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Senhor.-XO dia 22 do corrente niar-o deve 
comecar a executar-se0 codigo civil portugues; mas 
essa execucao e de todo o polito impossivel cmyiiaii- 

2 =sitas das EE:?~ ~ i s p c s ~ c ~ r u ,  se ~ Z Q  fGre:r. 
panhadac dos respectivos reguiamentos. 

No artigo 3." da carta de lei de 1 de jiillio do 
anno preterito determinuu-se que totlas as disposi- 
coes do codigo civil, cuja execucao dependesse abso- 
lutamente da enislencia de reparticoes publicas ou 
de  outras instituicoes que ai%& nao esbivesseni 
creadas, s6 obrigariam desde que tnes inslitui<;oes 
fiinccionasseiii. Esta disposicao justifica-se na hygo- 
these; 1 ~ 3 s  nem por isso deixa de ser urgente a or- 
ganisrcao d'essas mesmas iiistituicoes, sem as quaes 
Q codige civil 1130 pjssara de letra morta. 

A i s t ~  acresce que, sendo o mesmo codigo um 
corpo d e  doutrina complexo e harmonico em todas 
as suas partes, facil e de prever que da iiiexecucao 
de algumas d'ellas, embora tempararia, deve resul- 
tar necessariamente uma certa perturbacao e trans- 
torno no systema do mesmo codigo. 

Eindispensavel por tantoque se proveja com 
nrgencia a tao graves inconvenieiites. 



A parte regiilamentar de que depende a effecti- 
Qa execucao do codigo diz respeito principalmente, 
ou i organisacao de certas instiiuicoes, o11 5 forma 
do processo propriamente dito. 

Toda esta tnateria cabe na ~.spt:?r3 do q11e se 
deiiomiua codigo do processo; e e assim que geral- 
mente se teto compreiieiiditlo debaixo d'rsse titulo 
a parte o rpn ica  e a parie activa das instituicoes ju- 
&&rias: 

E poriauio ineontsstnvel a necessidade de um 
novo codigo de processo, eni que, aprovt~itando-se 
tudo o que lia de bom e coinprovado pela pratica na 
actual reforma jiidiciarin, se emende O que pareca 
meinos acccitavel, ou em tlesilarmo~ii:~ coin os priii- 
eipioa io c.:xiigo. e se addicione o que Lur indispen- 
savd. 

Eotretnnto, senhor, pareccmm:! que nao serin 
acertado iiiNerir para o tempo aiLslado que o coiii- 
plemenio d'aquelle trabalho exigs o beneficio que 
&sdr se p&!r ir ro!!teu& iu psori:!rfivius esV.0- iJL- 
ciaes que Iicm se  podem tomar destacadaincntc, e 
que a tcdo o tempo acliarao. seu logar competente 
no codilicacao gerai respectiva. 

E n'cstc iatuito, senhor, que tenho i; I m r a  de 
submetter desde ja a approv:ic;ao de vsssa rnagestade 
os dous projccios rcgula!i~entares, o primeiro so- 
bre o consciiio ile tctela, creado pelo artigo 223.0 
do codigo ci,vil, e o secuiido sobre as causas de se- 
paracao conjugal a que se referem os artigos 1:404," 
e seguiutes do 1nesir.o codigo; projectos que serao 
seguidos de outros de que incessantemente me oc- 
cupo. 

Secretaria de estado dos negocios ecclesiasti- 
aos e de justica, ein i2 de marco de 1868.-Ksconde 
& Seabra. 

Tomando em consideracao o que acaba de expor- 
me o uiinistro e secretario de estado dos neyocios 
eccicsiasiicos e de jiis:ica, e tendo em vista o dis- 
poslo no $ 12." dt) arligo 7%" da Carta Constitucio- 
nal da mon;ircliia e no artigo 8." da lei de i de julho 
do anno pr•áxiiiio preterito; Irci pois hein npproulir os 
dom reguieiiientos que baixarir com este decreto e 
d'elle fazcrn parte, c vao assignados pelo rt:kriilo 
ministro e secretario d e  esiadc, (]tis assim o terilia 
entendido c faca e&x~=colar. 

Paco, em ,152 de rc::r!.o dc tXS.-REI-Vis- 
conde de Seubra. 



( t l o d i p  rivii, artigo 24i',.":l 

Artigo 3 . 0  O conselho de tutela ser i  composto 
do juiz de direito tia comarca, aos seus doiis subs- 
titutos immediatos, e do cnrador dos orpliaos, que 
ter& voto consultivo. 

5 unico. Os juizes substitutos que entram na 
constituicao do conselho de tutela serao nas comar- 

& L&!)Q~, de I 'Q~~C p Fi 'neh~! '5 d ~ g i g f i r d ~ s  
para as outras comarcas do reino, na ultima clau- 
sula do S 1.0 do artigo 87.0 da iiovissima rel'oriiia 
judiciai. 

Art 2. Os juizes de direito das comarcas do 
reino e das raras, em que correrem os inventarios, 
serao os presidentes do eonsellio de tutela. 

$ unico. O escrivao do inventario sera o escri- 
vao do processo em todos os actos do conselho de 
tutela. 

Art. 3.O O recurso das deliberacoes do conse- 
lho defamilia para o conselho tle tutela ser i  inter- 
posto ou no mosmo acto da delibcracao, ou por ter- 
mo nos aii lns,  dentro dos tres dirs siibsequentes, sc 
os interecsados estiveram prrscctes tle per si oii [,(ir 
procurador, e, se n5o estiveram presentes, eni igtinl 
praso contado desde a iutiuiacao. 

•˜ 1.' Os recorrentes devem expor resuinitla- 
mente os fuiidaiueutos da queixa, nos requerimeu- 
tos que Gzerem ao juiz presidcnte. a fim de Ilies 
mandar tomar o recurso, alias nao Ilies s e r i  atlntit- 
rido. 

g .a;- (liiando o recwsc for interposto eu1 in- 
zl i tar ln pcesd-do perante os juizes ordinarios 
'em quanto subsistirem), os autos serao remettidoc 
snicialmente, dentro de cinco dias, pelo escrivao ao 
,uir de Uiieiiu da eumarca, com in:imac", h reevr= 
rido se nao estivesse presente a interposiciio do re- 
:urso. 

Art. 4.'' Os recursos nos inventarios, que sao 
processados perante o juiz de direito. serao julgndos 
pelo conselho de tute!la dentro de cinco dias, con- 
tados na interposicao; e nos iuvensarios. que sai. 
processados perante o juiz ordinnrio, serao julga- 
.,-" :,, igua! prasv, eoatude d e d e  qrr forem rrnro- ,- a - 
:miados na cabeca de comarca. 

•˜ 1." O escrivso fara os autos eoricltisos irnme- 
diatameotc ao juiz presidente, para ticsi!;nar o Sia 
e hora do julgamento, O qual ser5 iioti:icado aos 
juizes substitutos e ao curador dos orphaos. 
* 

•˜ !.O Se os juizes substitutos nao cornparcce- 
rem no cria designado, i hora marcada, o juiz presi- 
Uen,te adiari Q ji'!pnirntol designando outro dia, 
dentro dos cinco dias subsequentes, e os condemna- 
r a  nas custas a que deram causa, e alem d'isso na 
muita {a cada iiiii d'ellesj de 2V$!NV u YO$OY^ r6ir 
para a fazenda nacional. 

•˜ 3.O Se algum dos juizes substitittos iivrr im- 
pedimento legal, dever8 declara!-o por escripto iio 
acto da notificacao, e erri seu 1i1g;ir tera no:ilic;ido 
o substituto immediato., 

•˜ 4 . O  No caco cm que o sul)siitii:o iiutilicado 
nao haja comparcciiio, sem moiiro Icgnl, no dia 
aprasado de novo, sera conrlernnatlo no tlobrn da 
multa, alem das custas acrescidas, a que tiver dado 
causa, e sera chamado o substituto imrnediato, para 
o julgamputo que dever8 ter lugar dentro dos tres 
dias subsequentes. 

Art 5.O Ser5 permittido a qualquer das partes 
juntar no cartorio do escrivio, ou no acto do julga- 
mento, as allegacoes e documentos que lhe parece- 
rem convenientes, os quaes poderao ser exarnindos 
pela outra parte, sem continuaqao de vista dos autos 
ou qualquer adiamento. 



Ari. 6." O cotijellio de tuteia resolver6 orecur- 
so ciii conleieiicia : a sua decisao s t4 i  Fundamen- 
iada, e emrada em auto lavrado pelo escrivao, e 
assignado por todos os niembros do cnnsellio. 

$ unico. Esta decisao ser5 ptihlicuda ctiri acto 
continiio em u n a  tabella, que para m e  iim sera 
r l̂]ncn!!. nu EY!:! 8:: tribfina!, e 6 i s i r j v a ~  da i2  iius 

autos f'6 da pui:licaiao. 
Ar[. 7.O S e  as partes n30 recorrerem para a re- 

hijiiu du disiricio cia decisao cio consriiio de ~utc la ,  
no  caso em que lhe B perniittido pelo 3. Odo artigo 
2 6 . O  do corligo civil, os inventarios processados rio 
juizo ordinario serao logo remettidos oficialmente 
ao escrivao respectivo. 

A%t. 8 . O  O recurso para a relacao do districto, 
no caso e m  que a lei o concede, sera o de ~ g g r a v o  
de petieso, se ella tiver a sua sede na comarca, em 
que foi proferida a decisao recorrida; e s e r i  o de 
a g g m o  de instrutnento, setiver sua sede em outra 
coniarca. 

,$ 1." li inierposicao d'estes recursos deve ser 
requerida ao juiz que presidiu ao cortseltio de tutela, 
e tomada por t e m o  nos autcs dcntra de ~ P P S  d i a s  
conlados da pu'ulicacao. 

C, 2.' O juiz presidei~te iiegnr:i o recursct, se o 
recorwnfe n l o  s!mt:ir na sua p c t i ~ j o  cs f'ucdamen- 
tos dn  aggrnw- 

-41%. 9.'' Sln o reciirso interposto for de aggravo 
de peii<;So, n escrivao mandari iinmediatamrnte os 
autos com vista por tres dias contiouos ao recort.i- 
do, pnrn rcsi~ontler ao accravo. e pelo mesino pr:tsc 
ao cnwador dos orphaos, quc dir6 eni ultinio l u g a ~  
pelos mcnures, sxcepto sendo recorrente. 

$ -i>:?:>. 0 FSCP~VRQ, fi&!r r\s :ij-a:;::s 4% i./+ 

tos,  cobrasi os :iam e ns rc!nettrr:l,' sem ;iccor~.!an 
cox:p:ilsorio. h reiac50 com os cmoiiirnenins rcs;,e- 
(:tivos, sob pena de suspensao por tl:.z a trisl.? ( i i n s ,  
A irnportancia :!'estes erno!umeatos ser5 rtnir!,piie 
:#O esc~ivai: :!C! ac10 cnt qiie :ornar o rei-urso. NP- 
,pnndo-se o recorrente a prestal-os, julgar-se-ha de- 
w r t ~  o recurso. 

Art. 1Q." Se o recurso interpnotn fcr Ye aggrg- 

) o  de instrumento, o escrivao da r i  ~ k e a  doa autos 
ao r~correr?:~?, no r~co r r ido  e ao curador, a cada um 
d'ell:s por cinco horas, para apntarerri as pecas 
que drvc:ri ser copintlas no instroiiieuto, e (leve co- 
pi:tl-:rs em vitite e quatro Iioras, dando prefeieiicia a 
e s [ ~  rvrvi~3.  y .... : - A  r7.- 

u , i i G i , .  CSU de iifipiiisi!;ilidai!e no;i.ria o 
juiz poder6 1)rorog:ir este praso. 

Art. 12.O O eyi ivao dara depois vista do ins- 
trumento por tres dias a cada nina das partes, e ao 
curador, que d;r i  em ultimo lugar, nao sendo recor- 
rente. 

$ 1.O Em seguida o escrivao cobrara o proces- 
so, e o remeltcfa oficialmente, e sem dernora, pelo 
rorrera ao cuarcia-mor da relacao com os emoliomeni- 
tos respectivos, nos termos indicados na ultima par- 
te  do $ unico do artigo 9.' 

3 8.O As partes, que nao representarem os me- 
nores, podcrao ?esistir do recurso, tanto no juizo 
recorrido, como no juizo superior. 

Art. 1 2 . O  Todos es recursos, em que forem in- 
teressados menores pobres, serao escriptos eni pa- 
n ~ l  Y" '- s e ! ! ~  "z; n g r t m  L'-. -- . !I9 nrnroceg I'*"---" !\?.$ a!!ega- 
coes, que eaclnsivamrrite lires respeitarem. 

5 3.O Ros recursos, quc forem interpostos em 
proveito de iiieiiores pobres, iiao haver5 preparo, 
e serao t?xpcciidos official:neii\e, e julgados sem emo- 
lunientos alguns. 

dj 2.C Sao considerados menores pobres, para 
os effeitosdoc recursos, aquelles que forem interessa- 
dos nos inventarios, cujo valor nao excedrr a quati- 
tia de 3'l!O$%ll reis. 

5 3.OSe os recursos forem jnterpostos pelo cu- 
i;si:oi ifub ~ti;jj~:rjos, sei.g" esepi;,iijs el>i p p ~ " :  
seliad.~ 11; p;irle que respeitar nos menores, sejam 
ou oao pobres, e serao nxpedi~)os e julgatios na 
rcla(.ao, scin ~ircvio ~mg;rrrieoto de ernoluoit.ot0~. 

Art. 13.O Os recursos de aggravo de p::icao e 
de instruinento serao apreseiitati~,~, pelo guartiz- 
n16r. ao pwsiilente dn relaqao na primeira sessau;:e 
serao jii!gados pela forma prescripta iiri artigo 3.' 
e $ 3  .o 2 2."; de i: dc juiho de 5w3. 



5 1.' Os accordios da relacao n.es;e> recui- 
sos serao sempre fundamentados. 

•˜ $.O OS juizes do recurso condemnarao a par- 
te wncida lias custas, e esta condemnacao compre- 
Iienrlera os emoluinenios e respectivos sellos, nos 
recnrsos interpestos pelo ciirador dos orphaos, e*- 
cep!!? se es memres f n r m  pehres* 

Art. 1C.O Decidido o recurso, e contadas as cus- 
tas feitas no tribunal, serao os autos e n t r e p e s  oii 
remeiiidr~s oiuciaimenie aos respeeiivos escrivies do 
juizo d'oiidc subiram. 

W .I.* Os escrivaes do juizo recorrido, h g o  qiie 
receberem os autos do aggravo, devem fazel-os con- 
clusos ao juiz que presidiu ao consellio de tutela 
para mandar cumprir o accordao. 

•˜ 2.' Os escrivaes da comarca, em que a reia- 
c5o tiver a sua &de, cobrarao dos tutores, ou dos 
administradores dos bens dos menores, os emolu- 
mentos contados aos juizes superiores, eentregal-os- 
hao ao guarda-mor em quinze dias, com recibo da- 
do na margeiu da verba da conta, sob pena de sus- 
pensao ate a entrega, imposta pelo juiz do inven- 
tario. 

$ 3 . O  0 s  escrir%es das outras comarcas e 
dos juizes ordinarios cobrarao estes emolumentos, 
e remettel-os-hao em igiial praso, pelo seguro do 
correio, ao guarda mor da relacao. 

•˜ 4.' O guarda m6r mandara oficialmente re- 
cibo pelo correio aos escrivaes, que lhe fizerem a re- 
messa, e estes devera0 junta\-o aos autos em wnte 
dias, sob pena de suspencao imposta pelo juiz do in- 
veotario ate que o juntem. 

Artigo transitorio. Os recursos que se achareni 
i5 i n t ~ r p ~ p  -2s de~if i jes  de c~nse!hn de fnmi!is . -----. 
antes do dia em que o codigo civil con~ecar de  ter 
execucao, serao processados segundo a legislacao 
anterkor . 

Secretaria de estado dos negocios ecclesiasti- 
COS e de justica, em 12 de marco de 18o8.-Es- 
conde de Seabra. 

EAS 

REGULAMENTO 

Artigo 1.O As causas de separacao das pessoas 
e bens dos conjnces (artigos 1304.0 a 1508.0 do 
codigo eiviiJ serao processadas sem publicidade at6 
o julgamento. 

Art. 2.O O conjuge inuocenie fiiri nm re- 
querimento em diiplicado ao juiz de direito da co- 
marca do seu. domicilio, ou rcsidencia, no qual 
allegar? os factos que constituem as causas da 
separacao, e pedira ser authorisado a viver sepa- 
rado do outro conjuge; que se determinem os ali- 
mentos que Ilie devem ser prestados. se d'clles ca- 
recer; e .se resolva em quanto aos filhos menores 
a que parerer cnn~enien!~,  C C I ~ ~ - S P ~  rr nao 
accoraarem amigavelmente; e finalmente. que O 
outro conjuge seja citado para \ ir  fallar i causa 
na priineirn audimcia. 

•˜ 1.' Se este requerimento f6r feito pela mu- 
lher. poderi esta requerer ao mesmo tempo ser 
provisoriamente posta em deposito. 

5 2,' O conjuge que i~oso  designara no reque- 
rimento tres dos seus parentes mais pronimos, 



que, nu i0rnia d~ artigo i : 20G.o  do codigo civil, 
devem entrar na coiistiiuicao d s  conselho de fami- 
lia; e na falta d't!lles tres das pessoas, que tenham 
os requisiiits marcados no 5 1.0 do supracitado 
ar liga. 

$ 3.O -40 requerimento devem juntar-se os do- 
uumc:,!m cv:r.provatvrics. :p hvu:-er, e o PO! 43s 
tesremunlias, as qriaes nao passarao de cinco a 
cada facto. 

Art. &"Na primeira audiencia ser6 a ciiacao 
2cr::s:irla. c serao nssignadas duas autlieociac ao 
r.oiijuge tiemantlado, para contestar, e (lar-se-lhe- 
ha o ditplica:lo do requrrimento co:n as dcciara- 
coes seiicionndns do artigo antecedente; ficando 
os docutnentos no cartorio, onde poderao ser vis- 
tas e eanaiinados por elle ou por seu procura- 
dor. 

S uoico. A mulher demaudada poder& logo 
que seja citada, requerer ao juiz ser depositada 
provisoriamente. 

Art. 4 . u  0 conjuge deniaadacio apresentar6 na 
segunda andieneia a contestacao em cltii~licado, 
com os documentos que yuizer. e o rol das tes- 
teteniun!ias ate ao i;uniero de eirico a cada facto, 
e desigiiarh tambern trcs pss:ns,  quu tentiani os 
requisilos legaes para a cons:iiuicao do conselho 
de familia. 

•˜ 4:. O duplicado ser i  entrepie ao outro con- 
juge queixoso, nos termos do ariugo 3." 

S 2.' Se o eonjuge demandado for rcrel, ou 
for omisso e:n designar os tres vogaes, que derem 
entrar na forma-iio do conselho de familia, serao 
nomcados pclo juiz, ~bservanilo na nomeacao a 
4iu9osiCao Jg eif2Jo 2rtigo :o@j.o e C j.0 60 ,O* 
digo civil, par:. o que iiarera com escrupulo as 
i3forrnac;oes necessarias. 

Em seguida o juiz mandara intimar os con- 
juges, para dizerem soLre a formacao do conselho 
de familia dentro em vinte e quatro horas, conta- 
das da intimacao, e. se des t e  praso nao recusa- 
rem as pessoas designadas, entender-se-lia que ar 
cinrirnvlrn, e ficaT& 9 ccfis&hc ccn,sti!fii&o. -rr- -.--- 

5 1.' Se os conjuges recnsarem as pessoas 
ouma nomeadas para o conselho de frimilia, por ai, 

das causas mencionadas no  $ 3 . O  e 11 . '~  1.O e 2," 
do artigo 4:9G8." do codigo civil, deverari deduzir 
a recusa dentro em tres dias por iim requcriinen- 
to, com o qual juntarao os documentos comprova- 
livos e o roi das teslemunoas, que nao passario 
de tres a cads facto. 

E 8.(' O juiz mandara autoar o requerimento 
1'0' appensci, e que o oulro conjuge resporida enii 
vinte. e (pa iro  horas; e, se elie nao confessar a 
recusa, inqiiirira as testemunhas, o jnigal-a-ka em 
acto co:rtinuo. 

$ 3.0 Se a recusa for confessada, oa juigada 
prorau';i c procedente, as pessoas recoswlas serao 
sui~siituidas por outras nomeadas pelo eo!ljuge, que 
as Linlia nomeado; e, se elle as nao noiiicar, se- 
rao iionieadss pelo juiz de entre as pessoas que 
tiverem os requisitos que a lei exige, e ficar5 da- 
Gni:i>rume:;te eci?stit!!idc c c ~ ~ ~ ~ ! h ~  ar: fa!!!i!ja. 

% 4 . O  Os vog;ies que forem nomeAos em sub- 
stituicao, riao poder50 ser recusados, sdvo no 

- raso de incapackiaue provada in coniliasitii. 
Art. 6 . O  O juiz aesignara o dia e a hora, em 

que a cansa deve ser jiilgada no tribunal, rnedian- 
do sempre entre o despacho da designacao e o 
jplcamento o espaco de cinco a dez dias. 

5 iinico. As partes sera pemitt ido t i y  dos 
autos no cartorio os apontamentos que qtitzerem. 

Art. 7 . O  Os conjuges, os vogacs do conseiho 
de familia, e o ministerio publico devem cornpa- 
recer no tribunal no dia e na hora designada para 
o julgamento da causa, para o que serao intima- 

d o i  pessoalmente. 
•˜ iinico. A qualquer dos conjuges t5 permit- 

tido juntar, at6 ao dia do julgamento, os docu- 
mentos que tenham por Gm esclarecer aconselho 
d e  fainilia, os quaes serao lidos, e poderio ser 
examinados pelo outro conjuge em acto continuo. 

Art. 8." Se o conjuge queixoso nao compa- 
recer no dia do julgamento, sem ter motivo legi- 
timo que o escuse, lavrar-se-ha auto de nao com- 



pareciiiiento, o qual iniportara a desistencia da 
causa. 

5 1.0 Se o outro conjuce nao comparecer, sem 
ter igual motivo de escusa, julgar-se-ha a causa 5 
sua revelia. 

5 2 . O  Sao motivos legitimas d! escnsa os dc- 
signidos no artigo 173.O da novissima reforma J ii- 
dicial. 

~ r t  9 O S e  algum dos vogaes do consel;io de 
A-. v.  

familia nao comparecer no dia e na hora designa- 
da para o dia do julgamento, ou se faltar alguma 
das testemunhas, de que as partes nao prescindam, 
o juiz adiara a -causa por urna uoica vez, e assi- 
gnara oytro dia para ser julgada, que nao euce- 
dera a cinco dias. 

-4rt. 10.' Os vogaes do conselho de familia 
ou as testemunlias, que i120 comparecerem sem 
motivo legitimo que os escuse do comparecimen- 
to, incorrerao na pena do artigo 189.' do codico 
n ~ n n l  
r---->- 9 unico. O facultativo que Ihes passar certi- 
dao falsa incorreri nas penas do articca %24.O, n." 
i, e 3 uiiico 40 codigo peuai. 

Art. 11.' No dia do julgamento o juiz, o con- 
selho de familia e o ministerio publico, sem emi- 
tirem opiniao sobre a justica da causa, procura- 
rao por meios prudentes conciljar os conjuges, e, 
se o conseguirem, a conciiiacao sera lancada na 
acta, que sera assignada por todos, e o juiz julga- 
ra o processo improcedente, e somente os condem- 
nara nas cnstas. 

S 1.0 Se nao for possivel conciliar as partes, 
o juiz procedera ao iuquerito. das .testemunhas so- 
bre os factos aiiegados, seuao primeiramente in- 
quiridas as do conjuge queixoso; os depoimentos 
porem sdrriente se escreverao sobre os rendimen- 
tos para + o  arbitramento dos alimentos, sendo este 
necessario. 

Q 2: Os vogaes do conselho de familia e o 
ministerio publico podem fazer as testemunhas as 
perguntas, que julgarem necessarias para se escla- 
recerem. 

5 3.O As partes podem igualmente requerer, 
que se lhes faca alguma instancia, que ojuir  ad- 
mittira, se a pergunta nao for impertinente. 

Art. l2.0 Em seguida o juiz, o ministerig pu- 
blico, o escrivao e o conselho de familia recolher- 
se-hao a sala das conferencias, e o mesmo con- 
seiiio, tenaoem consideracao as provas, e ouvindo 
o ministerio publico, resolveri, como lhe dictar a 
consciencia. sobre a separacao e sobre os alimen- 
tos, pela furrna determinada nos n.OS 1.0 e 2.0 do 
artigo 1:207.a 

$ 1.O Tomadas estas resolucoes, serao ouvidos 
os conjuges sobre o cuidado e a guarda dos filhos, e, 
se nao se accordarem, o conselho de familia decidi- 
ra  o que deve observar-se a respeito d'elles. 

Q 5.' No caso da haver em ate nas resolucoes 
que sao da a t t r i b u i ~ b  do conselio de familia, o juiz 
decidira. 

Art. 13.O O escrivao f a d  logo os autos conclu- 
sos ao jniz, 0 qual e:n acto continuo homologara a s  
decisoes do conselho de Pamilia e o accordao dos 
conjuges, se o houver com relacao aos filhos, e con- 
demuari o ieueido nr;s eus:as sem m~!tu. 

Q unico. d sentenca sera intimada pessoalmen- 
t e  deutro em tres dias as partes, se nao estiverem 
presentes a ~mblicacao, as quaes poderao appellar 
d'ella para a relacao em igual praso, sdmente no  
caso em que o artigo 1:208.' do codigo civil con- 
cede o recurso, e a appellacao sera recebida no effei- 
to devolutivo. 

Art. 14." O requerimento para a separac50 e 
a sentenca serao annunciados pela fornia deterrnina- 
da no artigo 1:225.O do codigo civil. 

Q unico. A gazeta em que se iizer o annuncio, 
ou acopia dos editaes, com a certidao de  que foram 
e estiveram afixados por trinla dias, serao Juntas 
aos autos. 

Arti. 15.O A decisao do conselho de familia, 
homologada pelo juiz, servira de titulo executorio 
para o inventario e partilha dos bens entre os con- 
juges, na forma dos artigos k210.O e 1:211," do eo- 
a:-- -:--:I uisu r;lVlI .  



6; iinico. O inventario s e r i  dependeu& da cau- 
sa, em que foi julgada a separacao. 

.%rt. 16.OSe os coojiiges se reconciliarem, res- 
tskelecendo n ~<~&t!;ide colijugal, como permitte o 
artigo 1:218.' do codigo civil, j u n m l o  a concilia- 
c5o aos autos da sr.pni.acao, e o juiz julgal-a-lia nulia 
para todos os eiTeiios juridicos. 

•˜ unico. h cunciliacao e a sentenca, que  julgar 
niulla a separacao, ser50 annnnciadas pela tiirma dc- 
!ermigrdz fie nr[igc - 4 . O  d'eg?e dpcPe!n. 

Br t .  transitorio. As causas de separacao, que 
ja se scliarern peodenles no dia em que o codigo 
civil comecar de ter execucao, ser lo  processadas 
segundo a IegiciacSo anterior. 

3ccrekiria (!e estado dos negocios ecclesiasti- 
cos e de justica, em 12 de marco de 1568.--Viscon& 
de Seabra- 

(Diario de Lisboa n." 61 de 1868) 


