director 
do estabelecimento ou de exame de sanidade, se julgar con- 
venieute determinal-o, e a que n8o podera, sem justa causa, 
deixar de deferir, sempre que Ihe seja requerido pelas pes- 
was desiguadas no $ unico do artigo 1.' 

Art. 17.' Quando, embora iucompleta a cura do alienado, 
n%o haja todavia receio de accessos perigosos, poderii o juiz 
auctorisar s saida provisoria, conlo experiencia, se Ihe for 
requisitada pelo director do estabelecimento e se houver 
quem se obrigue a prestar ao doente o twtamento e amparo 
indispensaveis, e a internal-o novamente quando haja amea- 
~a ou grdromos de repeti~ao de accesso. 

4 1. A pessoa qne se encarregar do alieuado rernetterA 
ao director, no 6m de cada mez, um attestado medico, ju- 
rado e reconhecido, relativo ao estado do doente, devendo 
squelle documento ter o vi3to do delegado da comarw. 

$ 2.' A saida provisoria poded converter-se em definiti- 
va, quando a e~periencia demonstre que ngo ha n'isso in- 
conveniente, seguindo-se os termos prescriptos no $ unico 
do artigo anterior. 

Art. 18." Quando o asylado tiver de sair por estar curado, 
ou por se cmsiderar inoffensive, se n8o tiver familia a quem 
se entrepe,  e for indigente ou incapaz de adquirir meios 
de  subsistencia pelo seu trabalho, devera ser posto B dispo- 
sipm da auctoridade administrativa, a fim de ser admibtido 
n'algum esfabelecimento de beneficencia. 

Art. 19.' 0 s  condemnados em pena de pris5io rnaior que, 
dnrante o cnmprimento da pens, apparecerem alienados, 
s e m  reoolhidos nas enfermarias s que se refere o artigo 5.' 
4 1.0 da lei de 4 de julho de 1889. 

Art. 202 Logo que algum recluso d& manifestaqijes de 
perturbs* mental, o director da cadeia ordenart clue seja 
submettido a olh4ewqTM) medica. 

Art. 21.' As conclus6es da observam devem reduzir- 
se a auto. 

Art. 22: Gomprovada a loucura, licad, por despacho do 
ministerio dos negocios d s  justipa, interrompida a execuq8o 
da pena, na conformidade do disposto no $ unico do artigo 





tes os wrpos d~ delido levantados pelo juiz de paz, e po- 
derao ordenar as diligencias que reputem necessarias para 
esclarecimento dos factos, proceder B inquirip8o de novas 
testernunhas e reperguntar quaesquer que ja depozessem pe- 
rante os jnizes de pax. 

Art. 5.' 0 s  agentes de um mesmo crime, sela qual for a 
penalidade em que se achem incnrsos, serilo todos processa- 
dos e julgados pela, f6rma do processo determinado pela 
pena mais grave. 

Art. 6.O 0 crime de offensas corporaes, preristo e pnni- 
vel . pel0 - artigo 359.O do codigo penal, 6 considel-ddo crime 
publiw. 

Art. 7.' Podem julgar-se em ferias os crimes de policiti 
correcci onal. 

Art. 8.O A' citaqiio dos &us incnrsos em processo de p- 
licia correccional e B intimap80 das testelnunhas em proces- 
sos criminaes. serno applicaveis as disposiy6es dos artigos 
189." e 190.O do codigo do processo civil. 

Art. 9.0 0 s  rrius que forem condernnados pelo mesmo 
crime, sedo solidariamente responsaveis pelas custas e dl- 
10s do processo, salvo o direito reqressrro do que pagar con- 
tra os outros condemnados, e ngo ser& exigide aquella 
respousabilidade a outras pessoas, except0 no caso da fianqa 
a que se refere o artigo seguinte. 

nnico. Exceptuain-se da responsabilidade solidaria es- 
tatnida n'este artigo custas e s&llos relatives B repetips0 
de actos a qne algum dos &us der causa, bern corno as pro- 
venientes de actos reclueridos para defeza especial de algu~n 
d'elles. 

Art. 10." O pagamento das custas e &llos dos proceseos 
crimes poder& ser feito em tres pmtapijes fixadas pelos 
jnizes, st? os reus assirn o'requererem e prestarem f i anp  
ldoilea por terrno nos autos, que sera gratuito e sern sello. 

Art. 11 .O Sedo isentos do referido pagamento os rrius que 
provarem a rzua p o b r e z m r  attestados dos parochos e re- 
gedores das freguezias do sell domicilio, juriidos e devida- 
mente reconhecidos. 

$ unico. A provx.da mbreza p d e d  ser feita no acto do 
julgamento, ou ate terrnirlar o decendio posterior a citapso 
na respectiva exec.o@o, que n'este caso se julgai-A extincta. 

Art. 1 2 . O  0 s  signatarios dos attestados em que se falte B 
~erdade  e os que d'elle fizerem uso, inwrrerso na respectiva 
responsabilidade criminal. 

Art. 13.O Aos &us condemndos em cudas, que nao te- 
nham demonstmdo a sua pobreza na conforlatdade do ar- 

tigo 11." ou do seu $ unico, 1180 lhes sendo achados bens 
sufficientes para o seu pagamento, sera applicavel a dispo- 
siqao do artigo 615.O da novissima reforma judiciaria, 
dividindo-se para este effeito as custas quando haja maie de 
urn condemnado. 

Q unico. A prisao por custas nlao poderB exceder trinta 
dias em processo .de policia correccional, sesseuta em pro- 
cesso correccional e noventa em processo ordinario. 

Art. 14.' Ficam revogadas as disposipbes contrarias a 
esta lei. 

Mand$mos porttanto a todas as stuctoridades, a quem o 
conhcimento e execupso da rcferida lei pertencer, que a 
cumpram e guardem e facam cumprir e gmrdar t8o ioki-  
ramente como n'ella se contem. 
0 ministro e secretario d'cistaclo dos negocios ecclesiasti- 

cos e de justipa a faga imprimir, publicar e correr. Dada 
no pnpo das Necessidades, aos 4 de maio de 1896.-EL- 
REI, com rubrica e guards.-Antonio d7Azevedo Castello 
Branco-(Logar do s&llo grande das armas reaes.) 

Carta de lei pela qual Vossa Nages~ade, tendo sanccio- 
nado o decreto dm cbrtes geraes de 17 de abril proximo 
preterite.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

[Bol. off. n." 62 de 6 de junho) 

Carta de lei de 26 de maio de 1896 

DOM CARLOS, por graqa de Deus, Rei de ,Portugal e dos 
Algarves, etc. Fazemos saber a todos os nossos subditos, 
yue as wrtes geraes decretaram e nos queremos a lei sguin-  
te : 

Artigo 1.O As disposip&s contidas nos l i ~ r o s  2.: 3.' e 4." 
do codigo de justipa militar, de 10 de janeiro de 1895, 
sao desde jA applicaveis forpas ultramarinas e postas em 
vigor na parte exequivel, com as seguintes alterap~es : 

Art. 2.0 A justipa militar no ultrarnar ri administrada, 
em nome do Rei, pel= auctoridades e tribunaes seguiutes: 

1.O Agentes da policia judiciarilt militar; 
2 . O  Governadores das provincias ultrtlmarinas; 

Nov. Ref Jud. 
cc Arb. 615.q - 0 condemnado em cusbas, que nio pagar no decen- 

dlo, e a quem n h  forem achadcs bens sufficientes, ser& preso pel0 s 
dlaa corre~pondentes i importancia da execu*, a razb de mil rbis 
por dis. u 



3.0 Ministro da marinha ; 
4.' Conselhos de guerra ; 
5 .O  Supremo wnselho de jnstiqa militar das forq~s  do rei- 

no. 
Art. 5." S s  attribuiq~es da policia judiciaria militar s l o  

exercidas sob a inspecgeo dos governadores das provincias 
ultramarinas e dos tribunaes militares, pelas auctoridades do 
ultramar correspondentes 6s especificadas nos n.rn 2." a 11." 
do artigo 198." do codigo de justica militar. 

4 unico. 0 s  governadores dos districtos do ultramar, pa- 
ra as attribuiqaes de policia judicial ia mllitar, Go equipara- 
dm am governadores das praps de guerra. 

Art. 4 . O  0 s  go~er~~adores  das provir~cias ultramapinas 580 
0s chefes e os reguladoree da administmp&o da justiqamilitar, 
dentro das was respectivas pro\-incias, e n'essa qnalidade 
compete-lhes exercer as attribuiyijes que &o wdrcadns no co- 
din0 de justi~a n,iIitwr para os commandantes das disisaes 
militnres territoriaes. 

Art. 5." 0 ministro da marinha exerce as fnncqUes que 
pel0 artigo 206.' do codigo de jnstip mili~ar s&o conferidas 
wo rninistro da guerra para o exercito do reiuo. 

Art. 6 . O  Em cada provincia ultramarina haverk urn con- 
selho de guerra territoria 1, estabelecido na capital da prorin- 
cia. 

Art. 7 . O  0s cor~seIllos de guerra territoriaes sera0 compos- 
tos por dois rogaes militsres, ot'iiciaes cornbatentes de I .a li- 
nbu, e peio andltor, presidindo ao conselho o vogal inais gra- 
duado ou mals antigo. 

5 unico. Paia snpprir os impedimentos eve~tuaes dos vo- 
paes, harera, sempre que seja pssive2, urn supplente. 

Art. 8." Quando tiver de ser jnlgado aigum oEcial, 013 

emprepdo corn gradnaqRo de otficixl, o conselho ser& for- 
rnado por ofieiaes combatentes de 1." Ilnha, mals graduados 
que o accusado, e pelo auditor. 

Art. 9." No mso de inipossibilidade absolnta de st: consti- 
tuir o conselbo por h l t a  de officiaes cornbatentes de l .a  linha, 
na prorinc~a respeotlva, conm a paterzte exiglda na lei, 0 

gorernador determinark qtie entrern na co~nposiq%o do con- 
selho officiaes cornbatentes de 1.a linha corn patente i v n l  
B do accusado, llao sendo rnris ~~oclernos. 

nnico. Sao h,~rendo oficiaes das fo rps  territor~aes, 
s eao  nomeados officiaes da armada. 

Art. 10.0 h nomea@o dos vogaes militares dm mnselhos 
de guerrit seri fe~tsi pel0 governactor da proviacia de entre os 
officiaes milibires em se-cvtco na &pita1 daprovmcia, escepto 

no caso previsto no artigo aanterior, em que a norneaggo po- 
derA recair sobre officiaes da mesnia provincia que tiverem 
residencia f6ra did capital, qualquer que seja a cornmissso 
qne estes ou aquelles ofaciaes exergam 0x1 corpo ou arma a 
que pertenqarn, corn exclus&o: 

1.' Dos chefes e sub-chefes das repartiqtjes militares, aju- 
$antes de carnpo dos governadores dtts provincias e of5ciaes 
is ordcns qoe n%o excedwm os quadros legaes ; 

2.' Dos reformados quando n:io haja, falta de effectivos, 
porque n'este caso podern ser nomeados seguado a sua anti- 
guidade ; 
3.0 Dos que estivel.em cnmprindo alguma pena por vir- 

tnde de sentenqa ; 
4 . O  Dos yue estiverern em inactiviclade ; 
5.0 Doli que estiverem cumprindo pena disciplinar ; 
6." 110s que estiverem em prisicr preventiva. 
5 1.0 Senhuma outra cxclu~%o ser6 admhtlda a1l.m d a ~  

precedenternente meucionadas. 
4 2.0 As funcpaes judiciaes no nltrarnar nBo dispeilsaiii 

os officiaes resideiites nas edpitaes d3s provincias do cum- 
priment,o dos der~eres que lhes forern impostos pela nrltn- 
reza das cornmimes que exercrrem 

4 3.0 A nomeaqko do presldente e vogaes dos conselhos 
de guerra durarn por espaqo de dois mezes, findos os quaes 
podem ser recol~duzidos por igual periodo, se ago for pos- 
sivel ou conveniente substitu~l-0s. 

Art. 11." Junto de cada couselho de guerra territoriwi 
haverh urn auditor, que serd o conservsdor do registo pre- 
dial ou o seu subs~ituto legai, ou no jmpedimentg d'este e 
pessoa yue os governadores ilas respectivas yrcvinciws de- 
signarem, nos terlnos doa decrebos de 23 de feverelro tle 
f 894 e 21 de setelnbro de 1895. 

unico. Xa proviilcia dil Guin6 continuarb A rigorhr :) 

disposto nos decretos de 21 de rnnio de 1892 e SO de f e ~ e -  
reiro de 18'34. 

Art. 12.0dunto de cada conse\ho de gueru  swrito~~dl 
funcclonark urn prornotor de jusbqa t: uni det'ensor offfcioso. 

Art. 13.' 0 s  logares cle promotor de jodtica c defensol 
oficioso serao exercid os por oificiaes uo:nelzdos pelos go- 
vcrrladores das pi.o;-lnciss d 'entr~ os oific~aes lu~llcares de 

linha cias respectlrae guav:ilc;bes, 0s q:laes servrfo estes 
r g o v  sem ll~nitaqfio dc tempo, em (jual~to 1120 farem 
anbstitu~dos. 

1." Estns func~bcs sera0 accillnuladas, cluando as cir- 
c~iruskndas o exijrm, corn u cum2rilnento doa deveres di. 
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qualquer outra commissao ou servipo que exercerem os offi- 
ciaes nomeados. 

$ 2.O Na provincia da Guint5 o cargo de promotor s e d  
exircido pelo delegado do procurador da wr6a e fazenda, 
ou por quem legalmente o substituir, nos termos dos de- 
cretos de 21 de maio de 1892 e 20 de fevereiro de 1894. 

Art. 14.' ,Is frincpbes de secretario do conselho de guerra 
sera0 execidas por urn dos escrivaes do juizo de direito da 
comared em que o tribunal funccionar, nomeado pelo gover- 
nador da provincia, onvido o respective juiz de direito.1 

$ unico. 0 s  secretaries dos conselhos de guerra teem di- 
reito g gratifieagao mensal de lOSOOO ritis em Angola e 
Nopambique, e a de 5 $ 0 ~ 0  6 s  nas restantes provincias e 
Estado da India. 

-41%. 1 5 . O  0 supremo couselho de justipa militar do reino 
k m  jurisdicpao nas materias da sua cornpetencia em todas 
as provincias do ultramar, e cabe-lhe exercer, corn relapso 
is forpas ultramarinas, as f'uncpbes consultivas e jndiciaes, 
estabelecidas para o exercito e armada no artigo 300.' do 
codigo de justiga militar. 

Art. 16.' Nos casos em que os tribunaes militares s ~ o  
competentes para conhecer de qualquer crime, o accusado 
s e d  julgado perante o couselho de justipa territorial da pro- 
rincia em que commetter o crime on onde tiver o seu 
yuartel. 

$ 1 .0  dntre os tribunaes competentes prefere o que pre- 
venir a jurisdicgiio. 

4 2.' Serao tambem julgados nos conselhos de guerra das 
provincias ultramarinas, a que se destiuem, os crimes com- 
mettidos por militares em navios do Estado mercante em 
viagem para o ultramar. 

Art. 17.0 As tropas de 2.a linha e irregubres, estso su- 
jeitiis a jurisdicpi dos tribunaes militares, mas unicamente 
pelos crimes previstos no codigo de justipa militar, desde 
qne for publicada a ordem para serem mobilisadas, durante 
o tempo que estirerem em effectioo servigo militar, ou nas 
rerist,as e reuuibes de instrucpao, bem como qultndo os indi- 
viduos que d7ellas faqam parte se acharem como taes, presos 
ou em tratamento nos hospitaes civis on d i t a r e s .  

Em port. prov. n.O 215 de 31 de marqo de 1897, para evitar pre- 
j uiso do serviqo judicial, foi exonerado das funqaes de secretario 
do conselho de guerra territorial de Nova-Goa o escrivtio do juizo de 
direito que as cxercia e nomeado para as mesmas um tenente do 
e xeroito. 

$ unico. Continuam em vigor, na parte ntio alterada 
n'este decreto, as disposipdes relativas 6s tropas de 2.a linha 
e irregnlares, uas bases approvadas pel0 decreto de 19 de 
julho de 1894. 

Art. 18.0 0s agentes de policia judiciaria militar e os 
auditores podem expedir cartas precatorias, drigidas aos 
auditores, aus juizes de direito das comarcas, ou a quaes- 
quer anctoridades rnilitares, se houver necessidade de pro- 
ceder A alpuma dif~gencia em localidade dependente de 
outra provincia ou da metropole. 

Art. 19." 0 s  autos, depois de findas as diligencias pra- 
~icadas pelos aqentes da policia judiciaria e concluidos os 
actos do summario da  culpa pelos auditores. serso remettidos 
aos governadores das respectivas prorinctas, pelas vias 
eompetentes, corn t d o s  oe docun~entos, ppeis e quaesquer 
objectos que digam respeito ao facto ou factos sobre que ver- 
sou a instrucq&o preliminar, a fim de que os mesmos go- 
r eruadores possam proridenciar conlo julgarem con ven iente. 

unico. Do mesmo   no do procederio as auctoridades 
judiciaes ordinarias. relativamente aos processos que ante 
ellas forem instaurados por crimes da campetencia dos 
tribunaes militares. 

Art. 20.0 Bos governadore5 das prorinci'as ultramarinas. 
salvo o disposto no ~ r t i g o  38.' cabe exercer, qualquer que sejib 
a patente ou graduapw do presumido delinquente, as aLtri- 
buip~es que pelos tvtigos 3-17.' a 350.", 375.' a ;379.", 384." 
e 885.' do referido codigo de justiyd militar s8o conferid= 
nos comma~idanks das di~isttes rnilitares territoriaes e ao 
ministro da guerra. 

$ unico. 80s  mesmos go~ernadores compete tarnubem 
resolver definitivauiente se dew ser formada c~ilpa ou in- 
etaurada a accusacao ao deliuquente, sem dependencia de 
rcsolupiio do minlsterio da marinhlt e ultramar. 

Art. 21.0 As testen~unbas yue nao foren; tiloradoras nx 
comarca em que fuoccionar o conselho de guerra n&o serii,o 
obrigatlas a cmnparecer pessoalmente n'esse conselho e 
sera0 inquiridas por airtn precatorla. 

unico. Quando as testeinunltas forem inquiridas por 
carta precatoria no process0 preparatorio, o sen depoimento 
ralerti pira todos 08 effeitos no processo wccussltorio e de 
julgarnento, salvo se for req~lerida otztra carkt pdra serem 
novamente ~nquiridas. 

Art. 22.O 0s recursos (30s processos j~ lg~~c ios  em conselho 
de guerra nap provLncLas ultramarinas sera0 i~iterpostoe 
dentro do praso de tres dias para o supreino couselho de 



justiga militar das forqas do reino. 
Art. 23.' 0 s  processes militares em que se interpollha 

recurso ser%o remettidos de oscio, pel0 presidente do con- 
selho de guerra, ao secretario do supremo conseiho de jus- 
tifa militar das forqas do reino. 

Art. 24.' As sentenpas dos tribunaes militares serio exe- 
cuhdas logo que passem em julgado. 

5 1.' Exceptuam-se as sentenqas que impozerein a pena 
de morte, as quaes nfio sedo executadas sem resolupfio do 
poder rnoderador. 

f j  2." Quando haja diversos &us condemnados, e so al- 
guns recowam da sentenpa, o processo nso subirti sem que 
fique trasla,do para n'eile se executar desde logo, e nos 
termos do direito, a senten~a applicada Bquelles que n%o 
interpozeram recurso. 

5 3.' Este traslado conterk o rosto dos autos, os quesitos 
e suas respostas. a sentemp, a intimaqa d'esta e alguma 
peqa mais ue o a~iditor indicar. % Art. 25. As sentenqas passam em julrddo logo que 
finde o praso de tres dias, sem que d'ellas se tenha recorrido. 

Art. 26.O Em tempo de guerrn obseroar-se-ha tambem 
o disposto no 6 1." do artigo 24.0 

Art. 27.' Ern tempo de p e r r a  os commandantes das 
forpas mobilisadas ou em operapBes e os governadores e 
commandantes das praqas de guerra 011 fortificaccies teem 
sdmente as attribuiydes e competencias que o alludido co- 
dig0 confere bs rnesmas auctoridsdes em tempo de paz. 

Art. 28.O Desde a data da publicaqso do presente decreto 
deve ser obseroado no ultramar, na parte exeqnivel, o regu- 
lamento para a execapso do codigo de justiga militar de 10 
de jnneiro de 1895, approvado por decreto de 23 de abril 
do mesmo anno, corn as rnodificagaes detertninadas n'este 
decreto. 

Art. 29.O 0 s  servi~os judic'laes militares nso d%o direito 
a augment0 de vencimenco ou gratificapgo, corn exceppgo &as 
pratificagBes estabelecidas para os secretaries dos conselhos 
de guerra. 

Art. 30.O Sso estincms os conselhos superiores de jnstic.1, 
militar de Loanda e de Mo~ambiyue e o supremo conselho 
de justira militar de Goa. 

Art. 31.O Continuam em vigor na provincia da Guine as 
disposigaes do decreto de 21 de maio de 1892, corn as alte- 
rapes espresws no presente decreto. 

Art. 32." Sempre que no codigo de justipa milikar hhaja 
referencra a qoalquer auctoridade on tribunal da metropole 
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deve considerar-se para todos os effeitos cotno substituidas 
'caes designap6es pelas correspondactes as anctoridades ou 
tribunaes do ultramar. 

Art. 33.O Ao deposito de praps do ultrawar seri appli- 
a d o  o codigo de justipa niilitar, coolpetindo aos tribunaes 
militares do reino conhecer das infracgaes das leis criminaes 
commettidas pelos officiaes e prapas do rnes:no deposito, 

Art. 34." Todos os oEciaes e prapas pertencentes aos 
quadros das prorincias nltrdmarinas, ou n'ellas servindo em 
comrnisao, qae estiverem no reino ou nas ilhas adjacentes, 
6 disposipao immediata do ministerio da rnarinha e ultramar, 
ou addidos a0 deposito de prapas do ultramar, ficarn sujei- 
b s  ;lo disposto no artigo 33.0. 

Art. 3 5 . O  C)s officiaes reformados e praqas da divisao de 
reformados do ultramar, que se acllsre~n no reino ou nas 
ilhas ndjacentes, ficam sujeitos as disposiqbes do artigo 3J.@, 
mas unicamente pelo que respeibt aos criiues militarm, tudo 
em harmonia corn a doutr~na do l iv~o  3.' do mdigo de jus- 
tiqa m~litar  de 10 de janeiro de 1895. 

Art 36.O As prapas reformabs do ultramar nBo sera0 
accusadas perante os tribnnaes pel0 crime de deserpso, e 
quando ~ompleta~ern tres mews de ausenciil, illegitima serlzo 
ahatidas ao effective da respectiva divisso. 

Art. 37.' 0 s  autos de corpo de delicto forrnitclos no reino 
$ergo remettidos ao corilmandante da respectiva divisgo 
militar pelas vias competentes, conforme dispoe o artigo 
546.O do codigo de justige mllitw. 

unico. 0 corn~l~andante ds divisso iailitar a queiu 
forem remettidos os referidos autos procedera da f6rrn.d ex- 
pyessa no codigo de justiya militar. 

Art. 38." Se algum dos presnm~dos delincluentes, a quem 
for instanrdo processo no reino, tiver o posto de coronel 
ou general, sublrcio os autos ao rninistro da mdrinha, para 
os fins estahelecidos nos artigos 349.0 e 375.' do codigo de 
jus t i~a  miiitar. 

Art. 39.O A rehabiiita~fio dos rdus condemnados pelos 
trthunaes militares e rerjsau das respectivas sentenpas, se- 
rao em harmonia com o d~sposto nos artigos 17." a 2 1 . O  da 
carta de lei de 3 cle ttbril do pefente anuo. 

Art. 40." Sos  territories da companhia de Moqambique 
continuara a ser appllc+ddo o disposto no decreto de 5 de 
julho de 1894. 

Art. 41.@ Fica revogada a legisIagBo em contrano. 
MandSrnos porbdcto a todas as auctonddes, a quem o 

coohecimento e execog'cio da ref'erida !ei yertencer, clue 8 



cumpram e guardem e f a p m  cuinprir e guardar ~ L O  intei- 
rameute como n'ella se contdin. 
0 ministro e secretario d'estado dos negocios da marinhz 

e ultramar a f a p  imprimir, puhlicar e correr. Dada no 
p a p  das Necessidades, aos 26 de maio de 1896.-EL-RE], 
corn rubrica e guards.-Jacinto Candido d t ~  'Sillin.--(Logar 
do &llo grande das armas ream.) 

Carta de lei pela qua1 Vossa Magestade, tendo sanccio- 
nedo o deereto das cartes geraes de 8 do c u n ~ n t e  mez, 
..*.- .... -.-.-*-.- 

(Boletim off. XI.' 72 de 2 julho). 

Decreto de 2 de fevereiro de 1891 

Senhor.-4 project0 de decreb qne temm a honra de 
apresentar a spprovaya ife V m  5Iagestade wm por firrr 
supprir as deficiencies da Tegisiay50 actual, provendo S ne- 
eessidade impreteriveI de reprimir de pronipto e punir corn 
a seueidade da Iei os attentados commettidm contra a or- 
dem pnblica, v n n p  do estado e suds instituiyiks. Vos; 
sa Mapstade resolver& mmo for mais conveniente. 

P a p ,  em 8 de fevereim de 2891.-J@60 Chrys~stomo d~ 
;I brmt e ~Souza-Antonio Cafzdido Rib&-o da Costa-Anto- 
niu Emdt~o (,'orrekt $6 Sk Brctncitio- august^ Jask da Cunhcr 
-Antonio Josk Ertnes-Jose' Vicente de bar host^ du BDCLWJJ~ 
-Thomas A~lztom'n Ribeirn Ferreiru. 

Attendendo ao qae me repmentardm m ministm e se- 
cretari~s d'estado de tadas as ~p~rti@es. lrei pcrr bem de- 
cretar o seguiute : 

Artigo 3 .O E' de excfasiva corn petencia dm tribumaes in- 
stituidos pel0 codigo dde ju&.iya rnilitar vigente o coralhecimen- 
to e julgarnento do crinre de rebelkib p~evistcr e p u ~ i d o  peio 
artigo 3'70." dtt see@io 2.", mpitrslo Aso, tikulo 2.', Eivrn 2." 
do codigo penal portaguez. 

Art .  2," A% di~pmip%s d'e~te d6xrt.t~ dci appIicaveis n&o 
so ,\ toclvs rn p r o e m s  qae depois da pnMieq%o d'elle forens 
instauradm pel0 referido esinme, airids que provenlzarn do 
acLo anteriomente pmticado, nus tambern n todos rn pro- 
cesms que p e l ~  mesmo w m e  jiz miverem pndentes. 

$ nuiw. 0 8  p r o c e ~  pelo rderido crime que estiverena 
i d  pendentes sfr:io renzettidos aos trzbuiwm militam p l a  

suctoridade competente no estado em que se scharem. 
Art. 3 . O  As disposi~aes d'este decreto comeqarfio a vigo- 

rar desde a data da sua publicapso. 
Art. 4.0 Fica revogada toda a legisiaqso em contrario. 
Art. 5.' 0 governo d a d  conta As cBrtes das disposiqdes 

d'este decreto. 
0 presidente do conselho de ministros, rninistro e secre- 

tario d'estndo dos negocios da guerra, e os ministros e se- 
cretarios d'estado das differentes repartipoes, assim o tenham 
entendido e fagam executar. Papo, em 2 de fev~reiro de 1891. 
- BE1.-Jodo C'hrysos fomo d'A breu e Souza-A ntonio Can. 
didu Ribeiro da Costa-Antonio EmAw Correia de Sci Bran- 
rho-dugusto Jose & Cunha-Antonio Josi: Ennes-Jose 
t7imrcte da Rarbosa du Bocage- Thonzcis Antoaio Ribeiro 
Pfirre.~ra. 

( Bol. off. n.* 39 de 1896 ) 

Officio da ~ i r e c ~ i o  Geral do Ultramar de 9 de 
julho de 1897 

Circular n .O I1 1 - f lam0 e Ex?"' 55-0 ex.mo ministro e 
secret~rio d'estado dos negocios da marillha e ultramar in- 
cumbe-me de communicar a v. exaa, para seu conheciaento e 
devidos effeitos, que segnndo a resolu@o toaade pelo minis- 
serio dos negocios ecclesiasticos e de justiga, os indiriduos 
degredados em qualquer pssessfio portugueza ultramarina,, 
qne comnpletem o tempo do degredo e as penas que alli vao 
eumprir, d o  postos err] libkrdade n'essas mesmas possessoes, 
aaa quaes podem permanecer, ou retirar d'ellas, como qui- 
zerem, mas d sua custa, n&o telldo o Estado de fornecer-lhes 
transportes ou recursos alguns. 

Dens guarde a v. e~.~-Secretaria d'estado dos nogocios 
da marinha e ultramar, 9 de julho de 1897. Ill.mo e Ex."' 
8.' Governador Geral do Estado da India-0 director geral, 
Fran~wco J. da Coat4 e S~lva.  

( Bol. off. n.O 82 de 5 de agosto ) 

N.D 34-Tendo o governado geral do Esbsldo d;t India 
solicitado instmcp6es do goveyno com respeito ao concurso 
que mandou abrir para o prorimento dos logares de conser- 
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vador privativo do registo predial das corna,rcas de Damso e 
Bicholim, visto como nso so os funccionarios que exercem 
aquelles cargos interiuamente, mas tambem os ajudantes de 
outras conservatorias, allegando a sna ionga pratica do servi- 
yo requereram ser admittidos hquelle concurso independente- 
mente da apresenhytto da cartd de advogado provisionario, 
exigida pelo o." 1." do artigo 6.0 do decreto con1 f o r p ~  de lei 
de 5 d'agosto de (881, documento que nSo possuem por lhes 
havefeni-Gdo assadis as suas provisiks e n&o poderein obter 
outros diplomas coin que se n~ostrern habilitados pard advo- 
gar, em virtude cla interpretapao dada pela presidencia da 
relayao de Nova Goa ao n . O  4.' do art. 5." do decreto de 
12 de janeiro de 1880. segundo a qua1 as provis6es so s%o 
conferidas para o exercicio eiTectivo da advocacia e ao passo 
yue ha racatums no numero de advogados ! sado para cad<i 
comarca; 

Considerando que, a adopt-rr-se semelhante interpretqib 
seriam excluidos do concnrso exactar~~ente oe funccionarios 
mais competentes para o desenlpenlio do servipo do regista 
predinl ; 

Considerando qae n deereto dc! 12 de janeiro de 1880 nao 
negou, neni podid ramvelmente negar, a ninguem o direito 
de se habilitar con] us provas iegaes para o eserc~cio da pro- 
fisdio de advogado, mas unicati~ente teve ern r i s t ~  rdstring~r 
esse esercicio por conveniencia do servifo do for0 ; 

Sua Magestade El-Rei, conforAando-se oom o parecer 
da junta a~nsuI t~va do ultramar: ha por hem resolver qut. 
hobre o Hssnmpto se ubberrelll as seguintes disposic6es inttr- 
;;retativzs do citado decreto. 

Eln q~lalquer epocha deve ser admitcido ao exaine pre- 
script2 no artigo 6." do decreto de 12 de janelrcr de 1880. 
quem assim o reyoem, ainda mesnio que seja fnnccionario 
1~ublic0 e esteja preenchido o numero de advogadas pr-ovisio- 
narios fixado para cadi1 comgrcn, so& tanto qoe satisfafa ao 
preceii~lado em os nilmerov I .o, 2.0 e 3.' do reierido artigo. 

2.' A cadn an1 dos requerentes, que forem approvados 
no txame, passar-se-ha prorisgo para exercer tb advocizcia, 
mas corn a expressa c1;tusula de yue esse exercicio s i  ae 
tornari eEectivo, quando haji; v:~catur.x no numero de adro- 
pados prov:siouanoa. 

Q.a Quando se der a racatnra a que alIude a disposipao pre- 
cedent~, dere a provisgo ser apresentada ao presidente d l  

. relqao, acompanhada do docxmento exigido no 11." 4.O do 
art. 5.O do decreto dt. 12 de janelro de 1880, e sb terA vali- 
dade p a n  o exereico effectlr-o da advocacia depois de n'ells 

ser exarada uma a p t i l i a ,  assignada por aquelie magistrado, 
em que se auctorise esse exercicio. 

4.8 Podem ser admittidos aos concurnos para qlze se exige 
;1 carta de advogado provisionario os candidatos qae apresen- 
tareru as provis@s conferidas em conformidade com a dispo- 
sip& 2.8, on as que poss~ie~m e lhes foram cassadas em vir- 
tude do decreto de 12 de janeiro de 1880, as quaes 96 para 
o effeito da admis6o am ailudidos concursos ihes devem ser 
confiadas. 

5.8 A disposi$o 3.8 n m  e extensiva iis provis6es con- 
feridas a empregados das conseroatorias, qualquer qne seja 
a sna categoria, os quaes nao podem exercer a profissiio 
de advogado. 0 qne se communica, pela secretaria d'estado 
dos negocios da niarinha e ultramar, rn mencionado gover- 
nador geral do Estado da India, para qne assim o observe na 
parte que lhe respeita e dt? de tudo conhecimento ao presi- 
dente da relagao de Nova Goa. 

Pago, em 20 de mar50 de 1891-Anhw Jose Ennes. 

(Bol. oif. n.O 39 de 16 abril) 

Decreto de 24 de Setembro de 1892 

Senhor.-Pelo decreto com f o r 9  de iei de 29 de m a r p  de 
1890 foram concedidos ordenados aos ~nagistrados judiciaes, 
e os emoiumentos do juim na sua maior parte ficaram con- 
siderados receita do estado. 

Esta providencia, que p a d m  vantajosa para o thesourn, 
n h  tem dado os resultados, que se esperavam. 

0s emolumentos judiciaes es& calculados no orpmento 
do estado em 161:000$000 r6is : p i s ,  apesnr de ser prudente 
e modesto este calculo, em r e l a w  & fontes de receita a qne 
se refere, a cobmnga m u m  uma falta de &is 40:911$725, 
Este estado de cousas demanda providencias promptss, e 
tem a sua cansa na falta de fiscalisa*, e modo de arreca- 
d a p o  dos referidos emolumentos. 

A crea@o de uma estampilha ou sello privative pareceu- 
me o meio mais adequsdo, n%o s6 porque torna facil a fisca- 
lisaw, mas porque e insignifkxnte s despeze corn o forneci- 
rnento dos sellos feito pela casa da moeda. 

K'estes termos eu tenho a honra de submetter ao aIto crite- 
rio de Vossa Magestade o regulamento que ee segue, onde eu 
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creio estarem estabelecidas as r e p s  e preceitos, para a br,a 
fiscaiisapso e arrecadtzqso dos emolumentos judiciaes. 

Secretaria d'estsdo dos negocios ecelesiaticos e de justipa, 
em 24 Be Setembro de 1892.-Antonio Telles Pereira de Vas- 
mmellos Pimentel. 

Attendrndo ao que me representon o ministro e secretario 
d'estado dos negoeios ecclesiasticos e cle justiqa : hei por bein 
approvar o regniamento da cobranqa dos emolumentos jndi- 
claes e do minidterio publico, que constitaem receita do estado, 
que faz parte integrante d'este decreto, 2 b ~ i x a  assignado pe- 
lo mesmo ministro. 

0 ministro e secretario d7estado dos negocios ecclesiasticos 
e de justipa assim o tenha entendido e faqa executar. 

P a ~ o ,  em 24 de setembro de 1892.-RE1.-Anfonzo Teile~ 
P e r e ~ a  de Vasconee7los Pimontel.. 

REGTTLAXEBTO DA COBRdXQ1 DOB EXOLU31EST08 JUDICIAEP 

E DO XIKISTERIO PUBLIC0 QUE CONSTITUEM 

IiECEIT-4 DO ESTADO 

drtigo 1." 0 s  enlolu~nentos judiciaes, que actuallnente 
constituem receit i do esb.'do, sera0 arrecadados por meio de 
estampilha. 

Siio comprehendid03 na dispsiciio peral d'este artigo : 
1.O 0 s  emoll~rnentos dos delegsdos do procurador reglo. 

conio curadores dos nrphaos e como secretaries ,dos tribu- 
naes do co~i!mercio nas con~arcas ford de Lisboa e Porto ; 

2.O 0 s  emolumentos de quaiquer ordem 011 n.atnreza t: ,os 
rencidos nas execuges fiscaes e arrecrtiiap6es. 

$ 1.O As esta~npilhas teriio em regra o valor de 5 reis, 10 
rels, 50 r&s, 150 r k ,  YO0 reis, 500 rbis, 700 rAls, 18000 reis, 
2$ 500 rkis, 3$500 rCis, ha500 rbis, 10$000 reis. e 20$000 
rb~s, formato dos act:iaes sellos para escripturas, e de cBr de 
rosa, e apelras corn o valor e com a designa* cc .Justiqa 3. 

$ i?.<' Estes sellos seriio fornecidos pela casa da moeda aou 
recebedores das comarcas ou bairro~, nos memos termos que 
as estunpilhas do iruposto de ~6110, einpregando-se para a 
respeciiva fiscalisaprio identicos processos. 

$ 3.= Estes sellos nrio poderso ter ontra qualquer applica- 
y;10 qlie aao seja para garant~r a cobranp dos emolumentos 
~ndiciaes, que s8o hoje receita do estado, e tendo-a, 6 como 

cle nenhnnl effeito e validade. 
Art. 2 . O  Aos magistradoe judiciaes e delegados do procn- 

radol- regio. qne por effeito das d isposi~es  do decreto n.' 4, 
de 29 de msarpo de 1890, perceioeln mebade dos emolumentos 
desipnados na lei por actos sens, incnmbe fiscalisar e iuutili- 
sar as estalupilhas correspondentes & outra parte, qne con- 
stitue a receita do estado ; e niio podefio receber a ~ n o t a  clue 
lhes pertencer, sem que no resp&tivo processo, livrdou 
avnlso, se ache collada a estampilha correspondente a quota 
do estado. 

4 1 Nos processos crimes em que houver parte accusado- 
ra, quer n'elles inwrvenha on niio o ministerio puhlico, e 
nos actos avnlsos, como certificados de registo criminal, 
mandados de prisslo ou soItura, deprecadas, rubr ia  em livros 
1 outros similhaates, a estalnpilha correspondente aos res- 
pectivos emolnmentos spri collada pel0 escrivao, e logo 
inutilisada pelo juiz no act0 da asslgnatura on 30 despacho, 
(4tiando este (leva ter logar. 

$ ?P Nos processos crimes em que nao honver park accu- 
sddom, as estampilhas serrio colladas pelo escriv%o, e inuti- 
lisada~ pel0 juiz, ~rerificando-se o pagamento das custas, co- 
luntaria on esecutivamente, pel0 r8u on fiadores, se os tiver. 

$ 3.' 0 escrivso, sempre que o re11 tenha fiadares, lavrarb 
logo termo de responsabilidade pelas cuspas do juizo, que os 
mesmos fiadores assignat%o. 

4.C Se o r8u ou seus fi'dores a a  tiverem bens sufficien- 
tes para integral pagamento des custas do proceseo, haverb 
rateio entre o estado e todos os empregados do que restar da 
importancia das muitas e selios. 

5 5.O Kss appellapBes e revistas crimes, em que nos termos 
tia legislapiio vigente uib seja obrigatorio o pagamento ante- 
c~pado das custas e sellos, o processo n&o poderk snbir 6 2.& 
instancia, on ao supremo tribunal de justipa, sem que seja 
previa,rnente depositada a importanc~a total dos mesmos sei- 
10s e custas, depois de colupetentemente veri1icad.d. 

4 6 . O  Frcam exceptuadas da disposlcso do paragraph0 an- 
tecedente os recursos interpostos pelo ministerio pnblico e 
pelos reus prems. 

# 7." 0 deposito a que se refere o $ 5.'ser& feito na mixa 
geral de depositos, ou snas delegapaes, e o corupetente dupli- 
cad0 da guia corn simples recjbo &a caixa junto ao processo. 

$ 8.' Se o recorrente for absolvido a final, s e r - lheb  res- 
tituido o deposito por melo de cheqne sobre a caixa, assigna- 
do pelo jn~e, precederldo averbarnento da entrega do mesix3 
cheque por cota do escrivao lari~ada nos autos r assignada 



pel0 reu. Se far condemnado, o respective escrivw corn o 
che ue passado por elle, e assignado pelo juiz competente, 
rec%er& a quantia depositada, collar6 nos antos as estampi- 
lhas correspondentes aos emolumentos pertencentes ao e h d o ,  
e pagad os sellos e mais custas, procedendo-se, em quanto iLs 
acrescidas, pels f6rma preceituada no 4 2.0 d7este artigo. 

Art. 3.0 0 s  escrivses s%o responsaveis para com as partes 
pelo excess0 de emolumentos que pagarem, e pel0 das corres- 
pndentes estampilhas que collarem em cada pmcesso. 

4 1.' Sempre, podm, que pela conla do contador em ca- 
da processo se conheya qne os juizes e delegados t6em n'elle 
emolumentos em divida, ser-lhes-ha d'estes deduzido o exces- 
so que hajarn recebido, segundo a mesma conta, ou outra que 
jS exista no mesmo processo. 

$ 2.O A mesma compensaq%o se farti, e nos mesmos ter- 
mos, em relaqw a pparte de emolumentos pertencente ao esta- 
do 

$ 3.' 0 s  contadores incorrem em igual responsahilidade 
B dos escriviies por todos os emolumentos que contarem a 
menos e a n~ais. 

Art. 4.O 0 s  escrivges sso ohrigados a remetter li conta os 
processos criules em que houver parte accnsadora de cincoen- 
ta em cincoentn folhas de processdo no jnizo, e bem assim 
os que estiverem parados no cartorio por mais de tres mezes, 
sem qne se promovam os seus termos, e em todo o mso os 
remetteao selnpre a final, ou quando pa,ssare~n para outro 
cartorio, juizo ou tribunal. 

unico. Pelas custas que se deverem set50 logo rxecutados 
os auctores e requerentes nos termos dos artigos 971." e 972." 
do codigo do processo civil, salvo o direito das p a r k  reha- 
oerem os emolumentos e salarios pagos, ou executivamente 
eobrados, de quern competir a final. 

Art. 5.' E' applicavel aos processos civeis e orphsnologi- 
cos, ou a estes equiparados, a disposi$o do artigo ftnt,ece- 
dente. 

4 1." Ssq exceptuados d'aquella disposiy%o OJ processof, 
orphanologicos, promovidos de officio pelos respectivos curd- 
dores gems,  on peios delegados do procurador regio. na 
qualidade de curadores, as acq6es e execugaes directarnente 
lntentadas pelo ministerio pnhlico, como represent~antes da 
fazendrl pabl~ca,e todos os mais processos em que por lei 
lhes compete promover de officio quaesquer actos ou exe- 
cu@es, incluindo a execuGiro das sentengas ou accordsos dos 
tribunaes administrativos. qoe poderao proseguir indepen- 
dentemente do pagamento das custas, quando peios referidos 

ma@strddos forem requeridos os seus krmos. 
§ nnico. 0 s  processos comprehendidos na regra d'este 

artigo n%o pode@io prosegnir sem pagamento dos emolu- 
mentos e salarios wntados e em divida, procedendo-se nos 
'termos do $ unico do artigo 4.' 

Art. 6.0 0 s  agentes do ministerio puMico exercem a 
fiscalisagso geral a respeito de todos os processos do respe- 
ctivo juizo, e far50 as prornog6es que tiverem por conveui- 
entes no sentido da mais completa execu$o do presente 
segulamento, podendo exigir dos contadores e escrivges os 
mappas, notas e esclarecinlentos necessaries. 

$ uuico. Oaaqentes do ministerio public0 s%o compten- 
tes para promoverem a cohranga dos emolumentos, sallarios 
e sellos, e fiscalisarem o andamento das respectivas execu- 
@?s. 

Art. 7." De tres em tres mezes o delegado da comarca, 
acompanbado do inspector de fazenda, na qualidade de 
inspector do ~6110, i b o  a todos os cartorips dos escrivses, e 
examinarw todos os processos eontados durante o periodo 
marcado, e de todas as faltas ne encontrarem lavrafio o 
eompetente noto, que s e d  pelo 8elepdo remettido pcla pro- 
curadoria regia ao ministerio da justlpa. 

Art. 8.O Todo o escrivao ou official de justipa, que n8o 
der exactas contas, e n%o collar nos processos os sellos cor- 
respondentes ao qne ao estado prtencer, serti suspepso por 
hempa que n8o exceda a tres mezes e dernittido do !ogstr no 
caso de reincidencia, e hem assim o contador que contar de 
nlais ou de memos. 

Art. 9.O Mos trihunaes das relacaes o escriviio 1avrarB m 
procmso a !Iota dailpresentagAo da estampilha correspondente 
ito emolurnento de ;rssianatura, serli a estam~ilha collada no 
process0 eln seguide 6 vdita nota on t e r m ,  e-inutilisada pelo 
guard3 n16r. 

Art. 10.' No supremo-tribunal de justipa, Iavradas no 
processo as notas de apreseatagso da estampilha correspon- 
dente ao emolnmento da sssignatma, serB a estampilha 
collada no processo ern seguickt ao termo, e inutilisada pelo 
secretario, ou quem suas vezes fizer. 

Art. 11.' Nos actos avulsos, como carbas de eentenga, de 
ordem, mandados e outros actos sirniihautes, serh a estam- 
pilha collada n'esses papeis e inntilisada pelo magistrado 
que assigna esses actos ou papeis, e na occasiito que os assi- 
p a r .  Quando os maglstrados, ou outros qaaesqner emprega- 
dss a quem cornpie inutiiisar as estampilhas, tivecem que 
fazer esGe servigo, escreverao sobre as estampilhas a lata e 



nome, mas por forma que uma e ontro abrdnjam :t est lm- 
piiha, e o papel, ou processo em que esta estiver calloda. 

Art. 1 2 . O  Qualquer papel, docurnento ou acto, seja de 
que natureza for, que, devendo pa%a.r o emolumento judl- 
cia1 devido no estado, o n8o tenhs pqo ,  n3,o ser6 sdtnittido 
nem produzirk effeito aigum em juizc, ou perante qealcluer 
auctoridade ou reparticso publica, antes serd repellido, seru 
mais f6rnla de processo. Poderso p o r h  esses docuinentos ser 
offerecidos quando sejam devidamente reo,~lidaclos. 

Art. 1 3 . O  At6 ao dia 10 de cada ruez o secietario do su- 
premo tribunal de jostiga e os contadores da 1." e La ill- 
etancias enviarso B 4." repartip0 da dlrecqiio gerill da canta- 
bilidade publica no ministerio dos negocios ecclesiasticos e 
de jnstiga um mappa da important::: dos clnoiumentos, que 
pertencereru ao estado, contados iio nlez anterior. 

$ 1 . O  Corn rel3g%o aos e~nolumento> e percentage.er~s 11~;s 
execupes fiscxes e arrecadxt;Ges oe foncc~oniirios a quem in- 
cumbe este serviqo enviaEo ii ~ n d i ~ ~ ~ l a  repartiqao runppas 
iguaes e uos termos referidos n'este artigo. 

$ 2 . O  Em face dos mappss mt.ns.les a repYrtiq%o de cont,~- 
bilidade coodenad L I ~  mappa mei~sal, designando y nal a 
quantia nn. 1 .a instanci;i, na e no sapremo. 

Art. 1 4 . O  Em harillonla corn o decreto corn f o r 9  de lei 
n.O 4, de 29 de m a r p  de 1890, e nos :errnos d'este regtiid- 
mento, ficam por estn forina alterados cis artigos Lo, l.i', 10," 
e I I.' das tabellas de 1 2 d e  abnl; de 1877, e cba artigos 2.'. 
4."; 9 . O  e 12,O das tabeIlas de 30 de l i~nho de 1864, e o codigo 
do processo civil, na l?.trte ein que trct,iiu :I>), arrecad,ipo e 
diviebo de emoluiuentos. 

Art. 15.' Este regulamento cor~repw& \ Igot-<ir desde 1 de 
janeiro de 1893 ern cllnl~te, deveuclo w es:e Lempo teren~ sido 
fornecidos os sellos, no? termos do 2." -io ~ r t i g o  1.0 

Payo, em 24 de seterrho~o de 1492.-kato,?ro Te l~es  Pr- 
r &a; cle Yasco~cel lo .~  Pimen,tel. 

Pou portarias provinaaes n.0"381 de 30 de junho e 435 
de 26 de julho de 1897 Foram providos 0s logares de inter- 
pretvs dos different m julgados mnnicipaee d'este Estado, 
por os seus ~:eucimentos v i ~ m  consigliados nas tabeIlas or- 
qamentxes approx-ilrta~ por decreto tie 23 de jnlho de 1896. 

(Bol.  off.^ n.us 68 e 79 de 1 e 27 de julho) 

Por port. prov. 11.~ 268 de 23 de abril de 1897 foi dada 
tlovn organis:iq&o aos julgados popalares do concelho de 
Pernbm (cotnarcn de Bardez) do mod0 seguinte : 

Julgado pop~llar corn sede na cassabb de Pernbm, compre- 
hende as aldeias C:tssabe. Virood. Corgso e Parcbm. 

.Julgado pop~ilar corn d d e  em Mapdrbm, comprehende 
as aldeias Manarela, Paliem, Querim, Tiracol, Arambol, 
Jf orgim, Cllopoderu e Agarvadd. 

Julgado popular corn sMe em Dargalim, comprehende as 
aldeias l)itrgallrn, Tuelu, Osorim, Canqarvornern e TChandeI. 

Julgado popul,ir coin sede em Poroscond6m, comprehende 
as aldeias Xopp.i, Torxem, Tdmboxkm, Ugnem, Varconda, 
Casnern, dmber,::~~ e Poroscondem. 

(Bol. off. n.O 46 de 1 maio) 

Portaria provincial n.* 411 de 17 de julho de 1897 

u Sendo inst,~ntes as reclarnapaes do juiz do julgado muni- 
cipal da Praenz-Nagar-Avely para a nomeapso de juizes 
populares, que rlgo ten] sido f e ~ t a  por falta absoIuta de pes- 

'IMnoionamos aqui em ~LdG~z.rnento zs disposip6es publicadas de- 
pois de impraafrs 22 pagigillas de refereac~a 



sod idoneo n'aquells localidade, que tern 72 aldeias, m,w- sir 
uma parocbia corn &de em Dadrh : 

Attendendo a que 6 absolutamente ilupossivel nornear urn 
$6 on 72 juizes poyulares, poque as aldeias &o Lodes con- 
stibuidas por analphitbetm, crwtnms sen] a mais ligeim in- 
struqao ; 

Tomando em considera~o o exposto ptelo mr~sellteiro p-IF- 
sidente da  relap6o.em officio de 21 de mnio nltimo e conl- 
formando-se corn o voto do conselho do <govenlo qne lulgou 
urgente o assumpto : 

0 conselho governativo ha por conveniente determiaar 
que as funcpaes de jaizes populsres fiquem inherentes aos 
cargos de'chefes de cada uma dns sete zonas em que, pard 
os effeitos da adniinistrdgfio rum1 e florrstal, m'l dividido o 
concelho de Pragana-Piagar-Avely. P 

lndiee chronologico das peqas qne constitnem 
o appendice. 

Jnlho Is G, de lei alterando aIgumas disposi@es da 
NOT. Ref. Jnd. e desiguando as nullidades 
insanaveis no processo criminal ... 165 

Seternbra 11 C. de lei irescrevendo regras aobre a substi- 
tnigSo dos o$cios de $stip . ... .. 84 

2 ' C. de lei torhando extenaiva ha provinciss ul- 
tramarinas a let de 11 de. setgmbro de 1861 

sobre a substituip%o 60s officios de justi* 83 

Ontnbro 27 Portaria rQqia prohibindo as auctoridndes au- 
c e i k  snbscri~wes, presentes on medalha on 
outros quaesquer objectos que l h e ~  sejam 
of ferecidos % .b ... I&\ 

Abril 24 Tabella dos emolumentos das conservatorias... 13% 

Fevereiro I 7  C. de lei alterando n lei de 11 de setembro (te 
1861 supra referida ... ..% ... ee 

$;gosto 26 Portaria r6@a denegando pe~missiio para um 
jniz da relqTio usar da medalha a elle offe- 
reoida pelos habitantes d'uma comarca %.. 142 



1 B S l  PAG. 
a 29 D e c ~ ~ t o  rs~ulando a o rgao is~ io  ... ... do process0 

correceion-1 ... 171 

Agosto 7 C. 8- I P ~  ~11)Jq\it~uin30 alqumas disposifles do ... citado decreto de 29 de marp  ... 177 

4 Decreto poado em vigor no ultrvnar o c03i~o 
do processo civil com as modifica@es qus ... designa ... ... 121, 

14 Carh de lei approvando a nova reforma pn;ll 
e dando algnmas regras para a suaexecucio 163 Fpvereiro 2 Decr?to dvlaranlo da com~.tonda dos tribu. 

n e s  milit~ras o ooqh?*im?nto e julgarn3nto 
dn crime de reb?lliio de que trata o art. 1%) ... do Cod. Pen. ... 206 

l a i o  20 Por:ar~n r6gia intsrpretando o decreto .&LIZ-- 
de janeiro do 1880 relativamente a advogdo3 209 

,, Lei pre~crevendo reqras para applioa@o de pe- 
... nas fixas do codigo pend J 68 

16 Carta de lei declarando como devem Rer inter- 
p o s h ,  pr~cesssJos e julzados os reonrsos em 
processes de policia oorreccional ... 165 

2 Portaria r6gia explicando o sentido das pala- 
vras=pena applicada ao crime-lo art. 3.0 
da czrta de lei de 14 de jnnho de 1qSZ .. 164 

11 Decreto declarando em vigor nas provincias 
ultramarinas a supradita a r b  d.e lei de 14 
de junho de 1884 e a nov. ref. pen. ... 162 

B 
8 Portaria rkqia declarando qne aoa magistra40s 

judiciaes se deve fncultar now rep%rtic;i,;s 
admini-trativas e dentro d'ellns exzmx nos 
rlgistoa e docamentos que n&o ... tojam con- 
6 denciaes ou reser vados ... 16) 

Jonhe 9 Dec prescrevendo r-graq para a eoncess%o de li- 
cenczs redqhda3 a differentes fnnccionarios 127 

22 Regimento para a arrecsdaqzo dos bens do8 
individuos fallecidos nas provincias ultrac 
marinas corn herdeiros prevumptivos ausen- 
ti& d'ellas, approvado por carta de lei da 
rnesma data ... ... ... 109 

. - 

Setembro 15 Decreto alteran30 d:urnas disposip6i?es ... do con. 
do prowsso civil ... ... 151 

,. Decreto alteranao algumav disposiF~w ante- ... riores sobre o processo criminal 18P 

24 Decreto approvando o regulam?nto da cobran- 
9 -  

ga dos emolumsntos judiciaes e do mini~te. 
rio publico que cnnstituem receita do esta-lo 209 

., Regulamento n qun sp ... refwe n dcc-.-to d'esta 
data .. ..* +., 21(' 

Abril 

Maio 

Jnlho 

l h  C. de lei daudo regraa para a presta@o & 
... 6 a n p  ... ... 166 ... 

12 Demeto dando regras para se verificar a iden- 
tidade dos r6us que prestarem caupzo ... 169 

29 Decreto declarando as attribuip6es dm juiaes 
mnnicipaea especiaes ... ... 121 16 OBcio su3citando sw2rs fiscalijagio sobre o 

modo oomo os escrivaes de dirzlto e tabal- 
liiies desempeohim os seus deveres ... 11s 

2 Decreto r e ~ d a n d o  a ESrma do concurso de ... habilitapio para os elnpregos de j ustips 74 
2 Decreto declarando em vigor na ultramar r 

cafh de lei de 15 de abril de 1886 wbre 
6anw ... '.. ... ... 166 

14 Fortaris provincial determinando que 03 em- 
pregado~ publiws n;io reassumam o exerol- 
cio dw suas funqB?e antes de krminar a 
licenp que lhes fOr arbltrada pela junta ... ... de saude. .. ... 1%; 

%b Decreto confirmando a designaqio dm lulga- 
... dm muaicipaes d'este Eatado . 75 

9 hlgnmas dispoeie,%es do regnl. ger. sadminis. 
tr- de fazenda e contabiIidade do ultra- 
mar ... ... ... 166 ... 



Decreto incumbindo am administrarlores de 
concelbo mas provincbfi rtltmmsrinas dar 
bnscas e p m d e r  a aclrehnnsbes para inves- 
tigaqfio dos factos criminosos ... ... 

Portaria provincial diepensando algumas mu- 
nicipalidafiee de concorrereu para as despe- 
zas dos tribunaes de 1'. instancia e cadeias 
das comvcas ... ... ... 

Deoreto mcdi6cando algumas disposieties aobre 
o processo criminal ... ... ... 

Portaria r6gia d~claran40 que os liwos do re- 
gisto das tnteias podem ser seIIados gradu- 
alrnente ... .., ... ... 

Portaria r&gia declarando vigente nas provin- 
ciaa ultramarinas o codiqo do orocewo com- 
mercial desde o 1.O de julho d'alquelle amo 

Decreto na parte respeitante a lieneas arbi- 
h i d a s  pel= junM de Saude aos funcciona- 
rios ... ... ... ... 

Portaria r6gia declarando quando podem ser 
executadas no tlltramac as lei;; e regnla- 
mentos vig-entes no wino ... 

Decreto providenciando sobre a snbstituieRo 
do auditor dos conselhos de guerra no im- 
pedimento dos substitutas dos oonserwdo- 

... res ... ... ... 
Officio declarnndo que os interessados devem 
faaer deposit0 para occorrer Gs d~spezas com 
as mgatorias expedidaf por,vias diplomatie%s 

Decreto brganisando o julqado municipal de 
S. Vioente, no Cabo Verde ... ... 

Portaria rggia deciarando que a nenhum ma- 
giL.trado judicial ou do ministerio public0 
pode ser abonada remunem@o superior aw ... vencimentos de cabgoria e exercicio 

Decreto extingutndo os cargos de depositsria 
publiw nas cornarcas do ul t rvar .  ... 

1896 

PAR 

8f 

.I aneiro 
Decreto creando e mantendo alguns o5cios 

de tabelliCo n'es$e Estado ... ... 
Portaria r&a deolann40 quaugo deve ser 

feita a convowq5o fos juizes supplentes da 
&k@o ... ... ... ... 

Portaria r69a declarando que os presidentes 
das relagiies e os procuradores de corba e fa- 
zenda podem auctorisar os respectivos juizez 
de direito e delegados na comma da provin- 
cia dive= da da &de da relawo a fazerdirec- 
tamente ao govern0 da provincia as proms- 
tas para nomewo annual dos snbstitutos 
aos mesmos juizeS e dele,oados e subdelega- 
do5 ... ... ... ... 

Portaria provincial manilando entrar em exe- 
cu@o em 1 de junhoimmediato o regimento 
de justip ... ... ... 

Portaria r&ia declarando qne pode o presi- 
dente da rel@o conceder liceow especial 
para advogados do qnadro d'uma comarca 
exercsrem suas iunqaes na comarca diveraa - 

Portaria r.6gia indicando a compstznoia dos 
juizes e tribumes na vigencia do regimento 
de justiqa ... ... ... 

Officio respondendo sobre varias duvidas pro- 
postas Bcerca d~ disposi@es do Regimento 

Ofljcio declarando que aos conselhos de pro- 
vinoia n2o compete juIgar os concursos para 
OR empregas judiciaes ... ... 

Officio resolvendo sobre a substitni@o dm 
officios de justiqa ... ... ... 

Portaria provincial determinando circums- 
c r i ~ x o  para os juizes populares das Novas- 
Conquistas e P. Nagar-Avely ... ... 

Regulamanto das cdeias civis d'erite Estado 
approvado por portaria provincial de 16 de 

... julho ... ... 
Po~taria regia declarando o sentido da pala- 

-vra=preparar-empregada no n.O 3 . O  do 
art. 92 do Regimento ... ... 

Officio resolvendo que nLo deve ser exigido 
diploma de encarte nem aos substitutes dos 
jnizes de direito nem aos juizes municipaes 
e seus snbstitutoa ... ... ... 

Fevereiro 

a1 

'. Jnnho 6 

Outubm 

Xovembro 

7 Portaris r6gia determinando quz aou funccio- 
narios transferidas para outra provincia 
acompanhe uma guia i~dicando o estado ... dos vencimentos ... ... 14 t 

i3 Carta de lei altermdo dgumas disposig6es do 
ccdigo penal em relaqiio io actos subversi- 
vos da ordem social, seguranp das pessoas 
011 da propriedade, e as doutrinas de anar- 
chisrno, e do p r m o  criminal com respeito 
6 prisjo e julgarnento dos rtua incursos em 
tam crimes ... ... . IPt; 

Jmeiro 10 Decreto creando junto ao ministerio da mari- 
nha e ultramar o c wnselho superior da ma- 

gistratnra. judicial nltramarina~ ... 125 



detembro 

Carte de lei regulando s rehabilit~qio dos 
r6us por meio de revisso das respectivas 
sentenqas ... ... ... 

Carta de lei prescrevenlo regras para o exame 
medico-legal dos alienados e para o mu jul- 
gamento ... -.. ... ... 

Carta dn lei modi6cando alguma~ disposipks 
do pfocesso criminal ... 

Portaria r 4 ~ a  reeolvendo que naa eonservato- 
rias se devem odrrar os emolumen to3 p l a  ... tabella de 24 de abril de 1873 ... 

Portaria ~ovinci - l l  designando as quotas mu- 
nicipaes para despew do tribunal judicial 
e cadeia de Bioholim ... ... 

Carta de I 4  eatabelecendo regras para se re- 
... quererem e distribuirem os inventarios 

Carta de lei mandando applicar ao ultramar 
OR livros 2.9 3 . O  e 4: do ccdigo de justiga. 
milicar de 1893, corn as a l t r r aws  qu; de- 
termina. e extiingoindo o sop. conselho de 
jnstica militar de  Coa e os de Lonnda e Mo- 
w b i q n e  ... ... ... 

Portaria r6+a manrlando dispensar de habili- 
taqito judicial oa hedeiros dm pensionistaa 
on ~ub~idiados  do Estado cujos creditus n%o 
excedam a 240$000 r6is .-. ... 

Portaria r6gia determinando a f5ma de li- 
qnidar os vencimentos dos fnnccionarivs 
pnblicos . ... ... ... 

Deereto declanndo competentes m sub-chefes 
das reparti- de fazenda provinciaes para 
lavrarem 08 contrator, de fazenda ... 

Decreto provincial madando arrecadar w s  
wfres das recebedorias d m  concelhos os vs- 
lores existentes nee cofres dos orphios e de- 
p i t w  pnblico~, e approvando as instruc- 
Wes adjnnotas . ... .., 

Decreto promocia1 estsbdecendo preparo es- 
pecial nos pleitos judlciaes e deter.~mando 
que o phpel nAo sellado a empr?gar nos pro- 
cessos seja de formato e yualidades lguaes ... 

Decreto dslndo nova or. anisaq.0 aos julgados 
mmi~ ipaes  de Diu e B1ormug;lo ... 

Decreto provine~al fixando em 2 amsnnenses 
o pessual da secietaria da procuradoria da 
c o r k  de Bova-Goa ... ..- ... 

1897 

Portaria provinci a1 dando nova cironmserip~Lo 
aos julg~tdos populares do concelho de Per- 
n61n ... .., ..- ... 
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,Tunho 33 Portaria provincial nom3ando interprete para 
um julgado municipal .A. ... 215 

Julho 9 O3icio declarbdo que os degredados em qual- 
quer possess20 ultramarina slo n'ella pos- 
tos em liberdnde logo que completem o 
degr$o podendo. ali permanecer ... ou retirar 
& sua cnsta ,.. ... 20: 

17 Portaria provincial determinando que as func- 
qses de jnizes populares de Pragans-Nagar- 
Avely fiquem inherentes aos cargos ... de chefes 
das z o n s  florestaes ... . 215 

26 Pcrtaria provincial nomeando interpretes para ..... difFerentes jnlgados municipaes 

indim classificado p r  materias 

Decrets de 2 de maio de 1891 
Portaria r k ~ a  de 25 de maio de 1891 
Portaria r w ~ a  de $0 de maio de 1894. 
Portaria r&a de 31 de maio de 2 894 
O5cio do ministerio d s  marinha e u l t rama de 3 d e  junho de 1894 
Porkaria rkgia de 5 de junba de 1894. 
Portaria rBgia de 16 de agosto de 1894. 
Decreto provincial de 29 dezembro de 1896. 

Portaria regla de 27 de outubro de 1870. 
Portaria rhgia de 26 de agosto de 1879. 
Regulamento approvado por carta de lei de 12 julho de 1885. 
Portaria r6gia de 8 de margo de 1892. 
Decreto de 24 de setembro de 1892. 
Begulamento a que se refere o decreto da meslna data 
Officio de 15 de dezembro fie 1834. 
Decreto de 10 de janeiro de 1895. 
Porkria r6gia de 15 de abril de 1895. 
Portaria rhgia de 25 de julho de 1895. 
Portaria r6gia de 13 de novembro de 1895. 
Officio do ministerio da marinha e ultramar de:27 setembro de 1895 
Portaria rho& de 7 de janeiro de 1896 
Portarm rag.a de 28 de maio de 1896. 
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Decreto de 18 de jnnho de 1896. 
Decreto provincial de 7 de setembro de 18%. 
Officio do ministerio da marinha e ulbramar de 9 de jnlho d- 1897. 

Portaria r6g& de 20 de maio de 1891. 
Portaria r6-& de 5 de junho de 1894. 

kernlamento de 10 de julho de 1894. 
Portaria provincial de 18 de fevereiro de 1895. 
Portaria provincial de 9 de maio ds 1896. 

Tabella de 24 de abhl de 1873. 
Portaria r6gk de 4 de maio de 1896. 

Deposito &as coma~caw 

Disposi@es do rewlamen to de fazmda de 7 de novembro de , t @9 
Decreto de 19 de dezembro de 1895. 

vincid de 4 de julho de 1896. 
6 a execugio do dlto decreto. 

Carta de lei de 15 de a b d  de 1886. 
becreto de IS  de mGo de 1886. 
Deorete de 2 de m a r p  de 1887. 

Decreto de 29 de jdho de 1886. 
Decreto de 25 de maio de 1S94. 
Portaria provincial de 14 de julhode lW1. 
Portaria provincial de 18 de bvereiro de 18% 
Decreto de 11 de outubro de 1dS.3. 
Portaria proriwial de 9 de maio de 1896. 
Decreto & 21 de dezembro dc 1896. 
Portaria provincial de 2d de abril &3 1897. 
Portaria pr~vinclal de :3!Y de j unho do 1897. 
Pdrtaria provincial de 26 42 j u n k  de 1897. 
Portaria provincial de 27 de jdho de 1897, 

&meto de 9 de janbo de 1832. 
Portaria provincial de 14 de maio de 1894. 

2% -- 
Demto de 13 de jnlho de 1895. 

Portaria r6gia de 31 de maio &e 1895 

SlaterCa crtmtnag 
Garb de lei de 14 de jnnho de 1884. 
Carta de lei de I6 de junho de 1891. 
Portaria r6gia de 2 de julho de 1894. 
Decreto de 11 de dezembro de 1884. 
Carta de lei de 18 de julho de 1883. 
Carte de leide 15 de abril de 1886. 
Decreto de 12 de maio de 1886. 
Decreto de 2 de m a w  de 1887. 
Decreta de 29 de m a w  de 1890. 
Carta de lei de 7 de agosi;o de 1893. 
Decreto de 2 de fevereiro de 1891, 
Portaria +a de 8 de m m p  de 1892. 
Decreto dr 15 de etembro de 1892. 
De&eto tie 10 de janeiro de i89.5. 
Decreto de 5 de abril de 1895. 
Carta de lei de 13 de fevereiro de 1896. 
Car& de 1.i de 13 de abril de 1896. 
Carta delei de 4 de m ~ i o  de 1896. 
W c i o  de 9 de juho de 1897. 

-to de 2 de fevereiro de 1891. 
Decreto de 21 de setembm de 1895. 
Carta de lei de 26 de maio de 1696. 

Carta de lei de 11 de setem bro de 1861. 
Carts de lei de 2 de abril de 1867, 
Carta de lei de 17  de fevereiro de 1876. 
Offioio de 16 de abril de 1894. 
Decreto de 2 de maio de 1892. 
Decreto de 23 de maio de 1894. 
Officio de 13 de julho de 1894. 
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Deoreto de 15 de ~etembro de 1892. 
Carta de lei de 13 de,maio de 1896. 

Reguto cv2mCnaU 

Decreto de 24 de agosto d= 1863. 

Erratas mais notavefe. 
-- 

Pag. Tiin. Em rez de Ua-se 

52 7n entre a , entre outras, a, 

,, 17n 1795 1895 

131 38 ' maioral pelo maioral 

132 1 e 2 pelo sed seri 

160 32 $000 58000 

214 35 1492 1892 
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