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ADVERTENOIA.

Encarregando-me de fazer a " Consolidação do pro
cesso criminal ", procurei atisfazer as clauzula' da
Instruções dadas com o Decreto de 6 de Novembro de
1.872, que acompanharam o Avizo de 28 de Março do
anno proximo passado:

Bem receio, que a minha diligencia não corre
ponda aos intuitos do Governo Imperial, quando incum
bio-me d'esse trabalho; incumbencia que aceitei tam
omente incitado pelo dezejo de corresponder á con

fiança em mim depozitada, e de prestar á minha patria
o fraco concurso de meos e forços no interes e de
melhorar o regimen do nos o proce so criminal, endo
ene exposto em um conjunto, ou corpo, onde facil
mente se podessem notÇtr as dispozições inconveniente,
e as lacunas d'essa parte, aliás importantissima, da
nossa legislação.

Compilando as dispozições vigentes da nossas leis
relativas ao processo criminal, cuidei em conservar a
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pro-prias palavras do legislador, e a integridade dos
artigos, quando a necessidade do metodo não me forçou
a destacar as suas partes, ou quando o testo não estava
modificado em seo sentido por dispozições posteriores;
pois entendi, que assim não perderia a compilação
em autoridade com a modificação da fraze, ou com a
mutilação do artigo.

§

Na dispozição das materias, não sei, si acertei;
endo o meo intento ser claro, e coordenar as dispo

zições legaes, de maneira tal que acerca de cada
funcionaria fosse facil conhecer as suas condições de
existencia, e os seos atributos, .e de cada acto do pro
cesso se conhecesse a marxa e o termo em todos os
juizos e instancias.

Por isso quando tratei do pessoal, reuni tudo quanto
dizia respeito ás condIções de sua existencia, isto é, a
sua nomeação, substituiçãO, impedimentos, vantagens,
e prerogativas, considerando o funcionario em sua exis
tencia legal, independente do exercicio das suas atri
buições.

Considerei o funcionaria judicial:
1.o Na sua creação :
2.0 Na aplicação pratica dos seos atributos.
Assim separadamente tratei do agente e da ação,

destinguindo a autoridade e o processo.

§

Tratando de cada um dos assuntos indicados nas
Instruções referidas, tive necessídade de subdividir os

(
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capitulos por secções, acommodando a esses assuntos
algumas dispozições correlativas mais ou menos pro
rimas; porque si seguisse o rigor dos titulos aprezen
tados, teria de omilir materias, cujo conhecimento
importa ao processo criminal.

Preferi incluir essas materias, embora 'não pareçam,
á primeira vista, naturalmente filiadas ao assunto, do '
que deixaI-as em silencio.

§

Â. nossa legislação, posterior ao Codigo do processo
criminal, mutilou o sistema d'essa lei: estatuindo varias
dispozições, que, tendo por fim melhorar as normas
do processo criminal, todavia não eram ditadas pelo
mesmo espirito de' sistema, que dominára na confecção
d'aquelle codigo: daqui procedeo a falta de melodo,
ou antes a incongruencia n'essa parte da nossa legis
lação.

Foi precizo pois, seguindo as Instruções, que re
cebi, adotar um melodo; e o fiz subordinando aos ti
tulos e capitulos indicados n'ellas as materias, que mais
connexão com elles ofereciam, já pela natureza dos
actos, já pelo seguimento da marxa do processo.

Talvez seja objeto de critica a exi tencia de lacu
nas na prezente compilação, quando deveria ella conter
uma norma completa .do proces o criminal.

Si por ventura a alguem ocoiTer esta censura,
cumpre lembrar, que não fui incumbid~ de aprezentar
um plano de reforma do processo criminal brazileiro,

•
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mas apenas d~ coligir as regras, que axavam-se estabe
lecidas na legislação vigente; por isso não me cabia
suprir faltas, assim corno não me competia alterar as
normas existentes..

Formulei o nosso processo criminal tal qual o
axei na legislação patria; não acre centando, nem di
minuindo couza alguma.

N'isto parece-me, que deveria estar o merecimento
de similhante trabalho, cujo fim é patentear o que
temos de bom, e o que temos de máo, o que temos
de sup:~rtluo, e o que temos de o.misso.

Foi este o pensamento do ll;lgislador, quando pro
mulgou a lei de 20 de Setembro de 1871, na qual
mandou, que o Governo « faria consolidar todas as
dispozições legislativas e regulamentares do processo
civil e criminal. })

Como membro da commissão encarregada de exa
minar os projetas. de reforma judiciaria existentes na
camara temporaria· em 1870, lemb~ei a inserção d'esta
dispozição no projeto aprezentado pela mesma com
missão, e convertido na citada lei; porque eu enten
dia, que precizavamos de uma reforma mais ampla
do que aquella que se pretendia fazer, e que para
essa reforma cumpria ter o exacto conhecimento do
estado da respectiva legislação.

Feita a consolidação, e autorizada por decreto
como regulamento do poder executivo, a administra
ção da justiça lucraria pela maior facilidade de
aplicação. uas regras existentes; a conveniencia da
alteração dos pontos reformaveis .se revelaria com mais
clareza; e um pensamento uniforme ditaria então a
reforma.
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§

Qualquer reflexão sobre as normas reguladoras
do nosso processo criminal faz conhecidas as lacunas,
que cumpre suprir para evitar o arbitrio dos juize~,

assim como demonstra a desnecessidade de diversas
formas de processos especiaes, estabelecidas sem van
tagem da justiça.

Em vez de crearem-se regras diversas para o pro-
~ cesso de infração de posturas, para o de crimes po

liciaes, para os dos crimes da lei de .:. de julho de
1850, etc. porque não' firmamos regras geraes, e uma
s6 formula com a simples diferença do prazos mais ou
menos amplo , segundo a natureza e gravidade do delito ~

Cumpre simplificar em muitos pontos o processo
criminal; mas para conseguirmos essa simplificação,
e a necessaria regularidade é indispeosavel revizão do
Cudigo criminal, onde devem os harmonizar- e toda
a penalidade. com a supressão explicita de certas dis
pozições civis, já anomalas por coativas da liberdade
do cidadão, e incluir varias dispozições penae, pro
mulgadas posteriormente á anção do mesmo cúdigo.

rge reformar a parte relativa aos crimes de respon
sabilidade para dar-lhe maior precizão, e mais aplica
bilidade sem arbítrio do julgador..

A multiplicidade de hipotezes mal definida, ocu
zionam a facilidade de agravar ou abrandar a pena
pela facilidade de variar a classificação do delito.

No codigo penal ha dispozições meramente de
.processo, e nas actuaes leis do processo ha dispoziçóe
meramente penaes.

A' cauza publica convem uma legislação harmo
nica, simples, e completa.

•
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Feita assim a revizão do codígo penal, melhor
mente se organizará o processo de acordo com as
dispozições criminaes, conhecidas e fixadas as suas
hipotezes .

O processo tem por fim realizar a lei penal: a
constituição do processo pois deve ser feita em vista
das bipotezes d'essa mesma lei.

§

O nosso processo criminal é defeituozo já por for
mulas excuzadas, e já. por se resentir da falta de ~ma

linguagem tecnica, e congruentp..
O emprego de frazes de duplo ou indeterminado

sentido, tão largamente uzado na nossa legislação, é
um perigo para a execução .da vontade do legislador,
um motivo de arbítrio para os juizes~ e uma ocazião
de questões dificeis; o que tudo evitaria uma redação
cuidadoza e clara da lei..

Esta vantagem porém sómenle obteremos, quando
um só pensamento, um só metodo, e um só sistema
realizarem a. reforma, de qri~ carecemos.

Ernquanto executarmos reformas parciaes, exigidas
por circunst:ll1cias do momento, éi. que se busca, pro
ver, sem atenção ao sistema dos diversos ramos da
legislação patria, teeernos a antinomia das dispozições,
e a c<1nfuzão da linguagem, como até aqui nos tem
sucedido.

Assim surgem constantemente duvidas pelo empre
go da fraze "crimes policiaes" ora em um sentido,
ora em outrQ. O codigo penal 8. emprega exprimindo
a na.tureza do crime; as leis do processo a p.mpregam,
exprimindo a idéa de alçada ou competencia.
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A. redação confuza de alguns artigos de lei suscita
questões gravissimas. Assim sucede com a duvida re
lativa aos dous terços dos votos do conselho de sentença
no Juri para constituir e firmar decizão.

A ambiguidade das palavras, e a diversidade de
sentidos é frequentissima nas nossas leis do processo
criminal. Assim eIlas uzam da expressão ({Crime com
mum)} em contrapozição a « crime de responsabilidade. »

No entretanto esta mesma expressão, deixando a
amplitude, que tem n'essa contrapozição, muitas vezes
retringe-se aos crimes da competencia do Juri, excluindo
os crimes julgados nos juizos de direito com apelação
para os tribunaes superiores, e ps crimes da exeluziva
competencia dos juizes inferiores.

Indico apenas para exemplo estes seminarios de
questões, e de arbitrio.

Isto confunde as noções do direito, e dificulta a
exacta inteligencia do pensamento do legislador; con
stitue portanto um obice á boa administração da justiça.

Não era debalde, que os antigos definiam nos seus
codigos os termos juridicos de maior alcance; nem é
sem razão, que hoje os lnglezes cuidadozamente fazem
preceder as suas leis mais importantes de uma tecno
logia juridica especial.

Si não convem formar um dicionario legal, con
vem todavia ·manter nas leis certa uniformidade de ex
pressão, que firma e define o sentido da lei, e esclarece
o criterio do lilxecutor.

§

o estudo refletido das nossas leis do processo mos
tra-nos, que elle consagra principios liberaes, e sãos,..
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mas que encerra vicios, que necessitam de remedlO,
taes corno:

1. o À profuzão de dispozições, que ora repetem o
direito já creado, ora obscurecem anteriores dispozições
clarissimas ;

2. o À desnecessidade de formulas, que, embaraçando
a mana do processo, ocazionam duvidas, e motivam
nulidades excllzadas;

3. o A auzencia de metodo nas dispozições, que di
ficultam a sua comprehellsão ;

4. o A fal ta de clareza na r dação dos preceitos, que
gera a incerteza do direito;

5. o A multiplicid~de das jurisdiçõe , que desprotege
o cidadão acuzado, ar~ancando-o de seos pares.

Todos estes vicios originam-se do modo, por que o
nosso proce:>so se ha organizado: obra de diverso le
gisladores e diversas ocaziões, não tem unidade de
idéa, nem rigor logico na dedução das regras.

Temos legislado {Jara estabelecer, ou reformar partes
do processo; não legislamo ainda para fazer um co··
digo do processo em todos os juizos e insta ncias.

Era inevitavel pois, que o rezultado fosse o que
temos: legislação contraditoria, falta de clareza, xeia de
omissões, e repleta de su pertluidades.

Oxalá, que, o Governo Imperial, submetendo ao
criterio de esclarecidos estadistas o imperfeito trabalho,
que aprezento, e que apenas pode considerar-se um
ensaio para a «Consolidação do processo criminal )},
consiga dotar o paiz com uma boa lei do processo
criminal.

Para isso é indispensavel :
1. o Que se descriminem as jurisdições, estabelecen

do~as em seus principios constitucionaes, com supressão
f
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das competencias especiaes, salvas as de privilegio em
razão dos cargos publicos;

2: Que aos tribunaes de segunda instancia se dê
circunscrição provincial, e se restitua a sua integridade
jurisdicional para todas as cauzas, deixando-se de mu
tilaI-os em secção para certos julgamentos;

3.· Que simplifique-se o processo, dando-se-Ihe me
todo e clareza para evitar o arbitrio, e garantir o ci
dadão.

Eis os votos, que faço no dezempenho da incum
beucia, com que fui honrado, devendo-se-me relevar
a imperfeição do trabalho, por que fiz n'esse tenta
meu quanto coube em minhas forças: Quod 'potui, {eei;
{aciant meliom potentes.

Rio 30 de Agosto 1874.

• . .
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OBSERVAÇÕES.

1.·

Depois de concluído, e entregue ao Governo Imperial esta « Consoli
dação do processo criminal,» apareceram alguns actos legislativos e regu
lamentares, que alteraram varias dispozições recopiladas n'este trabalho.

Cumpria põr a consolidação em dia; por isso faço a preze~te publicação,
contendo as alterações havidas desde Agosto de' 1874 para cá.

2.-

Observando que se ha notado a ortografia adotada n'este trabalho, e
parecendo-me, que a critica não destr6e os fundamentos da sua adoção,
porque em favor da ortografia uzual apenas p6de alegar-se o costume,
julgo dever consignar aquí a observação, que já fiz em outro escrito pu
blicado com preterição d'esse sistema ortografico de uzo, mas não de razão.

Eis a observação:
Este trabalho vae impresso com a' ortogl'afia, com que costumo escrever.

Sei, que cauzará reparo.
Conhecem todos, que não temos regras ortograficas invariaveis; cada

qual adota um sistema. ora seguindo o rigor etimologico, ora aceitando a
praxe tlZllal.

Na variedade dos sistemas pareceo-me sempre melhor o mais simples;
por isso escrevo com a ortografia fonica, ou natural, na qual empregam-se
tam somente os caracteres necessarios para reprezentar os sons, com que
formalizamos a palavra.

O ortografia etimologica constitue uma siencia de ninharia, que bem
pode ser excuzada.

Para os dontos ella não ensina novidade, porque elles conhecem a
origem e derivação das palavras; para os iliteratos constitue apenas uma
dificuldade, sobrecan:egando-lhes a memoria sem acrescentar clareza nas
idéas, que as palavras figuram.

, Saber si uma palavra deve escrever-se com letras dobradas ou sem
duplicaI-as, é exercicio esteril da memoria. D'ahi se não colhe proveito;
pelo contrario, a escritura com sinaes duplices tem as segnintes incon
veniencias de intuição:

1.° Cria uma siencia superfiua;
2.° Consome tempo com a figuração de caracteres inuteis;
3.0 Ocupa maior espaço sem necessidade.
Aos lexicons fique rezervada a tarefa de memorar a etimologia das pa

lavras, conservando as orígens ou ,-aizes ao lado das palavras vernaculas.
A ortografia tem por tim consignar no papel, marmore, ou bronze os

sons, de que as palavras se compõem: a escritura fonica satisfaz cabal
mente este fim: d'ella por tanto convem uzar, como mais facil e singela.

T. ALENC-lR A1uRIPE •

•
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~ON~OLIDA~ÃO DO PRO~E~~O ~RIMINAL.

PARTE PRIMEIRA.
DA ORGA~ IZAÇÃO JUDICIARIA.

TITULO I.

DO TERRITORIO_

CAPITULO I.

Da di vizão terri toria!.

SECÇÃO I.

DA NATUREZA E ESPECIES DA DlVIZÃO.

1l..·t. :1.. O territorio do Imperio, para a adminis-
tração da justiça criminal, considera-se':

1. o Emquanto á judicatura;
2. 0 Emquanto á policia judiciaria.
§ 1. Emquanto á judicatura o Imperio forma para

o Supremo Tribunal de Justiça um só distrito, (Const.
art. 163), o qual divide-se em :

1.· Distritos de Relação;
2. o Comarcas;
3.· Conselhos de jurados;
4.· Termos;
5. o Distritos especiaes;

2
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6. o Distritos de paz;
§ 2. Emquanto á policia judiciaria divide-se em:
1. o Xefaturas de Policia,
2.0 Delegacias;
-3. o Subdelegacias;
4.0 Quarteirões. (Cod. pr.; L. 3 Dez. 184'1; L 20

Set. 1871)
§ 3. Os distritos das Relações subdividem-se em

comarcas, estas em conselhos de jurados, e em termos,
e estes em distritos especiaes e distritos .de paz. (C.
pr. arts. 1, 7; D. 22 Nov. 1871 arts. 2, 6 § 4)

§ 4. As comarcas especiaes subdividem-se em dis
tritos especiaes. (D. cit. art. 2)

§ 5. Emquanto á administração policial, o Imperio
divide-se em xefaturas de policia; estas em delegacias;
estas em subdelegacias; estas em quarteirões. (L. 3 Dez.
1841 art. 1; R. 3 t Jan. 1842 art. 62 § 3)

AI·t. ~. Si o bem publico o exigir, conhecida a
conveniencia de nova divizão jurisdicional, procedel~

se-ha a ena. (A. 22 Nov. 1833)

SECÇÃO II.

DOS DISTRITOS DAS RELAÇÕES.

AI-t. a. Ha 11 distritos de Relação, comprehen
dendo .cada um os territorios seguintes:

1.0 Do Pará e Amazonas, com séde na cidade de
Belém; ,

2. o Do Maranhão, e Piauhi ;
3. 0 Do Ceará, e Rio grande do Norte;
4.0 De Pernambuco, Parahiba, e Alagoas;
5.0 Da Bahia, e Sergipe;
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6.° Do municipio neutro, Rio de Janeiro, e Espirita
Santo;

7.° De São Paulo, e Paraná;
8.° Do Rio grande do Sul, e Santa Catarina;
9.' De Minas;
10.° De Mato-grosso;
11.° De Goiaz. (Alvs. 7 Mar. 1609, 12 Selo 1652,

13 Out. 1751; Rez. 23 Ag. 1811; Alvs. 13 de Mai.
1812, 6 Fev. 1821. ; L. 6 de Ag. 1873 art. 1 § 1)

§ 1. O t.erritorio que fór desmembrado de uma pro
vincia e annexado a outra, pertencerá ao distrito da
Relação desta. (D. 2 ~hi. 1814 art. 2)

§ 2. Quando axarem-se comprehendidos em mais
de um distrito de Relação os territorios desmembrados
de diversas provincias para constituirem nova provin
cia, ficarão pertencendo ao distrito dezignado na lei
GIue a crear. (D. cit. art. 3)

§ 3. a falta desta dezignação o Governo a fará
provizoriamente por de,creto, atendendo á maior com
modidade dos povos. (D. cito art. 3)

§ 4. São sédes de Relação.:
1.° A cidade de Belém no distrito do Pará e Ama

zonas;
2. o A de São Luiz no distrito do 1aranbão e

Piauhi; .
3.0 A cidade da Fortaleza no di trito do Ceará e

Rio grande do Norte;
4.0 A cidade do Recife no distrIto de Pernambuco,

Parahiba, e Alagoas;
5.0 A cidade do Salvador no' distrito da Babia e

Sergipe;
6.0 A côrte no distrito do muni-cipio neutro, Rio

de Janeiro, ~ Espirito Santo;
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7.0 Á cidade de São Paulo no distrito de São
P/lUlo :

8. o A cidade de Porto alegre no distrito de Rio
grande do Sul e Santa Catarina;

9. o Á cidade de Ouro preto no distrito de Minas;
10. 0 Á cidade de Cuiabá no distrito de Mato-grosso;
H.o A cidade de Goiaz no distrito de Goiaz. (D.

cito art. 4; L. 6 Ag. 1873 ãrt. 1 § 1)

SECÇÃO III.

DAS COi\1ARCAS.

AI-i. LI. As COIQarcas são ~geraes e especiaes. (L.
20 Set. 1871 art. 1; D. 22 Nov. 1871 art. 1)

§ 1. São com;\rcas especiacs aqueUas em que axam
se as sédes das Relações, e as de um só termo a estas
ligadas por tãa facil communicação, que no mesmo
dí'a se possa ir e voltar. (L. e D. cit.)

§ 2. São comarcas geraes todas: as mais. (L. e D.
cit.)

§ 3. Serão por decreto imperial declaradas espe
ciaes as comarcas, que já reunem as mencionadas con
dições: procedendo-se do m~smo modo com as que de
futuro as adquirirem p.elo melhoramento da viação pu
blica e regularidade das communicações. (L. e D. cit.)

§ 4. São comarcas especiaes as seguintes:
Belém;
São 1uiz ;
Fortaleza;
Recife;
Olinda;
Iguarassú;

r
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Jaboatão;
Salvador;
Côrte;

icteroi;
São Paulo;
Porto alegre;
Ouro preto; .
Cuiabá ;
Goiaz. (L . .20 Set.18i1 art. 1; D. n. 4826 de

Nov. 1871 art. 1; D. 10 Ju1. 1872; L. 6 Ag. 1873
art. 1; D. 7 ovo 1873 art_ 1,2, 5; D. 16 Mai. 1874
art. 1)

Ar-t. Õ. As comarcas fio di vididas em tres classes,
a saber: .de primeira segunda e terceira en(rancia,
sem que por i o se con'iderem de maior ou menor
graduação. (L. 28 Jun. 1850 art. 1.; O.. 30 de .)u1.
1850 ad. 7) .

§ 1. A cla sificaç.ão é feita pelo Governo quando
por lei lhe ~ commetida esta incumbencia, não po
dendo a classificação, uma vez feita, ser alterada siuão
por acto legí latívo. (L. cito ; L. 2·0 et. 1871 art. 29 § 4)

§ 2. As comarcas novamente creada serão encor
paradas pelo Gov~rno á classe, que p~recer mais pro
pria. (L. 28 Jun. 1850 art 1)

§ 3. Será dezignada pelo' Prezidentes de pro,incia
com aprovação do Governo a vila ou cidade principal
da comarca para séde do Juiz de Direito e do Pro
motor publico. (D. 22 Nov. 1871 flrt. 85)

§ 4. Só se coo idera instalada uma comarca de-o
pois que o Juiz de Direito houver pre tado juramento
e entrado no exercício das suas funçãe; e for mar
cado por decreto o ordenado do Promotor publico. (A.
10 Mai. 18(2)
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SECÇÃO 1-.

DOS CONSELHOS DE. JURADOS.

r

AI't. G. Em cada termo em que se apurar de 50
Jurados para cima, haverá um conselho do Juri. (C. pr.
art. 5)

§1. Quando se não apurar esse numero, reunir
se-ào dous e mais termos para formar um só con elho
do Juri. (C. pr. art. 7; L. 3 Dez. U~41 art. 31; R.
31 Jan. 1842 art. 223)

§ 2, Neste ultimo cazo os Prezidentes de provincia
dezignarão o lugar, em que o mesmo conselho e a
junta revizora deverão reunir-se. (L. ciL art. 31; R.
cito al't. 223)

SECÇÃO V.

DOS TER~fOS .

."-II't. ,.. O municipio, que tiver uma extensão e
população regular, formará. um termo. (L.3 Dez. 1841
art. 20; R.' 31 Jan. 1842 art. 31)

§ 1. Os municipios, que fOl:em pequenos, e que
tiverem pouca populâção, e os que não produzirem
50 Jurado poderão ser reunidos sob a jurisdição de
um só Juiz municipal. (R. 31 Jan. 1842 art. 32)

§ 2. Podem reunir-se mais de tres municipios.
(D. 24 Nov, 1849)

§ 3. Embora seja creado um municipio, não póde
existir nelle juizo municipal sem decreto imperial, que
-o institua. (A. 3 !VIar. 1859)

r

:
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SECÇIO

DOS DISTRiTOS ESPECIAES.

AI't. S. As comarcas especiaes dividem-se em dis
tritos especiaes, conforme marcar o Governo na côrte,
e os Prezidentes nas provincias. (L. 20 Set. 1871 art. 29
§ 3; D. 22 Nov. 1871 art. 2)

§ 1. O termo da jurisdição do Juiz municipal
(o municipio) divide-se em tres distritos especiaes,
dezignando-se a cada Juiz suplente um delles, em que
de preferencia terá exercicio. (D. cito art. .6 § 4)

§ 2. Estes distritos não podem ser alterados du
rante o exercicio dos respetivos Juizes suplentes,

. salvo si houver aumento ou diminuição de territorio.
(D. cit. art. 6 § 4)

SECÇÃO VIL

DA CIRCUNSCRIÇÃO POLICIAL.

AI't. 9. O municipio neutro, e cada provincia, cons
titue uma xefatura de policia. (L. 3 Dez. 1841 art. 1 ;
R. 31 Jan. 1842 art. 9)

§ 1. No dito municipio haverá tantas delegacia e
subdelegacias quantas o Governo, sob informação do
Xéfe de Pôlicia, julgar conveniente crear. (L. cit. art. 1;
R. cito art. 6)

§ 2. Nas provincias haverá uma delegacia em cada
termo, e tantas subdelegacias quantas os Prezidentes
das Jl1.esmas provincias, sob informação' dos respetivos
X~fes de Policia, julgarem necessarias. (L. cit. art. 1;
R. cit. art. 6)

•
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§ 3. Nos termos reunidos sob 'a jurisdiç&o de um
Juiz municipal haverá uma só delegacia. (R. cit. art. 8)

§ 4. Nos termos das grandes cidades Bahia, Re··
cife, etc., poderá haver mais de uma delegacia creada
pelo Prezidente da ·provincia. (R. cit. art. 9)

§ 5. Haverá por via de regra uma subdelegacia em
cada distrito de paz, quando for mui populozo ou
muito extenso, e houverem nelles pessoas idoneas para
exercer esse, e os outros cargos publicos. (R. cito art. 7)

§ 6. o Os distritos de paz serão divididos em quar
teirões, cada um dos quaes deverá conter pelo. menos
25 cazas habitadas. (e. pr. art. 12 § 8, R. cito art. 63
§ 3)

CAPITULO II.

Da coxnpetencia para a divizào territorial.

AI't. :1.0. São Cl"eados na ordem judi~iaria:

1. o Os distritos das Relações pelo poder legislativo
geral; (Con'sL art. 15 §§ 7, 16, al't. 158)

2. o As comarcas pelas Assembléas provínciaes; (L.
12 Ag. 1834 art. 10 § 1)

3. o Os conselbos de Jurados pelo Governo; (L. 3
Dez. 1841 arts. 20 e 31)

4. o Os municipios, que servem de baze á insti
tuição dos termos, pelas mesmas Assembléas provm
ciaes; (L. 12 Ag. 1834 art. 10 § 1)

5. 0 Os distritos especiaes na côrte pelo GOverno, e
nas províncias pelos Prezidentes; (L, 20 Set. 1871 art. 29
§ 3; D. 22 Nov. 1871 art. 6 § 4)

6.0 Os distritos de paz pelas Assembléas provm
elaes. (L. 12 Ag. 1834 art. -10 § 1)
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AI-t. :1.:1.. São· creados na ordem policial:
1. o As xefaturas de policia pelo poder legislativo

geral; (Const. art. 15 §§ 8, 16.)
2. o l\s delegacias e subdelegacias pelo Governo na

côrte e pelos Prezidentes nas provincias; (L. 3 Dez.
1841 art. 1; R. 31 Jan. 1842 arLs. 6, 7)

3. 0 Os quarteirões pelos Subdelegados de Policia.
(e. pr. art. 1.:.. § 8; L. 3 Dez. 184.1 art. 6 ; R. 31 Jan.
1842 art. 63 § 3)

Apt. t.~. O municipio neutro depende do po~er

legislativo geral e do Governo, competentes para regular
a sua divizão territorial judiciaria e policial, por estar
fóra da autoridade da Assembléa provincial. (L. 12 A.g.
1834 art. 1)

TITULO II...

DO PESSOAL.

CAPITULO I.

Das autoridacles críxninaes.

AI"t. :1.3. As autoridades encarregadas da admi-
nistração da. justiça criminal são:

1. o Os Juizes de Paz nos seus distriLos;
2. o Os Juizes mu~licipaes nos termos;
3. o Os Juizes suplentes nos distritos especiae~ ;
4." Os Juizes de Direito nas comarcas especiaes e

geraes ;
5. o Os Juizes substitu tos nas comarcas especiaes;
6. o Os Juizes suplentes dos Juizes substitutos nas

comarcas especiaes;
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7.° Os Auditores de Marinha, onde os houver crea-

dos "
8. ° Os Xefes de Policia na côrte e nas provincias;
9.° Os Delegados de Policia nos seus termos; .
10.° Os Subdelegados de Policia nos seus distritos;
11.° O Juri nos conselhos;
12. ° As Relações e seus Prezidentes nos distritos

destas;
13.° O Supremo Tribunal de Justiça e seu Prezi

dente em todo o Imperio. (Const. arts. 151, 158, 163;
L. 18 Set. 1828; C. pr.; L. 3 Dez. 1841)

AI,t. :I". Tambem têm jurisdição criminal:
LoAs Assembléas provinciaes;
2.° A Camara dos Deputados;
3. ° O Senado;
4. ° As autoridades militares. (Const. arts. 27, 28,

38, 47 §§ 1, 2-; L. 12. Ag. 1834 art. 11 §§ 6, 7; C.
pr. art. 8)

CAPITULO II.

Dos funcionarios auxiliares das autoridades
crixninaes,-

Art. :1.5. São funcionarios auxiliares da autoridade
criminal:

1.° Os Inspectores de quarteirão nos respetivos
quarteirões;

2. ° Os Oficiaes de justiça nos distritos e nos termos;
3. o Os Carcereirl'Js nas prizões;
4. o Os Escrivães 'nos distritos, nos termos e nas co

marcas;
5.' Os Porteiros nos' auditorios, e nos tribunaes;

r
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6.· Os Distribuidores no seu JUIZO;

7.° Os Contadores ante os juizes do termo;
8. o Os Secretarias das Relações perante estas;
9.° O Secretario do Supremo Tribunal de Justiça

perante este;
10. o Os Promotores publicas nas comarcas;
11.° Os Adjuntos dos Promotores publicas nos ter-

mos; .
12.° Os Promotores da Justiça nos distritos das Re

lações;
13.° O Procurador da Corôa e Soberania Nacional,

como Promo~or da Justiça, no Imperio. (Const. arf.. 48;
L. 18 SeL 1828; R. 3 Jan. 1883; C. pr.; L 3 Dez. 1841;
L. 20 Set. 187'1; ·D. '2 l\1ai. 1874; Ord. L. 1 tit. 1)

AI't. :tO. Par ao expediente de cada Relação, além
do Secretario, ha':

1.° Amanuenses;
2.° Continuas;
3.° Ofi:ciaes de ju tiça. (11. 3 Jan. 1833 art. 75;

D. 6 Nov. 18i3 art. 1, 2, 3)
§ 1. a Secretaria da Helação da côrte serverp

dou Amanuenses, dou Continuos, dous Oficiae de
ju tiça, e um Porteiro. (D. 6 de Nov. 1873 aft. 1;
A. 14 Kov. 18.56; A. '13 Ag. 1872)

§ 2. Nas Secretarias das demais Relaçõe, excepto
as de Cuiabá, e Goiaz, servem um Amanuense, dou
Continuas, funcionando um como· Porteiro, e dous Ofi·
ciaes de justiça. (D. cito al't. 2)

§ 3. Nas Secretarias das Relações de Cuiabá e
Goiaz servem um Continuo com exercicio de Porteiro,
e dous Oficiaes de justiça. (D. cito art. 3)

§ 4. Para o expediente do Supremo Tribunal de
Justiça, além do Secretario, ha:
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1. o Um Oficial da Secretaria;
2. o Dous Continuas;
3. 0 Dous Amanuenses;
4,· Um Porteiro. (L. 18 SeI.. 1828 art. 40; D. 29

Sel. 1870)
lia-t. :1.,. Tambem auxiliam a autoridade criminal:
~. o Os peritos com seus laudos;
2. 0 Os advogados com o patrocinio elas cauzas;
3. e O cidadão, já como parle ofendida, já como

m~mbro da sociedade. (C. pr. arls. 73, 74, 136, 322 ;
Consto arls. 157, 179 § 30)

CAPITULO III.

Da no:rneaçao. condições de exercicio. e
substitUiÇão das autoridades cri:rninaes.

SECÇÃO 1.

DA NOMEAÇÃO DO JU1Z DE PAZ

AI-t. 1!.S. Haverá em cada distrito de paz um Juiz
de Paz. (COllSt. art. '162; C. pr. art. 4)

§ 1. Os Juizes de Paz são nomead08 por eleiçãO
popular de 4 em 4. annos no dia 1. o de Julho. (Const.
art. 162; L. 19 Ag. 18116 art. 92)

~ 2. 'Podem ser ~leito Juizes de Paz lodos os cida
dãos que podem. ser eleitores, com tanlo que tenham
rezidencia por mais de 2 annos no distrito, a que
pertencer a eleição, e saibam ler e escrever. (L. 19
Àg. 1846 art. 99; L. 1.2 Out. 18i5 art. 2 § 27;
A. 27 Ju1. 1850; A. 23 Uai. 1860; A. 11 Fev. 1861)

§ 3. Podem ser reeleitos. (C. pr. art. 11)
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§ 4.. São Juizes de Paz os 4 eidadãos mais vota
dos na respetiva eleição, cada um dos quaes servirá
um anno, precedendo sempre aos outros aquelle que
tiver maior numero de votos. (C. pr. art. 10)

§ 5. Quando alguns dos 4 cidadãos mais votados
que hão de ser Juizes de Paz, falecer, ou for escuzo,
ou no cazo de serem todos impedidos, aCamara
municipal juramentará outro mais votado, de sorte

.que haja sempre 4 juramentados. (A. 13 Dez. 1832;
A. 12 Jun. 1835; A. 13 Jul. 1843)

AI't. 11.9. O Juiz de Direito é o funciona rio com
pelente para conhecer da validade ou nulidade da
eleição dos Juizes de Péiz; mas não poderá fazeI-o
sinão por via de reclamação. (L. 12 Out. 1875 art. 2
§ 29; D. 12 Jan. 1876 arl. 445)

§ 1. Esta reclamação será apresentada dentro de
30 dias cont.ados do dia da apuração dos votos feita
pela Camara municipal. (L. cito art. 2 §§ 29, 30;
D. cito art. 135)

§ 2. .Do despaxo pelo qual for aprovada a eleição
so haverá recurso volunlario interposto dentro de 30
dias contados da publicação do edital do mesmo despaxo,
por qualquer cidadão votante do municipio. (L. cil.
art. 2 § 30; D. cil. art. 149)

§ 3. Do despaxo, porém, que annular a eleição,
haverá recurso necessario com efeito suspensivo, para
a Relação do distrito, além do recurso, que a qual
quer cidadão é licito interpor. (L. cil. art, 2 § 30;
D. cil. ar~. 149)

§ 4. Quer o recurso voluntario, quer o recurso
necessario será interposto. para a Relação do distrito,
que o dicidirá definitiva e irrevogavelmente. (L. cito
art. 2 § 31 ; D. cito art. 151)
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SECÇÃO II.

DO EXERCICIO E EXCUZA DOS .JUIZES DE PAZ.

_"-l't. ~O. Para que OS Juizes de Paz entrem em
exercicio, cumpre ter titulo, que lhes é dado gratuita
mente:

1. o Pela Camara municipal, quando no mumclplo
se comprehender mais de uma parochia;

2.0 Pela ~Ieza parochial, quando o municipio constar
de uma s6 parochia. (C. pr. art. ; L. 12 OuL 1875
ado 2 §§ 28, 29; D. t2 Jan. 1876 art. 138)

§ 1. Esses titulos ou diplomas constarão de uma
copia autentica da acta da apuração dos votos. (L.
ciL; 'D. cit)

§ 2. Os diplomas serão expedidos com oficios,
pelos guaes se convidarão os cidadãos eleitos Juizes
de Paz para prestar juramento, e tomar pos e do
cargo no dia 7 de Janeiro perante a Camara munici
pal. (D. cil. art. l39)

§ 3. Os Juizes de Paz não podem servir uem mais
um dia além do seu anno, e isto ainda quando hajam
tomado posse em dia posterior áquelle em que o mesmo
anno devera começar. (A. 29 Jan. 1834)

§ 4. O Juiz de Paz xamado para substituir a ou
tro mais votado,. que falecer, ou for escuzo, entra em
exercicio como proprietario, e não como suplente.
(A. 12 Jan. 1856; A. 16 Jun. 1859)

§ 5. Qualquer Juiz de Paz, a quem compete ser
vir um anno determinado, não fica inhibido de exercer o
cargo nesse anno cQ[~o proprietario del1e, por ter ser
vido na qualidade de suplente em qualquer outro anno.
( A. 19 Fev. 1836; A. 5 ~iai. 1840; A. 8 Out. 1860)

(

r
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§ 6. Não obstante a creação de nova parochia no
distrito, deve o Juiz de Paz continuar a servir em
todo elle até nova eleição. (A. 31 Jan. 1835)

§ 7. Os Juizes de Paz do quatriennio anterior são
obrigados a servir emquanto os novos eleitos não forem
empossados. (L. 12 Oul. 1875 arL 2 § 33; D. 12 Jan.
1876 art. 141)

§ 8. Os Juizes. de Paz em exercicio deverão. ter
sobre as suas portas uma taboleta, na qual estejam
pintadas as armas do Imperio com a legenda - Justiça
de Paz. (O. 14 Jun. 1831 art. I')

§ 9. Jos actos de seu oficio trarão sobre o vestua
rio o distintivo de uma faxa da largura de uma mão
travéssa ( 1 centímetro) listrada de verde e amarélo2

e posta a liraeólo do lado direito para o esquerdo.
Esta faxa terá tres listras, a saber: uma amaréla no
meio de duas verdes. (O, oito arts. 2,'3)

il..·t, 2.1. O cargo de Juiz de Paz é obrigatorio;
e ao cidadão eleito para o dito cargo só aproveitam as
escuzas seguintes:

1.0 Doença grave e prolongada;
2.° Emprego civil ou militar, que seJa incompati

vel exercer conjuntamente;
3, ° Verificando-se a sua reeleição dentro elos tres

annos, que immediatamente se seguirem áquel1e em
que tiver servido efetivamente. (L. 15 Out. 1827
art. 4; C. pr. art. 11)

§ 1. Perante a Camara municipal deverá provar-se
a legitimidade do impedimento para a excuza; no cazo
contrario o Juiz de Paz eleito, que recuzar prestar ju
ramento, e tomar posse, será punido como.dezobediente.
(L. 15 Out. 1827 art. 4; A. 12 J uno 1834)

§ 2. O Juiz de Paz, que obteve escuza por algum
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dos motivos declaradc,s na lei, não póde ser admitido
a exercer o eargo, embora aprezente-se posteriormente
a exerceI-o: tams6mente por nova eleição será por
tal reconhecido. (A. 8 Mar. 1847 § 2)

SECÇÃO III.

DA SUBSTITUIÇÃO DOS JUIZES DE PAZ.

AI-t. 2~. Quando um dos Juizes de Paz estiver
servindo, os outros tres serão seus suplentes, observada
a seguinte regra:

O Juiz de Paz do 2. ° anno substitue o do 1.0 i o
do 3.° substitue o do 2.° i o do 4.° substitue o do 3.°;
e o do 1.0 substitue o do 4.° (C .. pr. art. lOi.R. 31
Jan. 1842 art. 56 i A. 21 Fev. 1838 i A. 15 Dez.
184.0 i A. 13 Jtll. 18·43 i A. 2 Ag. 1862)

. § 1. Não é permitida a xamada de immedia tos em
votos sem verificar-se o impedimento dos Juizes de
Paz juramentados: (A. 16 Out. 1861)

§ 2. Axando-se infermo o Juiz de Paz de um dis
trito, e sem juramento os respectivos suplentes, deve
aquelle passar o exercicio do cargo ao do distrito
mais vizinho. (A. cit.)

SECÇÃO IV.

DA NOftlEAÇÃO DO JUIZ MUNICIPAL.

AI-t. 23. Em regra cada termo t.erá um Juiz mu
nicipal. (L .• 3 Dez. 1841 art. 20 i' R. 31 Jan. 1842
art. 31) .

§ 1. Nos termos grandes e populozos, em que a
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afluencia dos negocios assim o eXIgIr, poderá haver até
3 Juizes municipaes com jurisdição ·cumulativa. (L. e
R. cit.) ,

§ 2. Os municipios reunidos para formar um termo
ficam sob a jurisdição de um s6 Juiz municipal.
(R. ciL art. 32; D. 24 Mar. ~1843 art. 2)

il.r·t. 2«-. Os Juizes municipaes serão nomeados pelo
Imperador d'entre os baxareis formados em Direito,
que tiverem pelo menos um anno de pratica do fôro,
depois da formatura. (L. 3 Dez. 1841 art. 13; R. 31
Jan. 1842 art. 24; Á. 16 Jan. 1863)

§. 1. O anno de pratica será contado desde a data, .
em que o baxarel formado se tiver aprezentado, e
inscrito na classe dos advogados dos auditorios de uma
cidade, ou vila. [R. cito art. 35)

§ 2. Á frequencia e exercicio do fôro nesse anno
será provada por atestação do Prezidente da Relação
(si houver no lugar), dos Juizes de Direito, do Juiz
municipal, e do Juiz de orfãos (si o houver separaào),
pelas quaes se mostre, não s6mente que fanou em
feitos pelo menos perante alguns desses juizes, como
tambem que foi assiduo em frequentar as suas audien
cias, e ás sessões do Juri. (R. cito art. 35)

SECÇÃO V.

DO EXERCICIO DO JUIZ )lUl"ICIPAI..

AI't. 25. Os Juizes municipaes servirão pelo tempo
de 4 annos, findos os quaes serão promovidos aos lu
gares de Juiz de Direito, quando hajam vagas, recon
duzidos, ou passados para melhores lugares, si tiverem

3

•
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hem servido. (L. 3 Dez. 1841 art. 14; R. 31 Jan.
1842 art. 36)

§ 1. O quatriennio da jurisdição dos Juizes mu-'
nicipaes conta-se do dia, em que tiverem entrado em
efetivo exercicio. (A. 27 Jun. 1846)

§ 2. Concluido o quatriennio, si não houverem
sido reconduzidos no~ mesmos lugares devem passar a
jurisdição aos suplentes. (A. cit.)

§ 3. As interrupções por exercicio de emprego ex
tranho á magistratura, e por licença, ou moles tia não
importa prorogação do quntriennio em favor dos Juizes

,municipaes. '(A. 24 Abr. 1851)
§ 4. Durante o quatriennio os Juizes municipaes

s6mente deixam os lugares:
1.0 Si forem nomeados Juizes de Direito;
2. o Si forem removido,s para outro lugar a reque

rimento seu;
3. o Si pedirem demissão, e o Governo a conceder;
4.° Si aceitarem erppregos ou commissões alheias

á magistratura (salvo si o lugar for de Deputado geral,
ou de Deputado provincial), e o Governo declarar que
hão renunciado o cargo;

5.° Si forem privados do lugar por sentença. (R. 31
Jan. 1842 art. 36; A. 29 Mai. 1849)

~ 5. No exercicio das suas funções, e nas soleni
dades publicas, uzar~o do vestuario descrito no dezenho
annexo ao decreto de 10 de Fevereiro de 1854. (D. 10
Fev. 1854)

§ 6. Est.ando no exercicio do seu, emprego são
obrigados a rezidir denLro da vila ou cidade, cabeça
do termo; e auzentando-se deste sem licença, incorrem
na multa de 50~ a 200'1'» impusta pelo Juiz de Direito,
depois de ouvil-os. (D. 22 Nov. 1871 art. 85 § 2)



- 35-

§ 7.' Quando a sua autoridade abranger dous ou
mais municipios, poderão rezidir temporariamente, con
forme lhes for ordenado pelo Governo, ou pelos Pre
zidentes das províncias, em qualquer dos municipios.
(D. 24 Mar. 1843 art. 4; A. 15 Jun. 1861)

SECÇÃO VI.

DA SUBSTITUIÇÃO no JUIZ MUNICIPAL.

AI't. ~G. OS Juizes municipaes, quando passarem
a exercer as funções de Juiz de Direito, ou de Xefe

_ de Policia nos cazos legaes, ou quando tiverem al
gum impedimento, ou quando forem susp.eitos, serão
substituidos :

1.o Pelos tres Juizes suplentes nomeados pelos
Prezidentes das provincias na ordem da nomeação;

2.° Pelos Vereadores das Camaras municipaes, na
ordem da votação, dada a falta ou impedimento dos
Juizes suplentes;

3. o Pelos Juizes municipaes dos termos vizinhos,
dada a falta ou impedimento dos Juizes suplentes, e
dos Vereadores do respectivo termo. (L. 3 Dez 1841
arts. 18, 19; R. 31 Jan. 1842 art. 55; L. 20 Set. 1871
art. 1 § 3; D. 22 Nov. 1871 art. 6 § 3; A. 16. Ag.
1849,. A. 6 Abr. 1872 § 2)

§ 1. Quando o Juiz municipal de um termo com
posto de varios municipios sahir de um delles para
outro, deixará a vara ao suplente, a que'm tocar no
municipio, de que sahir. (D. 24 Mar. 1843 art, 5)

§ 2. Emquanto não houver baxarel formado idoneo,
que sirva de Juiz municipal em um termo, servírá
nelle o primeiro Juiz da lista dos tres suplentes

•

•
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sendo os dous seguintes seus suplentes. (L: 3 Dez.
1841 art. 16; R. 31 Jan. 1842 art. 3; L. 20 Set.
1871 art. 1 § 3)

§ 3. O mesmo se observará naquelles municipios,
que forem tão insignificantes pela sua pequena ex
tensão, ou importancia (não convindo reunil-os a
outros),- que não se tornem nelles absolutamente pre
cizos Juizes municipaes baxareis formados. (L. e R.
cit.)

§ 4. O Vereador, que não está em exercicio, seja
qual for o impedimento, não póde substituir o Juiz
municipal. (A. 30 Jan. 1856; A. 3 Set. 1857)

§ 5.· Não póde escuzar-se, por motivos de propria
conveniencia, de substituir o Juiz municipal. (A. 12
Abr. 1858) .

§ 6. O motivo de molestia alegado para exercer
a substituição do Juiz municipal, procede para deixar
o exercicio de Vereador. (A. ciL)

§ 7. Havendo mais de um Juiz municipal no
mesmo termo, e devendo dar-se substituição, o Verea
dor mais votado ,substituirá o Juiz municipal, que
-primeiro ficar, impedido; e o Vereador immediato
em votos substituirá o Juiz municipal, que ficar im
pedido em segundo lugar. (A. ?it.)

SECÇÃO VII.

DA NOMEAÇÃO DOS JUIZES SUPLENTES DOS JUIZES MUNICIPAES.

Ai-t. 27. Os Prezidentes n,as provincias nomearão
por .4 annos 3 cidadãos notaveis do lugar por' sua
fortuna, inteligencia, e boa conduta:

1. o Para substituir os Juizes municipaes nos seus
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impedimentos, segundo a ordem, em que seus nomes
estiverem na lista da nomeação;

2. o Para coop~rar no procedimento criminal da
competencia dos mesmos Juizes municipaes. (L. 3.
Dez. 1841 art. 17; L. 20 Set. 1871 art. 1 § 3; D.
22 Nov. 1871 art. 6 § 3)

§ 1. Nos lugares, onde houver mais de um Juiz
municipal serão nomeados os tres Juizes suplentes
para cada Juiz municipal. (D. 24 Mar. 1843 art. 3)

§ 2. Havendo municipios reunidos para formar
um termo, nomear-se-ão os 3 Juizes suplentes para
cada um dos ditos municipios. (R. 31 Jan. 1842
art. 55; D. 24 Mar. 1843 art. 3)

AI·t. 2S. A nomeação dos 3 cidadãos para a su
plencia dos Juizes municipaes terá lugar:

1.0 Quando se crear algum lugar de Juiz muni
cipal;

2. o Quando algum dos municipios reunidos adqui
rir os requizitos necessarios para- ter fôro civil;

3. o Quando findar o quatriennio marcado á dura
ção do exercicio dos nomeados para os municipio
exist.entes;

4.o Quando no decurso dos .4 annos se esgotar a
lista dos nomeados. (D. 21 Nov. 1849 art. 1; D. 4
Nov. 1857 art. 7)

§ 1. Só se entende esgotada a lista, quando ne
nhum dos Juizes suplentes póde funcionar. (A. 26 Qut.
1846)

§ 2. Si antes de creado fôro civil em um muni
cipio fizer-se nomeação de Juizes suplentes, esta é
nula, e cabe fazer-se nomeação legal, depois da crea
ção do fôro. (Av. 25 Jun. 1860)

§ 3. Dos 3 cidadãos nomeados para substituir os
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Juizes mumClpaes, se formará uma lista pela ordem
numeral de 1. 0 a 3.0 (D. 21 Nov. 1849 arte ;2; L. 2Q.
Set. 1871 art. 1 § 3)

:3 4. O quatriennio para formar-se nova lista de
Juizes suplentes deve contar-se da data, em que se fez
a primeira nomeação, de sorte que a cada lista
corresponda exatamente um quatriennio. (A. 27 Mar.
1850)

§ 5. Não é permitido fazer nomeações parciaes
durante o quatriennio emquanto não estiver totalmente
esgotada a lista dos primeiros nomeados: exceto nos
cazo~ de vaga:

1. o Por falecimento;
2. 0 Por falta de juramento no tempo devido;
3. o Por omi'isão ·na extração do titulo no prazo

marcado;
4. o Por demissão legal. (D. 21 Nov. 1849 art. 5;

A. 10 Nov. 1853; D. 22 Nov. 1871 art. 6 § 2,; A.
.4 OuL H,72)

§ 6. Os nomeados para preenxer estas vagas ser
virão até o fim do quatriennio corrente. (D. 21 Nov.
1849 art. 3; D, 22 Nov. 1871 art. 6 § 2)

§ 7. Quando se tiver de fazer nova nomeação
de Juizes suplentes, podem ser conservados os que
parecerem dignos disso. (A. 20 Mú. 1850)

§ 8. Á nomeação desses Juizes suplentes será feita
no mesmo dia para todos os· termos de c,ada provin
cia com a antecedencia necessaria para que a noti~ia

oficial xegue á cabeça dos mais remotos antes que
finde o quatriennio corrente. (O. 4 Nov. 1857 art. 1)

§ 9, Para a transmissão desta noticia, contar-se-á
um dia por tres leguas. (19 kil. 800m

.)' (D. 4 Nov.
1857 art. 1)

r



•

~- 39 

SECÇÃO VIII.

DO TEMPO DE EXERCICIO E DEAIISSÃO DO JUIZ. SUBSTiTUTO

DO JUlZ MUNICIPAL.

Art. ~9. Cada quatriennio para .0 Juiz suplente
começa a contar-se err;. todos os termos da provincia
desde o 8. 0 dia depois da data em que segundo a
regra acima estabelecida, dever xegar a noticia das
novas nomeacões á cabeca do termo mais remoto.. .
(D. cil. art. 5)

§ 1. Esse dia e o prazo para juramento e extração
do titulo dos Juizes suplentes de cada termo, serão
dezignados em portaria do Prezidente da provincia,
logo que estejam feitas as nomeações. (D. cil. art.
5; A. 4 Out. 1872) ,

§ 2. Si acontecer, que em qualquer termo nenhum
dos Jui~es suplentes tenha pI"estado juramento até o
dia marcaoo, começará não obstante a contar-se desde
então o novo quatriennio, ervindo o Vereador a
quem competir a subSlitui.ão. (D. cito art. ti)

§ 3. O Prezidenle da provincia marcará um prazo
nunca excedente de 3 mezes, contados da data da
nomeação, para que os nomeado prestem juramento,
e quando algum del1es deixe de fazel-o por qualquer
molivo, entender -se-á, que renuncia a norpeação, fi
cando esta sem efeito. (D. cit. art. 2)

§ 4. Si os nomeados não fizerem extfahir os seus
titulas no prazo marcado, considera-se isto motivo
legal para a perda do cargo. (A. 20 Nov. 1869; A. 4
Oul. 187·2)

§ 5. Os cidadãos impedidos para o exercicio do

..
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cargo de Vereador não poderão funcionar como suplen
tes dos Juizes municipaes. (D. cit. art. 3)

§ 6. O Vereador, que servir de suplente do Juiz
municipal, será substituido pelo Juiz municipal mais
vizinho nas cauzas, em que a Camara municipal res
petiva for interessada. (D. cito art'. 9)

§ 7. Os Juizes suplentes, durante o quatriennio
serão demitidos nos seguintes cazos:

1.o . Â. seu pedido;
2.o Mudança definitiva de rezidencia para fóra do

termo;
3. o Aceitação de cargo incompativel com o de

Juiz suplente;
4. o Impedimento prolongado por mais de 6 mezes;
5.o Sentença ,condenatoria da autoridade compe

tente. (D. 22 Nov. 1871 art. 6 § 1)
§ 8. Nos cazos supra as vagas serão preenxidas,

e os novos nomeados servirão até ao fim do qua
triennio ocupando os ultimos 1ugares na escala dos
suplentes. (D. cit. art. 6 § 2; D. .4 Nov. 1857 arts. 6, 8)

SECÇÃO IX.

DA NOMEAÇÃO DO JUIZ DE DIREITO.

Art. 30. Nas comdrcas geraes haverá umJuiz de
Direito; nas comarcas especi:'les porém haverá os que
são fixados por decreto imperial. (C. pr. art. .4; L,
20 Sel. 1871 art. 29 § 3; D. 22 Nov. 1871 art. 2)

§ 1. Na fixação do numero de Juizes de Direito
não póde o Governo exceder o numero dos Juizes de
Direito, e Juizes municipaes e de orfãos atualmente
creados. (L. cit art. 29 § 3)
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§ 2. Foram fixados:
1. o Para o comarca da côrte 11 Juizes de Direito;
2. o Para a do Salvador da Bahia 6;
3. o Para a do Recife 6;
4. 0 Para a de São Luiz 5;
5.0 Para as de Belém, Fortaleza, licteroi, São

Paulo, Porto alegre, Ouro preto 2; (D. n. 4825 de
1871; D. n. 4826 de 1871; D. 7 Nov. 1873 art. 3) .

6.o Para as de Cuiabá, Goiaz, Olinda, Iguarassú, e
Jaboatão 1. (D. n. 5005 de 1872; D. 7 Nov. 1873
art. 4; D. 16 Uai. 1874)

lb·t. 3 •. Os Juizes de Direito serão nomeados
d'entre os baxareis formados, que tiverem servido com
distinção os cargos de Juiz municipal, Juiz de orfãos,
Juiz substituto, ou Promotor publico ao menos por
4 annos completos. (C. pr. art. .4.4; L. 3 Dez. i841
art. 24; R. 31 Jan. 1842 art. 199; L. 26 Jun. 1850
art. 1; L. 20 Set. 1871 arts. 1 § 1,. 28 § 2; D. 22
Nov. 1871 art. 3)

§ 1. Nenhum baxarel poderá ser nomeado Juiz de
Direito antes de matriculado como habilitado para o
dito cargo. (D. 26 Ju!. 1850 art. 1 § 3)

§ 2. Nem será pela primeira vez nomeado sinão
para comarca de 1.a entrancia. (L. 28 Jun. 1850
art. 1; D. cito art. 3)

SECÇÃO X.

. DO EXERCICIO DO JlliZ DE DIREITO •

.li.rt. 32. Os Juizes de Direito são perpetuos, e
. s6mente deixarão os seus ]ugares :

•
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1. o Sendo removidos de umas para outras co
marcas;

2. o Sendo promovidos aos lugares vagos das Rela
ções;

3. o Requerendo a sua demissão e sendo-lhes con
cedida;

4. 0 Sendo privados dos lugares por sentença. (Const.
art. 153; C. pr. arL 45; R. 31 Jan. 1842 art. 199
§§ 1, 2, 3, 4)

AI't. 33. Para o exercicio dos seus cargos os Jui
zes de Direito são obrigados a rizidir dentro da vila
ou cidade principal da comarca pela importancia do
fôro, e que será dezignada pelo Prezidente da provin
cia com aprovação do Governo. (D. 22 Nov. 1871
art. 85)

§ 1. Aquelles que sem licença se auzentarem das
suas comarcas, além da responsabilidade a que ficam
sujeitos pela lei criminal, serão multados pelo Prezi
dente da Relação, que para .isso os ouvira. logo que
tenha conhecimento do facto por participação do Pre
zidente da provincia, ou por qualquer outra reprezen
tação. (D. cito art. 85 § 1)

§ 2. Todavia quando as circunstancias o exigirem,
o Governo poderá determinar, que o Juiz de Direito
rezida temporariamente em um ponto da comarca, que
mais convenha á administração da justiça, e manuten
ção da' ordem publica. (A. 7 Ju!. 1848; A. 28 Ju!.
1860; A. 15 Jun. 1861)

§ 3. No exercicio das suas funções, e nas sole
nidades publicas uzarão os Juizes de DiJ:eiLo do ves
tuario descrito no desenho annexo ao decreto de 10 de
Fevereiro de 1854. (D. 10 Fev. 1854)
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SECÇÃO n.

DA SUBSTITUIÇÃO DOS JUIZES DE DIREITO.

A.1"t. ati,. Os Juizes de Direito nas suas faltas e
impedimentos são substit uidos :

1. o Nas comarcas especiaes uns pelos outros e pelos
Juizes substitutos;

2. o Nas comarcas geraes pelos Juizes munlclpaes.
(L. 3 Dez. 18.4'1 art. 17 § 7 ; L. 20 Set. 1871 art. 1
§ 1; D. 22 Nov. 1871 art. 4)

§ 1. Havendo mais de dous Juizes de Direito nas
~omarcas especiaes, será designada a ordem da substi
tuição pelo Governo na côrte, e pelos Prezidentes nas
provincias. (D..cil. art. 4)

§ 2. E ta dezignação será feita annualmente du
rante o mez de Novembro para vigorar desde o 1.0 de
Janeiro seguinte. (D. cito art. 4)

§ 3. Do mesmo modo se praticará em relação aos
Juizes substitutos. (D. ciL art. 4)

A.1"t. aó. Os Jtúzes de Direito das comarcas espe
ciaes, que não estiverem impedidos para o exercicio
da .propria vara, são obrigados a exercer as que lhes
tocarem na 'ordem da substituição reciproca. (O. 24
Mar. 1873)

§ 1. Quando porém já se axarem no exercicio de
alguma vara substituida, e outra lhes vier, poderão
por afluencia de trábalho transferir 'aquella de que não
forem mais proximos substitutos. (D. cit.)

§ 2. A substituiçãO reciproca dos Juizes de Direito
efetivos é restrita, nas varas substituidas:

1.o Ás sentenças definitivas, ou com força de defi
nitiva ;

. . ..
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2. o A despaxo de pronuncia;
3. 0 A' concessão ou denegação de habeas-corpus;
4. o A' decizão de susp.eições ;
5. o Ao julgamento de apelações, ou de quaesquer

recursos interpostos de juizes inferio~es. (D. 22 Nov.
1871 art. 4 § 1) .

§ 3. Em todos. os outros actos de jurisdição volun
taria ou contencioza é substituido o Juiz de Direito
pelo respetivo Juiz substituto. (D. ciL art. 4 § 1)

§ 4. Os Juizes substitutos s6mente exercerão a ju
risdição plena, quando nenhum dos Juizes de Direito,
que se substituem reciprocamente, ·a puder exercer por
impedimento, .ou afluencia de trabalho. (O. cito art.
4 § 2)

§ 5. Neste cazo, percorrida a escala' da substituição,
por communicação sucessiva dos impedimentos até xegar
ao respetivo Juiz substituto, assumirá este o exercicio
da jurisdiçãO plena. (D. cit. art. 4 § 2)

§ 6. Ainda quando os Juizes substitutos exerçam a
jurisdição plena. não poderão conhecer das suspeições,
si houverem sido postas aos Juizes de Direito. (D. cito
art. 4 § 4) .

Art. 3&. Nas comarcas ger/;l.es os Prezidentes das
provincias dezignarão no principio do mez de Janeiro a
ordem, pela qual os Juizes municipaes da comarca de
verão substituir os Juizes de Direito nas faltas, ou im
Dedimentos. (L. 3 Dez. 1841 art. 17 § 7; R. 31 Jan.
1842 art. 211 § 10)

§ 1. O que for indicado em 1.0 .lugar será pri
meiramente xamado; e assim por diante. (L. cit. art.
17 § 7; R. cit. art. 211 § 10)

§ 2. Não tendo sido feita a dezignação para a su
plencia do Juiz de Direito no prazo determinado, deve

r
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o Prezidente da provincia fazel-a depois. (A. 25 Nov.·
1861)

§ 3. Quando se der falta absoluta de Juizes mu
nicipaes efetivos n'uma comarca,' serão xamados para
exercer as funções de Juizes de Direito os respetivos
Juizes suplentes. (A. 28 JuI. 1843; A. 15 Set. 1860)

§ 4. Havendo mais de um município reunido, de
verá ser xamado para exercer aquellas funções o Juiz
suplente previamente dezignado; sendo a dezignação
feita .na mesma ocazião em que for marcada a ordem
da substituição vara toda a provincia. (A. 28 JuI 1843)

§ 5. Ao Vereador, que se axa substituindo, por
falta de Juizes suplentes J ao Juiz municipal, compete
a substituição do Juiz de Direito, não havendo algum
dos Juizes municipaes dezignados para substituir a re
ferida autoridade. (A. 24 Mar. 1856)

§ 6. Esgotada a lista da substituição da vara de
direito, deve passar-se aos Juizes suplentes do seguinte
termo, na ordem da dezignação; e só depois de exgota
dos todos os Juizes suplentes nomeados de todos os ter
mos, deve correr-se pela mesma ordem de dezignação os
Vereadores como suplentes subsidiarias. (A. 25 Nov. 1861)

AI't. 3'. A prezidencia do Juri de um termo, em
cuja comarca faltam os substitutos do respetivo Juiz
de Direito, pertencerá:

1.0 Em primei.ro lugar ao Juiz de Direito da co
marca proxima;

2.° Na falta delle aos Juizes municipaes letrados,
seus substitutos. (D. 7 Jan. 1865; A. 9 Abr. 1867; A.
3 Set. 1868; A. 30 Jan. -1869)

§ 1. Por juiz mais proxirno entende-se aquelle que
ficar mais perto do lugar, em que tiver de abrir-se o
Juri. (A. 9 Abr. 1867.)

•
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. § 2. Sempre que estiver impedido, salvo. nos cazos
de suspeição em cauza determinada, deverá o Juiz de
Direito passar o exercicio aos seus legitimas substitutos
pela ordem da dezignação. (L. 20 Sel. 1871. ar!. 1 § 1;
D. 22 Nov. 1871 art. 2 § 1)

§ 3. Si o Juiz de Direito, prezidente do Júri, ficar
inhibido de continuar a funcionar por impedimento re
pentino e superveniente, p6de passara jurisdição ao
substituto mais proximo até que xegue aquelle a quem
pertence o exercicio desse cargo na ordem marcada.
(Á. 24 Mar. 1856)

§ 4. Não p6de o Juiz municipal, ou o Juiz subs
tituto renunciara substituição do Juiz de Direito para
manter-se no exercicio do seu cargo, considerando~se

assim impedido em parte, e em parte não, e escolhendo
as funções que lhe convem exercer, quando aliás lhe
compete a referida substitui<:ão pela ordem dezignada.
(Á. 18 Mai. 1860; L 20 Set. 1871)

SECÇÃO XII.

DOS JUIZES SUBSTITUTOS.

. AI't. as. Nas comarcas especiaes haverá Juizes subs
titutos, cujo numero não excederá ao dos juizes efetivos.
(L. 20 Set. 1871 art. 1· § 1; D. 22 Nov. art. 3),

§ 1 Serão nomeados pelo Governo d'entre os dou
tores ou baxareis formados em direito com dous annos
de pratica do fôro pelo menos, e servirão por quatro
annos nas mesmas condições e vantagens dos Juizes mu
nicipaes. (L. cito art. 1 § 1; D. cit. art. 3)

§ 2. O seu numero será marcado por decreto Im
perial. (L. cito art. 1 § 1; D. cito arl. 3)

r

r
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§.3 Si forem em numero igual ao dos efetivos juizes,
a cada Juiz substituto será dezignado o immediato su
plente de um dos respetivos Juizes de Direito e com
elle cooperará. (D. cit. art. 2 § 1)

§ 4. Si forem em menor numero, a mesma dezig
nação se fará em relação a mais de um Juiz de Direito,
de sorte que seja a cada Juiz substituto marcada a
ordem da especial substituição dos Juizes efetivos, que
é tambem a do serviço cumulativo. (D. ciL art. 3 § 1)

§ 5. A dezignação far-se-á annua1mente pelo Go
verno na côrte, e pelos Prezidentes nas provinoias durante

. o mez de Novembro para vigorar desde o 1. o de Janeiro
seguinte. (D. 22 Nov. 1871 art. 4)

AI·t. 39. Cada Juiz substituto' será dezignado o
immediato suplente de um dos respetivos Juizes de Di
reito, com o qual cooperará. (D. cit. art. 3 § 2)

§ 1. Quando o Juiz substituto e!ltrar no exercicio
da jurisdição plena de Juiz de Direito, ou de qualquer
modo ficar impedido, é substituido pelo Juiz suplente
no exercicio d~s actos da jurisdição da competencia or
dinaria do Juiz substituto. (D. ciL art. 4 § 3)

§ 2. Ao Juiz suplente porém nunca se devolve o
exercicio da jurisdição plena, sem que tenha sido per
corrida a escala de todos os outros Juizes substitutos,
que, ~egundo a ordem dezignada, reciprocamente se
substitúem' para o exercicio daquella jurisdição. (D. cito

I art. 4. ~ 3)

SECÇÃO XIII.

DA NOMEAÇÃO E DEMISSÃO DOS JUIZES SUPLENTES

DOS JUIZES SUBSTITUTOS.

AI;t. ~O. Para suprir os Juizes substitutos haverá

..
•
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Juizes suplentes nomeados pelo Governo na côrte, e pelos
Prezidentes nas provincias, e servirão por quatro annos.
(L. 20 Set. 1871 art. 1 § 3; D. ·22 Nov. 1871 art. 3)

§ 1. Os Juizes suplentes serão em numero de tres para
cada Juiz substituto. (L. 20 Set. 1871 art. 1 § 3)

§ 2. Servir~o pela ordem em que forem nomeados
no impedimento de qualquer dos Juizes substitutos. (L.
cil. art. 1 § 3; L. 3 Dez. 1841 art. 19)

A.rt. • .... Durante os quatro annos s6 poderá' ter
lugar a demissão delles nos cazos, em que póde ter
lugar a dos' Juizes suplentes dos Juizes municipaes. (D.
22 Nov. 1871 art. 6 § 1)

§ 1. A lista da nomeação só p6de alterar-se nos
cazos, em que altera-se a dos mesmos Juizes suplentes
dos Juizes municipaes. (O. cito art. 6 § 1.)

§ 2. Os nomeados para o preenximento das vagas
seguem a mesma regra dos que são nomeados para
Juizes suplentes dos Juizes municipaes. (D. cit. art. 6 §2)

§ 3. F6ra destes cazos não é alLeravel a ordem da
suplencia dos Juizes substitutos. (D. cito art. 6 § 2)

SECÇÃO XIV.

DO EXERCICIO, E SUBSTITUIÇÃO DO AUDITOR DE I\IARINHA.

A.r.t. ;(~. Poderão ser creados pelo Governo Audi
tores de Marinha nos portos, onde convenha. (L. 4 Set.
1850 art. 8)

§ 1. Haverá Auditores de ~larinha (além do Auditor
geral existente na côrte) nas cidades de Belém, São
Luiz, Recife, e Porto alegre. (R. 14 Out. 1850 art. 15)

§ 2. Este lugar será exercido pelo Juiz de Direito,
que for dezignado pelo Governo; e em falta de desig-



- 49-

nação especial servirá o Juiz de Direito, que for Xefe
de Policia. (L. cito art. 8; 8.. cit. art. 15)

§ 3. Si o Xefe de Policia for Dezembargador, ser
virá o Juiz de Direito da 1.' vara crime. (R. cito art. 15)

AI't. ~a. Nas faltas e impedimentos serão os Au
ditores de Marinha .substituidos pelos Auditores de
Guerra. (D. 2 lul. 1856)

A.rt. ~.... Si as circunstancias o exigirem, crear
se-ão novas auditorias em ou tros portos do Imperio.
(R. cit. art. 15)

SECÇÃO XV.

DA NO;\lEAÇÃO, EXERCICIO, E SUBSTITUIÇÃO DO XEFE

DE POLICIA.

A.1"t. ~ii. Os Xefes de Policia serão nomeados pelo
Imperador d'entre os Juizes de Direito ou Dezembar
gadores, ou d'entre os doutores, e baxareis em Direilo,
que tiverem pelo menos quatro annos de pratica de
fôro ou de administração. (L. 3 Dez. 184.1 art. 1 j L.
20 Set. 1871 art. 1 § 5; D. 22 Nov. 1871 art. 9)

§ 1. Não é obrigatoria a aceitação do cargo. (L.
20 de Set. 1871 art. 1 § 5)

§ 2. Os Xefes de Policia serão conservados em
quanto bem servirem, e o Governo julgar conveniente.
(L. 3 Dez. 1841 art. :2 j R. 31 Jarr. 1842 art. 22)

§ 3. Deixarão os lugares nos cazos seguintes:
1.0 Sendo removidos de uns para outros lugares,

quando o exigir o bem do serviço;
2. o Sendo dispensados, ou por mera deliberação do

Governo, ou a requerimento seu, a que annúa o mesmo
Governo',

•
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3. o Sendo promovidos ao Supremo Tribunal de Jus
tiça, quando forem Dezembargadores ;

4. o Sendo privados do lugar por sentença. (R. 31
Jan. 1842 art. 23)

§ 4. No caio de dispensa, os que forem Dezembar
gadores regressarão para as Relações, nas quaes se
axavam em exercicio, e os Juizes de Direito para os

• lugares d'onde haviam siqo tirados, ou para outros
equivalentes. (R. cito art. 33)

Art. .&6. Rezidirão nas capitaes; mas deverão ir
a qualquer comarca ou termo da provincia, conforme
determinar o Prezidente da mesma. (R. 31 Jan. 1842
arts. 4, 60)

§ 1. Terão o tratamento de Senhoria. (D. 2 Dez.
1854) . '

§ 2. No exercicio das suas funções, e nas soleni
dades publicas uzarão do uniforme des9rito no de7.e
nho annexo ao decreto de 11 de Agosto de 1858.
(D. 11 Ag. 1858)

.§ 3. Os que forem magistrados, no exercicio do
cargo policial, não gozarão do predicamento~ de sua
magistratura; vencerão porém a respectiva antiguidadé.
(L. 20 Set. 187~ art. 1 § 5; D. 22 Nov. 1871 art. 9)

Art. .&,. Nos impedimentos dos Xefes de Policia
servirão as pessoas, que forem dezignadas pelo Go
verno na côrte, e pe'los Prezidentes nas provincias,
guardada sempre que for passiveI a condição relativa
aos efelivos. (L. 20 Set. 1871 art. 1 § 6)

SECÇÃO XVI.

DA NOMEAÇÃO, E ESCUZA DOS DELEGADOS DE POLICIA.

Art. .&8. Os Delegados de Policia serão nomeados
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na côrte pelo Imperador, e nas provincias pelos Pre
zidentes, sob proposta do Xefe de Policia, - a qual
será acompanhada das necessarias observações, infor
mações, documentos e esclarecimentos, que justifiquem
a idoneidade dos propostos. (L. 3 Dez. 1841 ar1. 1;
R. 31 Jan. 1842 art.· 25 )

§ t. ÁS propostas conterão 3 nomes, e quando
forem regeitadas far-se-ão outras. (L. e R. cit.)

§ 2. Os Delegados de Policia serão propostos d'entre
os baxareis formados, ou. outros quaesquer cidadãos
(excepto os parocos) com tanto que:

1. o Rezidam nas cidades ou vilas, que forem ca
beças do termo, ou termos, no cazo de reunião destes,
ou mui proximamente, nunca porém fóra dos limites
do dito termo, ou termos;

2. o Tenham as qualidades requeridas para ser
eleitor j

3. o Sejam homens de reconhecida probidade e
inteligencia j

4. o Saibam ler e escrever. (R. cito art. 26; A. 23
Jul. 1852)

§ 3. Os cidadãos .nomeados para o cargo de De
legados de Policia são obrigado& a aceitar. (L. 3
Dez. 1841 ar1. 2 j R. 31 Jan. 1842 art. 489)

§ 4. A elles aproveita como rnotivo de escuza:
1.o Molestia que os inhabilite de serviço;
2. o O exercicio de outros cargos incompativeis

com o cargo policial, uma vez que os prefiram e sir
vam efetivamente ;

3. o Axarem-se no exerClClO efetivo e não interrom
pido de outros cargos publicas gratuitos por mais de
8 annos ;

:4. o Impossibilidade de rezidir permanentemente no

•
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termo sem notavel prejuizo dos seus interesses ou' pelo
modo de vida que tiverem adotado, ou. porque tenham
estabelecimento em outros pontos. (Ro cit. art. 491)

§ 5. Aquelles que alegarem e provarem taes mo
tivos, ou outros igualmente plauziveis serão escuzos,
emquanto el1es durarem, pelo Governo 'na côrte, e
pelos Prezidentes nas provincias. (R. cit. art. 492)

§ 6. Quando os motivos alegados pelo nomeado
'para escuzar-se, forem julgados improcedentes, e o

Governo ou os Prezidentes d~ provincia se convencerem
de que a relutancia do nomeado é filha do dezejo de

, se osubtrahir á obrigação, que tem todo o cidadão de
suportar os onus, da sociedade, poderá o mesmo no
meado soeI' constrangido, debaixo da pena de desobe
diencia:, que lhe será competentemente, imposta tantas
vezes quantas se negar a servir. (Ro cit. art. 493)

§ 7. Da decizão do Prezidente da provincia: que
desatender os motivos da escuza, que alegarem os no
meados, poderã') estes recorrer para o Governo, suspenso
todo e qualquer procedimento, apenas for o recurso
aprezentado ao mesmo Prezidente, que, com sua infor-

'mação, o remeterá ao Ministro da Justiça. (R. cit.
art. 494)

§ 8. Este recurso não tem limitação de tempo para
ser aceito. (A. 14 Ag. 1843)

SECÇÃO XVII.

DO EXERCIClO E SUBSTITUIÇÃO DOS DELEGADOS DE POLICIA.

AI't. "9. Os Delegados de Policia serão conserva
dos emquanto bem servirem, oe julgarem conveniente o
Governo na côrte, e os Pr~zidentes nas provincias. (R.
cito arts. 28 e 29)

,.
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§ 1. Deixarão os lugares nos seguintes cazüs:
1.0 Sendo baxareis formados, que sejam nomeados

Juizes municipaes, ou quando sejam promovidos aos
lugares de Juizes de Direito;

2. o Sendo dispensados por mera deliberação do Go
verno na côrte e dos Prezidentes nas provincias, ou
vido o Xefe de Policia, ou a requerimento delles a
que annuam o mesmo Governo, e os Prezidentes;

3. ° Sendo privados dos lugares por sentença. (R.
31 Jan. 1842 art. 28; L. 20 Set. 1871 art. 1 § 4)

§ Os Delegados de Policia terão á porta da caza
de sua rezidencia urna taboleta, em que estejam pinta
das as armas do Imperio com uma legenda que declare
o cargo. (D. J9 Fev. 1849 art. 1)

§ 3.° Nos actos do seu oficio poderão uzar de uma
faxa similhante á dos Juizes de Paz, tendo porém a
listra verde entre as duas amarelas. (D. cit. art. 2;
A. 9 Nov. 1865)

. § 4. No exercicio de suas funç<)es, e nas solenida
des publicas uzarão do uniforme descrito no dezenho
annexo ao decreto de 11 de Agosto de 1858. (D. 11
Ag. 1858)

A.rt. &0. Para substituir os Delegados de Policia
serâo pela mesma fórma, por que se faz a nomeação
destes, nomeados tres cidadãos para servirem na falta
e impedimento daquellas autoridades, pela ordem em
que Bstiverem os seus nomes nas listas. (R. cit. art. 5.4;
L. 20 Set. 1871 art. t § 3)

§ 1. Estes su plentes deverão ter as qualidades re
queridas para o cargo de Delegado de Policia. (R. cit.
art. 26, 54) '.

§ 2. Servirão emquanto merecerem a confiança das
autoridades superiores. (R. cit. arts. 28, 54.)

o •
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SECÇÃO XVIII.

DA NOMEAÇÃO E ESCUZA DOS SUBDELEGADOS DE POLICIA.

Jl.i-t. ã:l.. Os Subdelegados de Policia serão nomea
dos, na côrte pelo Impeeador, e nas provincias pelos
Prezidentes, sobre propostas dos Xefes de Policia. (L.
3,Dez.1841 art. 1; R. 31 Jan. 1842 ad. 25)

§ 1. A proposta será acompanhada das necessarias
informações, documentos e esclarecimentos que justifi
quem a idoneidade das pessoas propostas. (L. cit. art.
1; R. cit. art. 25) .

§ 2. A proposta comprehenderá tres nomes, e quando
for regeitada far-se-á outra. (R. cito art. 25)

§ 3. Os Subdelegados de Policia serão propostos,
ouvido o Delegado de Policia, d'entre os baxareis for
mados em Direito, ou outros quaésquer cidadãos, que
rezidirem nos respetivos distritos, e deverão ter as
mesmas qualidades req ueridas para a nomeação do cargo
de Delegado de Policia. (li. cil. art.. 27)

§ 4. O Xefe de Policia não é obrigado a aceitar
para a proposta dos cargos de Subdelegado de Policia e
seus su plentes os individuos lembrados ou indicado
pelo Delegado de Policia, o qual é ouvid0 consultiva
mente. (A. 10 Fev. 1858)

§ 5. O cidadão nomeado para o cargo de Subdele
gado de Policia é obrigado a aceitar a nomeação. (L. 3
Dez. 1841 art. 2; R. ciL art. 489)

§ n. Aproveitam-lhe os mesmos motivos de escuza,
que teem os nomeados para o cargo· de Delegado de
Policia, e cabe-lhe o mesmo recurso que teem estes
.quando desatendidos. (R. cito arts. 491, 494)

. • r
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SECÇAO XIX.'

DO EXERCICIO E SUBSTITUIÇÃO DOS SUBDELEGADOS DE POLICIA.

Art. 62. Os Subdelegados de Policia serão conser
vados emquanto bem servirem, e julgarem conveniente
na côrte o Governo, e nas provincias os Prezidentes.
(R. 31 Jan. 1842 art. 29)

§ Deixarão os lugares:
1. o Sendo dispen adas por mera deliberação do Go

verno, ou dos Prezidentes das provincias, ouvido o
Xefe de Policia;

2. o Sendo dispeusados a requerimento delles, a que
annuam o mesmo Governo, ou os ditos Prezidentes;

3. o Sendo nomeados Juizes municipaes, si forem
baxareis formados;

4. o Sendo nomeados Juizes de Direito si forem ba-
xareis habilitados para esse cargo;

5. 0 Sendo privados do cargo por sentença condena
toria. (R. ciL art. 29; L. 20 Set. 1871 art. 1 § 3)

Art. 63. Os Subd~legados de Policia' do municipio
da côrte rezidirão dentro dos distritos, que o .Governo
lhés marcar; os das provincias deverão rezidir nos
~stritos, para os quaes' forem nomeados. (R. cit.
arts. 6, 27)

§ 1. Os Subdelegados de PoTicia terão á porta da
caza, em que rezidirem, uma taboleta com uma le
genda, que declare o'. cargo. (D. 19 Fev. 184.9 art. 1)

§ 2,. No exercicio das suas funções e solr.nidades
publicas uzarão do uniforme descrito no dezenho an
nexo ao decreto de 11 de Agosto de 1858. (D. 11
Ag. 1858) .

§ 3. Nos atas de seu oficio poderão uzar de uma
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faxa similhante á dos Juizes de Paz, tendo porém' a
listra verde entre as duas amarelas. (D 19 Fev. de
1849 art. 2; A. 9 Nov. 1865)

i\.rt. 5!1. Pela mesma fórma porque se' nomeam os
Subdelegados de Policia, serão nomeados tres cidadãos
para, nas vagas ou impedimentos, os substituir pela
ordem em que estiverem os seus nomes colocados nas
listas. (R. cit. art. 54; L. 20 Set. 1871 art. 1 § 3)

§ 1. Estes suplentes deverão ter as mesmas qua
lidades exigidas para os Subdelegados de Policia. (R. cit.

. art. 54)
§ 2. Podem ser demitidos, perdendo a confiança

das autoridades superiores. (R. cito arts. 29, 54)

SECÇÃO XX.

DA QUALIFICA.ÇÃO DOS JURADOS.

i\.rt. 55. Os Jurados serão qualificados e a lista re
vista annualmente por uma Junta composta do Juiz de
Direito, como prezidente, do Promotor publico, e do
Prezidente da Camara municipal respetiva. (L. 3 Dez.
1841 art. 29; R. 31 Jan. 1842 art. 229)

§ 1. Para a revizão annual os Delegados de Policia
organizarão e remeterão ao respetivo Juiz de, Direito
desde o dia 10 até 20 de Outubro de cada anno uma
lista. alfabetica de todos os cidadãos moradores no seu
distrito, que tiverem as quali~ades exigidas no artigo
seguinte. L. cito art. 28; R. cit. art.' 225)

§ 2. Quando aconteça não te!' tido lugar em um
termo a revizão annual, deve continuar a qualificação
existente. (L. 3 Dez. 1841 art. 30)
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AI't . .\'iS. São aptos para Jurados os cidadãos, que
reumrem os seguintes requizitos:

1. o Que poderem ser eleitores;
2. o Que souberem ler e escrever;
3. 0 Que sejam de reconhecido bom senso e probi

dade;
4. o Que tiverem de rendimento annual por bens de

raiz ou emprego publico 400~ nos termos das cidades
do Rio, Bahia, Recife e São Luiz; 300~ nos termos das
outras cidades, e 200::!> em todos os mais termos. (C.
pr. art. 23; L. 3. Dez. IBM art. 27; R. 31 Jan. 1842
art. 224)

§ 1. Quando o rendimento provier de commercio,
ou industria deverão ter o duplo. (L. 3 Dez. 1841
art. 27)

§ 2. Nas listas, que formarem os Delegados de
Policia além das declarações das qualidades requeridas
para ser Jurado, devem tambem de~larar, si os cida
dãos. neUa incluidos estão pronunciados, ou si sofreram
condenação passada em julgado por crime de homi
cidio, furto, roubo, banca-rôta, estelionato, falsidade,
ou moeda falsa. (L. :3 Dez. 184.1 art. 29; R 31 Jan.
1842 art. 225)

§ 3. Nas mesmas listas deverão os ditos Delegados
de Policia declarar adiante dos nomes de cada um dos
referidos cidadãos os lugares da rezidencia, e o nu
mero de leguas ou kilometros que distarem da caza da
sessões do Juri pelo caminho mais curto. (D. 31 Ag.
1850 art. 1)

Art. ii':. Não pódem ser Jurados, e por is,;o não
serão os seus nomes incluidos uas listas, embora te
nham as qUlllidades legaes:

1.o Os Senadores e Deputados geraes;

•
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2. 0 Os Conselheiros e Ministros de Estado;
3. o Os Bispos, Juizes ecleziasticos, Vigarios e cle-

rigos de ordens sacras;
4. o Os Magistrados e Oficiaes de justiça;
5. o Os Prezidentes e Secretarios de provincia;
6. o Os commandantes das armas e dos corpos de L 4

linha. (C. pr. art. 23; L. 3 Dez. 1841 art. 27; R. 31
. Jan. 1842 art. 224; L. 2i Mai. 1845; A. 22 Set. 1835)

AI·t. 58. Para a organização da lista dos eidadãos
aptos para ser Jurados, os Delegados de Policia ser
vir-se-ão dos Subdelegados de Policia, e Inspetores de
quarteirão, exigindo dos Escrivães, e' solicitando dos
Juizes de Paz, Parbcos, empregados de fazenda, e outros
quaesquer funcionarios publicos aquelles esclarecimentos,
que forem necessarios, e lhes poderem prestar (R 31
Jan. 1842 art. 225)

§ 1. Os Delegados.de Policia não devem deixar de
incluir uas listas ~s cidadãos, que, possuindo aliás as
qualificações gemes para o cargo de Jurado, devem
todavia ser delle privados por haverem incorrido em
pronuncia, ou. condenação pelos crimes declarados na
lei. (A. 28 Ju1. 1843)

§ 2. Quando no lugar houver mais de um Juiz de
Direito a lista será remetida áquelle que o Governo na
côrte, ou o Prezidente na provincia dezignar. (R. 31
Jan. 1842 art. 220)

§ 3. Na côrte será remetida ao Juiz de Direilo da
2.· yara. (D. 28 de Fev. 1842)

SECÇIO XXI.

DA REVlZÃO DA LISTA DOS JURADOS.

Art. 59. Na mesma ocazião, em que remeterem

r
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essa li ta ao Juiz de Direito, farão os Delegados de
Policia afixar uma copia della na pClrta da igreja matriz
ou capela filial, e publical-a pela imprensa, onde a
houver, declarando no fim da mesma lista, que os in
dividuos, que tiverem declarações a fazer contra a in
devida inscrição ou omissão, as deverão aprezentar ao
Juiz de Direito até o dia 10 de Novembro seguinte.
(L. 3 Dez. 1841 art. 28; R. 31 Jan. 1842 arts. 226, 227)

§ 1. Recebidas pelo Juiz de Direito as listas dos
Delegados de Policia, marcará o dia, em que se deve
reunir em cada termo aJunta revizora e proverá a
que se façam os necessarios avizos, ordenandç as couzas
por tal modo que até o dia 15 de Janeiro futuro possa
estar concluida a revizão em toda a comarca. (R. cito
art. 228)

§ 2. As sessões da Junta revizora se celebrarão
na caza das sessões do J ur1, e serão publicas. (8.. 31
Jan. 1842 arts. 230, 232)

"'-a-t. 60. Apenas reunida, a Junta revizora se to
mará em primeiro lugar conhecimento das reclamações
dos cidadãos, que se queixarem de haver sido indevi
damente incluidos ou omitiJos nas listas dos Delegados
de Policia. (R. 31 Jan. 1842 art. 229)

§ 1. Em seguida procederá á revizão da li tas
parciae e á formação da lista geral, na qual serão in
cluidos:

1.0 Os cidadãos, que indevit.lamente tiverem sido
omitidos na lista do respetivo Delegado de Policia,
quer reclamem, quer não;

2.° Os que dentro do anno tiverem adquirid as
qualidades precizas para ser jurado. (R. cito arts. 229,
231, 233; C. pr. art. 26 § 1)

§ 2. Da mesma lista serão excluidos:
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1.' Todos os que notoriamente forem conc'eituados
de faltos de bom senso, integridade e bons costumes;

2.' Os que estiverem pronunciados;
3.° Os que tiverem sofrido alguma condenação pas

sada em julgado por crime de homicidio, furto, roubo,
banca-rôta, estelionato, falsidade, ou moeda falsa, ainda
que já tenham cumprido a pena, ou della tenham
obtido perdão;

4.° Os que indevidamente tiverem sido incluidos na
lista do Delegado de Policia, e que disso se queixarem
á Junta revizora;

5. c Os que dentro do anno tiverem perdido as qua
lidades de Jurado;

6.° Os que houverem falecido, ou mudado de dis
trito. (C. pr. art. 26 § 2; L. 3 Dez. 1841 art. 29; R.
21 Jan. 1842 arts. 229, 233)

§ 3. As Juntas revizoras farão declarações iguaes
ás de que trata o art. 56 § 3 nas listas, que apu
rarem, podendo emendar os erros, que encontrarem a
respeito das rezidencias e dis.tancia, haja ou não re
clamação. (D. 31 Ag. 1850 art. 1)

§ 4. Concluida a apuração da lista geral, passará
a Junta revizora a formar a lista especial para Jurados
suplentes. (D. cit. art. 2)

§ 5. São Jurados suplentes os Juizes de facto, que
rezidirem nas cidades ou vilas, ou dentro de duas
leguas de distancia (13 kil. 20.;m), contadas da caza
das sessões do Juri. (L. 26 Jun. 1850 art. 1; D. cit.
art. 2) .

§ 6. A lista geral apurada, bem como a lisla es
pecial dos suplentes serão lançadas no livro para esse
fim destinado, numerado, e rubricado pelo Juiz de Di
reito com termo de abertura e encerramento, sendo a
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especial lançada em seguimento da geral. (C. pr. art. 29;
R. 31 Jan. 1842 art. 230; D. 31 Ag. 1850 art. '2 § 1)

§ 7. O lançamento dos Jurados apurados no livro
competente será feito pelo Escrivão do Juri, e assinado
pelo Juiz de Direito, Prom otor publico, e Prezidente da
Camara municipal. (R. 31 Jan. 1842 art. 230)

§ 8. O Escrivão extrahirá logo do mesmo livro uma
relação por ordem alfabetica, que afixará na porta da
caza das sessões da Junta revizora, e a fará publicar pela
imprensa, si a houver. (C. pr. art. 29; R. 31 Jan. 1841,
art. 2.30)

§ 9. Organizada a lista geral, a Junta revizora fará
transcrever os nomes dos alistados em pequenas cedulas
de igual tamanho, e no dia seguinte mandará ler pelo
Escrivão do Juri a lista dos cidadãos apuraJos; e á
proporção que forem proferidos os nomes o Promotor
publico os verificará com as cedulas, e as irá lançando
em uma urna, que será fexada, apenas terminada a ope
ração. (C. pr. arts. 29, 31; R. 31 Jan. 1842 art. 237)

§ 10. Além da urna geral, de que trata o § an
tecedente, haverá uma urna especial dos Jurados su
plentes. (L. 26 Jun. 1850 art. 2)

11. Dos nomes de cada um dos Jurados suplen
tes far-se-ão duas cedulas, da quaes uma entrará
para a urna geral, e outra para a urna especial. (L. 26
Jun. 1860 art. 12; D. 31 Ag. 1850 art. 2 § 2)

s 12. A urna geral será fexada com tres xaves
diversas, das quaes serão clavicularios cada um dos
tres membros da Junta revizora, (R. 31 Jan. 1842
art. 238)

AI·t. G.t. Quando o Juiz de Direito tiver de correr
os diferentes termos da comarca, e o Promotor publico
de o acompanhar, serão clavicularios em lugar do pri-
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meiro o Juiz municipal, e em lugar do segundo o
Subdelegado de Policia, em cujo distrito estiver a caza
das sessões do Juri. (Ro cil. art. 238)

§ 1. O Subdelegado de Policia, embora seja cla
viculario suplente do Promotor publico, não o substi
tue como membro da Junta revizora; e na auzencia
ou impedimento do dito Promotor publico, o Juiz de
Direito deve nomear um membro interino. (A. 21 Nov.
1850 )

§ 2. A urna especial só terá duas xaves, de que
serão clavicularios o Juiz de Direito e o Promotor
publico. (L. 29 Jun. 1850 arl. 2; D. 31 Ag. t'850
art. 3)

§ 3. A urna geral e a urna especial serão guar-
o qadas pela Camara municipal do respetivo termo. (C.

pr art. 31; R. 31 Jan. 1842 art. 239)
§ 4. Nos termos, em que se apurar sómente o

numero de 50 Jurados, não haverá lista de suplentes,
nem urna especial. (D. 31 Ag. 1850 art. 12)

AI·t. G~. Quando ocorram motivos ponderozos
pelos quaes não seja possivel ao Juiz de Direito com
parecer em todos os termos da comarca, afim de pre
zidir em o cada um á Jun ta de revizão, de modo que
fique concluida no prazo marcado no arl. 59 § 1,
encarregará o Juiz municipal do termo, a que não
puder ir, de fazer as suas vezes (R.

o
31 Jan. 1842

, art. '236 )
§ 1. Neste cazo o Juiz de Direito remeterá ao Juiz

municipal respetivo a lista, que tiver recebido do
Delegado de Policia, e todas as reclamações, que tiver
em seu poder. (R. cito art. 236)

§ 2. Dará immediatamente parte ao Prezidente d'a
provincia do ocorrido, e dos motivos porque não pôde
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ir prezidir á. referida Junta de revizão. (R. úil. art. 236)
Art. G9. OS Delegados de Policia, que não en

viarem as listas, e os membros da Junta revizora, que
não comparecerem no dia marcado, sofrerão a multa
de 100~ a 400~. (L. 3 Dez. 1841 ar.t. 30; R, cito
ar!. 235)

§ 1. Quando a multa recahir sobre o Juiz de Di
reito, será imposta direta e immediatamente pelo Go
verno na côrte) e pelos Prezidentes nas provincias. (L.
ci!. art. 30; R. cil. art. ~35)

§ 2. Quando tiver de recahir sobre os mais mem
.bros da Junta revizora, ou sobre o Delegado de Policia,
a imporá o Juiz de Direito sem outra formalidade sinão
a simples audiencia do multado. (L. cito art. 30; R.
cit. art. 235)

§ 3. Da multa imposta pelo Juiz de Direito ha
verá recurso para o Governo na côrte, e para os Pre
zidentes nas provincias. (L. cito arl. 30; R. cit. art. 235 )

J\.·t. G.. Às Camaras municipaes fornecerão li
vros e mais objetos necessarios para os trabalhos do
Juri. (R. 31 Jan. 1842 .arl. 239)

SECÇÃO XXII.

DOS RECURSOS DA QUALIFICAÇÃO DOS JURADOS •

.il..·t. 65. Da indevida inscrição ou omissão na
lista. geral dos Jurados, dar-se-á recur o para o Go
verno na cÔrte, e para os PrezidenLes nas provincias,
os quaes, procedendo ás necessarias informações, deci
dirão como fÔr justo. (L. cil. art. 101; R. cito art. 234)

§ 1. O recurso póde ser interposto:
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1. o Pelo proprio cidadão incluido, ou omitido In

devidamente;
2. o Pelo Promotor publico;
3. o Por qualquer cidadão brazileiro. (A. 10 Mai.

1869)
§ 2. Este recurso será aprezentado na Secretaria

da Prezidencia da província, ou na Secretaria da Jus
tiça, dentro de um mez, contado do dia em que se
tiverem afixado as listas, e será acompanhado de cer
tidão desse afixamento, passada por um Escrivão do
Juiz municipal. (L. 3 Dez. 1841 art. 102)

§ 3. Os Prezidentes de provincia examinariio como
se fazem as qualificações dos juizes de facto, afim de
evitar pelos meios convenientes os abuzos tendentes a
aumentar indevidamente o numero dos qualificados.
(A. 23 Ju1. 1850)

SECÇÃO XXIII.

DA COMPOSIÇÃO DAS RELAÇÕES.

AI,t. OS. l\.s Relações são tribunaes coletivos, e
constarão de juizes letrados com a denominação de
Dezembargadores. (Const. art. 158; Ord. ·1iv. 1 tit. 1)

§ 1. A nomeação dos Dezembargadores será feita
pelo Governo d'entre os 10 Juizes de Direito mais an
tigos, cuja lista é aprezentada pelo Supremo Tribunal
de Justiça. (Const. art. 102 ~ 3; D. 26 de Jun. 1850
art. 3)

§ 2. Existindo porém Juizes de Direito já aprezen
tados cinco vezes, a lista dos que forem propostos á
nomeação comprehenderá os 15 mais antigos, nunca
excedendo este numero, nem em cazo algum podendo
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conter mais de 10 daquelles juizes. que não tenham
sido aprezentados as cinco vezes. (D. cito art. 3)

§ 3. Os Dezembargadores são perpetuos, e só por
sentença perdem o lugar. (·Const. art. 155)

§ 4. Têm o tratamento de Senhoria. (D. 2 Dez.
1854)

§ 5. Na Relação uzarão de béca, e aquelles que
têm o titulo de Conselho poderão tambem uzar de capa,
não gozando porém de alguma outra prerogativa, ou
precedencia em quaesquer actos do .tribunal por virtude
desse titulo. (R. 3 Jan. 1833 .art. 3; D. 2 Mai. 1874
art. 168)

§ 6. Não podem entrar nos tribunaes sinão com
suas togas taláres. (A. 20 Juno 1652)

AI·t. 61. A Relaçãp da côrte constará de 17 De
zembargilJol'es ;

As tlo Salvador e Recife de 11;
As ue .Belém, São Luiz, Fortaleza, SãG Paulo,

Porto alegre. e Ouro preto de 7 ;
As de Cuiabá e Goiaz de 5. (L. 6 Ag. 1873 art. 1

~ 2; D.· 2 )fai. 1874 art. 5)
, 1.. Em caua Relação haverá um Prezidente, e

um Promotor da Justiça, lugar annexo ao de Procurador
da co['ôa, soberania, e fazenda nacional. (R. 3 Jan.
1833 a['t. 1)

§ '2. Nenhum Dezembargador terá exercicio fóra da
RelaçãO, a que pertencer. (L. 6 Ag. 1873 art. 1 § 3;
D. 2 Uüi. 1874 art. 9)

li.l·t. G . O tribunal da Relação funcionará com
a ma.ioria de seus membros. .

§ 1. Estes substituem-se mis faltas e impedimentos:
1. o. Por distribuição, quando são juizes relatores no

feito;
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2. o Pelo immediatarnente inferior na ordem da an
tiguidade, quando revizores;

3. o Por sorte, quando são simplesmente juizes na
cauza. (D. 31 Ag. 18.29 arts. 2. 4; H. 3 Jan. 1833
art. 89; D. 2 Mai. 1874 arts. 62, 63)

§ 2. Em falta de membros p~ra constituir o \ri
bunal com maioria, ou quando forem impedidos De
zembargadores em numero legal para o julgamento de
algum feito, serão convocados:

1.o Os Juizes de Direito mais antigos da comarca,
em que a Relação tiver a sua séde;

2. 0 Os Juizes de Direito das comarcas proximas.
(D. cit. art. 7)

§ 3. Esta convocação será feita pelo Prezidente da
Relação por oficio dirigido ao~ juizes convocados. (R.
3 Jan. 1833 art. 83)

§ 4. Este serviço é obrigatori0 para os sobreditos
juizes. (A. 9 l\Iar. 18(0)

§ 5. Aos Juizes de Direito, quaudo substituem os
Dezembargadores, compete a jurisdiçãO plena dos subs
tituidos. (D. 2 Mai. 1874 art. 8)

SECÇÃO XXIV.

DA NOMEAÇÃO, E SUBSTITUIÇÃO DO PREZlDENTE DA RELAÇÃ<1.

il.1~t. 89. O Prezidente da Relação é nomeado pelo
Governo d'entre os Dezembargadores da mesma. (D. 14
Set. 1843; L. 18 Set. 1828 art. 2)

§ 1. Servirá por tempo ue tres annos. (D. cit.;
L. cit.)

§ 2. Póde ser reconduzido no lugar, findo este
tempo, por tantas vezes quantas ° Governo julgar con
veniente. (D. 2 Mai. 1874 arte 12)

r
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§ 3. Tem o titulo de Conselho. (D. 18 Jul. 1841)
§ 4. Uzará j10 tribunal de béca, como os demais

Dezembargadores, podendo tambem uzar de capa. (R. 3
Jan. 1833 art. 3; D. 2 Mai. 1874 art. 12)

A.'t, '0. Nos seus impedimentos ou faltas é subs
tituido pelo Dezembargado.r mais antigo, o qual tomará
o seu lugar. (R. cit. art. 8; D. cit. art. 12)

§ 1. as conferencias do tribunal, dada a hora de
começar o trabalho, o Dezembargador mais antigo dos
prezentes assume a prezidencia deixando-a apenas com
parecer o Prezidente efetivo. (R. cito arts. 6, 8;
Ord. li V. 1 tit. 1 §§ 4, 48)

§ 2. Na concurrencia de. dous ou mais Dezembar
gadores de igual antiguidade, a substituição se fará
pelo que tiver mais tempo de magistratura, e na du
vida pelo mais velho em idade não podendo em cazo
algum ser o Procurador da corôa. (D. 2 Mai. 1871
art. 12)

SECÇÃO XXV.

DA COMPOZIÇÃO DO SUPREi\!O TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

AI·t. ''I. O Supremo Tribunal de Justiça compõe-se
de 17 juizes letrados tirados das Relações po.r sua an
tiguidade. (Const. art. 163; L. 18 Set. 1828 art. 1)

§ 1. São perpetuos os minist.ros do Supremo Tri
bunal de .Iustiça, e só em virtude de sentença con
denatoria podem perder os seus lugares. (Const. art. 165)

§ 2. Gozam do titulo de Conselho, e tratamento
de Excelencia. (L. cit. al't. 1)

§ 3. Uzam de béca e capa, devendo com ellas
comparecer no tribunal. (L. cito art. 1; A. 5 Set. 1837)
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1tJ-t. ,~. Nas faltas ou impedimentos, substi
tuem-se:

1. o Por distribuiçãO, tratando-se do juiz relator no
feito;

2.· Por sorte, sendo simplesmente juizes na cauza.
(D. 31 Ag. 1829 arts. 2, 4)

SECÇÃO XXVI.

DA NOlUEAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO PREZrDENTE DO SUPREMO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

AI-t. 'a. O Prezidente do Supremo Tribunal de
Justiça é nomeado pelo Imperador d'entre os membros
do mesmo Tribunal. (L. 18 Set. 1828 art. 2)

§ 1. Serve pelo tempo de tres annos. (L. cito art. 2)
§ 2. Póde ser reconduzido no lugar: findo o tri

enmo.
AI't. ,-<I. No impedimento ou falta é substituido

pelo membro mais antigo do tribunal. (L. cito art. 2)
§ 1. Nas ocaziões de conferencia do tribunal,

dada a hora dos trabalhos, assumirá a Prezidencia o
ministro prezente mais antigo, o qual deixará .o
lugar, apenas comparecer o prezidente efetivo. (Ord.
liv. 1 til. 1 §§ 4, 48; L. 18 Selo 1828 art. 2)

§ 2. Ja concurrencia de dous ou mais ministros
de igual antiguidade, decidirá a sorte entre elles
sobre a subtituição. (L. cil. art. :2)
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CAPITULO IV.

Da no:rn.eaçào e substituiçào dos funcio
narios auxiliares das autoridades

cri:rn.inaes.

SECÇÃO 1. .

DA NOMEAÇÃO ESCUZA E EXERCI CIO DOS 1 TSPETORES DE

QUARTEIRÃO.

AI't. II Õ. Haverá no distrito de paz os lnspe
tores de quarteirão, que o mesmo distrito admitir,
cabendo um lnspetor a cada quarteirão. (C. pr. art.
16; R. 31 Jan. 1842 art. 18)

§ 1 Os ln petores de quarteirão serão nomeados
pelos Delegados de Policia wb proposta dos ubdele-
gados. (L. 3 Dez. 1841 art. 9; R. cito art. 42)

§ 2. Serão escolhido~ d'entre as pessoas bem con
ceituadas do' respetivo quarteirão, maiores de 21
annos. \ C. ·pr. art. 16; R. cito art. 43)

§ 3. Não serão tirados do numero dos guardas
nacionaes do serviço at.ivo, sinão nos cazos em que
nos dist.ritos não haja outras pessoas idoneas para
o cargo. (R. cit. art. 43)

§ 4. São dispensados de todo o serviço militar.
(C. pr. art. 17)

§ 5. A nomeação é obrigatoria por um anno. (A.
26 Ag. 1862)

A.'t. '8. Serão conservadus emquanto forem da
confiança dos Subdele?:ados de Policia. (R. cit. art. 44)

§ 1. Desmerecendo dessa confiança, os mesmos
Subdelegados os poderão suspender, substituindo in-

\.
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terinamente, e propondo ao Delegado de Policia a
necessidade da demissão. (R. cit arl. 44; A. 10
Jul. 1844)

§ 2. O Delegado de Policia não· p6de demitir os
Inspetores de quarteirão sem proposta do Subdelegado.
(A. cit; A. 10 .Fev. 1846).

S 3. Existindo da parte de algum Inspetor de
quarteirào fap·tos criminozos dissim uI adus ou patroci
nados pelo Subdelegado de Policia, devem esses factos
ser examinados por autoridade imparcial para ser
demitido o mesmo Subdelegado, e processado o Ins
petor de quarteirão. (A. 10 Jul. 1844)

§ 4. Servindo por um anno podem os Inspetores de
quarteirão escuzar-se do serviço. (C. pr. arl. 17)

§ 5. Os Inspetores de quarteirão terão á sua
porta uma taboleta,' na qual estejam pintadas a's
armas do Imperio com uma legenda que declare o
emprego. (O. 14 Jun. 1831 art. 1; D. 8 ~Iai. 1833)

§ 6. No exercicio de suas funções, e nas so
lenidades publicas h·arão sobre o vestuario como dis
tintivo uma faxa da largura de uma mâo ·travéssa
(1 ct-'ntimeLro) com duas listl'as, uma verde, e outra
a.maréla, posta a tirac610 do lado direito para o es
querdo. (D. 14 Jun. 1831 art. 2; D. 8 Mai. 1833)

AI"t. ':J;. Sentindo-se agravados em suas nomeações
podem os Inspetores de quarteirão recorrer ao Go
verno na côrte, e aos Prezidentes nas provincias, afim
de ser provido qualqu"r' dano. l C. pI'. al't. 52)

§ 1. Cabe-lhes I) direilo de queixar-se ao Governo
na côrle, e aos Preziden tes nas provincias con tra a
autoridades, que os tiverem demitido por mutivo torpe,
ou illegal. (C. pr. art 52)

§ 2. O Governo, e os Prezideutes de provmcla 1'e-
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pararão por meio da reintegração a injustiça, que se
houver feito. (A.: 18 Jan. 1836)

SECÇÃO II.

ESPECIES DE OFICIAES DE J STrçA SUA NOMEAÇÃO,

SUBSTITUIÇÃO E MODO DE SERVIÇO.

AI·t. 'S. OS OQ-ciaes de justiça são:
1. o Dos distritos;
2. o Dos termos ;
3.0 Das Relações. (C. pr. arts. 4, 5; R. 31 Jan.

1842 arts. 51, 52; R. 3 Jan. 1833 art. 75; D. 6 Nov.
18.73 art. 6) .

§ 1. Nos distritos servem:
1.0 Pel'ante o Juiz de Paz;
2. o Perante o Subdelegado de Policia;
3.° Perante os Juizes suplentes. (R. 31 Jan. 1842

art. 52; O. 30 Dez. 1871 art. 3)
~ 2. Nos termos serVf\m :
1.0 Perante os .Juize~ municipaes ;
2.° Perante os Juizds Ibstílutos;
3. o P ranle os .J lliz S ele Direito;
4. o Perante os Oelegados ele Policia;
5. o Perante os X fe de Policia. (C. pr, art. 43; R..

cit. arls. 17, 51)
§ 3. Os das Relações srrvem perante estas. (R.

3 Jan. 1833 art. 75; D. 6 Nuv. 1873 árt. 6; D. 2 Uai.
1874 art. 42)

il.rt, ,O. Os Oficiaes de ju tiça dos distl'ilos e tel'mos
são da nomeação e d missão dos juizes, perante os quaes
servem. (D. 30 Dez. 1871 fll'l. 3; A. 13 Oul. 1873)

§ 1. Cada juiz nomêü quantos forem necessarios
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para o bom dezempenho das obrigações, que estão a
seu carg~. (C. pr. arts. 4, 5, 42; A. 14 Dez. 1836)"

§ 2. Os das Relações são nomeados e demitidos pelos
Prezidentes destas. (D. 21 Dez. 1844 art. 1; D. 6 Nov.
1873 art. 7; D. 2 ~fai. 1874 art. 14 § 2)

§ 3. Em cada Relação servirão dous Oficiaes de jus
tiça. (ll. 3 Jan. 1833 art. 75; D. 6 Nov. 1873 arts. 1, 2, 3)

AI't. SOo Os individuos nomeados Oficiaes de jus
tiça. devem ser da jurisdição da a~ toridade, que faz a
nomeação. (C. pr. art. 41; R. 31 Jarr. 18.4.2 art. 51)

§ 1. Para ser Oficial de justiça é precizo:
1. o Saber ler e escrever corretamente;
2. 0 Ser cidadão hrazileiro maior de 21 annos;
3. o Estar no gozo elos direitos politicos;
4. o Ter bastante moralidade. (C. pr. art. 41; A.

13 Fev. '1828; A. 29 Jan. lfl29; A. 30 Jul. 1831)
§ 2. Para o provimento do lugar farão os preten

dentes as provanças de idoneidade perante a autori
dade competente para a nomeação. (D. 21 Dez. 1844
art. 2; D. 30 Dez. 1871 art. 3) .

§ 3. A~ nomeações devem recahir em individuos
izentos do recrutamento .. (A. 14 Dez. 1836) .

§ 4. Ninguem é obrigado a aceitar a nomeação,
nem continuar no exercicio do lugar.. (A. 26 Ag.
~862 )

§ 5. Não havendo quem f1ceite a nomeação, póde
s~r nomp.ado um soldado policial. (A. 28 Jan. 1854)

§ 6. Andando em diligencia, podem trazer armas.
( C. ·crim. art. 298 § 1)

§ 7. Havendo mais de um no juizo, farão o ser
viço do expediente por semana, devendo e'tar sempre
ás ordens da re'peliva autoridade. (D. 30 Nov. 1853
art. 6; R. 3 Jan. 1833 art. 80)
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A~-t. S:I.. Servem emquanto forem da confiança
das autoridades, que os nomeamo (R. 31 Jan. 1842
arts. 51, 52; D. 21 Dez. 1844 art. 1; D. 30 Dez. 1871
arte 3; D.· 6 Nov. 1873 art. 16)

Art.S2. Na falta. e impedimentos serão substi
tuidos uns pelos outros, ou por quem o juiz nomear
interinamente. (R. 3 Jan. 1833 art. 80; D. 2 Mai.
1874 art. 42)

§ 1. Na falta ou auzencia dos Oficiaes de justiça,
podem os juizes dezignar o Escrivão para abrir a
audiencia. (A. 7 Dez. 1864; A. 13 Out. 1873)

§ '2. Quando os nomeados não bastarem para D

serviço, podem ser requizitados de outros' juizos. (A.
5 Mai. 1835)

§ 3. Indo os Juizes de Direito, e os Xefes de Po
licia a termo diverso elo de sua rezidencia, servem-se
dos Ouciaes de justiça do termo, em que estiverem.
(R. 31 Jan. 1842 arb. 17, 51)

§ 4. Si em tal cazo aos Xefes de Policia pare
cerem suspeitos os Oficiaes ele justiça do lugar, para
onde se transportarem, poderão nomear como Oficiaes
de justiça quaesquer pessoas. (A. 12 l\fai. 1856) .

AI't. sa. Aos Üficiaes ele justiça, que se sentirem
agravados ('m suas nomeações, ou que forem demi
tidos por motivo torpe, ou illegal, compete o mesmo
recurso do artigo 77. (C. pr. art. 52; R. 31 Jan. 1842
art. 52)

SECÇÃO III.

DA NOMEAÇÃO E SUB TITUIÇÃO DOS CARCEREIROS.

AI-t. S". Os Carcereiros das cadêas da côrte, e das
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capitaes das provincias serão da escolha e direta no~

meação dos Xefes de Policia. (R. 31 Jan. 1842 art . .46)
. § 1. Os das cadêas das cidades e vilas das co

marcas tambem serão nomeados por elles,. precedel).do
porém proposta dos Delegados de Policia, acompanha
da de circunstanciada informação sobre as qualidaàes,
e condições dos individuos propostos. (R. cito art. -46)

§ 2. Os Xefes de Policia poderão regeitar as pro
postas, e mandar fazer. outras. (R. cito art. 46)

§ 3. Nas nomeações dos Carcereiros em iguaes
circunstancias de idoneidade, serão preferidos:

1. o Os que PQderem volar nas assembléas paro
chiaes aos que não tiverem este direito;

2. o Os cazados aos solteiros;
3. 0 Os que já tiverem bem servido quaesquer ofi

cias de justiça aos que não aprezentarem esta cIr
cunstancia. (R. ciL art. .47)

§ 4. Os Carcereiros das cadêas da côrte, e das
capitaes das provincias serão dell1i tidos por immediata
deliberação dos Xefes de Policia, apenas desmereçam
a sua confiança. (R. cito art. 48)

§ 5. Os das outras cadêas das cidades e vilas das
comarcas, quando desmerecerem a confiança dos De
legados de Policia respetivos, serão por elles suspensos
e substituidos interinamente, emquanto a demissão não
for ordenada pelos Xefes de Policia, a quem aquelles
reprezentarão sobre a necessidade della. (R. ciL
art. 48)

AI"t. Sã. Nas faltas ou impedimentos dps Carce
reiros, serão estes substituidos por qualquer Oficial de
justiça, ou por qualq uer pessoa habil, que os Xefes
de Policia, ou os Delegados de Policia nomearem in
terinamente. (R. cito arL 48; A.. 21 Mar. 1827)
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AD't. SG. Quando o expediente da prizão o eXlgIr,
o Carcereiro póde ter um Ajudante, um Xaveiro, e um
Escrevente, nomeados pelo Xefe de Policia. (R. ciL
arts. 46, 152)

SECÇÃO IV.

DOS ESCRIVÃES E~{ GERAL.

]l·t. S,. Os Escrivães são:
'1. o Dos ,Juizes de Paz;
2. o Dos Subdelegados de Policia;
3.o Dos Delegados de. Polícia; ,
4. 0 Dos Xefes de Policia;
5. o Dos termos ou do judicial;
6. 0 Do Juri;
7. o Das Apelações. (C. pr. arts. 14, 39, 40; L. 3

Dez. 1841 arts.· 9, 108; D. 16 Abr. 1856 art. 1 § 4;
D. 22 Nov. 1871 art. 81)'

lb·t. SS. Os Escrivães de Paz, e das Subdelega
cias de Policia serão escolhidos d'entre as pessoas que,
além de bons costumes, e de idade de 21 annos, te
nham pratica de processo, ou aptidão para adquiril-a
facilmpnte. (C. pr. art. 14)

§ 1. Quando estes Escri vães se sentirem agravado
~m suas nomeações, poderão reCOl'rer ao· Governo na
côrte e aos Prezidentes nas províncias para a repara
ção de qualquer dano. (C pr. art. 5'2)

§ 2. Sendo lançados fóra do lugar p'or motivo
torpe, ou illegal, cabe-lhes o dire;to de queixar-se ao
Governo na côrte, e aos Prezidentes nas províncias
contra o acto da demissão. (C. pr. art. 52)

§ 3. O Governo e os Prezidentes repararão a in-
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justiça, quando a haja, 'por _via da reintegração. (A.
18 de Jan. 1836; A 9 de Dez. 185i)

AI't. 89. Os Escrivães especiaes das Delegacias
de Policia, os Escrivães dos termos, os .do Juri, e- os
das Apelações são providos mediante concurso, por
serventia vitalícia, mas não a titulo de propriedade.
(L. 11 Out. 1827 art. 1,_ '2; D. 30 Ag. 1851; D. 16
Abr. 1856 art. 24)

AI·t. 90. Todos os Escrivl'íes podem ter até '2
Escreventes juramentados. (L. 6 Dez. 1612 § 22; L.
22 Set. 1828 art. 2 § 1) .

§ 1. Estes Escreventes serão nomeados pelos juizes
perante quem servem· os Escrivães respetivos. (L. 22
Set. 1822 8rt. 2 § 1)

§ 2. Respondem pelos erros que commeterem como
os proprios Escrivães. (L. 6 Dez. 1612 § 22)

SECÇA.O V.

DA NOMEAÇÃO E SUBSTIT rçÃo DOS ESCRIVÃE~ D8 PAZ.

ill·t. 9:1. No cazo de julgarem os Juizes de Paz
conveniente ter Escrivã!3s separados, ou de haver pes
soa, que queira servir esse cargo separadamente, obterão
autorização do Juiz de Direito da respetiva comarca
para ser o mesmo cargo exercido independentemente do.
lugar de Escrivão da Subdel~gacia ue Policia. (C. pr.
art. 14; R 31 Jan. 1842 art. 4'2)

§ 1. Obtida a autorização, serão os Escrivães de Paz
nomeados pelas Camaras munic~paes, sob proposta dos
Juizes de Paz. (L. 15 Out. 1827 art. ti; C. pr. art. 14;
R. cit. art. 42; A. 22 Jan. 1872)

§ 2. Compete ás mesmas Comaras municipaes a
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sua demissão,. e só poderão perder o oficio por· acto
de quem os nomêa e em consequencia de erro com
petentemente provado, ou por força de sentença conde
natoria. (A. 7 Mar. 1853; A. 3 Dez. 18;)7; À. 22 Jan.
1872)

§ 3. À faculdade, que· teem os Juizes de Direito de
cassar a autorização para a separação do cargo de Es
crivão de Paz do lugar de Escrivão da Subdelegacia
de Policia, deve subordinar-se ás regras acima estabe
lecidas. (A. 22 Jan. 1872)

§ 4. Quando não ha E crivães de Paz especiaes,
servem perante os Juizes de Paz os Escrivães das Sub
delegacias de l>olicia. (R. 31 Jao. 1842 art. 19)

AI·t. 9~. Nos cazos de falta ou impedimento re
pentino, havendo urgencia, o Escrivão será 'substituido
por qualquer pessoa, que o Juiz de Paz dezignar e
juramentar. (A.. 30 Dez. 1853; L. 22 Selo 1871
art. 12 § 2)

§ 1. Nos demais cazos de falta ou impedimento, ser
virá algum Escrivão dos outros juizos, a quem fôr
possivel o serviço da substituição, e fôr xamado pelo
Juiz de Paz. (A. 16 Out. 1854)

§ 2. Não é licito, porém, ao Juiz de Paz nomear
Escrivão interino, quando para o juizo de paz não houver
Escrivão privativo. (A. 16 Jan. 1875)

SECÇÃO VI.

DA No~mAI,Ão E SUBSTITUIÇÃO DOS ESCRIVÃES DAS SUBDELE

GACIAS DE POLICIA.

AI·t. 93. Os Escrivães das Subdelegacias de Policia
são nomeados pelos Delegados de Policia sob proposta
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dos Subdelegados. (L. 3 Dez. 1841 ar1. 9 ; R. 31 Jan. 1842
a1't. 42)

§ 1. Serão conservados emquanto forem da .con
fiança dos mesmos Subdelegados. (R. cito art 44)

§ 2. Quando desmereçam dessa confiança serão por
estes suspensos e interinamente substituidos até que
pelos Delegados de Policia seja ordenada a demissão,
sobre cuja neces idade os Subdelegados 1'eprezentarão.
(R.. cito a1't..U; A 16 Ju1. 1844)

AI't. 9-4. _ os cazos de falta ou impedimento dos
seus Escrivães, os Subdelegados de Policia procederão
para a substituição pelo mesmo modo por que no ar
tigo 92 está providenciado em relação aos Escrivães
de Paz (A. 30 Dez. 1853; A. 16 de Ou1. 1874: L. 22
Set. 1871 art. 12 § 2)

. SECÇÃO VII.

DA NOMEAÇÃO E sunSTITUIçÃO DOS ESCRIVÃES DAS DELEGACIAS

DE POLICIA.

AI·t. 9~. Os Delegados de Policia, poderão ter
Escrivães especiaes. (D. 22 Nov. 1871 art. 81)

§ 1. São creados esses lugares na côrte por decreto
imperial, e os serventuarios são nomeados pelo Go
verno, mediante concurso. (D. 1 JuI. 1830 art. 2;
D. 16 Abr. 1856 art. 24)

§ 2. Ha na côrte um Escrivão especial para cada
uma das De] egacias de Policia. (, D. 16 Abr. 1856 art.
1 § 4; D. 5 Mar. '1859; D. 17 Out. 1872)

§ 3. Cada um destes Escrivães tem um Escrevente.
(D. cit.) .

§ 4. Quando não ha Escrivães para os Delegados
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de Policia, servem perante estes os Escrivães dos
termos ou do judicial. (D. 31 Jan. 18i2 art. 17)

ARoto 98. Havendo falta ou impedimento dos Es
crivães dos Delegados de Policia, procederão estas au
toridades para a substituiçãO, nos termos do artigo
92. (~. 30 Dez 1853; A. 160ut. 1853; L. 20 SeL 1871
art. 12 § 2)

SECÇÃO VIII.

DOS ESCRIVÃES PERA~TE O. XEFES DE POLICIA.

llt°t. 9~. Servirão peran1e os Xefes de Policia como
Escrivães quaesquer empregados das respetivas secre
tarias, que elles dezignarem. (D. 22 Nov. 1871 ar1. 81)

§ 1. Quando o Xeft:s de Policia se tran portarem
a algum termo fóra do da capital por ordem do Pre
ziden1e da provincia, levarão comsigo qualquer em
pregado da respetiva secre1aria para servir de Es
crivão nos processos, que houverem de organizar. (D. cito
art. 81; A. 12 Mai. 1856)

§ 2. Não o fazendo assim, ou havendo impedi-:
mento, empregarão qualquer dos Escrivãe do lugar.
(A. 30 Dez. 1853)

SECÇÃO IX.

DA N011EACÃO E SUB 'l'[TUICÃO DOS ESCRIVÃES DO .TU DICIAL.. .
lbot. 9S·. No côrte haverá os Escrivães do judi

cial, que forem creados por lei ger~l, . e nos demais
termos aqueUes que forem Cl'eados por lei provincial.
(C. pr. art. 39; L. 12 Ag. 1834 ar1s. 1, 10 § 7)
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§ 1, São nomeados pelo Governo depois de con
curso. (D. 1. lul. 1830 art. 1; D. 30 Ag. 1851 art.
5 §§ 2, 10)

§ 2. Feito o concurso, os Prezidentes de provin
cia nomearão interinamente, sujeitando o acto á apro
vação do Governu. (D. 5 Jan. 1871 art. 1 § 2)

ll.I·t. 99. Nos cazos urgentes, e impedimentos
repentinos, o juiz, perante quem ocorre a falta, xa
mará outl'O qualquer. Escrivão, ou dezignal'á qualquer
pessoa para o acto, deferindo-lhe juramento. (A. 30
Dez. 1853; A. 16 Qut. 1854 ; L. 20 Set. 1872 art. 12 § 2)

§ 1. Nos impedimentos temporarios serão os Es
crivães do judicial substituidos uns pelos outros, sendo
dezignados pelos respetivos juizes. (D. 30 Ag. 1851
art. 6 § 2)

§ 2. Quando porém em razão do avultado expe":
diente dos dous cargos reunidos não possam os sub titutos
legitimos acumulaI-os sem prejuiz~ do serviço publico,
assim como no cazo de licença por mais de 6 mezes,
o Governo na côrte, e os Prezidentes nas províncias,
sobre reprezentação ou ülfe,rmaçãu dos magistrados,
perante quem servirem, nomearão pessoa i<1onea para
exercer temporariamente a substituição. (D. 16 Dez.
1853 ad. 1)

§.3. Si a impossibilidade dos Escrivães do judicial
for absoluta, ou for proveniente de idade avançada?
cegueira, demencia, ou outra qualquer moles tia incu
ravel, deverão elles requerer sucessor. (D. 16 Dez. 1853
art. 2)

.§ 4. No cazo d~ vaga, os magistrados, perante quem
servirem os Escrivães, proverão o lugar temporaria
mente. (D. 1 lul. 1830 art. 1; D. 30 Ag. 1851 arL
10 § 1)
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§ 5. Si não aparecer a requerer o provimento do
oficio vago pessoas idoneas, deverão servir os substi
tutos na f6rma supra. (D. 30 Ag. 1851 art. 10 § 1)

SECÇÃO X.

DOS ESCRIVÃES DO JUIU.

A..·t. :1.00. Haverá em cada conselho de Jurados
um Escrivão privativo para o Juri, e execuções crimi
naes. (L. 3 Dez. 1841 art. 108)

§ 1. Na cÔrte porém haverá 2 Escrivães do Juri.
(L. 20 Set. 1871 art. 29 § 7)

§ .2. Serão nomeados pelo Governo, depois do con
éurso legal. (D. 1 JuI. 1830; D. 30 Ag. 1851 art. 6
§§ .2, 10 e eg.)

A.rt. :1.01. Nas falta ou impedimentos dos Escri
vães do Juri, verificados os cazos do artigo 98, proce
derão os juizes na ua substituiçãO pela f6rma alli
providenciada. (D. 16 Dez. 1853 art. 1; A. 9 Dez 1857)

SECÇÃO XI.

DA NOMEAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DOS ESCIUVÃES DAS APELAÇÕES.

A..·t. J.O~. Em cada Relação servirão 2 E crivães
de Apelações. (Alv. 1.2 Set. 1652 art. 65; Alv. 13 Out.
1751; Alv. 10 ~laj. 1808 art. 12; Alv. 13 ~Iai. 1812
tit. 13 § 6; Alv. 6 Fev. 1821 ; C. pr. art. 40; A. 14
Mai: 1849; D. 6 Nov. 1873 art. 8)

§ Os :hscrivães de Apelações serão nomeados pro
vizoriamente pelos Prezidenles de provincia e definiti- .
vamente pelo Governo, depois do concurso legal.' (D. 1

6

..
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Jul. 1830; D. 30 Ag. 1851 arts. 2, 10; D. 6 Nov.
1873 art. 11)

Art. t93. Nos cazos de impedimento tempararia
de algum dos Escrivães de Apelações, será elle substi
tuido pelo Escrivão companheiro. (D. 30 Ag. 1851
art. 2; D. 2 Mai. 1874 .art. 41)

§ 1. Dadas as circunstancias do artigo 98, e seus
paragrafas, se procederá com os Escrivães da'i Apela
çÕes do mesmo modo por que se procede para com os
Escrivães do judicial, dezignando o Prezidente da Re
lação pessoa iàonea para a substituiçãO. (D. 2 Mai. 1874
art. 41)

§ 2. Emquanto existirem os Escrivães das Apela
ções do commercio, escreverão perante as Relações nos
feitos criminaes cumulativamente com os Escrivães das
Apelações do civel e crime. (L. 6 Ag. 1873 art. 1 § 9;
D. 6 Nov. 1873 arts. 9, 10)

§ 3. Os Escrivães de Apelações, assistindo ás sessões
da Relação, trarão capa e volta. (A. 22 Out. 1756)

SECÇÃO XII.

DAS ESPECIES, NO~IEA.ÇÃo, E SUBSTITUIÇiio DOS PORTEIROS.

Art. :lO"'. Ha Porteiros:
1. o Dos auditorias;
2. 0 Do Juri;
3.0 Das Relações;
4: Do Supremo Tribunal de Justiça. (Ord. L. 1 tit.

1; C. pr. art. 352; . L. 18 Selo 1822 al'ts. 40, 42 ;
D. 6 Nov. ~873 arts. 1, 2, 3)

§ 1. Os lugares de Porteiro são providos vitalicia
mente pelo Governo, mediante concurso. (L. 11 Out.

r
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1827; D. 1 JuI. 1830 art. 2; D. 30 Ag. 1851 arts. 1,
4, 10)

§ 2. Exceptua-se o lugar de Porteiro das Relações·,
o qual é provido pelos Prezidentes destas. (D. 6 Nov.
1873 art. 7; D. 2 Uai. 1874 art. 14 § 2)

§ 3. Os Porteiros da Relação, e do Supremo Tri
bunal de Justiça, nas ses ões desses tribunaes, andam
de capa e volta. (A. 22 Out. 1756)

AI't. J.oõ. os impedimento ou faltas, dos Por
teiros dos auditorias, serve qualq uer Oficial de justiça
nomeado polo Juiz de Direito nos termos de sua rezi
dencia, e pelo Juiz municipal nos demais termos. (D. 30
Ag. 1851 art. 4)

§ 1. Para esta nomeação entre juizes da mesma
classe preferem pela prioridade na numeração das varas.
(D. cit. art. 4)

§ 2. Nos juizos em que o oficio de Porteiro não
estiver provido vitaliciamente, servirá o dito oficio o
Oficial de justiça, que estiver de semana. (D. 18 Fev.
1850; ·A. 20 Abr. 1864)

§ 3 Nos impedimentos ou fal tas do Porteiro do
Juri, o Juiz de Direito, prezidente do tribunal, no_o
meará para servir o lugar a um Oficial de justiça. (C.
pr. art. 352; A. 9 Dez. 1857)

§ 4. Nas faltas ou impedimentos do Porteiro da
Relação por menos de 15 dias, será elle substituido por
um dos Continuos dezignado pelo Secretario. (O. 2 Mai.
1874 art. 32)

§ 5. Nas faltas e impedimentos do Porteiro do Su
premo Tl'ibunal de Justiça, será elle substituido pelo
Continuas do mesmo Tribunal. (L. 18 Set. 1828 art. 44 ;
D. 30 Ag. 18Gl art. 1)
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SECÇÃO XIII.

DOS DISTRIBUIDORES, SEU PROVIl\1ENTO, E SUBSTITUIÇÃO.

_,boto '10G. -Deve haver o oficio de Distribuidor dos
feitos nos lugares e juizos, onde ha mais de um Es
crivão. (Ord. L. 1 tit. 85 pr.; D. 13 Set. 1827)

§ 1. Onde não ha creado o oficio servirá c6mo
DIstribuidor o proprio juiz. (A. 19 Oul. 1854)

§ 2. O oficio será provido vitaliciamente pelo Go
verno, medianle concurso. (L. 11 Oul. 1827 art. 2;
D. 1 Jul. 1830 art.· 2; D. 30 Ag. 1851)

Art. 1.0'. O Distribuidor será substituido por
quem o juiz nomear. (D. 1 Ju1. 1830 art. 1; D. 30
Ag. 1851 art. 8)

§ 1. Esta nomeação será feita pelo Juiz de Direito
nos termos da sua rezidencia, e pelo Juiz munici paI
nos demais termos. (O. 30 A.g. 1851 arts. 4, 8)

§ 2. Enlre os juizes da mesma classe prefer~m para
a nomeação pela prioridade na nuineração das varas.
(D. cito arts. 4, 8)

SECÇÃO XIV.

DOS CONTADORES, SEU PROVll\IENTO, E SUBSTITUIÇÃO.

AI·t.•OS. Havera nos juizos os Contadores, que
na côrte fo~em creados por lei geral, e nos termos das
provincias pelas Assembléas provinciaes. (L. t2 Ag.
18:34 art. 10 § 7)

§ 1. Na côrte ha "dous Contadores, um conta os
feitos da Relação, e oulro os dos juizos criminaes in
feriores. (D. 2 Abr. 1835)



- 85 - .

§ '2. Onde não ha creado por lei o oficio, servirá
o proprio juiz como Contador no seu JUIZO. lA. 19
OuL 1854)

§ 3. O oficio de Contador por via de regra anda
annexo ao de Distribuidor conforme o acto da creação.

§ 4. O Juiz de Paz é sempre Contador no seu
juizo. (D '20 Set. 18'29 art. 3)

l~...t. :1.09. A substituição do Contador em sua
faltas e impedimentos se fará pelo mesmo modo porque
se faz a do Distribuidor nos termos do artigo 107. (D.
i Jul. 1830 art. i; D. 30 Ag. 1~51 arts. 4, 8)

SECÇÃO XV.

DOS ECRETARIO DAS RET~AÇÕES, SUA JOUEAÇÃO, E UBSTI-

'f 'IÇÃO.

A.,t. :1.10. Haverá em cada Relação um Secretario.
(R. 3 lan. H~33 art. 75; L. 6 Ag. 1873 art. 1 § 10;
D. 6 Nov. t873 arts. t, '2, 3)·

§ i. São nomeados vitaliciamente pelo Governo.
(D. 1 Jul. 1830 art. ~)

§ '2. Nas conferencias do tribunal uzarão de capa
e volta. (A. '2'2 Out. 1756)

AI't. :1.:1., O Secretario da Relação nas suas falta
oú impedimentos por menos de 15 dias será substi
tuido:

Lo Pelo Amanuense, e onde houver mais de um
pelo mais antigo;

2.. Pelo Escrivão mais antigo nas Relações, que não
tiverem Amanuense. (D. '2 Mai. 1874 art.25)
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SECÇÃO XVI.

DA NO~IEACÃO E SUllS'frfUICÃO DOS A.l\1ANUE SES DAS RELACÕES... .
il.r't. 1..1.~. Os Amanuenses das Relações são no

meados por portaria do Ministro da Justiça. (D.6 Nov.
1873 art. 7)

§. Em suas faltas ou impedimentos, serão substi
tuidos por quem o Prezidenle da Relação dezignar,
conforme a urgencia do serviço. (D. 2 l\lai. 1874. art. 28)

SECÇÃO XVII.

DA NmmAçÃo E SUBSTITUIÇÃO DO CO TLiUOS DAS RELAÇÕES.

Art, :1:13. Os Continuos para o expediente das
Relações serão providos pelos Prezidentes destas, e são
conservados emquanto bem sfl!'virem. (D. 2J Dez. 1844;
D. 6 Nov. 1873 art. 16; D. 2 Mai. 1874 art. 14 § 2)

§ ,1. Durante o traba.ho das conferencias do tribu
nal uzarão de capa e volta.. (A. 22 Out. 1756)

§ 2. Em suas faltas, ou impedimento~ por menos
de 15 dias serào substiluidos pelos Oficiaes de justiça,
mediante dezignaçào do Secretario, (D. '2 Mai. 1874)

SECÇÃO XVIII.

no SECRETARJ.O DO SUPREMO TRmUNAL DE JUSTIÇA, SUA NO

l\mAçÃo E SunSTITUIÇÃO.

il.r't. :I.... No Supremo Tribunal de Justiça haverá
um Secretario. (L. 18 SeL. 1828 arl. 40)
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§ 1. O lugar é provido vitaliciamente pelo Governo
d'entre os- baxareis formados podendo ser. (L. 11
Oul. 1827 arts. 1, 2; D. 1 Ju1. 1830 arl. 2; L. 18
Seto ~828 art. 40)

§ 2. O Serventuario uza de capa e volta nas con
ferencias do tribunal. (A. 22 Out. 1756)

. § 3. Para o expediente da secretaria lhe é permi
tido ter os Escreventes, que quizer, aprovados pelo
Supremo Tribunal de Justiça, e pagos á sua custa. (A.
27 Jun. 1827) .

§ 4. Estes Escreven tes serão nomeados pelo mesmo
Supremo Tribunal de Justiça, passando titulo o respe
tivo Prezidente. (Av. cit.) .

1l..oto t.t.õ. O Secretélrio do Supremo Tribunal de
Justiça, durante os seus impedimentos temporarios, ~erá

substituido pelo Oficial da Secret.aria. (L. 18 Set. 1828
art. 42; D. 30 Ag. 1851 art. 1)

§ Na falta do dito Oficial da Secretaria, o sub ti
tuirá um dos Escrivães das Apelações, que for dezig
nado pelo Prezidente do me mo Supremo Tribunal de
Justiça (L. cito art. 42; D. cito arL 1)

SECÇÃO XIX.

DO OFICIAL DA ECRETARIA, DO SUPREMO TRIBUNAL DE

JUSTIÇA, E SUA NOllfEAÇÃO.
,

1l..ot. :I.:I.G. Haverá um' Oficial da Secretaria do
Supremo Tribunal de Justi~?J. (L. 18 Set. 1828. art. 42)

§ O lugar será provido viLaliciamente por acto do
Governo. (L. 11 Outo 1827 arts. 1, 2; D. 1 JuI.
1830 art. 2; D. 30 Ag. 1851 arts. 1,1.0)
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SECÇÃO XX.

DOS CONTINUOS DO SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, SUA

O~lEAÇÃO, E SUIlSTITUIÇÃO.

Art. :1:1,. Haverá no Supremo Tribunal de' Jus
tiça dous Continuos com a denominação de 1.0 e 2.·
(L. 18 Set. 1828 art. 40)

§, 1. Estes Continuos são nomeados pelo Governo.
(Const. art 102 § 4)

§ 2. Nas conferencias do tribunal uzam de capa
e volta. (A. 22 Out. 1756)

AI't. :1:18. Nos impedimentos, quando os haja,
substituem-se reciprocamente. (L. 18 Set. 1828 art. 44)

SECÇÃO XXI.

DOS PROMOTORES PUIlLlCOS, SUA NOMEAÇÃO, EXER-

CICIO, E SUIlSTITUÇÃO.

Art. :1.:19. Haverá pelo menos em cada comarca
um Promotor publico: podendo ser nomeados mais
de um, quando as circunstancias o exigirem. (L. 3
Dez.' 1841 art. 23; R. 31 Jan. 1842 art. 218)

§ 1. Quando a respeito de uma comarca se veri
ficarem taes circunstancias em razão da sua extensão,
população, e afluencia de negocios, o Prezidente da
provincia as levará por meio, de uma exposição cir
cunstanciada ao conhecimento do Governo, que decidirá.
(R. cito art. 218)

§ 2. Quando houver dous Promotores publicos, os
Prezidentes de provincia poderão marcar-lhes distritos"
nos qllaes exercerão as suas atribuições, sem que toda-
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via fique cada um inhibido de denunciar os crimes, e
promover a prizao dos criminozos, que possam exi til'
no outro distrito, quando xeguem ao seu conhecimento,
quer dando de tudo noticia ao outro Promotor publico,
quer dirigilldo-se direlamente á autoridade competente.
(R. cit. art. 215) -

§ 3. Ha em cada uma das comarcas da côrte, da
capital da Bahia, e da capital de Pernambuco dou
Promotores publicas com os respetivos distritos marcados.
(D. 3 Jan. 1857; D. 1 Fev. 1872; D. 20 Dez .. 1872;
D. 2 Out. 1873)

AI-t. 120. Os Promotores publicos serão nomea
dos pelo Imperador no municipio da c.ôrte, e pelos
Prezidentes nas provincias. (L. 3 Dez. 1841 art. 22;
R. 31 Jan. 1842 art. 217)

§ 1. Para exercer o cargo de Promotor publico
serão com preferencia escolhido os baxareis formados.
(L. cil. art. 22; R. cito art. 2L6 )

§ 2. Quando não os hajé\ idoneos pera os lugare ,
serão nomeados individuos que tenham as qualidade
reqneridas para ser Jurado, preferindo-se aquelles que
no dezempenho de outros cargos publicos já tiverem
dado' provas de possuir essas qualidades. (C. pr.
art. 36; R. cito art. 216)

§ 3. Os Promotores publicos são obrigados a rezi
dir dentro da vila ou cidade principal da C0llJarCa
pela imporlancia do fôro, e que será dezignadn pelo
Prezidente da provincia com aprovação do Governo.
(D. 22 Nov. 1871 art. 85)

§ 4. No exercicio de suas funç.ões, e nas solenida
des publicas uzarão do vesluat'io descri lo no dt'zenho
annexo ao decreto de 10 de Fevereiro de 1854. (D. 10
Fev. 1854)
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§ 5. Servirão emquanto convier a sua conservação
ao serviço pu'blico; sendo no cazo contrario demitidos
pelo Imperador na côrte, e pelos Prezidentes nas pro
vincias. (L. 3 Dez. 1841 art. 22; L. 31 Jan. 184.2 art. 117)

Art. :1.21. Nas faltas e impedimentos o Promotor
publico será substituido no servi(~o geral da Prorooloria
pelo respetivo Adjunto. (D. 22 Nov. 1871 art. 21)

§ 1. Havendo na mesma comarca mais de um
A.djunto do Promotor publico, o Juiz de Direito da co
marca dezignará aquelle a quem deva tocar em pri
meiro lugar essa substituição. (D. cit. art. 21)

§ 2. Na falta ou impedimento do A.djunto para
substituir o Pl'Omotor publico, o Juiz de Direito no
meará quem interinamente substitua o mesmo Promo
tor publico. (L. 3 Dez. 1841 aFt. 22; R. 31 Jan.
1&42 art. 218,. D. 30 Ag. ~851 art. 3; D. 22 Nov.
1871 art. 21 § 2)

§ 3. No cazo de falta do Promotor publico os Juizes
de Direito participarão a vaga ao Governo na côrte,
e aos Prezidentes nas provincias com informação cir
cunstanciada ácerca das pessoas, que julgarem dignas
de ser nomeadas; ficando todavia a arbitrio do Governo
e dos Prrzidentes a escolha de outras, que julgarem
mais dignas. (R. cit. art. 218 ; D. 30 Ag. 1851 art. 10
§ 2)

§ 4. E' cumulativa a atribuição conferida aos Juizes
de Direito das comarcas, em que' houver mais de um,
para nomear Promotor publico interino; devendo porém
a nomeaçào ser feita pelo Juiz' de Direito, que estiver pre
zidindo a se.-são do Juri ou houver de prezidil-a, quando
este tribunal não esteja funcionando. (A. 19 Ag. '1858)
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SECÇÃO XXII.

DOS AD.JUNTOS DOS PRmIOTORES PUBLICOS, S A OlUEAÇÃO,

E SUBSTITUIÇÃO.

AI"t. :1.22. Haverá em cada termo um Adjunto do
Promotor publico. (L. 20 Set. 1871 art. 1 § 7; D. 22
Nov. 1871 art. 8)

§ 1. A nomeação será feita pelo Prezidente da pro
vincia sob proposta do Juiz de Dj reito da respetiva
comarca. (L. cito art. 1 § 7)

§ 2. Quando o Prezidente da provincia não aprovar
a proposta, exigirá outra. (A. 2 Ju1. 1873)

§ 3. Na côrte a nomeação do Adjunto do Promotor
publico é feita pelo Governo. (D. cito art. 8 § 3; Consto
art. 102 . 4)

AI't. t.23. Na falla do Adjunto do Promotor pu
blico as suas funções serão exercidas por qualquer pessoa
que o juiz da culpa nomear para o cazo especial, de
que se trata. (L. 20 Sef.. 1871 art. 1 §; D. cito art. 8 § 2)

SECÇÃO XXIII.

nos PROMOTORES DA JUST1ÇA, SUA No~mAçÃo, E SUBSTITUIÇÃO •

.I\.I't. :1.2-1" Em cada Relação haverá um Promotor
da Justiça, cargo annexo ao de Procurador da corôa,
soberania e fazenda nacional. (R. 3 Jan. 1833 art. 1)

§ 1. A nomeação é li vremenle feita pelo Imperador
d'entre os Dezembargadores da respetiva Relação. (Const.
art. 102 § 4; R. cit art. 1; D. 2 Mai. 1874 art. 17).

§ 2. Para essa nomeação atende-se mais ao bom
serviço dos lugares do que á antiguidade dos Dezem
bargadores. (D. 1 Mar. 1758; R. cito art. 1)
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§ 3. O Promotor da Justiça da Relação da côrte
serve perante o Supremo Tribunal de Justiça. (L. 18
Set.1828 art. 25; D. 2 Mai. 1874 art. 20)

§ 4. Os Promotores da Justiça não acumulam o
cargo de PrezidenLe da Relação nos cazos de substi
tuição deste, em]Jora sejam lp.ais antigos. (D, 26 Dez,
1752)

§ 50 O Promotor da Justiça da Relação da côrte,
como Procurador da corôa, tem o tratamento de Ex
celencia; os das demais Relaçõgs só terão esse trata
mento, si por outro titulo lhe fôr devido. (D. 18 Jan.
1841)

-,l.l'to :l~5. Quando fOl'em impedidos em algum feito,
serão neste. substituidus pelo Dezem'bargador, que o
Prezidente da Relação dezignaro (D. '2 Mai. 1874 art. 23)

§ Em outras faltas ou impedimentos o Governo
na côrte, e os Prezidentes nas provincias dezignarâo o
Dezembargador, que deve substituir. (D. 2 Mai. 1874
art. '23; D. 20 Set. 1697)

CAPITULO V.

Do concurso para os oficios de justiça
n.o criD:l.e.

SECÇÃO 1.

DOS OFICIOS E DA VAGA.

AI't. :1.28, São oficios de justiça no crime .pro-
vidos por concurso os de:

1.0 Escrivão do judicial;
2. o 'Escrivão das Delegacias de Policia;
3. o Escrivão do Juri;
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4. o Escrivão das Apelações;
5. 0 Porteiro dos auditorias;
6.° Porteiro do Juri;
7.0 Dislribuidor ;
8: Contador. (D. 30 Ag. 1851 art. 10; D. 16

Dez. 1853; D. 16 Abr. 1856 art. 24)
§ 1. Os serventuarios destes. o·Gcios os exercem

conjuntamente no crime e civel, exceto os serventua
rios dos lugare de Escrivão das Delegacias de Policia,
e de Escrivão do Juri, que os exercem privativamente
no crime. (C. pr. art. 40; L. 3 Dez. 1841 art. 108;
D. 16 Abr. 1856 art. 6; Ord. L. 1. til. 1)

§ 2. Estes oficias são creadas na côrte por lei
geral, e nas provincias por lei provincial. (L. 12 Ag.
1834 arts. 1, 10 § 7)

§ 3. Vagam:
1.0 Por falecimento do serventuario; .
..... o Por dezistencia;
3.0 Por perda em virtude de sentença. (L. 11 Out.

1827; .o. 1 Jul. 1830)
§ 4. Abre-se concurso:
1.o No cazo de vaga;
2. o No cazü de nova creação. (.o. 5 Jan. 1871

art. 4)

SECÇÃO II.

DO CO CURSO PARA o PROVHIENTO.

AI,t. ·u~;" Apenas vagar qualquer destes oficias,
ou for creado algum, os magistrados) a quem cumpre
prover a substituição temporaria, darão parte na corte
ao Governo pela Secretaria da Justiça, e nas provin-
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Clas aos Prezidentes, da vaga existente e da maneira
por que estiver interinamente preenxida. (D. 1 Jul.
1830 art. 2 j D. 30 Ag. 1851 art. 10 § 2)

§ 1. Si a vaga ou nova creaçào se der na côrte,
os requerimentos serão diretamente aprezentados na
Secretaria da Justiçél. dentro de um praz o razoavel
marcado pelo Governo, e annunciado no Diar'io Oficial,
logo que se der a vaga. (D. 5 Jan. 1871 art. 5)

§ 2. Não se realizando o provimento dentro de 60
dias depois de findo aquelle prazo, será por uma só
vez prorogado por metade do tempo com as mesmas
formalidades. (D. cit. art. 5)

§ 3. Si porém a vaga ou nova creação ocorrer
nas provincias, os magistrados na mesma ocazião, em
que fizerem ao Governo a participaçfto, de que trata
o artigo 126 § 4, mandarão afixar nos lugares dos
oficias editaes, que os Prezidentes farão reproduzir
nas capitaes das provincias, annunciando a vaga, e
convidando os pretendentes a' aprezentar os seus re
querimentos no prazo de 60 dias. (D. 30 Ag. 1851
art. 11)

§ 4. No edital, que teem de mandar afixar nas
capitaes das provincias, e publicar pela imprensa,
farão os Prezidentes das mesmas provincias consignar
a data da lei, que creou o oficio que se vai pôr a
concurso, o motivo da vaga,' e o nome da pessoa que
anteriormente o servia. (A. 25 Out. 1861)

§ 5. A reprodução dos editaes não terá lugar,
quando a vaga ocorrer nas capitaes das provincias. (D.
30 Ag. 1851 art. 13 § 3)

§ 6. Find.o o prazo, o magistrado, que tiver man
dado afixar os editaes, remeterá ao Prezidente da pro
víncia os requerimentos, que durante os 60 dias lhe
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tiverem sido aprezentados, acompanhando-os de infor
mações sobre as habilitações e merecimento de cada
um del1es, declarando explicitamente si estão no cazo
de merecer o provimento. (D. cito art. 12)

§ 7. Si não tiverem apareeido pretendentes, disso
mesmo dará conta ao President.e. (O" cit. art. 12)

§ 8. O prazo dos annuncios na capital da provin
cia se cuntará da data dos editaes afixados nos lugares
dos oficias ou empregos. (O. 5 Jan. 1871 art. 2)

Art. '11.28. As petições, em que se requerem os
oficias de justiça, devem ser datadas e a sinadas pelo
pretendente ou seu procurador. (D: 30 Ag. :l851 art.
14 § 1)

§ 1. A estas petições deve o pretendente juntar:
1.. Folha corrida, salvo si exercer funções publi

cas;
2.· Certidão de idade. salvo si. por outro modo

constar, que é maior de 2l annos;
3.· Exame de suficiencia, salvo si for doutor em

. Direito, baxarel formado, advogado, ou serVir empre
gos similhantes;

4.· Quaesquer documentos, que julgue convenientes.
(D. 30 Ag. 1851 art. 14. § 1; D. 5 Jan. 1871 art. 3)

§ 2. Os exames de suficiencia aqui exigidos para
habilitação dos concurrentes só podem ser prezididos
por juizes letrados. (D. 16 Dez. 1853 art. 9)

§ 3. Estes. juizes devem ser os efetivos, e não
os suplentes, ainda que sejam formados em Direito.
(A. 30 De-z. 1854)

§ 4. Os pretendentes serão examinados, afim de
mostrarem, que sabem bem escrever e notar tudo
quanto pertencer ao dezempenho do oficio. (Ord. L.
1 til. 24 pr. § 1)
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§ 5. Quando se tratar do oficio de Escrivão das
Relações, os exames de habilitação para o concurso
serão feitos publicamente perante o Prezidente das
mesmas Relações, em dia previamente annunciado pelos
jornaes. (D. 2 ~lai. 1874 art. 35 § 1)

§ 6. Os eMminaJores, em numero de tres, serão
para taes exames dezignados pelo Prezidente da Re
lação d'entre pessoas idoneas. (D. cito art. 35 § 2)

SECÇAO IH.

DA NOl\iEAç.~O PROVIZORlA, E DO PROVDfENTO DEFIl ITIVO

AI"t. :1.29. O Prezidente da provincia, logo que
esteja findo o prazo marcado na capital, e depois que
tiver recebido os requerimentos enviados pelos magis
trados, mandar~ publicar os nomes de todos os preten
dentes. (D. 5 Jan. 187t art. 1 § 2)

§ 1. Passados 8 dias depois da publicação, o Pl'e
zidente nomeará para servir provizoriamente na vaga do
oficio, ou emprego, o pretendente que mais idoneo lhe
parecer, o qual entrará logo em exercicio. (O. cil.
art. 1 § 2)

§ 2. Esta nomeação sera immediatamente publi
cada, e o pretendente, que se julgar injustamente pre
terido, poderá reclamar perante o Prezidente dentro de
30 dias contra a i~j usta preterição, ~nstruindo a sua
reclamação com os documentos, que tiver. (D. cit.
art. 1 § 3)

§ 3. Findo este prazo o Prezidente sujeitará o
seu acto á confirmação do Governo para a expedição
do. competente título. (D. cil. arl. 1 S 4)

§ 4. No caso de haver reclamação, a remeterá ao
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me~mo tempo com uma circu nstanciada informação
para prover-se na serventia vilalicia aquelle que mais
habilitado fôr. (D. cito art. 1 § 4)

A.·t. :1.30. Recebidas na Secretaria da Justiça,
por intermedio dos Prezidentes das provincias, as recla
mações dos pretendentes desatendidos, serão logo pu
blicados no Diafio Oficial os nomes do nomeado para
servir provizoriflmente, e de todos os reclamantes; e
a respetiva secção da Secrelaria da Justiça as sub
meterá a despaxo juntamente com a nomeação, dentro
de 60 dias contados da publicação, convenientemente
processadas na fórma do regulamento em vigoro (D. cito
art. 1 S5)

SECÇÃO IV.

DA S CE sÃo o OFIClO.

_"-11'1/,. t Btt.. Si ao serventuario vitalicio sobrevier
impossibilidade absoluta de servir o oficio, ou SI se
der idade avançada, demencia, ou outra qualquer
molestia incuravel, segundo o juizo dos medicos, de
verão os mesmos serventuarios requerer a nomeação
de sucessor, provando além da impossibilidade o seu
bom serviço e ti falta de outro meio de subsistencia
para terem direito á terça parte do rendimento do
oficio segundo a respetiva lotação. (L. 11 Oul. 1827
art. 3; D. 16 Dez. 185:3 aft. 2)

§ 1. Em nenhum cazo lhe será admitida a nomeação
ou indicação de suce Sal'. (D. cit. art. 2)

§ 2. Os juizes perante quem servirem os ditos er
ventuarios, e bem assim os ditos Promotores publicos,
serão obrigados a participar na côrte ao Governo e nas

7
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provincias aos Prezidentes aquellas circunstancias, quan
do os serventuarios, a respeito dos quaes se verificarem,
não requeiram. (D. cil. art. 3; D. 27 Jan. 1871
art. 1 §1)

§ 3. O Governo na côrte e os Prezidentes nas pro
vincias, á vista destas participações, ou das informações
que houverem exigido, manjarão intimar o serventuario,
para que dentro de um prazo razoavd, que marcarão,
apresente o seu requerimento, ou alegue e pnve o que
lhe convier, sob peu.a de ser havido o oficio POI' vago,
e sem o onus da terça parte do rendimento. (D. 16 Dez.
1853 art. 4; D. 27 Jan. 1871 art. 1 § 1)

§ 4. Não satisfazendo o·serventuario.no prazo marca
do, o Governo na côrte, e os Prezidenles nas provincias,
depois de coligir as provas, ducumentos e informações pre
cizas, procedendo ás diligencias, que houverem por bem,
o mandarãO ouvir em novo prazo para es.se fim marcado.
(D. 16 Dez. 1853 art. 5; D. 27 Jan. 1871 art. 1 § 1)

3 5. No cazo de demencia sera competentemente
nomeado curador, que seja jnlimado e ouvido. (D.
16 Dez. 1853 art. 5)

§ 6. Na côrte o Governo, á vista das informações
documentos e provas coligidas, decidirá o negocio,
ou declarando o serventuario habil para servir o
oficio, e obrigando-o a servil-o pessoalmente, ou de
claranclo vago o oficio, e nomeando sucessor com,
ou sem obrigação de pagar au dito serventuario a terça
parle do ·rendimeuto. (O. cito art. 6)'

§ 7. Nas provincias si os Prezidentes, á vista das
informações, provas e documenlos, se convencerem,
que o serventuario vitalício é habil para servir o
.oficio, assim ° declararão, obrigando-o a servil-o pes
soalmente. (D. 27 Jan. 1871 art. 1 § 2)
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§. 8. No cazo cOI).trario porém sujeitarão o negocio
á decizão do Governo, propondo na mesma ocazião
pessoa idonea, que sirva no lugar do serventuario
vitalício com ou sem obrigação de pagar ao dito ser
ventuario a terç,a parte da quantia em que estiverem,
ou forem lotados os annuaes rendimentos do oficio.
(D. cito arl. 1 § 2) .

§ 9. Os exames e diligencias necessarias nos
termos do § 4 deste artigo serão requeridas e promo
vidas pelos Promotores publicos, e prezididas nas
comarcas gentes pelos Juizes municipaes, e nas comar
cas especiaes pelo Juiz de Direito. (O. 30 Ag. 1851
art. 8; L. 20 Sel. 1871 art. 29 § 3)

§ 10. Si os serventuarios servirem perante as Re
lações, os exames e diligencias serão requeridas e pro
movidas 'pelo Procurador da corôa, e prezididas pelos
Prezidentes dellas. (D. cit. art. 8)

§ 11. Da decizão do Governo, que declara o oficio
vago, e o sucessor nomeado obrigado ou não ao pa
gamento da terça parte do rendimento, haverá o re
curso estabelecido no artigo 46 do Regulamento de 5
de Fevereiro de 184.2, ouvida sempre a respetiva secção
ou o Conselho de Estado. (D. 16 O z. 185:3 arl. 7)

1l.c't. :132. Os serventuarios próvidos na fórma do
artigo antecedente servirão emquanto vivprem os ser
ventuariolil vitalicios, e não cometerem crim~ ou erro,
que os inhabilite. (O, 27 'Jan. 1871 art. 2)

Por morte do serventuario vitalício fica vago o
oficio, o pl'oceder-se-á ao seu provimento. (D.' cit.
arl. 2)

Al't, :133. Os nomeados para as serventias, que
não satisfizerem a imposta obrigaçãO de pagar annual
mente aos serventuarios vitalicios a terça parte dos
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rendimentos, ficarão inhabilitados de continuar nas
mesmas serventias. (D. cito art. 3)

§ 1. Os nomeados para as serventias não poderão
ser obrigados a pagar por ellas mais do que a terça
parte daquel1a quantia, em que forem ou estiverem
lotados os annuaes rendimentos dos oficios, sob pena:

Aos que tiverem a mercê da propriedade ou ser
ventia vitalícia, de perderem os oficios;

Aos serventuarios temporarios, de perd-erem a ser
ventia e pagarem uma quantia igual á lotação de um
anno, a qual será aplicada para as obras publicas da
cidade, vila ou lugar, em que forem os oficioso (L. 11
Out. 1827 art. 7)

§ 2. O processo para a aplicação da penalidade nos
cazos deste artigo, será o .mesmo processo estabelecido
para os cazós 4e responsabilidade. (D. 27 Jan. 1871
art. 3)

SECÇÃO V.

DA DEZISTENCIA E DA PERMUTA.

AIi't • .8.341,. Os Prezidentes de provincia são com
petentes para aceitar as dezistencias dos oficios de j us
tiça. (D. 5 de Jan. 1871 art. 4)

§ 1. Na côrté as aceitará o Governo. (D. cit. art. 4)
§ 2. Aceita a dezistencia, ordenarão o Governo,

ou os Prezidentes de provincia as diligencias necessa
rias para o provimento dos respetivos oficios ou em
prdgos. (O. cit. art. 4)

AII't.•3i». Não são admissiveis as permutas de
oficios diversos. (O. 27 Jan. 1871 art. 4)

§ 1. Tambem não é admissivel a permuta de ofi-
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cios, que não sejam igualmente importantes, QU de ren
dimentos equivalentes: (O. cito art. 4)

§ 2. Os requerimentos para as permutas, nas pro
vincias, serão aprezentados aos Prezidente , que os sub
meterão á decizão do Governo, uma vez que á vista
das ~legações e provas estejam no cazo de ser aten
didos. (D. cito art. 4)

§ 3. Na côrte o Governo os decidirá diretamente.
(D. cit. art. 4)

§ 4. Em oficios de justiça não se dá remoção de
uns para outros lugares. (Á. 23 Set. 1868)

CAPITULO VL

Dos a'uxiliares não :funcionarios publicos.

SECÇÃO L

DOS ADVOGADO .

\.rt. .136. Será sempre licito ás partes xamar o
advogados ou procuradores, que quizerem para tratar das
suas cauzas crimioaes. (e. pr. art. 322)

§ 1. P6de requerer, acuzar ou defender no crime
qualquer cidadão xamado pejas partes embora não eja
doutor, baxarel formado em Direito, ou advogado pro
vizioHado. (A. 16 Fev. 1860)

~ 2. Sendo Promotor publico pOl'ém não p6de de
fender a réo algum, salvo si este fôI' seu ascendente.
descendente, mulher. 0\1 irmão. (A. 21 Nov. 1835)

§ 3. Ao juiz compete nomear advogado ou defensor:
1.o À'o réo menor;
2. o Ao réo sandeo; ou louco de qualquer genero;
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3. o Ao réo mizeravel;
4. o Ao réo escravo;
5. 0 Ao réo, que no acto do julgamento declara não

ter quem o defenda. (A. 21 Nov. 1835 § 6; A. 23 Mar.
1855; Form. n,. 44 § 7)

~ 4. Aos advo~ados do auditorio póde o juiz obri
gar, sob pena de, dezobediencia, a tomar a defez8 dos
réos nos cazos supra mencionados. (A. 21 Nov. 1835 § 6)

AI-t. :1.3'. Ninguem póde acuzar ou defender réo
algum perante juiz, que seja seu pae, irmão ou cunhado.
(Orp. 1. 1 t. 48 § 6; A. 29 Set. 184,5)

§ 1. A nenhum juiz é licito patrocinar cauza cri
minal no distrito de sua jurisdição. (A. 5 Dez. 1837;
A. 28 Ag. 1843)

§ 2. Os ad.vogados ou patronos das cauzas cnml
naes devem assinar com o nome e sobre-nome as pe
tições e arrazoados. quando as proprias partes os não
assinam. (Ass. 24 Mar. 1f)T2; R. 15 Mar. 1842 art. 12)

§ 3. Cumpre-lhes, citar numericamente as folhas dos
autos, quando a ellas se referem, devendo os Escri
vães ex:aminar, que isto se observe para juntar ao·
mesmos autos as petições ou alegações. (A. 1 Mar.
1830) .

§ 4. Aos autos se não juntam requerimenfos e ale
gações. contendo injurias e calumnias aos juizes. (A.
20 Oul. 1821)

§ 5. Quando os advogados ou procuradores das
partes injuriam ou calumniam os juizes, ou o Juri,
são punidos na f6rma da lei criminal. (A. 16 Jun.
1834; A. 10 Dez. 1838)

§ 6. Si nas petições. e arrazoados ha injuria ás
partes, os juizes a mandam cancelar a requerimento
destas j si porém a inj uria é irrogada á pessoa do
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JUIZ, cabe proceder-se á requizição do Promotor publico.
(A. 10 Dez. 1838; A. 19 de Juu. 1858; A, 16 Dez. 1859)

§ 7. Nos cazos, em que compete ás partes arra
zoar nos autos, estes s6 podem ser entregues pelo Es
crivão aos advogados, ou procuradores legaes das mesma
partes. (A. 2 Out. 1838 e 6)

SECÇAO n.

DOS PERITOS.

Jl..·t. 'Ias. Os peritos são nomeados pelos JUIzes,
si é necessario juizo profissional sobre factos de(r.rmi
nados. (e. pr. art. 135; R. 31 Jan. 1842 art. 258)

§ 1. A nomeação faz-se ex oficio, ou a requerimento
. de parte. (C. pr'. art. 138)

§ 2. Faz-se ex oficio, quando o exame é detr.rmi
nado' por acto espontaneo do juiz; faz-se a requerimento
de parte, quando o exame é solicitado por esta. (C. pr.
art. 1:38)

§ 3. Nos exames o juiz formula os quezitos neces
sarios, e os peritos re pondem, depois das convenientes
averiguações. (A. 23 Mar. 1855; Form, ns. 4 a 7)

§ 4. Os peritos são coagidos por via de multa ao
dezempenho do seu encargo. (R, 31 Jan. 1842 art. 249)

SECÇÃO III.

DO CIDADÃO.

Jl..·t. :1.39. A intervenção do cidadão no jllizo cri
minal é sempre voluntaria. (Cons. art. 179 § 30)

§ 1. EUe p6de aprezentar-se como parte queixoza,
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ou como parte denunciante, conforme os cazos da lei.
(C. pr. arts. 72, 73, 74)

§ 2. Cessa a sua intervenção judicial como acuzador
pela dezistencia ou perdão, em qualquer estado da
cauza. (e. crim. art. 67; D. 20 Set. 1833 art. 6; A.
27 Abr. 1853; A. 31 Mai. 1864)

CAPITULO VII.

Do juráID.ento~ posse, exeroioio e titulo.

SECÇÃO L

DO JURAl\1E 'TO E POSSE.

Art. • ~o. Nenhuma autoridade criminal ou fun
cionaria auxiliar póde exercer o seu em.prego sem
prestar juramento na f6rma da lei. (C. crim. art. 138;
Ord. 1. 1. t. 67 § 15)

§ 1. O juramento presta-se em mãos da autoridade
competente, quer pessoalmente, quer por procuração.
(C. pr. art. 50; L. 24 Set. 1829 art. 1; A. 11 Abr.
1849; D. .4 Nov. 1857 arl. 2; D. 23 Dez. 186 ilrt. 9)

§ 2. Os empregados publicas podem prestar jura
mento na xancelaria. (L. 24. Set. 18'29 art. 1)

§ 3. Do juramento lavra-se em livro proprio
termo, que será assinado por quem o der, e por quem
o deferir. (C. pr. art. 51; Ord. 1. 1 t. 5 § 5)

§ 4. Pnr-se-á nas costas do titulo de nomeação
notá do juramento. (Ord. L 1 t. 24 pr. § 1; A. 28
Ju1. 1857)

. Art. 1~t. Deferem juramento e posse,
1. A Camara municipal aos Juizes de Paz do mu-
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nicipio; (L. 1 Out. 1828 art. 54, C. pr. art. 50; A.
13 Dez. 1832 art. 6; D. 12 Jan. 1876 art. 139)

2. O Juiz de Direito aos empregados judiciarios
nos termos e distritos da sua comarca; (L. 4 Dez.
1830 art. 2 .. D. 22 Nov. 1871 art. 5)

3. Os Prezidentes da provincia aos Xefes de Policia,
e aos Juizes de Direito; (D. 23 Dez. 1868 art. 5)

4. Os Prezidentes das Relações aos Dezembarga
dores, ao Procurador da corôa, e aos funcionarios que
perante ellas servem, bem corno aos Juizes de Direito,
Juizes substitu tos, e Juizes suplentes (lestes nas co
marcas especiaes; (D. cit. art. 67; L. 20 Set. 1871;
Ord. 1. 1 t. 5 § 3; L. 18 Set. 1828 art. 3; R. 3
Jan. 1833 arts. 7 § 4, e 89; D. 2 Mai. 1874 art. 14 § 1)

5. O Pr"ezidente interino da Relação em prezença
do 'tribunal ao Prezidente nomeado, que tiver de entrar
em exercicio ; (D. 2 de Mai. 1871l art. 13)

6. O Prezidente do Supremo Tribunal de Justiça
aos respetivos ministros, e aos fu Ilc:ionarios que pe
rante elle servem; (L. 18 Set. 1828 art. 3; D. 23
Dez. 1868)

O Imperador ao Prezic1ente do Su premo Tribunal
de Justiça, o qual jura, corno os demais membros,
com a se.guinte formula "Juro cumprir bem, e exa
tamente os deveres do meu cargo. "(L. 18 Set. 1828
art. 3; D. 23 Dez. 1868 art. 8)

§ 1. Tambem deferem juramento:
O Xefe de Policia aos Delegados de Policia, e Sub

delegados no termo de sua rezidencia, compelindo esta
atribuição nos dp,mais termos ou municipios á Camara
municip,fll, ou ao Juiz de Direito da comarca; (A. 20
Dez: 1848; D. 22 Nov. 1871 art. 5)'

O Delegado de Policia aos Esr,rivães das Subdele-
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gacias de Policia, e aos Inspetores de quarteirão; co~

petindo esta ultima atribuição ao Subdelegado, quando
no distrito não existir Delegado. (A. 20 Dez. 1848; A.
8 Mai. 1875)

§ 2. O juramento dos empregados nomeados ex
traordinaria e interinamente em cazo de urgencia, é
deferido pelas autoridades que fazem a nomeação. (A.
14 Jun. 184'2)

.il..'t. :l.Ll~. Prestado. o juramento, ficam as auto
ridades e funcionarias 'auxiliares conhecidos, habilita
dos, e admitidos para exerr;er todos os actos dos seus
oficias, sem necessidade de exigir-se reconhecimento
de suas assinaturas) e juramento especial para cada
um desses actos. (A. 28 JuI. 1857)

§ 1. O empregado, que tem juramento do cargo
que exerce, e passa a substituir a outro na fórma da
lei, não recessita de novo juramento. (D. 4 Nov. 1857
art. 3,. A. 8 Jul. 183.4; A. 20 Set. 1843)

§ 2. Os Juizes de Direito, e os Juizes municipaes
devem aprezentar ás Camaras municip,aes os seus ti
tulas com a nota do juramento e posse. (L. 1 Out.
1828 art. 54; A. 14 Jun. 1843)

§ 3. Deferido o juramento aos Juizes municipaes,
deve a autoridade, que o deferia, communicar ás res
petivas Camaras municipaes. (A. 1.4 Jun. 1843; A. 11
Abr. 1849)

§ 4. Presta novo juramento o empregado interino,
que for nomeado efetivo. (A. 25 Nov: 1861)

§ 5. O Juiz de Direito removido, não presta novo
juramento. (L. 28 Jun. 1850 art. .4)

§ 6. Deve receber-se o juramento do cidadão bra
zileiro, protestante, que fôr nomeado para 'qualquer
emprego publico. (A. 29 Mai. 1866)
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SECÇÃO II.

•DO EXERCIClO E TITULO.

All't, 1...3. O acto da posse s6mente se considera
completo para os efeitos legaes depois do exercicio.
(D. 23 Dez. 1868 art. 9)

§ 1. Posse real do emprego é o facto de entrar o
scrventuario no exercici~ da respetivas funções. (A.
16 Abr. 1861)

§ 2. As au toridades críminaes, e funcionarias au
xiliare destas, que tiverem vencimento dos cofres pu
blicas, entrarão em exercicio, na côrte á vista dos seus
titulas, e nas provincias á v~sta da communicação ofi
cial, independente de titulo. (O. 23 Dez. 1868 art. 8;
n. 27 Jan. 1871 art. 1; A. 27 Jul 1857)

§ 3. Os decretos de nomeação, depois de publi
cados no Diario Oficial, serão remetidos á respetivas
prezidencias de provincia, afim de serem entregues
ás partes, logo que aprezentem certidão de exercício.
(D. 27 Jan. 1871 art. 2)

§ 4. Dentro de 8 dias da data da entrada em
exercicio deve o empregado remeter a respetiya cer
tidão na côrte á Secretaria da Justiça, e nas provincias
ao Prezidente, o qual a transmitirá immedialamenle ao
Governo. (D. 23 Dez. 18nS art. 10)

§ 5. Em cazo extraordinario o Governo e os Pre
zidentes. a respeito dos emprpgados de sua nomeação,
poderão por acto especial displ"nsar a posse, e bavel-a
como dada pela simples tradição do titulo. (O. cit.
art. 14)

AI't. :1.<1... O prazo legal para o empregado entrar
em exercicio e tirar o titulo é de um mez para a
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côrte, 2 para a provincia do Rio de Janeiro, 4 para
São Paulo e E~pjrito-Santo, 5 para todas as outras,
c.om excepção de :Mato-grosso, Goiaz, Piauhi, e Ama
zonas, para as quaes será de 7 m~zes. (O. cit. art. 15)

§ 1. O empregado, que nos prazos acima marcados,
não entrar no exercicio do emprego, para o qual fór
numeado, e na côrte não tirar C' titulo, e nas pro
vincias o não solicitar com a certidão de exercicio,
perderá o direito á nomeação. (D. cito art. 16; O. 27
Jan. 1~71 art. 3)

§ 2. No cazo de não ser solicitado o titulo nas
provincias, o respetivo Prezidf'nte devolverá o decreto
á Secretaria da Justiça. (O. 27 Jan. 1871 art. 3)

§ 3. Verificado na mesma Secretaria de Justiça o
lapso de tempo, será por despaxo do ministro julgada
sem efeito a re peliva nomeação, e dec1arala a vacan
cia. (D. 23 Dez. j 868 art. i 7)

§ 4. Provando a parte impedimento legitimo antes
de expirar o prazo, ser-Ibe-á concedida prorogação por
melade do tempo. (O. cit. art. iR).

§ 5. O Prezidentes de provincia, e quaesquer au
toridadf's perante quem preslam juramento os empre
gados do Ministerio da Justiça devem communicar o
lapso de tempo, logo que se verifique; ordenando os
PreziJenles a immediata suspensão daquelles que esti
verem exercendo os cargos sem titnlo. (D. cito art. 19)

§ 6. Servirá de titulo de nom6ação o proprio de
creto. (D. cit. 8rt. 20)

§ 7. Dez dias depois da publicação da nomeação,
não sendo solicitado o titulo, a Secretaria da Justiça
o remeterá sem oficio á Prezidencia ela respetiva pro
vincia para ser en tregue á parte, logo que e1la satisfaça
os direitos. (D. cito ad. 20)
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§ 8. O registo dos decretos de nomeação, depois
de pagos os direitos e emolumentos, se fará na Secre
taria da respeliva provincia, devendo esta remeter im
mediatamente á Secretaria da Justiça a competente
nota. (D. cit. art. 21)

§ 9. O Governo marcará, segundo as di tancias, o
prazo de 1 a 6 meze, contado da noticia oficial da
nomeação, para que os magistrados nomeados Dezem
bargadores entrem no exercicio dos seus cargos. (D. 2
Mai. 1874 ad. 164)
. ~ 10. Só por impossibilidade provada perante o
Governo, antes de findo o prazo, poderá este er pro
rogado até por mais metade do tempo, sem vencimento
algum. (O. cil. art. 165)

§ 11. Si no prazo marcado os Juizes de Direito
não tomarem posse dos lugares, para que tiverem ace so,
além de restituirem os ordenados recebidos dentro desse
prazo, serão considerados avulsos na categoria, que .ti
nham antes da ultima nomeação, sem vencer ordenado,
nem contar antiguidade, até que obtenham DOVO em
prego. (D. cil. art. 166)

~ 12. Aos Dezembargadores, 'que forem nomeados
ministros do Supremo Tribunal de Justiça são aplicaveis
as disposiçõe dos tres paragrafas ant.ecedentes. ( . cil.
art. 167)

CAPITULO VIII.
Das inooIUpatibilidade

SECÇÃO I.

DA INCO lPArIBILlDADE ADML~ISTRAT[VA.

AI·t. 1145. A incompatibilidade do exercicio de em
pregos procede de tres diversos principios:
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1. o Quando a lei expressamente a declara;
2. o Quando as funções dos empregos repugnalll entre

SI por sua propria natureza;
3.0 Quando da acumulação rezulLa a impossibilidade

de ser cad.a um delles servido, e dezempenhado satis
fatoriamente. (A. 4 Jun. 1847)

§ 1. O efeito da incompatibilidade consiste em in
habilitar o empregado para servir outro cargo publico.
(A. cit.)

§ 2. Si a incompatibilidade é dos cürgos entre si,
a aceitação de um importa a excluzão do outro; si·
porém a incompatibilidade é sómente do exercicio si
multaneo dos mesmos cargos,' cessa o exercicio de um
del1es emquanto são exercidas as funções do outro.
(Arg. Const. arts. 31, 32; L. 12 Ag. 1834, art. 23,
L. 19 Set. 1850 art. 16; L. 20 Set. 187'1 art. 1 § 4)

A.1I.'t. . .8, Entre as autoridades criminaes são in
campativeis:

~ 1. O cargo de Juiz de Paz com outro qualquer
cargo de judicatura, com o lugar de paroco, e com os
postos militares, exceto si os ind.ividuos, que os tive
rem, forem oficiaes reformados uezempregados. (L. 18 Set.
18'29; L.20 Set. 1829 arts. 1, 2; D. 21 Jan. 1830 § 1)

§ 2. O cargo de Juiz municipal e de Juiz substi
tuto com o de qualquer autoridade policial, abrangendo
esta illcompatibibdade os respetivos suplentes, e im
portando a aceitação do cargo judiciario a perda do
cargo policial. (L. 20 Set. 1871 art. 1 § 4)

§ 3. O cargo de Uinistro do Supremo Tribunal de
Justiça com quulquer outro cargo, salvo o de membro
do poder legislativo. (L. 18 Set. 1828 art. 1)

A.'t, :t"~, E' pruhibido aos juizes servil' com em
pregados, que sejam:
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1.· Seus paes;
2.· -Filho;
3.· Sogro;
4.. 0 Genro;
5.· Irmãos;
6: Sobrinhos;
7.· Tios;
8.· Primos-co-irmãos;
9. o Cunhados;
10. o cazados com tia. (Ord. 1. 1 L. 79 § 45, t. 48

§ 29; A. 12 Nov. 1~33; A.. 28 JuI. 181.3; A. 3 Dez.
de 1853; A. 14 Nov. 1861)

§ 1. Quando' se der incompatibilidade, pelos moti
vos supramencionados observar-se-á o seguinte: :

§ 2. Si fór entre Juiz proprielario e empregado
proprietario vitalicio, ficará privado do exercicio o
u1Limo na nomeação do emprego; sobrevindo porém o
motivo de suspeiçãO ao facto da nomeação, recahirá
° efeito da incompatibilidade sobre o empregado do
juizo, e não sobre o juiz.

§ 3. Si fôr en tre juiz proprie tario, e empregado
proprietario amovivel, ou empregado suplente, será sem
pre preferido no exercicio o juiz, sendo excluido o em
pregado.

§ 4. Si fôI' entre juiz suplente, e empregado pro
prietario vitalício, ficara inhibido de exercer o cargo o
juiz suplente.

§ 5. Si fôr entre juiz suplente, e empregado pro
ptietario amovivel, ou empregado suplente, será prefe
rido no exercicio ainda o juiz suplente. (A.. 13 Set.
1859)

Art. tAIS. No mesmo juizo não podem dous in
dividuas servi~ conjuntamente quaesquer oficias de jus-

..
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tiça, si entre elles existirem os parentescos declarados
no artigo antecedente. (Ord. l. 1 t. 79 § 45; A. 7
Dez. 18(54)

§ 1. Podem porém exercer seus oficios no mesmo
termo ou lugar, uma vez que sejam de diferente juizo.
(A. 20 Ag. 1859; A. 21 Dez. 1859; A. 7 Dez 186.4.)

§ 2. No concurso de dous serventuarios ambos vi
talicios ou interinos ambos:

1. o Si a razão da incompatibilidade for anterior á
nomeação do serventuario, fica privado d9 exercicio o
ultimo nomeado;

2..0 Si a razão da incompatibilidade for posterior á
nomeação, recae o efeito da me ma incompatibilidade
sobre. o serventuario, que a ocazionou. (A. 28 Jul.
1843; A. 30 S81. 1859)

§ 3. No concurso de dous s,erventuarios, um vila
licio e outro interinQ, recae sobre este o efeito da in
compatibilidade. (A. 2~ JuI. 1843)

Al't, .1.49. São incompativeis as funções da auto
ridade criminal, que tem direito de requizitar força
publica, com o sel'viço da guarda nacional. L. 19 Sel.
1850 arts. 13, 16)

SECÇÃO II.

DA INC01\lPATlBILIDADE ELEITORAL.

ll.r't. JlõO. São incompatíveis nos colegios das pro
vincias, em que exercel'em j"urisJição, para receber vot.os
para Deputado provincial, Deputado geral, ou Senador:

1. o Os Xefes de Policia;
2. o Os Delegados. de Policia;
3. 0 Os Subdelegados de Policia,.
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4. o Os Promotores publicas;
5. 0 Os Juizes municipaes ;
6. 0 Os Jui·zes substitutos;
7. o Os Juizes de Direi to ;
8. o Os Dezembargadores. (L. 20 Out. 1875 art. 3

n. 5; L. 6 Ag. 1873 art. 4)
§ 1. 0 Esta incompatibilidade eleitoral prevalece:
1. o Para os. referidos funcionarias e seus substitutos

legaes. que tiverem estado no exercicio dos respetivos
empregos dentl'O de seis mezes anteriores á eleição
secundaria;

2. 0 Para os substitutos que exercerem os empregos
dentro dos seis mezes, e para os que os precederem
na ordem da substituição, .e que deviam ou podiam
assumir o exercicio;

3. 0 Para os funcionarios efetivos desde a data da
aceitaçã'o do emprego ou função publica até seis mezes,
depois de o terem deixado em virtude de remoção,
acesso, renuncia ou demissão. (L. 20 Oul. 187; art. 3
~ 1; D.' 12 Jan. 18~6 art. 128 § 1)

§ 2. O praz? de seis mezes, de que trata o para
grafo antecedente, é reduzido ao de tres mezes no
cazo de dis olução da camara dos deputados. (L. cil.
art. 3 § 2; D. cito art. 128 § 2)

§ 3. Os votos obtidos por taes autoridades nos re
feridos colegios reputam-se nulos: (L. 19 Set. 1855
art. 1 'S 20)

§ 4. o Quaesqu81' autoridad~s criminaes, ou funcio-
/ narios auxiliares, que forem membros do poder legis
lativo geral, ou provincial, deixarão o exercicio dos
seus cargos, emquailto durarem as funções de Depu
tado provincia~, Deputado geral, ou Senador. (Const.
art. 32; L. 12 Ag. 1834 art. 23)

8
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CAPITULO IX,

Das vantagens do serviço para as auto
ridades cri:r:n.inaes, e seus auxiliares.

SECÇÃO I.'

DA VANTAGEl S EM GERAL.,

AI't. :lã., Dentre as autoridades criminaes, e fun
cionarios auxiliares uns recebem salario do Tezouro
nacional, e emolumentos ou custas das partes; outros
recebem salario sem emolumentos; outros recebem custas
sómente; alguns servem gratuitamente. (L. da creaç.
dos empr.; D. 2 Set. 1874)

§ 1. Recebem salario e emolumentos:
1.0 Os Juizes municipaes;
2. 0 Os Juizes' substitutos;
3. o Os Juizes de Direito;
4. o Os Dezembargadores;
5. o Os Xefes de Policia;
6. o Os Delegados de Policia da côrte;
7. o Os Promotores publicas;
8.0 Os Adjuntos dos Promotores publico, quando

o Governo lhes marcar gratificação;
9.° Os Escrivães do Juri na côrte;
lO, o Os Escrivães das Delegacias da côrte;
11. o Os Secretarias das Relações;
12.0 Os Oficiaes de justiça;
13.0 Os Continuas;
14.o E os Porteiros das mesmas;
15.. O Secretario do Supremo Tribunal de Justiça;
16,0 O Oficial da Secretaria do mesmo tribunal;
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17. o Os Carcereiros.
§ 2. Recebem salario sem emolumentos:
1. o Os linisLros do Supremo Tribunal. de Justiça;
2. o Os Âmanuenses;
3. o Os Continuos;
4. o E o Porteiro do mesmo tribunal;
5. o Os Arnanuenses das Relações;
6. 0 Os E creventes dos E3crivães das Delegacias da

côrte.
~ 3. Recebem custas sómenLe:
1. o Os Oficiaes de justiça dos juizos de primeira

instancia;
2. 0 Os Escrivães dos distritos;
3. 0 Os Escrivães dos termos;
4. 0 Os Escrivães do Juri, fóra da côrte;
5. o Os .Escrivães das apelações;
6. o Os Porteirús dos auditorias:
7. o Os Porteiros do Juri ;
8. o Os Dis trib uidores ;
9. o Os ConLadore ;'
10. 0 Os Delegados de Policia, fóra da côrte;
li. o Os Subdelegados de Policia;
12.o Os Juizes de Paz;
13. 0 Os Adjuntos dos Promotore publicas, quando

o Governo lhes não marca graLificação.
§ 4. Servem graLu1l.amenLe:
1. o Os lnspetores de quarteirão;
2. 0 Os Jurados.
§ 5. Os Prezidelltes das Relações, e o Promotores

da Justiça teem vencimento e custas como Dezernbar
gadores, e os Auditores de ~larinha como Juizes de
Direito.

§ 6. Os suplentes das' autoridades e funcionarias
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retribuidos, quando em exerClClO, recebem os compe
tentes vencimentos, conforme as circunstancias, e sempre
as custas dos actos que praticam. (L. 20 Set. 1871
art. 29 §§ 12, 13)

§ 7. Os advogados e peritos, que funcionam nos
actos criminaes, 'recebem emolumentos, bem como os
cidadãos, que comparecerem em juizo, são indemniza
dos pelas partes vencidas das custas pagas aos bficiaes
publicas. (C. pr. art. 307; D. 2 Set. 1874 ·arts. 85 a
87, 187, 189)

lb·t, :1.62. Além das vantagens de salario e custas,
algumas autoridades criminaes e funcionarias auxilia
res gozam tambem das vantagens seguintes:

1.0 Ajuda de custo;
2. o Habilitação para novos cargos;
3.° Antiguidade;
4. o Perpetuidade;
5.0 Apozentadoria ;
6.0 Honras. (L. 28 Jun. 1850 art. 3; L. 3 Dez.

1841 art. 24; Const. art. 153; L. 28 Jun. 1870 art.
13 ; L. 18 Set. 1828 art. 4 § 3 ; L. 20 Set. 18i1 art.
!29 § 10; D. 6 Nov. 1873 art. 14; D. 2 Mai. 1874
art. 169)

S 1. As autoridades criminaes, ou funcionarias au
xiliares, que não teem apozentadoria regulada por lei,
só a podem ter por acto do Governo com aprovação
do poder legislativo. (Const. arts. 102 § 11, 179 § 28)

§ 2. A todos se concede o favor das licenças. (L.
24 Out. 1832 ad. 93; L. 3 Out. 1834 art. 5 § 14)
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SECÇÃO II.

DOS VENCI1illNTOS E CONDIÇÕES DO SEU RECEBIMENTO .

."-mot• .Iõ3. O salario OU vencimento divide-se em
ordenado, e gratificação.

§ 1. Aos magistrados ..ó se contam os respetivos
vencimentos do dia da po se e exercicio im diante até
aquelle em que largarem os lugares. (D. 14 Mar. 1834)

§ 2. A gratificação depende do efetivo exercicio
do emprego, não podendo ,fóra uelle receber-se qualquer
que seja o impedim nto. (L. 28 Jun. 1850 al't. '1. D.·
26 Jul. 1850 art. 26; L. 7 Ag. 1852 art. 3)

§ 3. Nas apozentadorias s6mente computa-se o or-
denado. (L. 20 Selo 1871 art. 29 '10; D. de Nov.
1873 art. 15)

."-I"t. :lõi&. Para receber dos cofres publicos os
competentes vencimentos, devem as autoridades crimi
nae e funcionarios au xiliares aprezentar aos respeti
vos Tezoureiro atestaç.ão de frequencia. (L. 40ut 1 31
art. 103)

s 1. São exceluados desta obrigaÇãO o Prezidente
do Supremo Tribunal de Ju tiça, os Prezidenles das
Relações, e o Promolor da Ju liça da côrte, como Pro
curador da corôa. (D. 2 Mar. 1833 art. UD. §s 7, 8, 9)

§ 2. E tas atestaçõ s são passadas pelos xefe re~

petivos, e consistem na declaração de lerem os em
pregados eslado em efelivo exucício do cargo. (L. .4
Out. 1831 art. 103; A. 1 Fev. 184.3)

§ 3. Os membros do Supremo Tribunal de lu tiça,
e os das Relações recebem os seus vencimentos em
folha, mediante atestação dada pelos Prezident~ dos
sobreditos tribunaes. (L. cit.)

•



-'118 -

§ 4. Os ~uizes de Direito aprezentam como a~esta

ção de frequencia uma certidão do Escrivão do' seu
juizo declarativa do exercicio. (A. 10 Fev. 1843)

.§ 5. Aos Juizes municipaes, e Juizes substitutos
passam atestação as Camaras ffillnicipaes; e negando-se
estas por abuzo, passarão os Juizes de Direito. (A. 3
Abr. 1843; A. 21 Ag. 1855)

§ 6. Aos .Promotores publicos, e aos Adjuntos dos
Promotores publicos passam atestação os Juizes de Di
reito. (A. 3 Abr. 1843; A. 21 Fev. 1853)

§ 7. Quando os Tezoureiros não conhecerem as
·:firmas das autoridades assinatarias dessas atestações, po
dem exigir o reconhecimento legal das mesmas firmas.
(A. 25 Jun. 1835)

A."t. :l.ãii. Ao empregado das Secretarias das Re
lações, que faltar á repartição, se descontará a gratifi
cação s6mente, ou tambem o ordenado, segundo a falta
fôr ou não justificada. (O. 6 Nov. 1873 ad. 19)

§ 1. Importa em falta quer o comparecimento de
pois de encerrado o ponto, salvo obstaculo insuperavel
quer a sahida sem permissão, antes de findo o expe
diente. (D. cit. art. 20)

§ 2. O desconto de vencimentos por faltas em dias
sucessivos extende-se a aquelles dias que não forem de
serviço. (D. cit. art. 21)

§ 3. Compete ao Prezidente da Relação Abonar a~

faltas do Secretario~ e a este a dos demais empregados
com recUTSO pura o,Prezidente do tribunal. (O. cit. art. 22}

§ 4. Não sofrera desconto algum o empregado, que
faltar á repartição por estar servindo cargo gratuito e
obrigatorio por lei, ou por dever do oficio e ordem su
perior. (D. cit. art. 23)

il.."t. :lãS. Denegada a qualquer autoridade Crl-

r
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minaI, ou funcionario auxiliar a atestação de frequencia
sem justa cauza, cabe ao empregado prej'!dicado re
correr ao Governo, ou aos Prezidentes de proviucia para
prover. (A. 29 Ag. 1842)

. § Não se' exige atestação de frequencia nos seguintes
cazos:

Mole tia comprovada,
Auzencia em serviço publico,
Licença por autoridade competente. (A. 10 Jun.

1843)

SECÇlO III.

DOS VENCIl\ffiNTOS DAS AUTORIDADES CRll\UNAES DA

SUPER10R It\STANCIA.

il.rt. :lã'. Os Ministros do Supremo Tribunal de
Justiça teem o vencimento annual de 9:000:t1J sendo
6:000:t1J de ordenado, e 3:000:t» de gratificação. (L. 7
Ag. 1852 art. 3; L. 28 Jun. 1870 art. 12)

§ Não acumulam ordenado algum, nem percebem
emolumentos ou propinas. (L. 18 Set. 1828 art. 1)

il.1't. :lãS, Os Dezembargadores teem o vencimento
annual de 6:0 0:t1J sendo 4:00 de ordenado, e 2:000:t»
de gralilicação. (L. 7 Ag. 18;:):2 art. 3; L. 28 Jun. 1870
art. 11)

§ 1. Aos que se~'vem o lugar de Promotores de
Justiça é concedida mais a gratificação:

1.o Na cÔrtel:600:tt> ;
2. o Nas demais Relações do Imperio de 400~. (D.

1 Out. 18 6 art. 13; D. 22 Jan. 1833)
§ 2. Pelas faltas que derem os Dezembargadores

nas conferencias judiciarias do tribunal, nerderão a gra-



- 120-

tificação correspondente aos dias, em que deveriam ter
comparecido, e tambem o ordenado pelas faltas não
justificadas, que excederem a duas por mez. (O. 2 Mai.
1874 art. 69)

§ 3. Os Dezembargadores nomeados membros do
Supremo Tribunal de Justiça vencerão o ordenado, do
lugar, que deixarem, até a posse do novo cargo, si a
tomarem no prazo marcado pelo Governo. (L..õ Ag.
1873 art. 3)

§ 4. Si a não tomarem no referido prazo, resti
tuirão as quantias recebidas, e não vencerão mais orde
nado algum. (D. 2 MaL 1874 art. 167)

SECÇÃO IV.

DOS VENCIMENTOS DOS JUIZES CRIMINAES DA INSTANCIA

INFERIOR.

AI't. :138. Os Juizes de Direito terão o venci
mento annual de 3:6001Jl, sendo 2:400 de ordenado, e
1:200:tt> de gratificação. (L. 28 Jun. 1850 aft. 1; L. 28
Jun. 1870 art. 12)

§ 1. Os Juizes de Direito nomeados Dezembarga
dores vencerão o ordenado do 1ugar, que deixam, até
a posse do novo cat'go, si a tomarem no prazo mar·
cado pelo Governo. (L. 6 Ag. 1873 art. 3; D. 2 ~Iai.

1874 art.. 163)
§ 2. Si a não tomarem no mencionado prazo, res

tituirão as quantias recebidas, sem vencerem mais or-
denado algum. (O. 2 Mai. 1874 ad. 166) .

AI't. :lGt». OS Juizes municipaes terão o ordenado
de 6001/J annuaes; e onde, segundo as respetivas 10
taç0es, tiverem de vencimento quantia inferior a 1:800:tt>,

r
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perceberão maIS a titulo de gratifrcação a diferença
entre a lotação e esta quantia. (L. 28 Juno 1870 al't. 13)

§. Quando os Juizes municipaes substituirem aos
Juizes de Direito, receberão, além do proprio ordenado
a gl'atificação de Juiz de Direito efetivo~ (L. 20 Selo
1871 art. 29 § 12)

~I·t. 'UU.• OS Juizeg substitutos terão o mesmo
ordenado, e gratificação dos Juizes municipaes. (L. cito
art. 1§ 1; D. 22 Nov. 1871 art. ~)

§. Quando substituírem aos Juizes de Direito, re
ceberão, além dQ proprio ord~nado, a gratificação do
juizo efetivo. (L. cito art. 29 § 12)

ilrt. :lG~. OS Juizes suplentes, no efetivo exer
cicio das respetivas funções, terão a gratificação com
plementar do ordenado dos Juizes municipaes. (L. cil.
art: 29 § '13)

§. Nos termos reunidos essa gratificação será di
vidida pelos Juizes suplentes, que exercerem a juris.
dição. (L. cil. art. 29 § 13)

~I·t. :163. Os Auditores de marinha não percebem
por seu serviço, além dos vencimentos que recebem
como Juizes de Direito, sinão os emolumentos, que
lhes competirem. (D. 14 Out. 1850 art. 15)

SECÇÃO V.

DOS VENCIMENTOS DAS AUTORIDADES POLICIAE .

~rt. :10•. Os Xefes de Policia, que forem magis
trados, vencerão além do urde.nado e gratificação, que
lhes competirem como Dezembargadores, ou Juiies de
Direito, mais a gratificação annua] seguinte:

1. o Na côrte de 3:600~;
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2.· Nas provincias de Pernambuco, Bahia, Minas, e
I

Mato-grosso de 1:600:1» ;
3.· Nas provincias do Maranhão, São Paulo, Rio

grande do Sul, e Goiaz de 1:400:Wj
4.· Nas provincias do Amazonas, Piauhi, Ceará, Pa

rahiba, e Alagoas de 1:200:tf> j .
5.· Nas provincias do Rio-grande do Norte, Sergipe,

Espirito Santo,. e Santa Catarina de 1:OOO:W. (L. 3 Dez.
1841 art. 3; R. 31 Jan. 142 art. 24; L. 28 Set. 1853, .
art. 25; D. 22 Set. U;55 art. 1; D. 19 Dez. 1853 arts.
1, 2, 3, 4)

§ 1. Quando na côrte o lugar de Xefe de Policia
fel' dezempenhado por algum Dezembargador de alguma
das Relações do Imperio, não perceberá este magistrado
a gratificação propria do seu cargo. (D. 22 Set. 1855
art. 2)

§ 2. Os Xefes de Policia. que nã<;> forem magis
trados, terão os mesmos vencimentos, que actualmente
percebem os Juizes de Direito no exercicio daquelle
cargo. (L. 20 Set. 1871 arl. 28; D. 20 de Mar. 1871
art. 1)

§ 3. A importancia desses vencimentos será divi
dida pela metade, em ordenado, e gratificação. (D.
cit. art. 2)

AI't. :UI5. OS Delegados de Pol~cia na côrte vencem
a gratificação annual de 3:600:W. (L. 28 Jun. 1870;
Orço 1872 -1873)

SECÇÃO VI.

DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ORGÃOS DA' JUSTIÇA

PUBLICA.

Art. .06. Os Promotores publicos terão por anno
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os vencimentos, que lhes são arbitrados pelo· Governo.
(L. 3 Dez. 184.1 art. 23; L. 25. Ag. 1873 art. 3)

S 1. Está arbitrado aos Promotores publicos:
1. o Da cÔrte' o vencimento de 3:000~, sendo 1:500~

de ordenado, e 1:50011> de gratificação;
2. 0 Das capitaes sédes de Relação', e de Nicteroi

o venciment0 de 1:800jl, sendo '1 :OOO~ de ordenado, e
80ü~ de grallficação;

3." Das denlais capitaes o vencimento de ·1 :600~J
sendo 800:;;; de ordenado e 8f)0~ de ~ratificação. (D. 2
Oul. :1873, tab.)

§ 2. Nas demais comarcas do Imperio o ordenado
dos Promotores publicos é de 800~, variando a gra
tificação de 400~, 600j/l e 8004Ji, conforme as circuns
tancias locaes. (D. ciL, tab.)

. § 3. Os Promotores publicos interinos receberão os
ordenados dos Promotores publicos efetivos, qiwndo
estes o deixam de receber, não devendo jámais haver
duplicata. (A. ti Jul. 1843; A. 9 D~z. 1865; A. 31 Mar.
1874)

.tl.l't. :1.0' Para os Adj untos dos Promotores pu
blicos, nos termos de maior importancia, e fÓl'a da
rezidencia do' mesmos Promotores publicas, poderá o
Governo, sendo recor,hecida a necessidade, em atenção
ao serviço, decretar a gratificação annual de 500~. (L.
20 Selo 1871 arl. 28 § 1; D. 22 Nov. 1871 art. 8 § 1)

§. Na cÔrle ao Adjunto do Promotor publico está
marcada a gratificação de 50011>. (D. cito art. 8 § 3)

SECÇÃO VIL

DOS VENCIMENTOS DOS ll:i\IPREGADOS DOS T1UBUNAES.

1l.1't.•OS. O Secretario do Supremo Tribunal de
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Justiça terá o vencimento annual de 4:500', sendo
3:000~ de ordenado e 1:500' de gratificação. (L. ~9

Set. 1870)
§ 1. O oficial da Secretaria do 'mesmo tribunal

terá o vencimento annual de 2:500~, sendo 1:500~ de
order,iado, e 1:000~ de glõatificação .. (D. 20 Out. 1870;
A. 11 Dez. 1860) .

§ 2. O Porteiro do mesmo tribunal terá por anno
o ordenado de 750~, e a gratificação de 250~. (D. cit.)

§ 3. Cada um dos Continuas do mesmo tribunal
vencerá por anno 540~ de ordenado e '1801P de gratifi
cação. (D. cit.)·

§ 4. Cada Amanuense do mesmo Úibunal vencerá
por anno 1:1251P de ordenado, e 3751P de gratificação.
(D. cit.)

Art . .iSS. O Secretario ela Rdação da côrte terá
o vencimento annual de 3:600à'1l, sendo 2:400~ de or
denado, e 1:200· de gratificação. (O. 11 . ano j873
art. 2; D. 6 Nov. j 873 art. 13)

§ 1. Os Secretarias elas Relações de Belém, São
Luiz, Fortaleza, Recife, Salvador, Ouro-preto, São Paulo,
Porto-alegre terão o vencimento annual de 2:400~,

sendo 1:600w, de ordenado e 800w de gratificação. (D.
11 Jan. 1873 art. 1; L. 6 Ag. '1873 art. t § 10; D.
6 Nov. 1873 art. '1:~)

§ 2. Os Secretarios das Relações de Goiaz e Cuiabá
terão o vencimento annual de 1:800:t/J, sendo 1:200~

de ordenado, e 600w de gratificação. (L. 6 Ag. 1873
art. '1 § 10; D. 6 Nov. '1873 art. 13)

§ 3. Os Amanuenses da Relação da côrte terão o
vencimento annual de 1:50O:t/J , sendo 1:000:t/J de orde
nado, e 500~ d'e gratificação. (L. cit.; D. cit.)

§ 4.. Os Amanuenses das Relações de Belém, São
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Luiz, Fortaleza, Recife, Salvador, Ouro-preto, São Paulo,
e Porto-alcgt'e terão o vencimento annual de 1:200 "
sendo 800~ de ordenado, e ,400~ de gratificação. (L.
cit.; D. cil.)

§ 5. O Podeiro da Relação da côrte terá o venci
mento annual de 1:000~, sendo 700~ de ordenado, e
300~ de gratificação. (L. cit.; D. cit.)

§ 6. Os Continuas das Relações do Imperio vencerão
por anno o ordenado de 480 . (D. 11 Jan. 1873 art. 3;
L. 6 Ag. 1873 arl. 1 § 10; D. 6 Nov. 18i3 art. 13)

§ 7. Ao:; que servirem o lugar de Porteiro nas
Relações de Belém, São Luiz, Fortaleza, Recife, Salva
dor, Ouro-preto, São Paulo, e Porto-alegre, se concede
a gratifica.,ão annual de 480~. (L. 6 Ag. 1873 arL 1
§ 10; D. 6 ovo 1873 art. 13)

§ 8, Os que servirem de Porteiro nas Relações de
Goiaz e Cuiabá vencerão a gratificação annual de 240 .
(L. ciL; D. ciL)

§ 9. Os 06.ciaes de justiça da Relação da côrte e
da' demai Relações do Imperio perceberão a gratifi
cação de 3601P por anno. (L. 1 Out. 1856; D. 6 Nov.
1873 art. 13)

SECCÃO VIII..
DOS VEI'Cl m TOS DOS ESCRIVÃES E CARCERElROS.

il..'t. :1'0. Os E'crivães do Juri na côrte terão o
vencimento annual de 1:200~. (L. 20 Set. 1871 arl.
28 § 7)

§ 1. Os Escr! vães da Delegacias de Policia da
côrte vencerão a gratificação annual de 800~ .. (D. 16
Abr. 1856 art. 37; D. 4 Nov. 1857, tab.)
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§ 2. Os Escreventes dos mesmos Escrivães das De~

legacias de Policia terão a gratificação annual de 400\1)\.
(D. cit. art. 37; D. 4 Nov. 1857, tab.)

AIi."t. 11 ,:l. Os Carcereiros terão vencimento mar
cado pelo Governo sob informação dos Prezidentes de
provincia, que ouvirão os Xefes de Policia, e estes
aos Delegados de Policia. (R. 31 Jan. 1842 art. 50)

§ 1. Aos Carcereiros foi arbitrado o ordenado de
600\1)\ nas capitaes das provincias; nos demais lugares
esse ordenàdo é de 120~, 180~, 240~, 300:tJi, 360:tP e
400~, conforme a importancia das prizões. (D. 21
Mar. 1874,. tab. )

§ 2. Além. do ordenado percebem carceragem.
( Alv. 10 Out. 1754; D. 2 Set. 1874 art. lH4)

§ 3. Quando na ocazião da soltura se recuzar o
pagamento da carceragem, o Carcer~iro procederá da
fórma seguint.e :

1.o Si o prezo for livre, e tiver meios para pagar,
poderá demoraI-o por tres dias, entendendo-se as 1m
ter renunciado ao mesmo pagamento;

2. o Si o prezo for escravo, o deterá até efetuar
se o pagamento. ( R. 31 Jan. 1842 art. 154)

SECÇÃO IX.

DAS AJUDAS DE CUSTO.

il.g"t . ..a.'2. Recebem ajuda de custo:
1. o 'Os Juizes municipaes;
2. o Os Juizes de DirE;ito;
3. o Os Dezembargadores. (L. 28 Jun. 1850 art. 3;

L. 28 Jun. 1870 art. 13; L. 20 Out. 1875 ar!.. 16 § 3)
il.."t. :1.'3. Aos Juizes municipaes, quando nomea-
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dos, o Governo arbitrará ajuda de custo para trans
porte, e primeiro estabelecimento, não superlOr a
1:OOO~, regulada por uma tabela expedida pele> mesmo
Governo. (L. 28 JUD. 1870 art. 13) .

."-."t. 1.'~. Aos Juizes de Direito remoVidos abo
nar-se-á ajuda de custo sempre que a distancia exce
der de 50 legoas (330 kilometros). (D. 26 Jul. 1850
art. 8)

§ 1. A. ajuda de custo em cazo algum poderá ex
ceder de 2:000:t», nem será menor de 400 . (L. 28
Jun. 1850 arl. 3; D. cito art. 8)

§ 2. Ás distancias por terra ~ontar-s~-ão entre as
cabeças das duas comarcas. (D. cit.)

§ 3. Reputar-se-á para este fim cabeça de comarca
a cidade ou vila mais importante, em que o Juizes
de Direito rezidirem, conforme fôr marcado pelo Go
verno. (D. cil. art. 9; D.22 ovo 1871 art. 85)

§ 4. O Prezidentes de provincia organizarão sobre
o modelo, que pela Secretaria da Ju tiça lhe deverá
ser enviado, um pa demon~trativo das di tancias
pelo caminho mais curto entre as cabeças 'da comar
cas de sua proyincias, e entre ellas e as suas con
finante' nas outras provincias. Logo que eja possivel
na Secretaria d'i Justiça se organizará um mapa geral.
(O. 26 Ju1. 1850 art. 10)

§ 5. Em quanto porém por elles ou pelos mapas
provinciae não fôr pos ivel conhecer a di tancia, erá
elia arbitrada, precedendo as nece aria averiguaçãe ,
pelo Prezidente da provincia, d onde tiver de sahir o
Juiz de Direito. (D. cito art. 10)

§ 6. Conhecida ou arbitrada a distancia o Prezi
dente da provincia, tendo atenção as dificuldades da
viagem, e especialmente á cÍL'cunstancia de haver ou
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não familia a transportar, marcará com audiencia do
Procurador fiscal a aj uda de custo dentro dos limites
da tabella seguinte:

Disiancia por legua. Para os que não teem Para os que ieem fa-
fa.milia a transportar. milia a transportar.

De 50 até 100 ..... 40 $000 De 400$000 até 700$000
De 10.) II 150 ..... 5008000 De 5008000 .« 8~OSOOll
De 150 II 200 ..... 600$000 De 600$000 u 900HOOl)
De 200 )} 250 ..... 700$000 De 700nOOO «( 1:000$000
De 250 )} 300 ..... 800/iOOO De 8008000 « l:l00HOOO
De 300 para mais.•.. 000/i0,)0 a 1:000$000 De 900/i000 « 1:300$000

(D. cito art. 11)
§ 7. Sempre que o Prezidente marcar maIS do que

o minimo da tabela, deverá participar á Secretaria da
Justiça os motivos, que a isso o determinaram. (D.
cito art. 11) .

§ 8. Por familia entender-se-ão as pessoas, que
relacionadas com o Juiz de Direito por parentesco
vivam em sua companhia, e estejam a seu cargo. (D.
cit. art. 11)

§ 9. Entre comarcas do litor a ajuda de custo
erá regulada com atenção á tabela seguinte, devendo

a respeito do mais observar-se o disposto acima.
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Para os que não
teêm familia a

transportar.

Para os que têem
família

a transportar.

1.0 Sendo a viagem ~entre portos, em
que toquem os paquetes de vapor
situados:

Desde o Rio de Janeil'o até o Rio-
granda do SuL",." .. ,.,.......... 400S 400S a SOOS

Desde o Rio de Janeiro até o cabo
de São Roque, ou deste até o
Pará, ... , ... , ..... , ..•.. , . .. . . . . . .. 400S 400S á 8008

Desde o Rio de Janeiro até o Para,
transpondo o cabo de São Roque,
ou deste' até o Rio-grande do Sul,
transpondo o Rio de Janeiro, .. ,.. 400" a 5QOS 450S a 900S

Desde o Rio-grande do Sul até o Pará,
transpondo o Rio de Janeil'o e tam-
bem o cabo de São Roque ... ,..... 500S a BOOS 500S a 1:2ooS

2. 0 Sendo viagem de portos, em que
não toquem os paquetes de vapor
a1.6 xegar ao desses o mais proxi-
mo, ou vice-versa ..... , ....•.. , .... 400S 400H a 600S

Si esta ultima ajuda de custo tiver
de ser acumulada a outra, terá o
abaLimento de SOOS

(D. cit. art. 12)

. '§ 10. Havendo meio e costume de fazer a. viagem
tambem por terra, a ajuda de custo menor será pre-_
ferida. (D. cit. art. 12) _

§ 11. Quando houver necessidade de uma viagem
por terra, e outra por mar, e a distancia de cada
uma separadamente fór menor de 5.0 legoas (330 ki
lometros), entretanto que a de ambas reunidas seja
maior, a ajuda de custo será dada como si fo&se uma
s6 viagem de terra, ou de mar, conforme fôr mais
extensa· esta ou aquella. (D. cito art. 13)

§ 12. Quando cada uma dellas separadamente ex
ceder a 50 legoas (330 kilometros) a ajuda de custo
será calculada até o porto, que mais encurte a viagem
de terra', na f6rma dà segunda tabela supra, acumu
lando-se depois pelo restante da viagem a que lhe
competir, segundo a tabela anterior. (O. cito art. 13 § 1)

9
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§ 13. O calculo para este ·acrescimo poderá descer
abaixo de 400;ffJ estabelecido como o minimo. (D. cito
art. 13 § 2)

§ 14. Na ocasião ~e ordenar a remoção o Governo
poderá estabelecer a aj uda de custo, guardadas as
regras acima declaradas. (D. ciL arL 14)

§ L5. Quando a ajuda de custo fór marcada pelo
Prezidente da provincia, o Juiz de Direito, e o Pro
éurador fiscal poderão recorrer para o Governo, si
entenderem que as regras acima estabelecidas nã o
foram guardadas. (D. cit. art. 14) .

Art. :I.;'~. Aos Juizes de Direito, que forem no
meados Dezembargadores para Relações existentes em
provincia diversa da em que rezidirem se concederá
uma ajuda de custo, que se regulará pela tabela supra.
(L. 20 Out. 1875 ad. 16 § 3; D. 27 Nov. 1875 aft. un.)

§ 1. (Vide a tabela).
§ 2. Além da gratificação fixada na tabela, se' .ar

bitrará ao magistrado com familia um aumenlo pro
porcionado ao numero das pessoas, de que esta se
compozer; excluidos os escravos, e famulos. (D. cit.)

§ 3. O aumento não excederá á quantia marcada
para o magistrado sem familia; nem em cazo algum
ao maximo de 2:000\1)\. (D. ciL)

SECÇÃO X.

DA HABILITAÇÃO PARA o CARGO DE JUIZ DE DIREITO, E DA

MATlUCULA PARA A NOMEAÇÃO.

AI't. :1.'0. O exercicio por 4 annos completos dos
cargos de Juizes substitutos, Juizes municipaes, Juizes'
de orfãos, e Promotores publicos habilita para o cargo
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RELAÇÕES.
,-

PROVI NelAS DELEM SÃO LUlZ FOR'I'AT.EZA RECIFE SALVADOR CORTE SÃO PAULO
PORTO

OURO-PRETO COlADA OOIAZ
ALEGRE

Amazonas.... -........................ -... 500$000 6OOHOOO 7oog000 800$000 9008000 1:000$000 1:100#000 1:200#000 1:3008000 1-400HOOP 1:500HOOO

Pará...................................... ....... ..... 600HOOO 7ooHOOO 800HOOO 900#000 1:000HOOO 1:100HOOO 1:2008000 1:3OOHOOO 1:4008000 1:5008000

Maranhão........•.............••.......•. 600$000 • ••••••• oe o, 6008000 700$000 ooHOOO 900$000 1:000 000 1:1008000 1:2.()(MOOO 1:30 $000 1:4008000

Piauhi .................................... 6ooHOOO 5OOHOOO 600$000 700#000 800#000 9008000 1:0008000 1:100HOoo 1:20080 1:3008000 1:4ooHOOO

Ceará.; ... __ ...•........••.•......•....•.. 700Soo0 6OOHOOO • •••• 0'0 •••• 600HOOO 700$000 8008000 900#000 1:0008000 1:1008000 1:2008000 1:3008000

Rio-grande do Norte ........... '" ........ 7008000 6008000 500#000 600#000 700#000 SOO,~OOO 9008000 1:000$000 1:1008000 1:200$000 1:300#000

Parahiba ...•.....•..............•......... 8OOHooO 700S000 600HOOO 5OOS000 6008000 700#000 8008000 9OOHooO 1:0 $000 1:100$000 1:300$OJO

Pernambuco ...•..... -....... , .........•. _. 800HooO 700Hooo 600$000 ........ , ... GOOSOOO 700HOOO 8OOHooO 900$000 1:0008000 1:1008000 1:300$00

Alagõas................................... 800$000 7008000 G008000 500g000 600$000 100#000 800#000 000$000 1:000$000 1.100$000 1:3008000

Sergipe.................................... 9008000 8OOHOOO 700HOOO 6008000 -00#000 6OOHOOO 700#000 008000 9008000 1:0008000 1:200$000

Rama..................................... 900$000 SOOHOOO 700#000 Goo,~OOO ............... 6ooHOoo 700/1000 800/1000 9OO,~OOO l:000HOOO 1:20 SOOO

Espirito-Santo ......................... : ... l:000HOOO 9OOHOOO 800#000 700#000 600HOOO 500#000 6OOS000 7008000 00#000 900$000 1:1008000

Rio de Janeiro ............................ 1:000$000 900#000 8OOHooO 700$000 600$000 ••••••• Oe ••• 600HOOO 7008000 SOO$Ooo 900$000 1:1ooS000

São Paulo ................................ 1:100#000 l:000S000 900S000 SOOHOOO 7008000 6ooHOOO ·'0 ••••••••. 600HOOO 7008000 1:0008000 1:0:)OSOoo

Paraná ••••.•••.•.••.. " •..•.. " ••..••.••. 1:100HOOO 1:000#000 000#000 8OOHOOO 700#000 600$000 5OOS000 600S000 700/1000 1:000hOOO l:000S000

Santa-Catarina ................ " .......... 1:200HOOO 1:100HOOO 1:000HOOO 900HOOO 00$000 700HOOO 600,~000 500$000 9008000 800$000 1:100$000

Rio-grande do Sul .•.••.....•••.•..•.•.... 1:2008000 1:1008000 1:000#000 900HOOO 800#000 700#000 600#000 'o •••••••••• 9008000 800$000 1: 100, 000

Minas..................................... 1:300#000 1:200#000 1:100#000 1:000#000 900#000 8ooHOOO 700$000 900HOOO ••• o •• 0 0 •• 00
1:100#000 1:000#000

Matto-grosso .••• " •• ' ......... " .... " .•.. 1:400$000 1:300HooO 1:200#000 1:100#000 1:0ooS000 900HOOO 1:000#000 SOOSoo:> l'100HOoo ••••••• , o. o, 1:2OOHOOO

Goiaz .............•.•.••••.......•.•••.... 1:500#000 1:400HOOO 1:3OOHOOO l:300S000 1:200S000 1:1ooHOOO 1:000S000 1:000HOOO 1:000S000 1:2008000
• 0'0 ••••••••

Pago 130.
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de Juiz de Direito. (e. pr. art. 44; L. 3 Dez. 1841
nrt. 24 j L. '20 Set. 1872 art. 1 § 1)

§ 1. E' necessario, que este serviço tenha real
mente consistido no exercicio dos cargos referidos, na
substituição dos Juizes de Direito, e não no dezempenho
de outros empregos ou commissões. (D. 26 Jul. 1850
art. 1)

§ 2. Esta doutritia porém não comprehende os cargos
de Deputado províncial, Deputado geral, ou Senador.
(Av. 29 Mai. 1849)

§ H. O tempo de interrupção por licença ou mo
lestia, que exceder de 6 mezes durante o quatriennio,
não será tambem contado. (O. ~6 Mai. 1850 art. 1)

§ 4. Si por essas interrupções findo o quatrien
nio, não se axarem os candidatos habilitados para o
cargo de Juiz de Direito, devem olici~ar algum dos
sobreditos cargos de Juiz ~b tituto, Juiz municipal,
Juiz de orfãos, 0\1 Promotor publico e servir o tempo
necessario para completar a sua habilitação. (A. 24
Abr. 1851)

§ 5. Os Prezidentes da províncias enviarão, de
seis em seis mezes, á Secretaria da Justica uma iD-. .
forma~ão circunstanciada ácerca da maneira por que o
Juizes sub titutos, Juizes muuicipaes, Juizes de orfãos,
e Promotores publicos~ que forem baxareis formados,
servem os seus lugares, fazeudo especificada menção
de todas as queixas que contra elles houverem recebido,
quando fundamentadas, e o destino e olução que
tiverem tido. (11. 31 Jan. 1842 art. 37)

§ 6. Os Juizes de Direito das comarcas enviarão,
nas mesmas épocas, aos Pl'ezideiltes das provincias (os
quaes cum as observações que julgarem conveniente
fazer, a transmitirão á Secretaria da Justiça) uma in-
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forma cão circunstanciada e fundamentada ácerca da
o •

maneira por que os sobreditos Juizes mtinicipaes, Juizes
substitutos, Juizes de orfãos, e Promotores publicos,
que forem baxareis formados, servem esses lugares;
para o que no julgamento dos recursos, que lhes forem
prezentes, nos de crime de responsabilidade, nas sessões
dos Jurados e nas correições, que fizerem, tomarão as
notas e lembranças que forem precizas, munindo-se dos
necessarios documentos. (R. 31 Jan. 1842 art. 38; A.
31 Jan. 1854)

§ 7. Todas as vezes que o Supremo Tribunal de
Justiça ou as Relações mandarem formar culpa por
crime ·de responsabilidade I a algum Juiz municipal,
Juiz de orfãos, Juiz substituto, ou Promotor publico,

,em virtude do dezempenho do seu dever, o partici
parão, por intermédio do seu prezidente, ao Ministro
da Justiça. (Ro ciL art. 30)

§ 8. As informações, que se obtiverem pelos meios
marcados nos paragrafos antecedentes, servirão de baze
á promoção dos Juizes municipaes, Juizes substitutos,
Juizes de orfãos, e Promotores publicos aos lugares
de Juizes de Direito; e 'bem assim para a sOua re
condução e melhoramento de lugar. (R. cito art. 40)

AI't o :I". O Oficial-maior da Secretaria da Jus
tiça, em vista das informações dos Prezidentes das
provincias, e documentos, que pelos interessados fo
rem aprezentados, fará organizar uma matricula dos
baxareis habilitados para o cargo de Juiz de Direito.
(D. 26 JuI. 1850 art. 1 § 2)

§ 1. Os documentos, em vista dos quaes essa ma
tricula for feita, deverão ficar no archivo ao menos
em publica-fórma. (D. cito art. 1 § 2)

§ 2. Aos baxareis, que o requererem, se expedirá

r
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um diploma de habilitação, ou certid&o de matricula,
com que independentemente .de outros quaesquer do
cumentos, se possam mostrar habilitados para os lu
gares de Juiz dé Direito. (D. cit. ·art. 1 § 2)

§ 3. Os baxareis, que se quizerem matricular para
serem despaxados Juizes de Direito, deverão aprezen
tal' na Secretaria da Justiça documentos por onde pro
vem:

1. o O dia em que entraram em exercicio dos lu
gares de Juiz substituto, Juiz municipal, Juiz de 01'

fão, ou Promotor publico;
2.· Que não exerceram outro emprego ou com

missão;
3.· Que não tiveram int~rrupção por licença, ou

moleslia excedente de 6 mezes durante o quatriennio.
(A. 8' Fev. 1851)

ECÇ-O XI.

DA ~1ATRICULA DOS JUlZE DE DIREITO, E REVIZÃO A NUAL DA

LISTA.

ill't. f., S. Pelo Prezidente do Supremo Tribunal
de Justiça serão matriculados os Juizf,) de Direito do
Imperio. (L. 18 Set. 1928 art.. .4 § 3: D. 29 de Jul.
1849 ·al't. 1)

§ 1. A. matricula consistirá em uma relação no
minal de todos elles por ordem cronologica da sua
entrada na magistratura. (D. cito art. 1)

§ 2. A matricula comprehenderá não só os Juizes
de Direito efetivarnente empregados, mas tambem. os
que já tiverem servido algum lugar, e estiverem ha
bilitados para contínuar no serviço, embora estejam
dezempregados. (L. 20 Dez. 1830 art. 2)
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§ 2. A. mesma matricula, em referencia a cada
um desses magistrados, e seguidamente aos seus nome
-conterá:

1.0 A. declaração do primeiro lugar de magistra
tura;

2. 0 A data da primeira nomeação;
3. o A. data da posse desse lugar, e da entrada em

exercicio;
4. o A data da matricula no tribunal;
5. o A. designação dos lugares, em que tenham su

ces ivamente sido providos, e data das posses, e das
entradas em exercicio;

6. 0 A deciaração do tempo, 'que estiverem estado
em lugar na magistratllra, e dos motivos porque;

7. o A. interrupção da efetividade no exercicio, si
foi devida a emprego em qualquer commissão ou ser
viço publico~ dentro ou fora do Imperio, ou outras
cauzas, e quaes, si pelo tribunal forem' sabidas;

8: Si foram su pensos, pronunciados, ou senten
ciados, uma vez que disso tenha o tribím:al conheci··
menso oficial. (D. 29 Jul. 1849 art. 3)

AI't. :1;'9, A. matricula será feita á vista das'
particípações dirigidas ao Supremo Tribunal de Justiça
pela Secretaria da Just.iça, Prezidentes de provincia,
Tezouro nacional, e Tezourarias de Fazenda. (L. 1
Mar. 1873)

~ 1. O Governo pelos Ministerios da Justiça e da
Fazenda dará as providencias necessarias para a re
lliessa l'egu.lar das participações exigidas para a ma
tricula dos Juizes de Direito. (L. cit.)

§ 2. Quando algum Juiz de Direito fôr suspenso
pelo poder moderador, na conformidade do art. 154.
da Constituição, o Ministro da Justiça o participará

r
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oficialmente 'ao Prezidente do Supremo Tribúnal de
Justiça. (L. 20 Dez. 1830 art. 4)

§ 3. Igual participação documentada fará. a Rela
ção! quando tiver pronunciado algum Juiz de Direito,
ou contra elle houver proferido sentença em processo
criminal passada em julgado. (1. cito art. 4)

§ 4. Estas participações servirão para se fazerem
na matricula as competentes notas. (L. cito art. 4)

§ ~. Organizada a lista dos Juizes de Direito por
sua antiguidade, será. lançada em livro especial, es
crita pelo Secretario, e assinada pelo Prezidente e por
todos os membros do tribunal. (D. 29 Ju1. 1849 art. 13)

§ 6. Neste livro serão pelo Secretario lançados
todos os julgamentos, que o tribunal proferir a res
peito das antiguidades dos ditos Juizes de Direito. (D.
cit. ar t. 14.)

. Aa't. :l.SO. O Supremo Tribunal de Justiça pro
cederá. todo os annos á. revizão da relação nominal
dos Juize de Direito organizada, conforme sua. anti
guidade. (D. 20 Dez. 1854 art. 1)

§ 1. A revizão tem por fim:
1. o A incluzão dos Juizes de Direito novamente no

meados;
2. J A excluzão dos promovidos, apozentados omi~

tidos, ou falecidos;
3. o A dedução do tempo, que conforme a lei, não

é contado para a a~tignidade. (D. cit. art. 2)
§ 2. A relação, que se fizer, em consequencia da

revizão, será publicada até o dia 1 de Abril, e terá.
vigor em quanto não for substituida. pela que se orga
nizar na seguinte revizão. (D. cit. art. 3)

§ 3. Publicada a relação, podem contra ella re
clamar os magistrados prejudicados, fazendo-o dentro
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de 10 mezes os da provincia de Mato-grosso, e dentro
da 6 mezes os de todas as outras. (D. cit. art. 4)

§ 4. Estas reclamações não terão efeito suspensivo,
e a relação prevalecerá até ser alterada. (D. cito art. 5)

§ 5. Si a reclamação for atendida, o Supremo Tri
bunal de Justiça remeterá ao Governo, e publicará a
alteração, que for feita na relação. (D. cito art. 6)

§ 6. Si em razão do tempo ficar prejudicado o jul
gamento do tribunal para o anno corrente I s~rá tido
em consideração na revizão do anno futuro. (D. cito
art. 7)

SECÇÃO XII.

DA ANTIGUIDADE DOS JUiZES DE DIREITO, E JULGAME TO DELLA.

AI't. :IS•. Por antiguidade dos Juizes de Direito
só se entenderá o tempo de efetivo exercicio nos seus
lugar~s, deduzidas quaesquer interrupções. Exceptua-se:

1. o O tempo em que estiverem com \ parte de
doente ou licença, com tanto que hão exceda de seis
mezes em cada periodo de 3 annos;

2. 0 O tempo aprazado ao juiz removido de se trans
portar para outro lugar, si não for excedido;

3.° O tempo de suspensão por crime de' respon
sabilidade, de que forem absolvidos. (L. 26 Jun. 1850
art. 1)

~ 1. Àos Juizes de Direito declarados avulsos por
não aceitarem as remoções, ou não entrarem em
exercicio dos novos lugares no prazo marcado pelo Go
verno, se não conta antiguidade do tempo, que assim
estiverem fóra do exercicio. (L. 28 Jun. 1850 art. 5)

§ 2. Para a antiguidade do'Juiz de Direito conta-se

r
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o tempo de serviço prestado durante a guerra em
Junta de justiça militar. (L. n. 2113 de Mar. 1873
art. 1)

§ 3. Na antiguidade dos atuaes Juizes de Direito
conta-se o tempo de efetivo exercicio, que se não
tiver contado por se não haverem matriculado com a
aprezentação de sua carta de p.omeação, ou por n'ão
terem remetido as certidões de posse nos prazos mar-

. cados pela legislação anterior. (L. 1 Mar. 1873 art.
uno § 2· L. 20 Dez. 1830 art. 3)

.tl..'t. 182. Ojulgamento da antiguidade dos Juizes
de Direito compete excluzivamente ao Supremo Tri
bunal de Justiça. (L. 16 Nov'- 1831; L. 1 Mar. 1873
art. uno § 1)

§ 1. Este julgamento pt'evalece para todo os actos
dependentes de antiguidade, como o acesso, remoção
ou promoção da entrancias. (L. cit. art. uno § 1)

§ 2. Aprezentada qualquer reclamação, será distri
buida, e depois de ouvido o Procurador da corôa e
soberania nacional, será exposta em meza. pelo juiz
relator, o qual passará o processo aos Juizes revizores:
e tendo estes examinado a reclamação será o processo
aprezentado ao tribunal.. (D. 29 Jul. 1849 art. 11)

§ 3. Si o tribunal entender, que é infundada, a jul
gará desde logo improcedente. (O. cit. art.· 11)

§ 4. Quando porém lhe parecer objeto da questão,
mandará ouvir os Juizes de Direito, cuja antiguidade
póde ser prejudicada, marcando a cada um prazo ra
zoavel, segund~ as distancias. Para os que rezidirem
na cÔrte, o prazo será de 15 dias. )D. ctt. art. 11)

§ 5. Para serem ouvidos, os sobreditos Juizes de
Direito, expedir-se-lhes-á copia da reclamação e dos
documentos, que se enviará por intermedio do Prezi-
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dente da provincia, onde rezidirem. (D. cito ad. 12;
D. 10 Abr. 1833 art. 4)

§ 6. Findos os prazos marcados, com as respos
tas ou sem ellas irão os' au tos ao juiz do feito, o
qual de novo mandará ouvir o Pro~urador da corÔa.
(D. 29 JuI. 1849 art. 12; R. 3 Jan. 1833 art. 61)

§ 7. Dada a resposta do Procurador da corôa, e
examinados os autos pelo juizes relator e revizores, se
IDé1-rcará dia para o julgamento, e decizão definitiva da
reclamação. (D. ciL art. 12; R. ciL art. 61)

§ 8. A sentença conterá explicitamente a decizão
e os seus fundamentos. (D. ciL art. 12; R. cito art. 61)

SECÇÃO XIII.

DA l\IATRICULA E ANTIGUIDADE DOS DEZEl\illARGADORES E RE

VIZÃO DA LI TA.

AI-t. :lsa. Serão matriculados os Dezembargadores
de todas as Relações do Imperio, consistindo a matri
cula em uma relação nominal por ordem das suas an
tiguidades. (L. 18 Set. 1828 art. 4 § 3)

§ 1. A matricula comprehenderá não só os Dezem
bargadores em efetivo exercicio, mas tambem aquel

. les que estiverem. f6ra do serviço, ou avulsos. (D. 20
Dez. 1830 art. 2)

§ 2. A. matricula será feita á vista das participa
ções dirigidas ao Supremo Tribunal de Justiça pela Se
cretaria da Justiça, Prezidentes de provincia, Tezouro
Nacional, e Tezourarias de Fazenda. (D. 1 ~far. 1873
prt. un.)

§ 3. Organizada a lista dos Dezembargadores por
sua antiguidade, será lançada em livro especial, es-
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crita pelo Secretario do Supremo Tribunal de Justiça,
e assinada por todos os membros do mesmo tribu
nal. (D. 29 Ju1. 1849 art. 13)

§ 4. Nesse livro se escreverão as sentenças, que
se forem proferindo sobre a antiguiuade dos Dezembar
gadores. (D. ciL art. 13)

A.ot.:l.S!&. A antiguidade do Dezembargador con
ta-se do seu primeiro exercicio na Relação e não pelo
tempo de serviço na magistratura. (Jur. do Supro
Trib. de Just. desde 1855; Ass. 21 ovo 1650; Ass.
13 Fev. 1755)

§ 1. Hav ndo porém nomeação e posse conjunta
mente de igual data, com o mesmo tempo de ·exer
cicio, recorrer-se-á ao maior tempo de se:r:viço na
magistratura de primeira instancia para contar a
maior antiguidade. (A S. 28 Abr. 1616; Ass. 23
Nov. 1666; Ass. 5 Mai. 1674; Ass. 22 Abr. 1728)

§ 2. Aos Dezembargadores avulsos não se conta
antiguidade do tempo, em que como tae permanece
rem. (D. 2 Mai. 1874 arts. 166, 167)

A.oto :lSii. Ao Supremo Tribunal de Justiça com
pele excluzivamente conhecer da antiguidade dos De
zembargadores. (L. 16 ovo 1831; L. 1 Mar. 1873
art. uno § 1)

§ 1. O julgamento dessa antiguidade
para todos os actos della dependentes, como
(L. 1 Mar. 1873 art. uno § 1 )

§ 2. O mesmo Supremo Tribunal de Justiça pro
cederá. todos os anHOS á revizão da relação nominal
dos Dezembargadores organizada por sua antiguidade.
(L. 20 Dez. 1854 art. 1)

§ 3. A revizão tem por fim :
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1. o A incluzão dos Dezembargadores novamente no
meados;

2. 0 A excluzão dos promovidos, apozentados, omi
tidos, ou falecidos;

3. o A dedução do tempo, que conforme a lei, não
se conta na antiguidade. (D. cito art. 2)

§ 4. Feita assim a revizão da lista dos Dezembar
. gadores, são a estes aplicaveis as dispoziçõ~s do àrtigo

180 §§ 2 a 6. (D. cito arts. 3 a 7)
AI't, :t.SG. Quando algum Dezembargador suscitar

duvida sobre a sua antiguidade, disputando com outros
a precedencia, dirigirá ao' Supremo Tr.ibunal de Justiça
sua reclamação documentada, a qual será autuada, e
distribuida ao juiz do feito. (D. 10 Abr. 1833 arts. 2,6)

§ L O mesmo juiz assinará termo razoavel a cada
um dos Dezembargadores, que podem ser prejudicados,
para alegarem o que convier ao direito, e justiça com
que cada um se supozer. (D. cito art. 2)

§ 2. O termo será regulado com atenção á dis
tancia dos 1uga.res , em que se axarem os Dezembar
gadores, não sendo maior de 15 dias para os que
rezidirem na côrte. (D. cito art. 3)

§ 3. Aos que estiverem fóra da côrte se remete
rão os papeis por traslado, e aos que se axarem nas
proviricias se enviarão por intermedio dos Prezidentes
dellas, ou do Prezidente da Relação, de que .forem
membros. (D. cit. art. li)

§ 4. Formado o processo com as alegações, ou
sem ellas, no cazo de se não aprezentarem em tempo,
o juiz relator mandará ouvir o Procurador da corôa
e soberania nacional. (D. cito art. 5)

§ 5 Dada a resposta deste, o mesmo JUIZ do
feito de novo examinará o processo, e o passará ao
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j~iz immediato, que depois de fazer o seu exame, o
passará ao terceiro juiz. (D. cil. art. 5; R. 3 Jan.
1833 art. 61)

§ 6. Findo o exame dos autos, é dezignado dia
para julgamento da reclamação, a qual é decidida por
sentença, na qual se conterá a decizão com os seus
fundamentos. (D. cito art. 5; R. cito art. 61)

. SECÇÃO XIV.

DA PERPETUIDADE E RE)IOÇÃ.O DOS JUIZES DE DIREITO.

AI"t. :l.S," São perpetuos os Juizes de Direito;
o que todavia não impede, que sejam removidos de
uns para outros lugares nos cazos legaes. (Const.
art. 153)

§ 1. Os Juizes de Direito não podem ser removidos
de comarcas de' primeira entrancia para outras de se
gunda sem que tenham 4 annos de serviço efetivo.
(L. 28 Jun. 1850 arl. 1; D. 26 Jul. 1850 art. 3)

§ 2. ão poderão igualmente ser removidos de co
marcas de segunda entrancia para outras de· terceira
sem haverem naquellas prestado serviço efetivo por 3
annos. (L. cit. art. 1; D. cit. art. 3)

§ 3. O exercicio do cargo de Juiz de Direito por
7 annos em comarcas de primeira entrancia habilita
o Juiz de Direito para ser remo.vido para qualquer
comarca de terceira entrancia. L. 20 Set. 1871 art. 29
§ 5)

§ 4. Os Juizes de Direito nomeados Xefes de Po
licia não adquirem por isso direito ii considerar-se' de
segunda entrancia senão depois de 4 annos de serviço,
e da terceira só depois de 7. (O. 26 Jul. 1850 art. 6

\
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§ 5. Os Juizes de Direito não poderão ser remo
vidos de comarcas de terceira enLrancia para outras de
primeira ou segunda, nem os destas para as de pri
meira, sinão· a requerimento .seu. (L. 28 Jun. 1850
art. 2; D. 26 JuI. 1850 art. 4)

§ 6. Não poderão igualmente ser removidos de
umas para outras comarcas da mesma entrancia sinão
a requerimento seu; e sGm elle só nos casos seguintes:

1.0 Si tiver aparecido rebelião, guerra civil, ou es
trangeira, ou mesmo sedição, ou insurreição dentro da
provlllCla;

2. o Si aparecer conspiração dentro da comarca;
3. o Si o Prezidente da provincia reprezentar sobre

a necessidade da sua remoção. (L. cit. art. 2 ; D. ciL ad. 4)
*7. Neste ultimo. cazo porém será de mister:
1.0 Que o Prezidente especifique as razões de pu

blica utilidade, que aconselham a remoção;
2.° Que sobre essas razões seja ouvido o Juiz de

Direito, sempre que disso não rezultal' inconveniente;
3.° Que sobre a reprezentação do Prezidcnte seja

ouvido o Conselho de Estado;
4.o Que no cazo de efetuar- se a remoção sem all

diencia do juiz, lhe sejam communicadas as razões, que
a motivaram. (L. cit. art. 2; D. cito art. 5)

§ 8. Na· côrte a expozição de motivos organizada
na Secretaria da Justiça suprirá a reprezentação dos
Prezidentes de provincia. (D. ciL art. 5 § 4)

SECÇÃO XV.

DOS PRAZOS CONCEDfDOS AOS JUIZES DE DIRElTO RE'IOVIDOS

PARA o EXERr.ICIO DOS NOVOS LUGAR(1]S.

A,'t. :l.SS. Os Juizes de Direito removi.dos devem
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entrar no exerCICIO efetivo dos novos lugares dentro do
prazo marcado pelo Governo. (1. '28 Jun. 1850 art. 3)

§ 1. O prazo será de 3 mezes, si a distancia a
percorrer fór de 50 legoas (330 kilometros), ou menos
por terra; dentro de 4 mezes, sendo de 50 a 100 le
goas. (O. 26 Jul. 1850 art. 16)

§ 2. Passando a distancia de 100 legoas até 200
(de 660 a 1.320 kilometros) o prazo será aumentado
com um mez, com dous até 300 legoas (1.980 kilome
tros), e assim por diante. (O. cit. art. 16)

§ 3. O modo de conhecer e arbitrar as distancias
será o mesmo marcado para as ajudas de custo. (D.
cit. art. 16) "

§ 4. Sendo a viagem por mar e entre portos, em
que toquem os paquetes a vapor, o prazo será ,le 3
mezes para os que ficam entre o Rio-grande do Sul,
e o Rio de Janeiro, e entre este, e o cabo de São
Roque; ou entre este cabo e o Pará. (D. cito art. 17)

§ 5..0 prazo será de 4 mezes- para os porlos, que
ficam entre o Rio de Janeiro e o Pará, transpondo na
viagem o cabo de São Roque; e para os que ficam ao
Sul e ao Norte do Rio de Janeiro, de sorte que eja
necess-ario transpol-o na viagem. (D. cit. art. 17)

§ 6. Si para xegar aos portos, em que tocam os
paquetes de vapor, fol' mister alguma viagem de mar,
que ~xccda de 50 legoas (330 kilometro ), aumentar-se
á um mez ao prazo dos dous paragrafos antecedentes.'
(D. cit. art. 18)

§ 7. Outro mez será adicionado, si para xegar á
comarca outra similhante viagem se' fizer necessaria.
(D. cito art. 18 ~ 1)

§ 8. Si essas VIagens adicionaes forem de terra
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acrescentar-se-ão aos do paragrafo anterior os prazos
marcados nos §§ 1 e 2. (U. cit. art. 18 § 2)

§ 9. O prazo será de 3 mezes, sendo a viagem
por mar sem transpôr nenhum dos portos, em que to
quem os paquetes a vapor. (O. cito art. 19)

§ 10. Si á essa viagem tiver do adicionar-se al
guma outra por terra, acrescentar-se-ão os prazos mar
cados nos §§ 1 e 2 com o abatimento de '2 mezes. (n".
cit. art. 19) ,

§ 11. Os prazos aqui marcados podem ser proro
gados pelo Governo, no cazo de impossibilidade pro
vaçla perante o mesmo Governo, não excedendo a pro
rogação do prazo a metade do primeiro. (L. 28 Jun.
1850 art. 3)

§ 12. Poderão ser alterados por decreto imperial;
no cazo porém de diminuição; s6 começarão a ter vigor
um. anno depois da sua publicação (L. 28 Jun. 1850
art. .4; D. 26 J uI. 1850 art. 20)

§ 13. Serão contados do conhecimento oficial, o
qual deve consideraI'~se adquirido desde o dia, em que
o Juiz de Direito houver recebido li communicação,
por qualquer dos modos marcados no artigo seguinte,
ou por qualquer outro meio oficial. (L. cito art. .4;
D. cito art. 20)

Art. :lSS. Decretada a remoção de qualquer Juiz
de Direito, o Oficial-maior da Secretaria da Justiça di-o
rigirá dentro de 8 dias a copia do decreto ao juiz re
'movido, declarando no sobrescrito, que esse oficio deve
ser seguro na f6rma do respetivo regulamento, e ofi
~iará ao Administrador do correio para communicar a
data, em que fôr pelo mesmo Juiz de Direito recebido.
(D. 26 Jul. 1850 art. 21)

§ 1. Na mesma ocazião expedir-se-á um avizo de

,.
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communicação ao Prezidente da. provincia, em que o
Juiz de Direito se axar, para que lhe seja logo com
municado diretamente, e por intermedio do Juiz mu
nicipal, que deverá certificar o dia em que o Juiz de
Direito tiver recebido a communicação. (D. cit. art. 22)

§ 2. No acto de communicar a remoção, o PrezÍ
dente da provincia espp.cificará qual o prazo marcado
para o Juiz de Direito entrar em exercicio na sua nova
comarca. (D. cit. art. 23)

§ 3. Si o Juiz de Direi to en tender, que nessa es
pecificação houve erro, deverá logo no primeiro mez
reclamar ante o Ministro da Justiça e o Prezidente da
provincia. Este, da reclamação e decizão, que proferir
dará conta circunstanciada ao Ministro da Justiça para
se rezolver definitivamente. (D. cit. art. 23)

~ 4. Recebida a communicação, os Juizes de Di
reito deverão dentro de um mez declarar, em oficio
dirigido ao Oficial-maior da Secretaria da JIlstiça, e ao
Secretario da provincia, em que e tiverem a esse tempo,
si aceitam ou não o lugar. Um e outro deverão im
mediatamente acuzar o recebimento dessa declaração.
(D. cit. art. 24)

§ 5. Declarando os Juizes de Direito que aceitam,
perceberão logo ajuda de custo, e sem interrupção o
ordenado do novo lugar. (L. ~g Juno 1850 art. 2; D.
cito art. 25)

§ 6. Si porém não entrarem em ex~rcicio durante
o prazo marcado, ou sua prurogação, serão obrigados
a restituir o ordenado, e a ajuda de custo, que tive
rem recebido, e passarão a considerar-se avulsos. (L.
cito art. 3; D. cit. arL. 25 § 1) .

§ 7. Declarando que não aceitam, ou não fazendo
dentro do mez declaração alguma, receberão apenas

10
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por 6 mezes metade .do ordenado do lugar que dei
xarem, e passarão a considerar-se avulsos. (L. cit. art.
5; D. cit. art. 25 § 2)

§ -8. O Juiz de Direito removido da sua comarca
para úutra, ainda quando se não aprezente o sucessor,
deve passar a vara e o exercicio do cargo ao Juiz
municipal, ou ao Juiz substituto, que estiver marcado
para o substituir, immediatamente que receber a par~

ticipação oficial. (A. 22 Jan. 1844)
§ 9. Desde que um Juiz de Direito fôr declarado

avulso, a sua comarca reputar-se-á vaga; e ainda
quando seja novamente nomeado, nem por isso adquire
direito á ajuda de custo, ordenado, e antiguidade, que
tiver deixado de vencer. (L. 28 Jun. 1850 arts. 3, 5;
D. 26 JuI. 1850 art. 25 § 3)

SECÇÃO XVI.

DA APOZENTADORIA.

AI·t. :190. Gozam do direito de apozentadoria entre
as autoridades criminaes :

1. o Os Juizes de Direito;
2. o Os Dezembargadores;
3.o Os ~linistros do Supremo Tribunal de Justiça.

(L. 20 Set. 1871 art. 29 § 10)
§ 1. A apozentadoria tem lugar, quand.o aXarem-se

fizica ou moralmente impossibilitados de servir; e será
dada:

1. 0 A seu pedido;
2. o Por iniciativa. elo Goverao. (L. cito art. 29 § 10)
§ 2. Sómente depois de intimado o magistrado para
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requerer a apozentadoria, e não o fazendo, terá ella
lugar por iniciativa do Goyerno. (L. cito art. 29 § 11)

§ 3. este cazo cumpre:
1.. Que se proceda provizoriamente a exames e

diligencia necessarias com audieIicia do magistrado por
si, ou por um curador na hipoteze de impossibilidade;

2.· Que preceda consulta do Conselho de Estado.
(L. cit. art. 29 § 11)

4. Os magistrados apozentados:
l.0 Terão ordenado por, inteiro, si contarem 30

anuas de serviço efetivo ;
2.· Tarão ordenado proporcional, si contarem mai

de 10 annos, e menos de 30. (L. cit. art. 29 § 10)

Jl.rt. :1.9:1.. D'entre os funcionarios auxiliares das
autoridades criminaes tem direito á apozentadoria:

1.· Os Secretarias;
...... Os Amanuenses;
3.° Os Porteiro ;
4." Os Continuos das Relações. (D. 6 Nov. 1873

art. 14)

§ 1. Serão apoz~ntados com todo o ordenado, quando
completarem 30 annos de serviço, e estiverem impos
sibilitados de continuar no exercicio do emprego pela
idade ou por molestia. (D. cito art. 14)

§ 2. Serão apozentados com o ordenado proporcio
nal, quando tiverem 10 annos pelo menos du serviço
e axarem-se nas condições do paragrafo antecedente.
(D. cito art. 15)

§ 3. O direito de apozentadoria c~nferido a e tes
empregados das Secretarias das Relações não exclu~ a
possibiliJ.ade da demissão em qualquer tempo, quando
servirem mal. (D. cit. art. 16)
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SECÇÃO XVII.

DAS HONRAS.

A.'t. 1.92. Por 'ocazião da apozentadoria dos Juize
de Direito, e dos Dezembargadores, poderá ° Governo
conferir aos primeiros as honras de Dezembargador, e
aos segundos as de Ministro do Supremo Tribunal de
Justiça, si tiverem 10 annos de bons serviços no cargo
de magistratura, em que forem apozentádos. (O. 2
Mai. 1874 art. 169; Const. art. 102 § 11)

SECÇÃO XVIII.

DAS LICEr ÇAS.

AI't, :1.93. Nenhum empregado publico póde largar
,o seu lugar, ainda que temporariamente, sem previa
licença do legitimo superior. (C. crim. art. 157) .

§ 1. As autoridades criminaes, e funcionarios au
xiliares podem obter licença:

1.0 Do Governo, emquanto houver justa cauza;
2. o Dos Prezidentes de provincia, até 3 mezes.

(L. 3 Out. 1834 art. 5 § 14; A. 13 Jan. ~851)

§ 2. Os membros do Supremo Tribunal de Justiça
podem obter do respetivo Prezidente licença até 8 dias
para não ir ao tribunal em cada anno. (L. 18 Set. 1828
art. 4 § 8)

§ 3. Os empregados de justiça, os Juizes munici
paes, Juizes substitutos, Juizes ",uplentes, Juizes de Di
reito, e os Dez~mbargadores podem obter do Prezidente
da respetiva Relação licença até 30 dias. (L. 22 Set.
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1828 art. 2 § 11; R. 3 Jan. 1.833 art. 7 § 3; A. 5
Jan. 1846; D. 2 MaL 1874 art. 14 § 8)

§ 3. O Governo e os PreZidentes de provincia po
dem cassar as licenças concedidas pelos Prezidentes das
Relações, quando dessas licenças rezultar grave prejuízo
ao serviço publico. (Á. 27 Jun. 1835)

§ 5. Não se concede licença a empregado publico,
que não en trou em efetivo exercicio do seu cargo.
(D. 15 Nov. 1842 art. c 1 ; A. 12 Jul. 1849; D. 20
Nov. 1850 art. 56)

§ 6. Os Prezidentes de provincia só concederão
nova licença, além dos 3 mezes, passado um anno de
poi.s da ultima, que o empregado publico obteve. (D.
15 ov. 1842 art. 2) .

§ 7. Sobrevindo motivo urgente e imperiozo, antes
de expirado o prazo do· anno acima dilo podem os
mesmes Prezidentes de provincia conceder licença pro
vizoriamente sem vencimento algum, dando parte ao
Governo para solução definitiva. (D. cit. art. 3)

§ 8. Os requerimentos de licença devem ser diri
gidos ao Governo por intermedio dos Prezidentes de'
provincia com documentos legaes justificativos das
cauzas para a concessão. (A. 12 Jun. 1837)

§ 9. Concedida a licença deve o agraciado entrar
no gozo della no prazo de 4 mezes nas provincias de
Goiaz e Mato--grosso', e de 2 mezes na côrte e nas de
mais provindas, sob pena de caducidade. (A. 14 Mai.
1845; A. 18 Out. 1848)

§ 10. Este prazo conta-se da data da concessão
da licença. (A. 18 Out. 1848)

Art. '1.9". As licenças são concedidas com orde
nado, ou sem e11e. (L. 24 Out. 1832 art. 93)

§ 1. São ~oncedidas com ordenado inteiro, quando
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dadas por motivo de molestia ; e. sem elle ou s6mente
com metade, quando dadas por qualquer outro justo
motivo. (L, cit. art. 93; D. 15 Nov. 184<2 art. 4)

S <2. Não sendo por motivo de moles tia, e sendo
para f6ra do Imperio, a licença é concedida sem ven
cimento algum. (L. cito ~rt. 93) .

§ 3. Sendo para dentro do Imperio, quando con
cedida sem ser por cauza de molestia , p6de dar-se com

) metade do ordenado. (L. cit. art. 93)
§ 4. Póde o Governo conceder até 6 mezes de li

cença com ordenado inteiro, e prorogar por mais 6
com metade do ordenado. (L. cito art. 93; A. 28 Jan.
1854; A. 13 Jan. 1851; A. 1<2 Nov. 186:2)

§ 5. Dahi por diante s6 póde o Governo conceder
sem vencime'nto, qualquer que seja a cauza. (A. 13
Jan. 1851)

§ 6. Para que por mais de um anno se conceda
licença, com vencimentos, é necessario au torização çlo
poder legislativo. (Const. art. 15 § 8; L. 12 Ag. 1834
art. 10 § 7; A. 13 Jan. 1851)

§ 7, A empregado publico, que serve in terinamente,
não p6de conceder-se licença com vencimento. (A. 4
Mar. 1834)

§ 8. A magistrado, que sem licença retira-se do
lugar da sua jurisdição, embora alegue doença, não
compete ordenado. (A. 24 Jul. 1854)

!

r



PARTE II.

DA FORMA DO PROCESSO.

TITULO I

DO PROCESSO EM GERAL_

CAPITULO I.

DO lnquerito policial.

AI·t. :l.9õ. Os Xefes, Delegados, e Subdelegados de
Policia, logo que por qualquer meio lhp,s xegue a no
ticia de se ter praticado algum cl'ime commum; proce
derão em seus distritos ás diligencias necessarias para
verificação da existencia do mesmo crime, descobrimento
de todas as circunstancias e dos delinquentes. (D. 22
Nov. 1871 art. 38)

§ 1. Estas diligencias antecedentes comprehendem:
1. o O corpo de delito' direto ;
2: Exames e buscas para aprehensão de instru

mentos e documentos;
3. o Inquirição de testimunhas. que houverem pre

zenciado o facto criminozo, ou tenham razão de sabeI-o;
4.o Perguntas ao réo e ao ofendido;
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5.° Em geral tudo o que fór util para esclarecimento
do facto e das suas circunstancias. (D. cito art. 39)

§ 2. No cazo de flagrante delito, ou por efeito de
queixa ou denuncia, si logo comparecer a autoridade
judiciaria competente para a formação da culpa a in
Testigar do facto criminozo, notorio, ou arguido, a
autoridade policial se limitará a auxiliaI-a, coligindo
ex-oficio as provas e esclarecimentos, que possa obter,
e procedendo na esfera de suas atribuições ás diligen
cias, que lhe forem requizitadas pela autoridade judi
ciaria, ou ·requeridas pelo Promotor publico, ou por
quemr.suas vezes fizer. (D. cito art. 40)

§ 3. Quando porém, não compareça logo a auto
ridade judiciaria, ou não instaure immediatamente o
processo da formação da culpa, deve a autoridade po
licial proceder ao inquerito ácerca dos crimes communs,
de que tiver conhecimento proprio, cabendo a acção
publica, ou por denuncia, ou a requerimento da pàrte
interessada, ou no cazo de prizão em flagrante. (D.
cito art. 41)

A,·t. UlO. O inquerito policial consiste em todas
as diligencias necessarias para o descobrimento dos
factos criminozos, de suas circunstancias, e dos seus
autores e cumplices; deve ser reduzido á instrumento
escrito, observando o seguinte:

§ 1. Far-se-á corpo de delito, uma vez que o crime
seja de natureza dos que deixam vestigios.

§ 2. Dirigir-se-á a autoridade policial com toda a
prontidão ao lugar do delito; e ahi, além do ~xame

do facto criminozo e de· todas as suas circunstancias
e descrição da localidade, em que se ueu, tralará com
cuidado de investigar e coligir os indicios existentes e
aprehender os instrumentos do crime e quaesquer ob-
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jetos encontrados, lavrando-se de tudo auto assinado
pela autoridade, peritos, e duas testimunbas.

§ 3. Interrogará o delinquente, que fôr prezo em
flagrante, e tomará logo as declarações juradas das pes
soas ou escolta, que o conduzirem, e das que prezen
ciarem o facto ou delle tiverem conhecimento.

§ 4. Feito o corpo de delito, ou sem e11e, quando
não possa ter lugar. indagará quaes as testimunhas do
crime, e as fará vir á sua prezença, inquirindo-as sob
juramento a respeito do facto e suas circunstancias, de
seus autores' ou cumplices.

§ 5. Estes depoimentos na mesma ocazião sf\rão
escritos rezumidamente em um s6 termo, assinado pela
autoridade, testimunhas, e delinquente, quando prezo
em flagrante.

§ '6. Poderá dar busca com as formalidades legaes
para aprebensão das armas e instrumentos do crime e
de quaesquer objetos á elle referentes; e desta dili
gencia se lavrará o competente auto.

§ 7. Terminadas as diligencias e autuadas todas as
peças, serão conduzas á autoridade que proferirá o seu
despaxo. no qual, rl3capitulando o que fôr averiguado,
ordenará, que o inquerito seja remetido, por intermedio
do Juiz municipal ao Promotor publico ou a quem suas
vezes fizer; e na mesma ocasião imlicará as test.imunhas
mais ido~eas, que por ventura ainda não tenham sido
inqueridas.

§ 8. Desta remessa dará immediatamente parte CIr

cunstanciada ao Juiz de Direito da comarca.
§ 9. Nas comarcas 0speciaes a remessa será por

intermedio do Juiz de Direito, que tiver a jurisdição
criminal do distrito, sem participação a outra autori
dade.
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§ 10. Todas as diligencias relativas ao inquerito
serão feitas no. prazo improrogavel de cinco dias, com
assistencia do indiciado delinquente, si estiver prezo;
podendo impugnar os depoimentos das testemunhas.

§ 11. Poderá tambem impu.gnal-os nos crimes
afiançados, si requerer sua admissão aos termos do
inquerito.

§ 12. Nos crimes, em que não tem lugar a ação
publica, o inquerito feito a requerimento da parte in
teressada e reduzido a instrumento, ser-lhe-á entregue
para o uzo que en tender.

§ 13 Para a notificação e comparecimento das
teslimunhas e mais diligencias do inquerito policial se
observarão., no que fór aplicavel, as dispozições que
regulam o pr.ocesso da formação da culpa. (D. cito art. 42)

AI"t. :19'. Si durante o inquerito policial a auto
ridade judiciaria competente para a formação' da culpa
entrar no procedimento respetivo, immediatamente a
autoridade policial lhe communicará os esclarecimentos
e rezultado. das diligencias, que já tenha obtido, e
continuará a cooperar nos termos do artigo. 194 § 2.
(D. ciL: art. 43) .

§ 1. Não ha prevenção de jurisdiçãO no acto do
inquerito policial para o efeito de poder a autoridade
judiciaria ou o Promotor .publico dirigir-se a qualquer
autoridade policial, e requizitar outras informações e
diligencias necessarias. (D cit. art. 43)

§ 2. Tambem não ha para o efeito de poder eili

oficio cada qual das autoridades policiaes colher escla
recimentos e provas a bem da mesma formação da
culpa, ainda depois de iniciada. (D. cit. art. 43)

Art. :l9S. Os Juizes de Direito das comarcas espe
ciaes, e os Juizes municipaes dos termos das comarcas
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geraes, recebendo diretamente, por parte da autoridade
policial, o inquerito, deHe tomarão conhecimento, e o
transmitirão ao Promotor publico ou a quem suas vezes
fizer, depois que verificarem si do mesmo inquerito
resultam vehementes indicios de culpa por crime ina
fiançavel contra alguem.; e neste cazo, reconhecida a
conveniencia da pronta prizão do indiciado, deverão
logo expedir o competente mandado ou requizição.
(D. cit. art. 44)-

§-1. Si não existir no termo Promotor publico ou
Adjunto do Promotor publico, nomearão pessoa idonea,
que sirva no cazo sujeito. m. cit. art. 44)

§ 2. Quando o proprio juiz efetivo não puder en
carregar-se da instrucção do processo, por afluencia
de trabalho ou impedimento legitimo, transmitindo o
inquerito ao Promotor publico ou ao Adjunto do Pro
motor publico ou a quem fór nomeado na falta delles,
deverá logo declarar, que seja requerido o respetivo
Juiz substituto ou Juiz suplente, que de preferencia é
o que tem jurisdição no distrito do crime. (D. cil.
art. 44)

CAPITULO II.

Da prescrição.

SECÇÃO I.

DO TEMPO DA PRESCRIÇÃO, E DA COl\:lPETENCIA PARA JULGAL-A

Aioto :1.99. A prescricão dos delitos extingue a. .

ação criminal contra o delinquente. (A. 22 Nov. 1859)
§ 1. Os delitos policiaes,. e contravenções de pos

turas, sobre as quaes julgam definitivamente os Juizes
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de Paz, os Juizes mumClpaes, os Juizes de Direito das
comarcas especiaes, prescrevem:

1.o Por um anno, estando o delinquente prezente
;

sem interrupção no distrito;
2. o Por tres annos, 'estando auzente em lugar

sabido. (C. pr. art. 54; R. 3~ Jan. 1842 art. 271)
. § 2. Os delitos afiançaveis prescrevem:

1. 0 Por 6 annos, estando o delinquente prezente
sem interrupção no termo, em que rezidia ao tempo da
perpetração do delito; .

2. o Por 10 annos, estando auzente em lugar sabido
dentro do Imperio;

3. 0 Por 20 annos, estando auzenle fóra do Imperio"
ou dentro delle em lugar não sabido. (C. pr. art. 55;
L. 3 Dez. 1841 art. 32; R. cit. art. 272)

§ 3. 0 Os delitos inafiançaveis prescrevem:
1.0 Por 10 annos, estando os réos prezentes sem

interrupção no termo;
2. o Po~ 20 annos estando auzentes em lugar sabido

dentro do Irnp8rio. (C. pr. art. 56; L. cit. art. 33;
R. cÍt art. 273)

§ 4. Os delitos inafiançaveis. não prescrevem em
tempo algum, estando os réos auzentes em lugar não
sabido, ou fóra do Imperio. (L. cit. art. 33; R. cito
art. 273)

§ 5. Os delitos de responsabilidade dos empregados
publicos prescrevem no fim de 8 annos, depois da sua
perpetração. (C. pr. art. 154) ,

§ 6. As penas impostas' aos réos não prescrevem
em tempo algum. (e. crim. art. 65)

§ 7. A obrigação de indemnizar prescreve passados
30 annos, contados do dia, em que o delito fôr com
metido. (L. eit. art: 36; R. cito art. 274)

r
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Art. ~oo. O tempo para a prescrição dos delitos
conta-se do dia, em que forem commetidos, ou do
ultimo acto praticado, quando os delitos constarem de
actos sucessivos, e reiterados, quer se tenha ou nãó
procedido a qualquer acto da formação da culpa. (L.
cito art. 34 j R. cito art. 275)

§ 1. Si porém houver pronuncia interrompe-se o
curso da prescrição, e começa a contar-se o -tempo
delta <la data da mesma pronuncia, (L. cito art. 34 j

R. cito art. 275) .
§ 2. A prezença do réo no distrito da cul pa, para

fundamentar a prescrição, deve ser sem interrupção e
cumpridamente pelo tempo exigido na lei. (A. 27 Jun.
1855; A. 19 Jun. 1860)

~ 3. Si o réo auzentar-se antes de preenxido o
termo da prescrição, o tempo de prezença prezume-se
como auzencia, e deve computar-se com tal, e con
forme a auzencia fôr em 'lugar incerto, ou sabido.
(A. ciL)

AI't. ~O1. Os réos poderão alegar a prescrição
em seu favor em qualquer tempo e acto do processo
da formação da culpa, ou acuzação, conforme a na
tureza e estado dos processos, e com interrupção
delles emquanto á cauza principal. (L. cit. art. 35 j

R. cit. art. 276)
§ 1. Si o processo, que se formar, disser respeito

a delitos e contravenções, obre que a autoridade
judiciarias decidem definitivamel~te, julgará a prescri
ção a mesma autoridade, que o estiver formando. (R.
cito art. 277)

~ 2. Si a respeito de crimes,' cujo julgamento
final pertence ao Juri, fôr .opos ta a prescrição antes
que o processo seja sujeito ao seu conhecimento, será
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ella julgada, nas comarcas geraes pelos Juizes muni
cipaes, e nas com~rcas especiaes pelos Juizes de Di
reito. (L cito art. 35; R. cito art. 278; L. 20 Selo
1871 art. 5 § 3)

§ 3. Para isto a autoridade processante remeterá
aos sobreditos juizes o processo, quando lhe tenha
dado principio. (L. 3 Dez. 184.1 art. 35; R. cit. art. 27tj)

§ 4. Si a mesma pr~scrição fôl' oposta depois que
o processo tivel' sido sujeito ao conhecimento do Juri,
conhecerá della o Juiz de Direito. (L. cit. art. 35;
R. cito art. 279)

§ 5. A prescrição dos réos prezentes não aproveita
a9s réos auzentes. (A. 22 Set. 1828 art. 6)

SECÇÃO II.

DO PROCESSO DA PRESCRIÇÃO.

Art. ~o~. O processo da prescrição é summano.
(L. 3 Dez. 1841 art. 35)

§ 1. O réo, que tiver de alegar a prescnçao, o
fará por meio de uma petição articulada, na qual in
dicará todos os seus fundamentos, aj untando-lhe os
documentos e provas que tiver. (R. 31 Jan. 1842
art. 280)

§ 2. Julgando a autoridade competente, que é con
cludente a alegação de prescrição, ouvirá a parte con
traria, e inquiridas sobre os factos alegados as testi
munhas, que se oferecerem, proferi~á a sua decizão.
(R. cit. art. 281)

§ 3. Esta decizão será logo dada sem dependencia
de prova, e de audiencia de parte, quando o juiz en-

(
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tender, que os .factos alegados, embora provados, não
são concludentes. (R. cit. art. 281)

§ 4. Quando a decizão for contraria á prescnçao
alegada, proseguirá o processo sem embargo do recurso
interposto pela parte. (L. 3 Dez. 1~4'L art. 35; R.
cito art. 282)

§ 5. Quando a prescrição for alegada perante a
autoridade processante na formação da culpa, fará esta
juntar aos autos a respetiva petição, e ordenará a
sua reme sa ao Juiz municipal nas comarcas geraes,
e ao Juiz de Direito nas comarcas especiaes. (R. cito
art. 283)

§ 6. Si axar porém, que a alegação é evidente
mente caviloza e inconcludente, proseguirá no processo,
ou determinará, que a parte a aprezente ao Juiz mu
nicipal ou ao Juiz de Direito, á vista de cujo des
paxo s6mente remeterá o mesmo processo. (R. cit.
art. 283)

CAPITULO III.

Das audiencias.

SECÇÃO I.

DA AUDIENCIAS E~I GERAL.

AI"t. ~O3'. Em todos os juizos haverá uma ou
mais audiencias em cada s'emana, com atenção á re
gular atluencia dos negocios, (C. pr. art. 58)
<-- § 1. Não havendo caza publica para ellas desti':'

nada, serão fei tas na caza da rezidencia do juiz, ou
em qualquer outra em que possa ser. (C. pr. art. 58)
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§ 2. O Governo na côrte, e os Prezidentes nas pl'O
vincias proverão a que se destinem cazas publicas para
as audiencias das autoridades policiaes e judiciarias.
(R. 31 Jan. 1842 art. 196)

§ 3. A autoridade, que, havendo caza publica des
tinada para esse fim, fizer audiencias em outras, será
punida com uma multa de 100~ a 1501'P. (R. cit.

. art. 196)
Art. 20Ll.Todas as audiencias e sessões dos tri

bunaes e dos Jurados serão publicas á portas abertas,
com assistencia de Escrivão, de Oficial de· justiça ou
Continuo, em dia, e hora certa e invariavel, .annun
ciado o seu principio pelo toque de campainha. (C.
pr. art. 59)

§ 1. Nas audiencias e sessões dos tribunaes os es
pectadores, as partes e os Escrivães se conservarão
sentados; aquella:s porém levantar-se-ão, quando fala
rem ao juiz, tribunal ou Jurados, e todos quando estes
se levantarem. (e. pr. art. 60)

§ 2. Na séde com o juiz não se senta. .'oficial al
gum do juizo, e s6mente nella tomará assento ao lado
esquerdo do juiz o Procurador da corôa, quando
comparecer para requerer em audiencia. (Ord. 1. 1 til.
19 § 9; R. 7 Jun. 1605 art. 12)

§ 3. Haverá nas audiencias assentos colocados á
direita do juiz unicamente destinados para os advogados
e baxareis, que as frequentarem. (R. 31 Jan. 1842
art. 195)

§ 4. Os advogados, mE!mbros do Instituto dos ad
vogados brazileiros da côrte, e dos institutos filiaes, os
advogados do Conselho de Estado, e os Conselheiros da
coroa no exercicio do seu oficio teem assento dentro
dos cancelos dos tribunaes. (D. 23 Nov. 1844 art. 2)

r
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§ 5. Podem ahi comparecer com vestimenta talar,
sem garnaxa, de cÔr preta, de borla para os doutorados,
e gorra para os baxareis. (D. cit. art. 1)

§ 6. Para os membros do Instituto dos advogados
brazileiros da côrte, e dos mstitutos filiaes, a vesti
menta será de lan; para os Conselheiros da corôa, e
advogados do Conselho de Estado será de seda. (D. cito
art. 1)

§ 7. Os Escrivães terão seus protocolos encader
nados, nos quaes escreverão os termos de audiencia;
devendo mandar os mesmos protocolos á audiencia,
quando a ella não possam comparecer. (Ord. 1. 3 til.
19 ~ 12; A. 11 Dez. 1837)

~ 8. Nas audiencias darão os Esrrivães as infor
mações necessarias aos feitos, de que ahi se tratar,
ordenando-o o juiz. (Ord. cito til. 19 e12) ,

§ 9. Os Escl'ivães tomarão assento na audiencia por
ordem de sua antiguidade no oficio. (Ord. cit. til. 19
§ 8)

~ 10. Os Porteiros irão á caza do juiz para trazer
as feitos despax.ados para se publicarem,. e na au
diencia os Oficiaes de justiça e Çontinuos estarão junlo
á séde do juiz para transmitir convenientemente as
suas ordens. (Ord. cito til. 19 §§ 1, 9)

§ 11. Os advogados, que primeiro comparecerem
na audiencia, terão a precedencia em falar e requerer,
embora mais antigos sejam os que comparecerem depois
de aberta a audiencia. (Ord. cit. til. 19 § 1)

§ 12. Os procuradores ~tomarão os seus assentos
conforme a sua antiguidade, e delles .requererão POI;

sua vez. (Ord. cit. til. 19 § 7)

§ 13. Os advogados e procuradores falarão e acu
11
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zarão sucessivamente os seus feitos, não podendo inter
romper-se uns aos outros. (Ord. cito til., 19 § j)

§ 1.4. Não comparecendo os Escrivães, Oficiaes de
justiça, Continuos, e Porteiros á hora aprazada para a
audiencia, incorrerão em p na disciplinar. (Ord. ciL
tit. 19 §§ 11, 14, 15)

§ 15. Nas salas de audiencia, onde houver cance
las, estarão as pes oas, que concorrerem ao acto, fóra
dos mesmos cancelas, não podendo nenhuma deli as
entrar no recinto destinado ao pessoal do juizo sem
expressa ~icença do julgador. (Ord. ciL tit. 17 § 10)

§ 16. Ninguem nas audiencias alterara vozes ou pa
lavras, que possam interromper a seriedade e ordem do
acto, sob as penas da lei, conforme a gravidade da
perturbação dos trabalhos jud.iciaes. (Ord. ciL tit. 19
§ 5; Cad. crim. arts. 98, 128) ,

§ 17. Ás autoridades criminaes devem datar e as
sinar os seus despaxos de qUi:llquer natureza que estes
sejam, ou os profiram em petições avulsas, ou os pro
firam nos autos. (Ord. 1. 1 til. 1 § 13, til. 6 § 16;
D. 25 Fev. 18'23)

SECÇtio II.

DAS AUDlENCIAS DO JUIZES PREPARADORES.

AI"t. 28á. Os Xefes, Delegados e Subdelegados de
Policia, os Julzes municipaes, e todos os juizes, que.
preparam feitos, ou nelles cooperam, farão em ,dia de
terminado uma ou duas audiencias em cada semana,
segun Lo a maior ou menor afiuencia dos negocias. (R.
3l. Jan. 184'2 art. 193; D. 22 Nov. 1871 arL 77)

§ 1. Os Juizes substitutos darão as suas audiencias
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nos mesmos dias, em quP. as derem os JUIzes efetivos. ,
antes ou depois destes, conforme fór mais conveniente,
e de acôrdo combinarp-m. (D. ci t. art. 77)

§ 2. Os Juize uplente dos Juizes municipaes .de·
verão dar audiencias na f6rma supra, devendo servir
nessas audiencias os Escrivães dos Delegados, e Sub
delegados de Policia, ou qualquer pe oa idonea por
esses juizes interinamente nomeada no cazo de impe
dimentos dos sobreditos Escrivães. (A.. 26 Set. 1872; A.
28 Set. 18i 2)

§ 3. O protocolo dessas audiencias póde ser o
mesmo a cargo dos respetivos serventuarios. (A. 28 Set.
1872)

ECÇÃO III.

DAS CO FERE ClAS DAS RELAÇÕES EDO EXPEDI!!: TE.

Art. 200. Os tribunaes da Relação se reunirão
em sessão ordinaria duas Vflzes por semana, nas terças
e sextas feiras, (D. 6 Fev. 1840 art. 1; D. 2 Nov.
1854; D. 2 Mai. 1872 art. 49)

. § 1. Quando qualquer deste dias for legalmente
impedido, a conferencia far-se-á no dia immediatamente
anterior, em que não houver igual impedimento. (D.
6 Fev. 18~0 art. 1; D. 2 Mai. 1872 art. 49)

~ 2. Haverá sessões extraordinaria , convocadas pelo
Prezidente do tribunal, quando o serviço publico o exi
gir. (D. 2 Uai. 187:2 art. 50; D. 18 Dez. 1875)

~ 3. As sessões ordinarias começarão ás 10 horas
da manhan, e durarão 4 horas inteiras' pelo menos, e
deverão ser prorogadas por afluencia de trabalhos, par~

a decizão de processos, que não sofram demora, como
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são os dos réos prezos, ou para o julgaménto de al
guma cauza, que se estiver relatando ou discutindo.
(Ord. 1. 1 tit. 1 § 2; R. 3 Jan. 1833 aft. 5; R. 2
Ma~. 1872 art. 51)

§ 4. As sessões extraordinarias começarão ás mesmas
horas, e se encerrarão quando acabar o serviço para
que tiverem sido convocadas. (D. ciL art. 52)

§ 5. As sessões e volações serão publicas, salvo nos
cazos excetuados na lei, ou quando no interbsse da
justiça e da moral rezolver o Prezidente com aprovação
do tribunal, que se discuta e vote em sessão· secreta.
(D. ciL art. 53)

§ 6. S6mente as partes e seus advogados serão ad
mitidos na sala do tribunal, quando este trabalhar em
sessão secreta. (D. cito art. 54).

§ 7. Os Dezembargadores tomarão assento em meza
á direita e á esquerda do Prezidente pela ordem de
suas antiguidades. (R. 3 Jan. 1833 art. 4)

§ 8. O espaço de tempo das sessões não se consu
mirá em praticas, ou ocupações diversas das que forem
necessarias ao acto do dezembargo dos feitos. (Ord.
cit. tit. 1 § 4)

§ 9. Durante o despaxo, os Dezembargadores se não
levantarão da meza, salvo por necessidade que se não
possa excuzar, voltando porém logo aos seus assentos.
(Ord. ciL tit. 1 § 4)

AI"t. %lO,. O Secretario da Relação terá uma meza
pequena com assento razo, logo abaixo da meza dos
Dezembargadores para 11e11a ler e escrever, quando' lhe
competir, e lhe fór ordenado pelo Prezidente da mesma
Relação. (R. 3 Jan. 1833 art. 77)

§ 1.' O Porteiro e os Continuas farão o serviço todos

r
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os dias de sessões da Relação. (D. 11 Jul. 1833; D.
6 Nov. 1873 art. 6)

~ 2. Os Oficiaes de justiça servirão alternadamente
cada um sua semana, e estarão á porta da sala das
sessões da Relação nos dias, em que as houver, e exe
cutarão as ordens relativas ao serviço, que lhes forem
transmitidas pelo Prezidente. (R. 3 Jan. 1833 art. 80;
D. 6 Nov. 1873 arl. 6)

§ 3. Os empregados do tribunal acudirão ao toque
da campainha para o serviço do expediente. (Ord. 1. 1
til. 1 § 5)

§ 4. Os advogados, que assistirem ás sessões, to
marão assento dentro dos cancelos do tribunal, tendo
precedencia pela ordem de antiguidade:

1.o Os doutores;
2. o Os baxarei formados;
3. o Os provizionados. (O. 2. Mai. 1874 art. 70)

§ 5. O Prezidente não consentirá, que pessoas ex
tranhas venham á sala do despaxo do tribunal, salvo
sendo xamadas. (Ord. 1. 1 tit. 1 § 5)

AI't. ~os. Haverá na Relação um cofre para se
lançarem as condemnaçães, com cuja importancia se
suprirão as despezas, que se fizerem com limpeza,
manutenção dos movei, e com papel, tinta, arêa,
obreias, lacre, na tro ou fitilho. (R. 3 Jan. 1833 art.
88)

§ 1. Não havendo dinheiro no cofre para taes des
pezas, serão pagas pela Fazenda nacional em folha que
o tezoureiro formará todos os mezes,' assinada pelo Pre
zidente da Relação. (R. cito art. 88)

§ 2. Para isso servirá de tezoureiro um dos Con
tinuos, e outro de Escrivão (R. cito art. 78)
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SECÇÃO'IV.

DA ORDEM: DOS TRABALHOS, E DAS ACTAS DAS SESSÕES.

lb·t. ~09. Todo O despaxo das Relações se fará
em uma só meza; e fóra. do tribunal não se darão des
paxos. (R 3 de Jan. 1833 art. 4; Ord. 1. 1. tit. 1 § 12)

§ 1. O despaxo no crime não começará sem esta
rem prezentes lres Dezembargadores, além do Prezi
dente do tribunal, ou quem suas vezes fizer. (R. cit·.
art. 6; L. 6 Ag. 1873 art. 1 § 7)

§' 2. Basta este numero para decidir das pronun
cias e recursos; para a decizão das apelações cri mi
naes, e das ordens de habeas-c~rpus é prezizo, que
estejam prezentes todos os membros do tribunal, ou
pelo menos metade e mais um. (L. 6 Ag. 1873 art. 1 § 7)

Art. 2.10. Â. ordem dos trabalhos nas sessõ'es do
tribunal será a seguinte:

§ 1. Verificação do numero de Dezembargadores
prezentes.

§ 2. Leitura, discussão e approvação da acta da
sessão antecedente.

8 3. Discussão e decizão;
1.o De petições e ordens de habeas-corpus ;
2. o De agravos;
3. o De recursos criminaes;
4. o De conflitos de jurisdição;
5. o De suspeições postas aos Dezembargadores;
6. o De concessões de prazo para inventario;
7. o De reformas de autos perdidos nas Relações;
8. o De habilitações em autos pendentes desses tri

bunaes;

,.
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9. o De queixas, denuncias, ou procedimento ex-ofi
cio contra Juizes de Direito, e Xtfes de Policia;

10. 0 De revistas e apelações criminaes;
11. o De revistas e apelações civeis. (D. 2 ~1ai.

1874 art. 55; D. 13 Mar. 1875 arts. 4, 5; D. 18
Dez. 18i6)

AI-t. 2:1.. A destribuiçãO, en trega, e passagem
dos autos se fará no decurso da sessão, como fôr
mais conveniente ao serviço do tribunal. (D. 13 Mar.
1875 art. 4)

Art. 2:12. Da sessão ou conferencia lavra-se acta
escrita pelo Secretario do tribunal em livro proprio
aberto, rubricado, e encerrado pelo Prezidente da Re
lação. (D. 15 Abr. ·1834 art. 1; D. 6 Nov. 1873 art.
4; D. rz Mai. 1874 art 68)

§ 1. Est<:l acta deve conter:
1. o O dia, mez, anno, e hora da abertura da

sessão;
2. 0 O nome do Prezidente ou do Dezembargador

que fizer as suas vezes;
3. o O numero e o nome dos Dezembargadores, que

se reuniram;
4.. Noticia summaria dos negocios, que se expe

direm, bastando notar a qualidade do processo, re
curso, ou requerimento aprezentado na sessão'; o nome
das partes suplicantes e su plicadas; recorrentes e re
corridos; a favor de qual dellas f?i proferida a deci
zão; ou que do requerimento ou recurso se não tomou
conhecimento; ou que se mandou previamente proce
der a alguma diligencia; ou que se· adiou, declaran
do-se o motivo. (D. 15 Abr. 1834 art. 1)

§ 2. A. acta lançada no mesmo dia da sess.ão, lida
no fim della, e encerrada com as observações que se



- 168-

fizerem, e forem aprovadas pela Relação, ou sem ellas,
quando as não houver, ou não forem julgadas dignas
de notar-se, será assinada pelo Prezidente e Secreta
rio. (D. cito art. 1)

SECÇÃO V.

DA .DESTRIBUIÇÃO DOS FEITOS.

Al't, ~.3. Para o despaxo dos processos CrlID.l
naes, serão elles destribuidos entre os Dezembargadores
pelo Prezidente da Relação. (R. 3 Jano 1833 arts. 71, 74)

§ 1. Para esta distribuição haverá 3 livros, rubri
cados pelo Prezidente da Relação, sendo um para as
revistas criminaes. (R. cito art. 72)

§ 2. Feita a distribuição, será ena lançada nos
livros respetivos pelo Secretario, depois que tiver
acabado o despaxo da conferencia, em que os autos,
requerimentos, e reprezentações tiverem sido apre-

ozentados. (R. cito art. 74)
§ 3. Os Dezembargadores, a quem nesse mesmo

acto ou no decurso da sessão, serão entregues os pa
peis, que lhe tocarem, assinarão as respetivas verbas
de recebimento. (Ro cit. art. 74; D. 13 Mar. 1875 art. 4)

§ 4. Distribuido o feito a um Dezembargador, é
este o juiz relator, sendo revizores os dous immediatos
em menor antiguidade. (R. cit. art. 29)

§ 5. Os feitos serão distribuidos por classes, tendo
cada uma sua numeração distinta, segundo a ordem,
erp. que elles houverem sido aprezentados na Relação.
(D. 2 Mai. 1874 art, 56)

§ 6. As classes de que trata o paragrafo antece
dente, se dividirão pela f6rma seguinte :
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1. o Os recursos criminaes, conflitos de jurisdição,
processos crimes contra os Juizes de Direito, Xefes de
Policia, e commandantes militares;

2. o Recursos sobre qualificação de votantes;
3.0 Agravos;
4.0 Revistas e apelações criminaes;
5. o Revistas e apelações civeis. (D. cit. art. 57)
§ 7. Não teem distribuição as reformas de autos

perdidos, e nellas serão relatores e escrivães os mesmos
que o eram nos autos perdidos. (D. cito arl. 58)

§ 8. Os embargos á execução distribuem-se como
apelações. (D."'· cito art.· 59; D. 18 Dez. 1875; Lei 3
Dez. 1841 art. 122)

§ 9. O Prezidente na vespera das sessões fará. a
distribuiçãO dos feitos pelos Dezembargadores, segundo
a precedencia destes, observando. inalteravelmente a
ordem prescrita n{)s §§ 5 e 6 deste artigo. (D. cito
art. 60)

§ 10. O Dezembarp;ador impedido por mais de 15
dias não será contemplado na distribuição, nem no
movimento dos autos. (D. cit. art. 61)

§ 11. Si o Dezembargador, a quem foi distribuido
o feito, ficar impedido por mais de 15 dias, far-se-á
nova distribuição por substituição; cessando o impedi
mento do Dezembargador, receberá este· o feito, si nelle
não houver decizão pela qual os juizes ficarão certos.
(D. cito art. 62; Ord: 1. 1 til. 1 § 24)

§ 12. Sendo revizor, que já tenha visto o feito,
passará este ao Dezembargador, que se seguir ao ul
timo revizor; mas si ao julgar-se a cauza estiver pre
zente por ter cessado o impedimento, será juiz della.
(D. cito arl. 63; Ord. cito tit. 1 § 24)

§ 13. O Dezembargador, que exercer interinamente,
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a prezidencia do tribunal por mais de duas sessões,
passará os feitos ao seu immediato. (D. cit. art. 16)

Art. 21•. Á. distribuiçãO dos :Escrivães precederá
á dos Dezembargadores, e será feita pelo Secretario
antes de se apresentarem os autos, requerimentos, ou
reprezenlações a Relação. (R. 3 Jan. 1833 art. 73) .

§ 1. No cazo de ordem de habeas-corpus não ha
verá distribuiçãO entre os Escrivães, por pertencer o
seu expediente ao Secretario. (R. cil. aft. 73)

§ 2. Á. distribuição se fará sem consideração alguma
ao valor das assinaLuras. (R. cil. ar·l. 72)

§ 3. A mesma distribuiçãO confere ao Escrivão com
petencia para escrever no feito. (R. cito arts. 11, 25, 71)

SECÇÃO VI.

DA DECIZÃO E DESPAXO DOS FElTOS.

Art. 215. Examinado o feito, marcará o Prezi
dente do tribunal dia para sua decizão e despaxo. (D.
2 Mai. 1874 arl. 13 § 4)

§ 1. Quando fôr necessario sorteio de juizes, o Se
cretario passará a cedula, que contiver o nome do De
zembargador sorteado, ao Prezidente do tribunal, que
lerá o mesmo nome em voz alta. (O. cit. art. 66)

§ 3. Os feitos serão lidos pelo juiz relator perante
os Dezembargadores, que os devem julgar; e lido o
feito e discutido, o mesmo juiz relator dara o seu voto,
e dahi por diante os demais juizes. (Ord. L 1 til. 1
§ 13) .

§ 4. A. Sentença será escrita pelo jui~ do feito, em
bora seja contraria ao seu voto, assinando-a todos os
juizes, que votaram na causa. (Ord. cito til. 1 ,§ 13)

r



171 -

§ 5. Será permitido aos juizes relatores, quando o
exigirem, levar os autos para os aprpzentar com o com
petente acordão na s~ssão immediata. (D. 23 Jun. 1834
art. 13; D. 2 Mai. 1874 art. 65)

§ 6. E si acontecer, que nesta sessão falte algum
do juizes, que tiverem intervido no julgamento, erá
a falta de sua assinatura suprida, declarando isso me mo
o juiz relator, com especific.ada menção dos nomes
de ses juizes, e si foram votos vencedores ou vencidos.
(D. 23 Jun. 1834 art. 13)

§ 7. Proferida a sentença, e publicada em audien
cia, será extrahida do processo a carta de sentença,
logo que' passe em julgado. (e. pr. art. 310; R. 31 Jan.
1842 art. 451; A. 15. Dez. 1851; D. 2 Mai. 1874
art. 67)

§ 8. Será adiado o julgamento para a sessão se
guinte, si alg1lm Dezembargador pedir espaço para ver
os autos, uma vez que tenha de votar na cauza. (D.
cit. art. 64)

§ 9. Quando e tiver de julgar ou decidir qual
quer objeto da competencia das Relações, ou seja por
via de recur~o,' ou pdtiçâo, o juiz rp,lator, ou qualquer
dos outros que hão de conhecer do feito ou petiçãO,
suscitar alguma questào preliminar ou prejudicial, porque
se ponha em duvida, si s., deverá ou não tomar conhe
cimento da materia principal, ou por motivo de incom
pp.tencia, ilegalidade, extemporaneidade, falta de forma
lidade, ou outro similhante, esta questão tomará a
preced.encia, e sobre ena discutirão, e julgarão os juizes,
a quem tocar conhecer e julgar da cauza ou materia
pri~cipal. (D. 28 Ag. 1834 § 1)

§ tO. Da decizão quer afjrmativa, quer negativa,
se lançará acordão, deixando de tratar-se da materia
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principal no primeiro cazo, e passando-se á expozição,
discussão, e julgamento della no segundo. (D. cito § 2)

§ 11. Neste segundo cazo os juizes, que liverem
sido vencidos na questão preliminar, são obrigados a
votar sobre a materia principal. (D. cil. § 2)

SECÇÃO VII.

DAS AUDJENClAS A RELAÇÃO.

AI't. ~.G. Em todos os dias de sessão ordinaria,
e logo depois della, um dos Dezembargadores por
escala semanal dará audiencia ás partes. (D. 2 Mai.
1874 art. 71) .

§ 1. Ás audiencias das Relações deverão estar pre
zentes, comparecendo com a necessaria antecedencia, os
Escrivães, Oficiaes. de justiça,. e o Porteiro do tribunal.
(D. cit. art. 72)

§ 2. Serão admitidos ás audiencias, tomando as
sento dentro do recinto do tribunal os advogados, so
licitadores, parles, testimunhas, e quaesquer outras pes
soas judicialmente xamadas. (D. cito art. 73)

§' 3. .A. abertura da audiencia será annunciada em
voz alta pelo Porteiro do tribunal. (D. cit. art. .74)

§ 4. Declarada aberta a audiencia, proceder-se-á
pela ordem e f6rma seguintes:

1.0 Os escrivães mencionarão em seus protocolos os
advogados, solicitadores, e partes presentes;

2.° O juiz semanario fará a publicação dos acor
dãos e despaxos do tribunal;

3. c Serão acuzadas as citações, intimações, reque
rimentos verbaes de audiencia, e todos os mais actos
e diligencias, que possam ter lugar em audiencia. (D.
cit. art. 75 §§ 1, 2, 3)

r
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§ 5. De tudo quanto ocorrer nas audiencias deve
rão os EtCrivães' tomar nos seus protocolos as notas,
que lhes pertencerem. (D. cit. art. 73)

§ 6. Os Escrivães, empregados do tribunal, advoga
dos, solicitadores, partes, testimunhas, e quaesquer ou
tras pessoas judicialmente xamadas estarão de pé em
quanto falarem, ou fizerem alguma leitura, salvo si o
Dezembargador juiz semanario lhes permitir, que falem,
ou leiam sentados. (D. cito art. 77)

§ 7. 'Durante a audiencia não é permitido aos
Escrivães, empregados, advogados, solicitadores, par
tes, e testimunhas sahirem para f6ra dos cancelas do
tribunal sem licença do Dezembargador juiz semana
rio. (D. cito art. 78)

§ 8. Findos os trabalhos, e não havendo mais quem
queira requerer, o juiz semanario mandará apregoar
pelo Porteiro, que está encerrada a audiencia. (D.
cito ad. 79)

§ 9. No que aqui não fica providenciado o JUlZ

semanario reger-se-á pelo que axa-se e tabelecido no
art. 204 e seus paragrafas. (D. cit. art. 80)

SECÇÃO VIII.

DAS CONFERENCIAS DO SUPRE~1O TRIlJUNAL DE JUSTIÇA,

DISTRIBUIÇÃO DOS lcEITOS E EXPEDIE TE.

1l.1·t. 2.'. O Supremo Tribunal de Justiça terá
duas conferencias por semana, além das extraordiua
rias, que o Prezideut determinar. (L. 18 et. 182)
art. 36)

§ 1. Ás conferencias ordinaria:s terão
quartas feiras e sabados de cada semana.
1854 )
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§ 2. Quando esses dias sejam impedidos, as con
ferencias se farão nos dias antecedentes. (D. ~ Jan. 1829)

§ 3. As conferencias começarão ás 9 boras da ma
nhan, e durarão ao menos 4 horas. (O. cit.)

§ 4. Para haver conferencia será necessario, que se
reuna mais de metade do numero dos membros do
tribunal. (L. 18 Set. 18:28 art_ 36)

§ 5. Os ministros tomarão assento na meza do
despaxo á direita e á esquerda do Prezidente, contan
do-se por primeiro o que estiver á direita, e seguindo-se
os mais até o ultimo da esquerda. (L. cit. art. 37)

§ 6. Na sala das confel;encias haverá assentos pard
as pessoas, que assistirem a ellas, fazendo-os o Governo

. colocar no lugar para esse fim destinado. (L. 20 Dez.
1830 art. 44)

AI-t. ~.S. .A. distribuição dos processos será feita
entre os ministros sem oulra consideração mais que a
do numero dos feitos. (L. 1~ Set. 1828 art. 38)

§ 1. Para esta distribuição haverá trez livros: um
para as revistas, outro para o registro das sentenças
dos réos; e o terceiro para o dos conflitos de' juris
dição. (L. cit. art. 38)

~ 2. O livro da distribuiçãO das revistas será di
vidido em dous titulos, um para as civis, outro para as
criminaes. (L. cit. art. 38)

§ 3. Além dos ditos tres livros, haverá os demais,
'que forem necessarios. (L. cit. art. 38)

AI·t. 2.9. Os emolumentos dos papeis, que se
expedirem, serão recolhidos a um cofre, de que se
deduzirá. a quantia necessaria para as despezas do ex
pediente dó tribunal. (L. cito art. 39; L. 30 Out.
1835 art. 4)

§ 1. As sobras serão divididas em duas partes
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iguaes, uma para o Secretario, outra para o Oficial
maior. (L. 30 Out. 1835 art. 5)

§ 2. Para guardar o cofre servirá de tezoureiro o
Porteiro do tribunal. (L. cit. art. 43; L. 20 Out. 1870, tab.)

§ 3. As despf1zas miudas, como papel, pennas, tinta
arêa, lacre, obreias, nastro, ou fitilho serão pagas em'
folhas, que formará' o tezoureiro todos os mezes. (L.
18 Set. 1828 art. 45)

§ 4. No impadimento do tezoureiro servirá por
elle uma pessoa idonea, debaixo da sua particular
responsabil idade. (L. 2 Dez. 1830 art 43)

§ 5. O Secretario do tribunal será o escrivão de
toda a receita e despeza. (L. 20 Dez. 1830 art. 43)

SECÇÃO IX.

DA EXPEDIÇÃO DAS ORDENS DO SUPREl\lO TRIBU TA L DE

JUSTIÇA.

A.rt. 2~O. Todas as ordens para a expedição e
dezempenho das atribuições do Supremo Tribunal de
Justiça, e do seu Prezidente serão pa sadas por meio
de portarias em nome, e com a assinatura do mesmo
Prezidente. (L. 31 Ag. 1829 art. 1)

. § 1. Ao cumprimento destas ordens são obrigados
todos os magistrados, juizes, e mais oficiae de justiça,
a quem forem dirigidas, qualquer que seja a sua gra
duação. (L. cito art. 2)

§ 2. Si as ordens tiverem por fim citar ou noti
ficar alguem, dentro da ciuade, serão executadas por
conti'nuos do mesmo tribunal, quando' as citações ou
notificações fOl'em oficialmente communicadas pelo Se
cretario. (L. cito art. 3)
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§ 3. Quando essas notificações houverem de ser
feitas verbalmente, as fará o Porteiro. (L. cit. art. 3)

§ 4. A remessa e entrega de todo o expediente in
cumbe aos Continuos. (L. cit. art. 4)

SECÇÃO X.

DAS FERIAS NO CRIME

[b-t. 22•. As ferias do Natal começarão no dia 21
de Dezembro até o uWmo de Janeiro, as da semana
santa, de quarta feira de trevas até completarem-se
15 dias; e as do Espirito-Santo, desde o domingo do
Espirito-Santo até o da Trindade. (D. 30 Nov. 1854
art. 1; L. 3 Jul. 1851 art. 1 § 2)

§ 1. Serão tambem feriados nos juizos de primeira
e segunda instancia, e no Supremo Tribunal de Jus
tiça os dias 25 de Março, 7 de Setembro, 2 de No
vembro, 2 de Dezembro, assim como em cada pro
vincia os dias de festividade, que forem anniversarios
da adezão da mesma provincia á independencia nacio
nal. (D. cit. ad. 2; L. cit. art. 1 § 2)

§ 2. Podem ser tratados no crime durante as fe-
rias, e não SE. suspendem pela s.uperveniencia dellas:

1.o Processos de habeas-·corpus;
2. o Fianças;
3. o Formação de culpa;
4.° Recursos crimes. (D. cito art. 3 § 2)
~ 3. Tambem não se suspendem com as ferias:
1. o Os actos da poHcia judiciaria.
2. 0 As s-essões do Juri, e os preparatorios' dellas.

(D. cit. art. 8)
All-t. 22~_ Os juizes de primeira instancia, De-

r



- 177 ~

zembargadores, e Ministros do Supremo Tribunal de
Justiça não podem durante as ferias; sem liceI\Ça do
Governo, rezidir em lugar, d'onde lhes não seja pas
siveI vir aos tribunaes e audiencias em 24. horas. (D.
cito art. 4)

§ 1. Uma vez ao menos por semana devem os
juizes camparéceI' no l?gar, em que costumam despa
xar. (D. cito art. 5)

§ 2. Os Secretarias das Relações, e do Supremo'
Tribunal de Justiça, ou aquelles que fizerem suas ve
zes, logo que receberem as petições de habeas-corpus,
e recurso criminaes,. os remeterão aos seus Preziden
tes para provid~nciarem sobre a convocação dos De
zembargadores, e Conselheiros, aprazando o dia da
sessão. (D. ót. art. 5)

§ 3. Não gozam das ferias, salvo com licença ex
pressa dos respetivos juizes, e Prezidentes dos tribu
naes, ficandq em seu lugar o substituto legitimo:

1. o O Escrivães;
2. o Os Distribuidores;
3. o Os Contadores. (D. cito art. 6 §§ 2 e 3 )
§ 4. O serviço dos Oficiaes de justiça, e emprega

dos dos juizos e tribunaes será distribuido entre elles,
para cada semana, pelos respetivos juizes é Prezidentes.
(D. cito alto 6)

CAPITULO IV.

. Da oOlTI.petenoia.

SECÇÃO L
"

DA COMPETENClA DO JUIZO, E DISTRITO DA CULPA.

A.ot. 2~3. A competencia do juizo provém:
12
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1. o 1)0- lugar do delito: .

2'.." Da rezidenc'ia do réo;
3. o Da natureza do deli'to ;
4.° Da prerogativa de pessoa. (C. pr. arts. 160,

257; L. 2 Jul. 1850; L. 4 Set. 1850 art. 9; Consto
arts. 154, 164 § 2; t. 3 Dez. 1841 art. 25 §§ 1 e 2;
L. 20 Set. 1871 art. 29 § 2;. L. .4 Ag. 1875)

§ 1. Nenhum privilegio izenta o réo de ser jul
gado perante o Juri; salvo si o mesmo réo tem juiz
privativo expressamente design,ado na lei. (Const. art.
179 § 17; C. pr. a t. 257)

§ .2. A incompetencia do juizo induz falta de
jurisdição, e produz a nulidáde do acto judicial. (ConsL
art. 179 § 11 )

§ 3. Estão fóra da competencia das autoridades
judiciarias criminaes:

1.° Os crimeS puramente militares;
2 o Os crimes de responsabilidade dos emprega dos

ecleziasticos em materia puramente espiritual, cujo
c'Onhecimento pertence ás justiças ecleziasticas para a
impozição s6mente das penas espirituaes decretadas nos
canones r~c~bidos no Imperio';

3. o Os .crimes de responsabilidade dos Ministros
de Estado o dos Conselheiros de Estado;

4. o Os delitos individuaes commetidos pelos mem
bros da familia imperiàl;

5. 0 Os crimes individuaes commetidos pelQs Minis
tros de Estado é pelos Conselheiros 'de Estado;

6.° Os crimes commetidos' pelos Senadores e pelos
Deputados durante o periodo da legislatura, exceto
quanto á formação da culpa relativamente aos mesmos
Senadores e Deputados. (C. pr. arts. 8, 155, 171
§ 1, .324; Const. arts. 28, 47 §§ 1 e 2)
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iI:'1·t. 22•.> 1)istr·itB da culpa é.- aqueDe lugar,. em
que foi commetido· o delito; ou onde rezidlfc o réo,
ficando á- escolha do. qu~ixozo. (C. pr·. arL 160 § 3)

§ 1. Quando em um termo tiver aparecido, e .es
tiver em acto de sedição ou rebelião, será o fóro com
petente para o conhecimento de quaesquer delitos ahi
commetidos o da aQtoridade do termo mais vizinho,
segundo fór a natur'eza do delito, e o tribunal, ao
qual d'eva. pertencer o seu conhecimento. (L. 3 Dez.
1841 art. 93; R. 31 Jan. 1842 art. 243)

~ 2. Quando o mesmo acontecer em uma comarca,
ou em uma provincia, será pela mesma maneira o
fÔro competente o da autorid1ade do termo mais vizinho,
ou de qualquer das comarcas, ou provincias confinan
tes. (L. 3 Dez. 1841 art. 93; R. ciL art. 2'44; L. 20
Set. 1871 art. 17 § 6)

§ 3. Si nas rebeliões ou sedições entrarem milita
res, serão jl.Jlgados pelas leis e tribuna~s militares:
assim si as justiças civis os axar~m envolvidos nos pro
cessos, que organizarem, remeterão ás competentes au
toridade militares as copia') autenticas das peças, do
Cumentos e depoimentos, que lhes fizerem culpa. (L.
3 Dez. 184'1 art. 109; R. cit. art. 245; C. crim. art.
308 § 2)

§ 4. Preventa a jurisdiçãO pela formação da culpa,
quer no fôro do domicilio, quer no fôro da culpa,
ahi responde o réo, não tendo' lugar a l"emessa do pro
cesso para o outro fôro, onde se não intent9Q' o pro
cedimento judicial. (A. 9, 12 Uar. 1836)

§ 5. Não havendo sessão do Juri em algum termo,'
o réo poderá ser julgado em outro termo mais vizinho
da mesma comarca, si assim o requerer, e ao Promo-
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tor pubqco, ou á parte a~uzadora convier. (L. 20 Set.
1871 art. 17 § 6; D. 22 Nov. 1871 art. 25)

§ 6. Independentemente de convenção das partes,
sempre que não fór possivel efetuar o julgamento do
réo no distrito da culpa, terá lugar no Juri do termo
mais vizinho, com preferencia o da mesma comarca.
(L. cil. art. 17' § 6; D. cito art. .25) .

§ 7. VerifiCar-se-á a impossibilidade, ·si em 1res
sessões sucessivas do Juri, não puder ter l~gar o jul
gamento..(D. ciL art. 25)

§ 8. Não ha impossibilidade:
1. o Quando a falta do julgamento provier do não

comparecimento dás testimunhas notillcadas para o ple
nano;

2. o Quando o réo der cauza a ella, oferecendo es
cuza 'para provocar O. adiamento. (D. cito art. 25)

SECÇÃO II.

DA COMPETENCU DO JUIZO NOS CRUIES ORDINARlOS.

A..'t, 2~ó. Nas infrações de posturas são compe
tentes:

1.0 Os juizes de Paz' para processar e julgar; (L.
20 Set. 1871 art. 2 § 1)

2. o Os Juizes de Direito para conhecer por apela
ção. (L. cito art. 2 § 1;. D. 22 Nov. 1871 art. 45)

AI,t. ~~G, Nos crimes policiaes, isto é, nas infra
ções dos. termos de segurança e be~ viver, e nos de
lit.os a que não esteja imposta pena maior do que multa
até 100~, prizão, degredo, ou desterro até 6 mezes com
multa ou sem ena, e 3 mezes de caza de correção: ou
oficinas publicas, são competentes:
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especlaes
(L. ciL

substitutós nas comarcas
organização do processo;

1.0 Os Xefes de Policia, Delegados, Subdelegados,
os Juizes suplentes dos Juizes municipaes, e os Juizes .
substitutos dos Juizes de Direito das comarcas espeCiaes
para preparar o processo; (L. ~O SeL '1871 arts. 4, 8;
D. 22 Nov. art. 4.7)

2. o Os Juizes de Direito nas comarcas especiaes,
e os .Juizes municipaes nos termos das comarcas
geraes para julgar; (L. ciL art. 4; D. ciL art.
48 § 9)

3.0 Os Juizes de Direito das comarcas geraes e
as Relações nas comarcas especines para conhecer por
apelação. (L. :3 Dezo 1841 aft. 78 §§ 1 e 2; R. 31
Jan. 1842 arts. 450 §§ 1 e 2,.452 §§ 1 e 2)

!l.r.t. 22' o Nos crimes de contrabando fóra do
. flagrante delito é competente:

1. o O Juiz municipal .para organizar o processo
nas comarcas geraes; (L. 20 Set. 18i1 art. 3 § 1)

2." O Juiz de Direito. para julgar nas mesmas
comarcas; (L. cit. art. 5 §" 1)

3.0 O Juiz de Direito para organizar d processo
e julgar nas comarcas especiaes; (L. cit. art. 5 § 1)

4. o A Relação para conhecer por apel.ação, quer
nas comarcas' geraes, quer nas especiaes. (L. 3 Dez.
1841 art. 78 § 2; R. 3'1 Jan. 1842 arts. 450, 4G2)

"-lot. 22S. Nos crimes communs são competentes:
'l. o Os Juizes municipa.es nos termos. das co

marcas geraes, e os Juizes de Direito nas comarcas
especiaes para processar' e pronunciar; (L. 20 Sel.
1871 art. 4)

2.0 Os' Jllizes
. para auxiliar na

art. 4)
3.0 Os Juizes de Direito nas comarcas geraes, e
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as Relações nas comarcas especiaes para conhecer da
pronuncia em recurso; (L. 3 Dez. 1841 art. 70)

4.· O Juri com o respetivo prezidente para
julgar (e. pr. art. 257; L, 3 Dez. 1841 art.. 67)

AI"t. ~29. Nos crimes especiaes tle:
1. o Moeda falsa;
2. o Roubo e homicidio commetidos nos municipios

das fronteiras do Imperio;
3.o Rezis tencia comprehendida na primeira parte

do artigo 116 do Codigo criminal;
4. o Tirada de prezos de que tratam os artigos 120,

121, 122, 123, e 127 do Codigo' criminal;
5. o Banca-rota;
6. 0 Furto de gado vacum e cavalar nos campos

e pastos de criaçãO e cultura;
7. o Nos crimes militares, de que trata a lei de 18 de

Setembro de '1851, artigo 1 §§ 1, 2, 3, 4, e 8;

S. o Nos 'crimes, de que tratam os artigos 70, 71,
72, 73, ~ 76 do Codigo criminal, commetidos por
paIzanos.

São competentes:

1.o Os' Juizes municipaes nos tBrmos das comarcas
geraes, e os Juizes de Direito nas, comarcas especiaes
para processar e pronun~iar; (L. 20 Set~ 1871 .art.
5 § 3; D, 22 ovo art. .13 § 3; L. 18 Set. 1851
art. 1 § '5)

2. 0 Os Juizes de Direito' nas comarcas geraes, e
as Relações nas comarcas especiaes para conhecer em
recUf.SO ; (L. 3 Dez. 1841 arts. 69 § 3, e 70)

3. 0 Os Juizes de Direito em todas as éomarcas
~para Julgar; (L. 2 Jul. 1850)

4. o As Relações nos respetivos distritos 'para co-

r
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nhecer por apelação. (L. 3' Dez. 1841 art. 78 § 2;
,R. 31 Jan. 1842 arts. 450 § 2, e 452 § 1 )

AI"t. 230., .No crime de banca-rõta, nas coml;lrcàs
onde ha juizo especial do cO,Qlmercio, isto é, na côrte,
e nas capitaes da Bahia, Pernambuco, e Maranhão,
são competente~ :

1.0 O Juiz especial do commercio para processar
e pronunciar; (L, 16 Set. 1854 art. 3; D. 1 Mai.
1855 arts. 20, ~4)

2. o Os Juizes de :Direito do crime e civel para
julgar, conforme a distribuiçãO feitQ. pelo Pre~idente

da Relação; ,( D. 30 Dez. 1871 a 1. L)
3. 0 Ás Relações para conhecer em r.e,curso, e por

. ap~lação. (D. cit. art. 2; L. 3 D.ez. 184,1 art. 78 § 2)
AI"t. 23.. Nos crimes de importação de espra

vos é competente:
1.o O Áv.ditor de Ma;rinija para processar, pro

nuncia.r e julgar; (L. 4, Set. ~850 art. 9)
2. o Á Relação para conhecer por apela,ção. '(1. cito

art. 9)
Art. 232, Ql).l;lndo aconteça, q'le ,sin;lUltaneame.nte

cç.m.eGelp. a form,ar c;ulpa sobre p rçesmo delito p Xefe
de folic~~ e o Juiz municipal nos terDto~ das comarcas
geraes, ou o Juiz .de Direito p,Q.S cpmarcas especiaes,
proseguirá o Xefe de Polici,a. (ljt: 31 Jan. 18~~ art. 246;
L. 20 Set. 1871 art: 4)

.ã: S' nos lugares, em. que hOlJyer mais de um Juiz
.Il!unjcipal QU Juiz de Direito com j!lrisd'ção cuml1lativa,
concorrerem dous OlJ. ~q~S, prosegp.irA ,aqu~11e qUE;) pri
meiro tiver comecado a tomar conhecimente do deÍito.

o lT I

(R. cito art. 246; L. cito arts, 4, 5, 7)
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SECÇÃO III. .

DA COMPETENCIA NOS CRIMES PERPETRADOS EM

PAIZ ESTRANGEIRO.

Art. ~33. Poderão ser processados, aindá que au
zentes do Imperio, e julgados.• quando forem prezentes,
ou por terem regressado espontaneamente ou por extra
dição conseguida para esse fim, os Brazileiros, que em
paiz estrangeiro perpetrarem algum~dos crimes previstos

. pelo Codigo criminal:
1.o Contra a independencia; integridade e dignidade

da Nação; (arts. 68 a 78) .
2.o Contra a Constituição do Imperio e f6rma de

governo; (arts. 85 e 86)
3. o Contra o Xefe do Governo; (~rts. 87, 89)
4. o Moeda falsa, e falsificação de titulos publicas,

. ou bilhetes d,e banco autorizado pelo Governo. ·(L. 4
Ag. 1875 art. 1)

AI"t. ~3.. A dispozição do artigo antecedente po
derá ter execução no que fÓr aplicavel em relaçãO aos
estrangeiros que p'erpetrarem, f6ra do Imperio, qualquer
dos referidos crimes; quando venham ao territorio bra
zileiro, ou espontaneamente, ou por extradição obtida
para esse fim. (L. cito art. 2)

AI"t, ~3õ. Serão tambem processados e julgados,
quando ao Imperio vierem eSflontaneamente, os Brazi
leiros, que em paiz estrangeiro perpetrarem contra Bra- .
zileiros, ou estrangeiros, os seguintes crimes:

1, o Falsidade ;
2: Perjurio;
3. o Estelionato;
4. o Qualquer outro crime inafiançavel. (L. cito art. 3)

(
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§. Para que tenha lugar o processo ~as hipot~ses

deste artigo cumpre, que preceda queixa ou denuncia,
nos termos das leis do Imperio. (L. cit. art. 3)

Art. ~aG Em todos os cazos sobreditos, apenas
.aplicaveis são as das leis criminaes brazileiras. (L. cit.
art. 4)

AI·t. aa,. Os estrangeiros, que em paiz estrangeiro
perpetrarem contra Brazileiros algum dos crimes re

. feridos no artigo 235, e 'vierem ao lJp.perio:
1. o Ou serão entregues por extradição, sendo re

clamados;
2.° Ou serão expulsos do territorio brazileiro;
3.° Ou serão punidos conforme a lei brazileira. (L.

cito art. 5)
§. Para este ultimo cazo porém é necessario, q:ue

preceda queixa ou denuncia, e que as leis do paiz do
delinquente estabeleçam punição em cazo similhante
contra estI:angeiros. (L. cit. art. 5)

Art. 2as. E' autorizado o Governo para, no re
gulamento que der a estil lei, estabelecer a competen
cia dos' tribunaes e fórrna do processo dos crimes com
metidos em paiz estrangeiro. (L. cito art. 6)

E' outrosim autorizada para regular mediante reci
procidade :.

. . . 1. o A aquizição do corpo de delito ou provas
existentes nos paizes estrangeiros, e o modo como devem
ser elIas processadas ou ratificadas;

2. 0 O' julgamento de crimes perpetrados a bordo
dos navios brazileiros no alto mar, ou nas aguas ter
ritoriaes, ou portos estrangeiros, onde fór admitido esse
direito; .

3. o O julgamento de crimes commetidos a bordo de
navios estrangeiros contra pessoas não pertencentes á tri-
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polação, ou mesplO contra pessoas da tripolação, no cazo
de infração da policia do porto ou aguas territoriaes,
ou de req~izição ou de acordç> com a respet~va auto
ridade estrang~ira. (L. cito art. 6)

Art. 239. As dispozições mencionadas nesta sec- ,
ção não impedem o uzo da ação civel, que póde ser
intentada para satisfação do damno, rezultante de qual
quer delito commetido em paiz estrangeiro, por qual
quer individuo nacional ou esti'angeiro rezidente no Im
perio. (L. cit. art. 7)

Art. 2.0. Não só não se imporá pena alguma, mas
nem mesmo terá lugar o processo e julgamento deter
minado por esta lei contra individuos, que em paiz
estrangeiro ja tiverem sido absolvidos, punidos qu per
doados pelo mesmo crime. (L. cito art. 8)

§ 1. Cessará tambem o procedimento, ainda quando
começada, logo que se reconheça, que o crime ou pena
está prescrito, s~gundo a lei mais 'favoravel, ou' do Brazil
ou do Estado estrangeiro, ~m que elle podia ser pu
nido. (L. cit. art. 8) (*)

§ 2. Os crimes commetidos no alto mar por su<;lit9
estrangeiro, a bordo de nÇl.vio estrangeiro, não estando
regulada a reciprocidade, estão fóra d'a competenc~Çl. e
jurisdição dos tribunaes brazileiros, ~mbora o mesmo .

• t·

navio entre em porto~ do Im,perio. LA. 23 Jun, ~845J

§ 3. No cazo de ;formar-se qualquer .pro.cesso P9r
taes crimes, ao Juiz de Direito çabe ;G~>nsid~r~.o nulo,
d.evobendo-o á autoridade criminal, que .() houver 0,1'.

ganizado, com '~ssa <iecla1i.Mp-o. (A. Út,.; 3" p,1 ff!lIJ~

1842 art. 353)

(*) o Governo ainda Jregulamentou a mataria li.esta ~cção.
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SECÇÃO IV.

DA 'CO!llPETENCIA DO JUIZO NOS CRIMES DE ~SPONSABlLIDADE,

E NOS DELITOS INDIVIDUAES DE PESSOAS PRIVILEGIADAS.

'Art. 2~. Nos crimes de responsabilidade dos em
pregados não privilegiados são competentes:

1.o Os.Tuizes de Direito para processar, pronunciar
e julgar; (L. 3 Dez. 1841 art. 25 §§ 1, 5)

2.0 Qualquer autoridade judiciaria para, cumulati- ,
vamente com os Juizes de Direito, formar culpa, a res
peito dos oficiaes, que perante ella servem; (C. pr.
art. 156; L. cito arts. 4 § 10 ~ 25 § 1)

3.° A Relação para conhecer por apelação. (L. 3
Dez. 1841 art. 72 ~ 2)

&.rt. ~~~. Nos crimes de responsabilidade, e nos
crimes communs dos Juizes de Direito, e dos Xeres 'de
Policia são competentes:

As Relações para processar, pronunciar, e julgar
definitivamente. (C. pr. art: 155 § 2,. L. 20 Set. 1 71
art. 29 § 2)

AI·t. ~~3. Nos crimes dos empregadis privilegia
dos, isto é, dos Ministros do Supremo Tribunal de Jus..
tiça, Dezembargadores, membros do corpo diplomatico,
Prezidentes de provincia, commandantes militares, Arce
bispos, e Bispos, é competente:

1." O Supremo Tribunal de Justiça para processar,
pronunciar e julgar definitivamente; C. pr. art. 155 § 1;
L. ~8 Set. H~28 art. 5 §§ 1, 2; L. 18 Ag. 1851 art. 1)

2:° A respetiva Assembléa provindal para decidir.
quando tiver sido pronunciado o Prezidente da provin- _
cia, si o processo deve continuar, e elle suspenso do
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exercicio das suas funções, quando pelas leis tem lugar
a suspensão. (L. 12 Ág. 1834 art. 11 § 6)

AI·t. 2 ..... Si algum juizo se intrometer no conlie
cimento dos delitos e erros de oficio, que commeterem
as pessoas sujeitas á competencia do Supremo Tribunal
de Justiça, este poderá avocar os autos para proceder' na
fórma da lei. (D. 20 Dez. 1830· art. 33)

Art. 2 ..õ. Nas omissões ou prevaricações, de que
se não seguir provavelmente prejuizo publico, todo o
superior é competente para fazer adyertencia aos subal~

ternos, in~ependente de processo, e sómente pela ver
dade sabida. (C,. pr. art. 339)

AI·t. 24,8. Nas omissões dos oficiaes do juizo são
competentes todos os juizes para punil-os com prizão até
5 dias. (C. pr. art. 212)

AI·t. 24,7. Os juizes militares, conhecem dos cri
mes puramente militares, e os juizos ecleziasticos conhe
cem das materias puramente espirituaes. (C. pr. arts. 8,
154 §§ 3, 4; A. 12 Set. 1835) . .

AI·t. 2<&S. Nos crimes de responsabilidade dos Mi
nistros ele Estado, e dos Conselheiros de Estado são
competentes:

1. o A Camara dos Deputados para decretar a acu
za ção ; (L. 15 Out. 1827 art. 14)

2.° O Senado para julgar. (L. 15 Out. 1827 art. 20 ;
Consto art. 47 § 2)

AI·t. 2 ..9. Nos crimes individuaes e de respon
sabilidade dos Senadores e Deputados geraes. são com
petentes:

1. o Ás autoridades criminaes ordinarias para formar
culpa e pronuncfar; (Const. art. 28; C. pr. art. 170 ;
L. 14 Juno 1843)

2. o A Camara dos Deputados em relação a estes, e
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o Senado em relação aos Senadores para d~cidir si o
processo deve ou não continuar; (Const. art. 28; C. pr.
art. 170; L. 14 Juno 1843) .

3.· O SeQ-ad6 para julgar. (Const. art. 47 § 1)
il.rt. 2õO. os crime individuaes dos membros da

Familia Imperial, dos .~fini tI'O de Estado, e dos Conse
lheiros de Estado, é competente o Senado para delles
conhecer. (Const. art. 47 § 1)

SECÇÃO V.

DAS ATRIBUIÇÕES DOS JUIZES DE PAZ.

il.1·t. 2õ•. Âos Juizes de Paz compete:
§ 1.. Processar. e julgar as infrações de posturas

mUllicipaes. (L. 20 Set .. 1871 art. 2 § 1)
§ 2. Conceder fiança provizoria. (L. cito art. 2 ~ 2)
§ 3. Fazer corpos de delito. (C. pr. art. 12 § 4; R.

31 Jan. 1842 art. 65 § 6) .
§ 4. Obrigar a a sinal' termo de bem viver.. (C. pr.

art. Lo § 2; R. cito art. 65 §§ 3, 4)
§ 5. Obrigar a a 'sinal' termo de segurança. (C. pr.

art. 12 § 3; D. 22. Nov. 1871 art. 19 ~ .2)
§ 6. Fazer pôr em custodia' o babauo, uurante a

bebedice. (R. cito art. 65. § 1)
§ 7. Evitar as rixas, procurando conciliar as partes.

(R. cito arl. 65 § 2)
s 8. 'Fazer destruir 05 quilombos, e providenciar

para que se não formem. (R. cil. art. 65 § 5)
§ 9. Ter uma relação dos criminozos para o~ fazer

pre~lder. (C. pr. art. 12 § 5; R. cit.· art. 65 § 7)
§ 10. .Á.vizar os Juizes de Paz dos outros distritos

.os Xefes de Policia, Delegados e Subdelegados áeerca
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dos criminozos que souberem, que éxistem nos seus dis
tritos. (R. ·cit. art. 65 § 8)

§ 11. Impôr penas disciplinares aos seus subalternos.
(C. pr. af!s. 212, 339) .

§ 12. Recorrer' ao Juiz de Direito,' e na falta ao
Prezidente da provincia, quando precizarerri de esclare
cimentos e instruções. (A. 2 Abr. 1834 ; €:. pr. art. 46 § 9)

SECÇÃO VI.

DAS ATRIBUIÇÕES DOS JUIZES I1IU.NICIPAES.

Jl.rt. 232. Aos Juizes municipaes compete:
§ 1. Julgar os crimes, a que não esteja imposta

pena maior do que multa até 100~, priz~o, degre- .
do,. ou desterro até 6 mezes Qom multa corresponden
te á metade deste tempo ou sem ella, e 3 mezes de
caza de correção ou oficinas publicas onde as h~uver.
(L. 29 Set. 1871 art. 4.; D: 22 Nov. 1871 art. 17 § 1)

§2.. Julgar os demais processos policiaes. (D. 22
Nov. ~871 art. 17 § 1)

§ 3. Formar culpa, e pronunciar nos CrImes
communs corp. recurso nécessario para o Juiz de Di
reito. (L. 20 Set. 1871 arts. 4 e 47 § 1; D. 22 Nov.
1871 art. 17 §2)

§ 4;, Julgar as infrações dos termos de segurança,
e de bem viver, que as autoridades policiaes, e os
·Juizes de Paz houverem feito assin·ar. (L 'cito art. 3
§ '2; D. cit. art. 16 § 3)

§ 5: Organizar o processo de contrabando, f6ra do
flagrante delito. (L. cito art. 3 § 1; D. eit. art. 16'.§ 1)

§ 6. QualifiGar as fa~ncias, pronunciando ou não
pronunciando os réos, com recurso necessario para os
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Juizes de Direito. (C. com. art. 820; D. 9 Out. 1850
art. 18: D. 1 Mai. 1855 art: 24; L. 20 Set. 1871
arts. 4, 17 § 1)

§ 7. Proceder a auto de corpo de del~to. (L. 3 Dez'.
1841 art. 17 § 2; R. 31 Jan. 1842 art. 211 § 2)

§ 8. Conceder fiança provizoria. (L. 20 Set. 1871
arts. 12 § 2 e 14 § 3; D. 22 Nov. 1871 art. 18 § 2)

§ 9. Conceder fiança deanitivu aos réos, que pro
nunciarem, ou prenderem. (L. 3 Dez. 1841 art. 17
§ 5; R. 31 Jan. 1842 art. 2'11 § 3; D. 22 Noyo 1871
art. 18 § 2)

§ tO. Prender os culpados, ou sejam no seu, ou
em outro juizo. (e. pr. art. 12 § 5: L. 3 Dez. 1841
art. 17 § 2; R. 31 Jan. 1842 art. 211 § 4)

§ 11. Conceder mandados de busca. (R. 31 Jan.
1842 art. 211 § 5)

§ 12. Formar culpa aos oficiaes, que per'ante elles
servirem. (L. 3 Dez. 1841 art. 17 §2; R. 31 Jan. 1842
art. 211 § 2; C. pr. art. 156)

§ 13. Impôr aos seus subalternos penas discipli
nares. (C. pr. arts. 212 § 1, 339)

§ 14. Punir as testimunhas dezobedientes ás suas
notificações, (C. pr. art. 212' § 2)

§ 15. Verificar os factos, que fizerem objeto de
queixa ~ontra os Juizp.s de Direito, inquerir sobre os
mesmos factos testimunhas, facilitar às partes a. ex
tração dos documentos, que ellas exigirem para: bem a
instruir, (L. 3 Dez. 1841 art. 17 ~ 4; R. 31 Jan. 1842
art: 211 § 7)

§ 16. Executar dentro do ter'mo as sentenças, e
mandados dos Juizes de Direito e dos tribunaes. (L
cit. art. 17 § 2; R. 31 Jan. 1842 art. 211 § 9; C.
pr. art. 35 § 2)
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§ 17. Tomar conhecimento das pessoas, que. de
novo vierem habitar no seu termo, sendo desconhe
cidas e sus'peitas. (C. pr. art. 12 § 1; L. cito art. 17
§ 2; R. cito art. 64) .

§ 18. Conceder passaportes ás péssoas, que lhe. o
requererem. (C. pr. art. 12 § 1; L. ciL art. 17, § 2 ;
R. cit. art. 64)

§ 19. Evitar que n(} seu· termo formem-se de dia
'ou de noite ajuntamentos ilicitos, dispersando-os na
fórma ordenada no Codigo criminal. (L. cil. art. 17 §2 ; R.
cito art. 64; C. crim. arts. 289, 290)

§ 20. Dispersar as soci~dades secretas, que não
preenxerem as condições especificadas. no mesmo Codigo
criminal. (L. cit. ait. 17 § '2; R, cito a1't. 64; C. crim.
art. 284)

§ 21. Vigiar e provideuciar na fórma das leis,
sobre tudo o que pertencer á prevenção dos delitos, e
manutenção da segurança e .tranquilidade publica. (R.
cito arts. 58 § 8, 62 § 1, 64) .

§ 22. Organizar e remeter os mapas parciaes da
~stastistica na parte respetiva. (D. 30 Dez. 1865 arts. 5
§ 2, 9 § 1, 11 § 5, 20)

§ 23. Substituir aos Juizes de Direito nas faltas e
impedimentos. (L. cito art. 17 § 7; R. cit. aft. 211
§ 10)

SECÇÃO VII.

DAS ATRIBUIÇÕES DOS JUIZES SUPLE 'TES DOS JUIZE à1U ICTPAES.

Al't. ~53. Aos Juizes suplentes dos Juizes munici-
paes compete: .

§ 1. Cooperar ativa e continuamente nos actos da
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formação da culpa dos crimes communs, e mais proce
dimento criminal da competencia' dos mesmos Juizes
municipaes até á pronuncia, e julgamento excluziva
mente. (L. 20 Seto 1871 art. 8 § 1; D. 22 Nov. 1871
arts. 6 § 3, 18 § 1; Â. 26 Set. 1872)

§ 2. Conceder fianças. (L. cit. art. 8 § 2; D. cito
art. 18 ~ 2)

~ 3. Substituir os Juizes municipaes em seus impe
dimentos. (L. cito art. 8; L. 3 Dez. 1841 art. 17 § 7)

§ 4. Quando os Juizes municipaes, cuja autoridade
abranger dous ou mais termos, faltarem, estiverem au
zentes fóra dos mesmos termos, ou impedidos, os Juizes
suplentes exercerão nos respelivos termos a jurisdiçãO
plena, que compete aos ditos Juizes municipaes do mesmo
modo porque o fazem os Juizes suplentes nos termos não
reunidos. (D. 24 Mar. 1843 art. 8)

§ 5. Quando o Juiz municipal sahir de um dos ditos
termos para passar a outro 'promiscuamente sujeito a
sua jurisdição, deixará a vara ao Juiz suplente, a quem
tocar. (D. cito art. 5)

SECÇÃO VIII.

nAs ATRIBUIÇÕES EM GERAL DOS JUIZES DE DIRElTO DAS

COMARCAS ESPEClAES.

Alot. ~ii•. Aos Juizes de Direito das comarcas espe
ciaes em geral compete:

. § 1. Processar e pronunciar nos crimes communs.
(L. 20 Set. 1871 art. 4; D. 22 Nov. 1871 art. 13 § 1)

§ 2. Julgar os crimes a E[ue não e tiver imposta
pena maior do que multa até iOO:tP, prizão, degredo,
ou desterro até 6 mezes, com' multa correspondente á

13
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metade deste tempo, ou sem ella, e 3 mezes de casa de
correção ou oficinas publicas, onde as houver. (L. cito
art. 4; D. cito art. 13 § 2)

§ 3. Julgar os demais processos policiaes. (D. cito
art. 13 § 2)

§ 4. Pronunciar e julgar nos crimes seguintes:
1.o Moeda falsa ;
2.° Roubo e homicidiocommetidos nos municipios

das fronteiras do Imperio ;
::l •• Rezistencia comprehendida na primeira parte

do artigo 116 ·do Codigo criminal;
4.· Tirada de prezos, de que tratam os artigo~ 120,

121, 122, 123 e 127 do Codigo criminal;

5.· Banca-rôta;
6.· Furto de gado vacum e cavalar nos campos e

pastos de criação ou cultura. (L. cit. art. 5 § 3; D.
cito arto 13 § 3) .

§ 5.· Julgar a infração dos termos de segurança
e bem viver. (Lo cito art. 4; D. cito art 13 § 4)

§ 6. Jl:l1gar, por apelação, as infrações das posturas
municipaeso (L. cit. art. 4; D. cit. art. 13 § 4)

§ 7. Processar e julgar o crime de contrabando
fóra do flagrante delito. (L. cito art. 5; D. cit art. 13
§ 6)

§ 8. Processar e julgar os empregados publicos não
privilegiados. (L. cit. art. 5 § 3; D. cito art. 13 § 5)

§ 9. Decidir as suspeições postas aos Juizes de Paz,
Juizes substitutos, Xefes de Policia, Delegados e Sub
delegados. (Lo cit. art. 5 § 2; D. cit. ado 13 § 7 ;
L. 3 Dez ..1841 art. 25 § 2; Ro 31 Jan. 1842 art. 200 § 3) .

§ 10. Qualificar a falencia pronunciando ou não
pronunciando o falido, sendo esta atribuição privativa
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do Juiz especial do ~ommercio, onde elle existe. (C. com.
art. 820; D. 1 Mai. 1855 art. 24)

§" Ut Julgar definitivamente o crime de b'anea..rôta.
[L. 2 Jul. 1850 art. 2)

§ 12. Substituir-se reciprocamente, conforme a de
zignação feita annualmente. (D. cito art. 4)

1l.rt. ~õõ. A substituição reciproca dos Juizes de
Direito efetivos é restrita nas varas substituidas:

1. o A's sentenças definitivas, ou com força de de-
finitivas;

2. o A despaxos de pronuncia;
3. o A concessão, ou denegação de habeas-corpus;
4.· A decizão de suspeições;
5.0 A julgamento de apelações;
6.0 A quaesquer recursos interpostos de juiz'es in

feriores. (D. cito art. 4 § 1)
§. Em todos os outros actos de jurisdição voluntaria

ou contencioza é substituido o Juiz de Direito pelo res
petivo Juiz substituto. (D. cit. art. 4 § 1)

SECÇÃO IX.

DAS ATRIDUIÇÕES DOS JUIZES DE DIREITO NAS COMARCAS GERAES.

1l..·t. 2ÕG. Aos Juizes de Direito das comarcas
geraes compete:

§ 1. Confirmar ou revogar as pronuncias em re
curso nos crimes communs. (L. 3 Dez. 1S·H arts. 69
§ 3, 70; R. 31 Jan. 1842 art. 200 § 15; L. 20 Set.
1871 arts. 7, 17 § 1)

§ 2. Julgar o crime de banca-rôta.. (D. 2. JuI. 1850
art. 2) .

§ 3. Julgar o contrabando fóra do flagrante delito.
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(L. 20 Set. 1871 art. 7 § 1; D. 22 Nov. 1871 art. 14
§ 1) .

§ 4. Decidir as suspeições postas aos Juizes de Paz.
Juizes municipaes, Xefes de Policia, Delegados e Sub
delegados. (L. cito art. 7 § 2; D. cito art. 14 § 2; R.
31 Jan. 1842 art. 200 § 3)

§ 5. Decidir as suspeições postas aos Juizes de
Direito, e ao prezidente do tribunal do Juri da comarca
vizinha, segundo a ordem dezignada na tabela orga
nizada pelo Prezidente da provincia. (L. cito art. 7 § 2;
D. cito arts. 14 § 2, e 27)

§ 6. Conhecer, por via de apelação, das sentenças
dos Juizes de Paz, e dos Juizes municipaes. (L. 20 Set.
1871 art. 2 § 1; L. 3 Dez. 1841 art. 78 § 1; R. 31
Jan. 1842 arts. 200 § 15, 452 § 2)

§ 7. Correr os termos da comarca o numero de vezes,
que for necessario para o dezempenho das suas obri
gações, emquanto o Governo lhes não fixar definitiva
mente esse numero. (C. pr. art. 46 § 1; L. 3 Dez.
1841 art. 25 § 4; R. 31 Jan. 181,2 art. 200 § 4)

§ 8. Multar os Juizes municipaes, que sahirem do
termo sem licença. (D. 22 Nov. 1871 art. 85 §2)

§ 9. Inspecionar os Juizes municipaes, instruindo
os nos seus deveres, quando careçam. (C. pr art. 46
§ 9)

SECÇÃO X.

DAS ATRIBUIÇÕES CmmUNS AOS JUI~ES DE DIREITO NAS

COMARCAS GERAES E ESPECIAES.

_"-l·t. ~õ,.. Aos Juizes de Direito quer nas comarcas
especiaes, quer nas comarcas geraes compete:
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§ 1. Formar culpa aos empregados publicos não
privilegiados nos crimes çle responsabilidade, e julgal
os definitivamente. (L. cit. art. 25 §§ 1, 5; R. cit.
art. 200 § 1)

§ 2. Conceder fiança. (C. pr. art. 46 § 8; L. 20
Set. 1871 arts. 7 § 3 e 12 § 2; D. 22 Nov. 1871 art.
14 .§ 3)

§ 3 Prezidir á revizão e sorteio dos jurados. (C. pr.
art. 46 § 2; R. cito art. 200 § 5; L. 26 Ag. 1874)

§ 4. Convocar e prezidir o Juri. (L. 26 Ag. 1874;
D. 27 Ag. 1874 art. 1)

§ 5. Instruir os Jurados, dando-lhes explicações
sobre os pontos d~ direito, relativos ao' processo, e sobre
as suas obrigações, sem que manifestem ou deixem en
trever a sua opinião sobre a prova. (e. pr. art. 46
§ 3; R. cit. art. 200, s 6)

§ 6. Regular a policia das sessões, xamando á or
dem os que della se desviarem, impondo silencio aos
espectadores, fazendo ~.ahir para fóra os que não se acom
modarem prender os dezobedientes, ou 'Os que injuria
rem os Jurados, e punil-os na fórma das leis. (C. pr.
art. 46 § 4; R. cit. art. 200 § 7)

§ 7. Regular o debate das partes, dos advogados,
e teslimunbas, até que o conselho dos Jurados se dê
por satisfeito. (e. pr. art. 46 § 5; R. cit. art. 200
§ 8)

§ 8. Lembrar ao conselho dos Jurados todos os meios
que julgar ainda necessarios para o descobrimento da
verdade. (e. pr. art. 46 § 6; R. cit art. 200 § 9)

§ 9. Aplicar a lei ao facto averiguado pelos Jura~

dos, e proceder ulteriormente na conformidade das leis·
(C. pr. art. 46 § 7; R. cito art. 200 § 10)
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§ 10. Apelar ex-oficio das decizões do Juri nos se
guintes cazos:

1.o Si entender, que este preferio decizão sobre o
ponto principal da cauza contraria á evidencia rezul
tante dos debates, depoimentos, e provas perante elle
aprezentadas ;

2. o Si a pena aplicada fór de mor'te, ou galés per
petuas. (L. 3 Dez. 1841 art. 79 §§ 1, e 2)

§ 11. Decidir todas as qúestões incidentes, que forem
de direito, e de que dependerem as deliberações finaes
do Jurí. (R. 31 Jano 1842 art. 204 § 13)

§ 12. Proceder ou mandar proceder ex-oficio, quando
lhes fór prezente por qualquer maneira algum processo
crime, em que tenha lugar a acuzaçãu por parte da
justiça, a todas as deligencias necessarias, ou para sanar
qualquer nulidade, ou para mais amplo conhecimento
da verdade, e circunstancias, que possam influir no
julgamen·to. (L. 3 Dez. 1841 art. 25 § 3; R. 31 Jan.
1842 art. 200 § 2)

§ 13. Proceder por igual mQdo a requerimento de
parte nos crimes, em que não tiver lugar a acuzação
por parte da justiça. (L. cit. art. 25 § 3; R. cito art.
200 § 2)

§ 14. Multar os Juizes de facto, que faltarem ás
sessões, ou que, tendo comparecido, se retirarem antes
de ultimadas as mesmas sessões. (L. 3 Dez. 1841 art.
103; R. cit. art. 200 § 12)

§ 15. Conhecer das excuzas dos mesmos Jurados,
·quer sejam produzidas antes, quer depois de multados.
(L. cit. art. 104; R. cito art. 200 § 12)

§ 16. Punir com a pena de 5 a 15 dias de prizão
as testimunhas, que, sendo notificadas, não comparece
em á sessão do Juri, e obrigai-as a indenizar as des

r
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pezas, que ocazionarem com a sua falta. (L. 3 Dez.
1841 art. 53; C. pr. art. 212 § 2)

§ 17. Nomear Promotor publico interino na falta
ou im-pedimento do efetivo e do Adjunto do Promotor·
publico. (1. 3 Dez. 1841 art. 22; R. 31 Jan. 1842
art. 218; D. 22 Nov. 1871 art. 24 § 2)

§ 18. PropÕr os Adjuntos do Promotor publico. (L.
20 Set. 1871 art. 1 § 7)

§ 19. Dezignar o Adjunto do Promotor publico, que
a este deve substituir em primeiro lugar, quando na
mesma comarca haja mais de um Adjunto. (D 22 Nov·
1871 art. 21)

§ 20. Multar o Promotor publico ou Adjunto quando
não derem as queixas ou denuncias no prazo da lei.
(L. 20 Set. 1871 art. 15 § 5; D. cito art. 22)

§ 21. ImpÔr penas disciplinares aos seus subalter
nos. (C. pr. arts. 212 § 1, 339; D. 2 Out. 1851 art.
50; D. 7 Mar. 1855)

§ 22. Inspecionar os Juizes de Paz, instruindo-os
nos seus deveres, quando careçam. (C. pr. art. 46 § 9)

§ 23. Proceder á correição. (L. 3 Dez 1841 art. 46;
R. 31 Jan. 1842 art. 200 § 14)

§ 24. Organizar e remeter os mapas parciaes da
estatistica na parte respetiva. (D. 30 Dez. 1865 arts. 11
§ 2, 12)

§ 25. Substituir os Dezembargadores, quando xama
dos pelo Prezidente da Relação. (R. 3 Jan. 1833 art.
83; A. 16 Mal. 1836; D. 2 Mai. 1874 art. 7)

SECÇÃO XI.

DAS ATRIBUICÔES DOS JUIZES SUBSTITUTOS.. \

Art. ~õs. Aos Juizes substitutos compete:
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§ 1. Processar o~ crimes communs até á pronuncia
exc1uzivamente. (L. 20 Set. 1871 art. 8 § 1; D. 22
Nov. 1871 art. 15 § 2)

§ 2. Cooperar no preparo : .
1.0 Dos processos dos crimes, a que não esteja im

posta pena maior do que multa até 100:t1l, pr~zão, de
gredo, ou desterro até 6 mezes com multa correspondente
á metade deste tempo ou sem ella, e 3 mezes de caza

.de correção ou oficinas publicas, onde as houver;
2. o Dos demais processos policiaes ;
3.o Dos processos dos crimes de:
Moeda falsa ;
Roubo, e homicidio commetidos nas fronteiras do

Imperio;
Rezistencia comprehendida na primeira parle do

artigo 116 do Codigo criminal;
Tirada de prezas, de que tratam os artigos 120,

121, 122, 123 e 127 do mesmo Codigo criminal;
Banca-rota;
Furto de gado vacum e cavalar nos campos e pastos

das fazendas de criação e cultura. (L. cit. art. 8 § 1;
D. cit. art. 15 § 3)

§ 3. Conceder fianças. (L. cito art. 8 § 2; D. cit.
art. 15 § 4)

§ 4. Substituir parcial, ou plenamente aos Juizes de
Direito no cazo de impedimento. (L. cito art. 1 § 1;
D. cito art. 15 § 1)

Art. ~&9. O exercicio dos Juizes substitutos é re
gulado pelo modo seguinte:

§ 1. Aos Juizes de Direito efetivos das diferentes
varas, estando em exercicio, serão sempre feitos os pri
meiros requerimentos para quaesquer ações ou diligen
cias judiciaes. (D. cito art. 3 § 2)
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§ 2. Quando porém não puderem por afluencia de
trabalho dar pronto expediente, encarregando-se da pre
paração do processo, antes de proferirem qualquer des
paxo, declararão, que seja prezente ao Juiz substituto.
(D. cit. art. 3 § 2)

~ 3. Si o Juiz de Direito efetivo não estiver em
exercicio e fôr substituido parcialmente pelo Juiz subs
tituto, a este se fará logo o requerimento inicial.
ID. cito art. 3 § 2)

§ 4. De taes process os, assim iniciados pelo Juiz
substituto, tem o Juiz de Direito efetivo, voltando ao
exercicio, a competencia para continuar o preparo; po
derá porém declinar, si, quando lhe forem aprezentados,
e antes de proferir qualquer despaxo nelles, declarar que
prosiga o Juiz substituto. (D. cito art 3 § 2)

§ 5. Salva a dispozição especial antecedente, uma
vez iniciada a ação ou diligencia judicial perante o Juiz
substituto, é delle indeclinavel o preparo do processo;
pertencendo excluzivamente ao efetivo Juiz de Direito,
quando lhe forem os autos concluzos, ordenar compatí
veis retificaçõe e diligencias, e proferir as sentenças de
~ulgamento e pronuncia. (D. cit. art. 3 § 2)

§ 6. Outrosim, quando o Juiz de Direito efetivo ti
ver iniciado qualquer ação ou diligencia judicial, s6 por
motivo de suspeição superveniente, poderá declinar para
° Juiz substituto a continuação do preparo do processo.
(D. cit. art. 3 §2)

§ 7. Os Juizes substitutos s6mente exercerão ju
risdição plena, quando nenhum dos Juizes de Direito, que
se substituem reciprocamente, a puder eíercer por im
pedimento, ou atluencia de trabalho. (D. cito art. 4 § 2)

§ 8. E neste calO, percorrida â escala da substi
tuição, por communicação sucessiva dos impedimentos
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até xegar ao respetivo Juiz substituto, assumirá este o
exercicio da jurisdição plena. (D. cito art. 4 § 2)

§ 9. Ainda quando os Juizes substitutos exerçam
a jurisdição plena, não poderão conhecer das suspeições
postas a Juizes de Direito. (D. cito art. 4 § 4)

Art. ~60. Aos Juizes suplentes dos Juizes subs
titutos compete substitu.ir aos mesmos Juizes substitutos..
[L. 20 Set. 1871 art. 1 § 3; D. 22 Nov. 1871 ar!. 4 § 3)

~ 1. Esta substituição tem lugar, quando o Juiz
substituto entrar no exercício da jurisdição plena de
Juiz de Direito, ou de qualquer modo ficar impedido.
(D. cil. art. 4 § 3)

§ 2. Então O. Juiz suplente assume o exercicio dos
actos de jurisdição voluntaria ou contencioza da compe
tencia ordinaria do Juiz substituto. (D. cil. art. 4 § 3)

§ 3. Ao Juiz suplente porém nunca se devolve i)

exercicio da jurisdiçãO plena, sem que tenha sido per
corrida a escala de todos os outros Juizes substitutos,
que, segundo a ordem dezignada, reciprocamente se
substituem para o exercicio daquella jurisdição. (D. cil.
arl. 4 § 3)

SECÇÃO XII.

DAS ATRIBUIÇÕES DOS XEFES DE POLICIA.

Art. ~6.. Aos Xefes de Policia compete:
\ § 1. Processar e pronunciar nos crimes communs,

nos termos e comarcas onde forem mandados pelo Go
verno ou pelos Prezidentes de provincia. (L. 20 Set.
1871 art. 9 § un.; R. 31 Jan. 1842 art. 60)

§ 2. Formar culpa aos oficiaes, que perante elles
servirem. (C. pr. art. 156; R. cil. art. 198· § '1
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§ 3. Formar culpa em toda a provmcla aos seus
Delegados, Subdelegados e subalternos, quando incorram
em responsabilidade. (L. 31 Dez. 1841 art. 4 § 10;
R. cito art. 198 ~§ 1, 5; A. 1 Set. 1849)

§ 4. Preparar até sentença excluzivamente os pro
cessos dos crimes a que não esteja i!llposla pena maior
do que multa até tOO;ffJ, prizão, degredo, ou desterro
até 6 mezes com multa correspondente á metade deste
tempo, ou sem ella, e 3 mezes de caza de correcção ou
oficinas publicas, onde as houver. (L. 20, Set. 1871
arl. 10; D. 22 Nov. 1871 arl. 41 § 1)

§ 5. Preparar da mesma fónna os processos das ni
frações de postura e os demais processos policiaes, proce
deQdo ex-oficio. (L. ciL arl. 10; D. cit. art. 'li ~ 1)

§ 6. Proceder a auto de corpo de delito. (L. 3
Dez. 1841 art. 4 § 1; R. 31 Jan. 1842 arts. 58 § 4,
198 § 1; D. 22 Nov. 1871 art. 11 § 2)

§ 7. Proceder ao inquerito policial, e a todas as
diligencias para o descobrimento dos factos crimi
nozo, e sua circunstancias. (L. 20 Set. 1871 arl. 10
§ 1; D. cito art. 11 § 2)

§ &. Conceder fiança provizoria. (L. ciL arts. 12
§ 2 e 14 § 3; D. ci t . arl. 11 § 3)

§ 9. Conceder fiança definitiva aos réos que pro
nunciarem ou prenderem. (L. 3 Dez. 1841 art. 4
§ 2; R. 31 Jan. 1842 art. 198 § 2)

§ 10. Conceder mandados de busca na fórma da
lei. (L. cito art. 4 § 8; R. cito arts. 58 § 12,
198 § .4)

§ 11. Prender os culpados ou o sejam no seu
ou em outro juizo. (L. cit. art. .4 § 8; R. cit. art.
198 § 3)

§ 12. Impôr penas disciplinares aos seus subal-



- 204-

ternos. (C. pr. arts. 212 § 1, 339, D. 7 Mar. 1855)
§ 13. Tomar conhecimento das pessoas, que de

novo vierem habitar no seu distrito, sendo desco
nhecidas, ou suspeitas. (R. cito art. 58 § 1)

§ 14. Conceder passaportes ás pessoas que lh'o
requerem. (R. ·cit. art. 58 § 1)

§ 15. Obrigar a assinar termo de bem viver.
(L. 3 Dez. 1841 art. 6; R. 31 Jan. 1842 art. 58
~ 2)

§ 16. Obrigar a assinar termo de segurança
aos legalmente suspeitos da pretenção de cometer algum
crime. (D. cito art. 4 § t; R. cito art. 58 § 3 )

§ 17. Evitar. que de dia ou de noite formem-se
ajuntamentos ilicitos, dispersando-os na forma orde
nada no Codigo criminal; (L. cito art. 4, '§ 2; R.
cito art. 58 § 7; C. crim. arts. 289, 290)

§ 18. Dispensar as sociedades secretas, que não
preenxerem as condições especificadas no mesmo Codigo
criminal. (L. cito art. 4 § 3; R. cito art. 58 § 7; C.
crim. art. 284)

§ 19. Vigiar e providenciar, na fórma das leis,
sobre tudo o que pertencer á prevenção dos delitos,
e manutenção . da segurança e tranquilidade publica.
(1.! cit. art. 4 § 4; R. cito art. 58 § 8)

§ 20. Examinar si as Camaras municipaes teem
providenciado sobre os objetos. de policia, que por
lei se axam a seu cargo, reprezentando-Ihes com civi
lidade, sobre as medidas que entenderem convenientes,
para que se convertam em posturas, e uzando do
recurso do artigo 73 da lei de 1 de Outubro de 1828,
quando não forem atendidos. (L. cito art. 4 § 5;
R. cito art. 58 § 9)

§ 21. Inspecionar os teatros e espetaculos pu-
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blicos, fiscalizando a execução dos seus respetivos
regimentos, e podendo delegar esta inspeção no cazo
de impossibilidade de a exercer por si mesmos, na
fórma dos respetivos regulamentos,· ás autoridades
judiciarias ou administrat~ vas dos 1ugares. (L. cito
art. 4 § 6; R. cit. art. 58 ~ 10)

§ 22 Inspecionar, na fórma dos regulamentos, as
prizões da provincia. (L. cit. art. 4 § 7; R. cito
art. 58 § 11)

§ 23. Velar em que os seus Delegados, Subdele
gados e subalternos cumpram os seus regimentos, e
dezemperihem os seus deveres,. no que toca á policia.
(L. cit. art. 4 § 10; R. cit. art. 58 § 14)

§ 24. Dar-Ibes as instruções, que forem neces
sarias, para melhor dezempenho das atribuições poli
ciaes que lhes .forem incumbidas. (L. ciL ar't. 4
§ 12; R. cil. art. 58 ~ 15)

§ '.25 Organizar os mapas da estatistica na parte
respetiva; (L. cit. art. 7 § 1,. R. cit. art. 58 OS 16;
D. 30 Dez. 1865 arts. 7, 23) .

§ 26. Propôr pessoas idon'~as para os cargos de
Delegados e Subdelegados de Policia. (L. cit. art. 1;
R. cit. art. 25)

§ 27. Nomear os Carcereiros e demitil-os, quando
lhes não mereçam confiança. (L. cil. art. 7 § 4; R.
cito art. 58 § 19) .

§ 28. Dezignar qualquer dos empregados das res
petivas Secretarias para escrivão, quando necessario
fôr. (D. 22 Nov. 1871 art. 81)

§ 29. Fazer ao ~linistro da Justiça, e aos Pre
zidentes das provincias as devidas participações, na
fórma da lei. (L. cil. art. 7 § 3; R. cit. 58 § 18)



- 206 - .

SECÇÃO XIII.

DAS ATRIBUIÇOES DOS DELEGADOS DE POLICIA.

ll.rt. ~6~. Aos Delegados de Policia compete:
§ 1. Exercitar as atribuições declaradas no artigo

250 desde o § 1 até o § 19. (L. 3 Dez. 1841 art.
4; R. 31 Jan. 1842 arts. 62 § 1, 212)

§ 2. Formar culpa aos Subdelegados de Policia
e subalternos dentro do termo, excluzive a pronun
cia, quando incorram em responsabilidade. (L. cito
art. 4; R. cito art. 212 fine,. A. 1 Set. 1849; L. 20
SeL 1871)

§ 3. Organizar a lista dos cidadãos aptos para
Jurados.' (L. cito art. 28; R. ciL art. 212 fine)

§ 4. Ser ouvidos sobre a edoneidade das pessoas
propostas para o lugar de f'ubdelegado de Policia.
(R. cit. art. 27)

§ 5. Nomear os Escrivães dos distritos, sob pro
posta dos Subdelegados de Policia. (L. ciL art. 9;
R. ciL art. 62 § 2)

§ 6. Nomear os Inspetores de quarteirão, sob
proposta dos mesmos Subdelegados de Policia. (L. cito
art. 9; R. cit. art. 62 § 2)

§ 7. 'Organizar e remeter os mapas parciaes da
estatistica na parte respetiva. (D. 30 Dez. 1865 art.
5 § 1)

SECÇÃO XIV.

DAS ATRIBUIÇÕES DOS SUBDELEGADOS DE POLICIA.

ll.II't. 283. Aos Subdelegados de Policia compete:
§ 1. Exercitar as atribuições declaradas no artigo

r
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250 desde o § 1 até o § 19. (L. 3 Dez. 1841 art.
5; R. 31 Jan. 1842 arts. 63, 212)

§ 2. Propôr aos Delegados de Policia os cidadãos,
que deverão ser nomeados Escrivães das subdelegacias.
(1. cito art. 9; R. cito art. 63 § 2)

§ 3. Propôr aos mesmos Delegados de Policia os
cidadãos idoneos para o cargo de Inspetor de quar
teirão. (L. cito art. 9; R. cit. art. 63 § 2)

§ 4. Dividir o seu distrito em quarteirões, (L. cito
art. 6; R. cito art. 63 ~ 3; C. pr. art. 12 § 8)

§ 5. Formar culpa em crime de responsabilidade
aos oficiaes, que perante elles servem, excluzíve a
pronuncia. (C. pr. art. 156; R. cito arts. 19 § 1, 212
§ 1; A. 1 Sel. 1849; L. 20 SeL 1871)

§ 6. Organizar e remeter os mapas parciaes da
estatistica na parte respetiva. (D. 30 Dez. 1865 art.
5 § 1)

SECÇÃO XV.

DAS ATRIBUIÇÕES DO AUDITORES DE MARINHA.

Jl..'t, 1!G". Aos Auditores de marinha compete pro
cessar e julgar:

§ 1. Os aprezamentos de embarcações nacionaes
e estrangeiras encontradas nos portos, enseadas, anco
radouros, ou mares territoriaes do Brazil, tendo a seu
bordo, ou havendo dezembarcado escravos cuja impor
tação é prohibida pela lei de 7 de Novembro de 1831.
(L. 4 Set. 1850 arts. 1, 8)

§ 2. Os aprezamentos das embarcações nacionaes
ou estrangeiras, encontradas com signaes constitutivos
da presunção legal de àestino ao trafico de escravos.
(L. cito arts. 1, 2, 8)
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§ 3. A liberdade dos escravos aprehendidos no
alto mar, ou costa, antes do dezembarque no acto
delle, ou immediatamente depois em armazens, e
depozitos sitos nas costas e portos. (L. cito art. 8)

§ 4. Os réos autores, e cllmplices do crime de
importação de escravos no territorio brazileiro. (L. ciL
art. 9)

SECÇÃO XVI.

DAS ATRIBUiÇÕES DO CONSELHO DOS JURA.DOS.

AI't. 28ã. Ao. conselho dos Jur;.tdos compete.:
§ 1. Averiguar o facto e suas circunstancias em

todos os crimes, exceto:
1.0 Nos de responsabilidade;
2. o Nos de fôro especial;
3. o Nos policiaes;
4.o Naquelles contra a policia e economia pal,ticular

das povoações ou nas infrações de postura;
5. 0 Nos cazos de não imputabilidade dos crimes nos

termos do artigo 10 do Codigo criminal, quando alegada,
e decidida na formação da culpa. (C. pr. art. 257;
L. 3 Dez. 1841 arts. 58 e seg.; R. 31 Jan. 18.4.2 arts.
366 e seg.; L. 20 Set. 1871 art. 20)

§ 2. Prorogar as suas sessões judiciaria.s por mais
3 até 8 dias além dos 15 dias da lei para a ultimação
de processos pendentes. (C. pr. arL 323)

SECÇÃO XVII.

DAS ATRIBUlÇÕES DOS PREZIDENTES DAS RELAÇÕES.

il..'t, 280. Aos Prezidentes das Relaçôes compete :

• 1
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§ 1. Dirigir os trabalhos do tribunal, prezidir ás
sessões e conferencias, propôr afinal as questões, e
apurar o vencido; não consentindo que os Dezembar
gadores falem sem que Ines seja concedida a palavra,
ou que se interrompam uns aos putros, ou que falem
por mais de duas vezes, exceto si fór para pedir ou
dar algum exclarecimento, ou para modificar ou re··
formar a sua opinião. (R. 3 Jan. 1833 art. 7 § 1; D.
2 Mai. 1874 art. 14 § 4;

§ 2. "Manter a regularidade dos tràbalhos, uzando
de todos os meios suazorios, e dos coercetivos, si forem
necessari08; mandando retirar os assistentes que per
tubarem a ordem, ou prender os dezobedientes, lavrado
o respetivo auto. (D. cito art. 14 § 5)

s 3. Distribuir os feitos pelos Dezefnbargadores.
(R. cit. art. 7 § 2; D. cit. art. 14 § 6)

§ 4. Conhecer dos recursos interpostos dos despa
xos de pronuncia ou não pronuncia proferidos pelos
Xefes de Policia. (L. 30 Set. 1871 art. 9; D. cito art.
14 § 22)

§ 5. Decidir as· suspeições postas aos Juizes de Di
reito das comarcas especiaes. (L. cit. art. 11 § 1; D.
cit. art. 14 § 22)

§ 6. Decidir as suspeições postas aos Escrivães 'da
RelaçãO. (D. cito art. 14 § 22 n. 2)

§ 7. ~Iandar coligir os documéntos e provas para
se verificar a responsabilidade e os crimes communs
dos empregados, que .são processados e julgados pela
Relação. (R. cit. art. 7 § 8; D. cit. art. 14 § 11)

§ 8. Receber e dar a conveniente direção ás queixas
e denuncias contra (.8 referidos empregados. (D. cit.
art. 14 § 12)

§ 9. Assinar com os juizes dos feitos os acordãos,
14

I
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e com o relator a cartas de sentença. (D. cil. art. 14
§ 13)

§ 10. Expedir em seu nome e com a sua assina
tura as ordens, que não dependerem de acordão, ou
não forem da privat~va competencia dos juizes rela
tores. (R. cito art. 7 § 7; D. cit. art. 14 § 14)

§ 11. Dezignar o Juiz de Direito, que deva julgar
em cada processo por crime de banca-rôta. (D. 30 Dez.
1871 art. '1)

§ 12. Multár os Juizes de Direito, que sem licença
sahirem 'das suas comarcas. (D. 22 Nov. 1871 ad. 85
§ 1)

§ 13. Impôr correcionalmente aos empregados da
Secretaria, Oficiaes de justiça, e Escrivães da Relação
penas disciplinares. (C, pr. arts. 212, 339; D. 7 ,Mar.
1855; D. 6 Nov. 1873 arl. 17; D. 2 Mai 1874 art. 12
§ 19)

§ 14. Informar sobre os recursos de graça, quando
o processo tenha sido sujeito por apelação á decizão da
Relação. (D. 14 Out. 1854; D. 2 Mai. 1874. art. 14
§ 17)

§ 15. Conhecer da exigencia ou percepção de sala
rios indevidos, na f6rma do regimento de custas. (D.
2 Mai. 1874 arL 14 § 20)

§ 16 Prestar as .informações e consultas exigidas
pelo Governo, e pelos Prezidentes de provincia. (O. ciL
art. 14 § 18),

§ 17. Rubricar gratuitamente todos os livros neces
sarios para a Secretaria e cartorios da Relação. (O. ciL
art. 14 § 15)

§ 18. Conceder até 30 dias de licença com ou sem
ordenado, não fazendo falta ao serviço aos Dezembar
gadores, juizes territoriaes, e empregados de justiça,
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participando-o ao Governo na côrte, e aos Prezidentes
nas provincias. (L. 22 Set. 1828 art. 2 § 1; R. 3 Jan.
1833 art. 7 § 3; A. 11 Jan. 1862; D. 2 Mai. 1874
art. 14 §. 8)

§ 19. Deferir juramento aos Oezembargadores, Pro
curador da corôa, empregados e serventuarios do tri
bunal. (O. cito art. 14 § 1)

§ 20.. Nomear os Oficiaes de justiça, Continuos, e
Porteiros do tribunal. (D. 21 Dez: 1844 art. 1; D. 6
Nov. 1873 art. 7; D. 2 Mai. 1874 art. 14 § 2)

§ 21. Nomear quem substitua interinamente o Se_o
cretario., e mais empregados da Relação nos cazos espe
cialmente indicados. (D. 2 ~Iai. 1874 art. 14 § 3)

§ 22. Conceder, procedendo exame, licença para
advogar em qualquer lugar aos cidadãos brazileiros for
mados em direilo pelas uuiversülades estrangeiras; (R.
3 Jan. 1833 art. 7 § 5; D. cito art. 14 § 9)

§ 23. Conceder provizões de advogado a pessoa não
formada, e de solicitador judicial paTa qualql1er comarca
da Relação, mediante exame. (R. cito art. 7 § 5; D.'
21 Dez. 1844 art. '1; D. 2 Mai. 1874 art. 14 § 10)

§ .24. Organizar e remeter ao Coverno os mapas dos
julgados crimes ue responsabílidade, e das apelações cri
minaes. (D. 30 Dez. 1865 art. 11 § 3; D. 2 Mai. 1874
art. 14 i3 14 n. '2) .

§ 25. Remeter, no fim de cada anno, ao Minis.tro
da Justiça diretamente na côrte, e nas provincias por
intermedio dos respetivos Preziuentes um relatario cir
cunstanciado dos trabalhos da Relação, e do estado da
administração da justiça, mencionando as duvidas e
dificuldades encontradas na execução das leis. (D. 2
Mai. 1874 art. 14 § 21 n. 1)
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SECÇÃO XVIII.

DAS ATRIBUIÇÕES DAS RELAÇÕES •

.t\..rt. ~G'. ÁS Relações compete:
§ 1. Julgar como tribunaes de segunda e ultima

instancia.
1. o Os recursos interpostos dos despaxos de pronun

cia, ou não pronuncia dos Juizes de Direito, Juizes es_
peciaes do Commercio, Auditores de Marinha; (L. 3
Dez. 1841 arts. 67, 70, 71, 76; R. 31 Jan. 1842 arts.
438, 439 440; L. 4 Set. 1850 art. 19; D. 14 OuL 1850
art. 26; R. 3 Jan. 1833 art. 9 § 3; D. 2 Mai. 1874
art. 10 § 1)

2. 0 Os agravos no auto do processo; (R. 3 Jan.
i833 art. '9 § 3; D. 2 ~1ai. 1874 art. 10 § 1)

3. o As apelações interpostas das sentenças conde
natorias ou absolutorias dos Juizes de Direito nos crimes
de responsabilidade ou nos crimes communs; (L. 3
Dez. 1841 art. 78 §§ 2, 3, 4; R. 31 Jan. 1842 arts.
449 e seg.; R. 3 Jan. 183'3 art. 9 § 3; D. 2 Mai. 1874
art. 10 § 1)

4.· A decizão do Juiz formador da culpa nos cazos
da não imputabilidade dos crimes nos termos .do ar
tigo 10 do Codigo criminal, quando a decizão fôr defi
nitiva; (L. 20 Set. 1871 art. 20)

5. o As revistas criminaes concedidas pelo Supremo
Tribunal de Justiça. (R. 3 Jan. 1833 art. 9 § 8; D.
2 Mai. 1874 art. 10 § 1)

§ 2. Julgar como tribunaes de primeira e unica
instancia :

1.o Os crimes de responsabilidade dos Juizes de Di
reito, Xefes de Policia, e commandantes militares; .{C.
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pr. art. 155 ~ 2; R. 3 Jan. 1833 art. 9 § 1; L. 20
Set. 1871 art. 29 § 2; D. 2 Mai. 1874 art. 12 § 2)

2. 0 Os crimes communs dos Juizes de Direito, e
Xefes de Policia; (L. 20 Set. 1871 art. 29 § 2)

3. o Os conflitos de jurisdição entre as autoridades
judiciarias do distrito; (R. cit. art. 9 § 9; À. 19 Abr.
1843; D. cit. art. 10 § 2)

4. o À refúrma de autos perdidos nas Relações; (D
cito art. 10 § ~)

5: As suspeições ou recuzações motivadas postas
aos Dezembargadores. (R. cit. art. 9 § 12; D. cito art.
10 § 2)

§ 3. Conhecer dos cazos, em que possa ter lugar
a ordem de habeas-corpus. (R. cit. art. 9 § 2; D. cito
art. 10 § 3)

§ 4. Remeter á autoridade judiciaria competente
para a formação da culpa copia dos papeis, ou da parte
dos auLas, que constituem crime, quando lhe forem pre
zentes papeis ou autos, d'onde rezulte crime de res
ponsabilidade, ou crime commum, em que caiba ação
oficial. (C. pr. art. 157; L. 20 Set. 1871 art. 18 § 3;
D. cito art. 10 § 7)

§ 5. Censurar ou advertir nos acordãos os juizes
inferiores, e multaI-os, ou condemnaI-os nas custas,
segundo as dispozições vigentes. (D. cito art. 10 § 5)

§ 6. Advertir os advogados e soIici tadores judiciaes,
mullaI-os nas taxas legaes, e suspendeI-os do exercicio
de suas funções até 6 mezes. (D. cit. art. 10 § 6 ; Ords.
1. 1 tit. 48, 1. 3 til. 19 §§ 14, 15)
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SECÇÃO XIX.

DAS ATRIBUIÇÕES DO PREZIDENTE DO SUPREl\IO TRIBUNAL

DE JUSTIÇA.

i\..ot. ~GS. A.o Prezidente do Supremo Tribunal de
.Justiça compete:

§ 1. Dirigir os trabalhos, e manter a ordem no
tribunal. (L. 18 Set. 1828 art. 4 § 1)

§ 2. Distribuir os processos entre os julgadores.
(L. cit. art. 4 § 2)

§,3. Fazer lançar em livro proprio a matricula dos
magistrados. (L. cito art. 4 § 3)

§ 4. Informar ao Governo sobre os magistrados,
que estiverem nas circunstancias de ser membros do
tribunal, ouvido flste. (L. cit. art. 4 § 4)

§ 5. Informar ao Governo sobre pessoa idonea para
Secretario do tribunal, ouvindo a este previamente.
(L. cit. art. 4 §§ 5, 10)

§ 6. Impôr penas disciplinares aos oficiaes do tri
bunal, quando faltarem ao cumprimento de seus deveres.
(L. cit. art. 4 § 6; C. pr. arts. 212 § 1, 339)

§ 7. UuHar ao Secretario, e aos ditos oficiaes até
a decima parte do ordenado de 6 mezes, consultado o
tribunal. (L. cit. art. 4 §§ 6, 10)

§ 8. landar coligir os documentos e provas para
se verificar a responsabilidade dos empregados, de cujos
delitos e erros de oficio deve o tribunal conhecer. (L.
cito art -4 § 7)

§ 9. Expedir portarias para a execução das rezo
lucões e sentellcas do tribunal, e mandar fazer as ne-

o / o

cessarias notificações, exceto no que estiver a cargo
do juiz da culpa. (L. cito arte 4 § 9)
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§ 10. Determinar o's dias de conferencia extraor
dinaria. (L. cito art. 4 § 10)

§ 11. Conceder a algum membro do tribunal li
cença para não ir ao mesmo tribunal até' 8 dias em
cada anno. (L. cit. art. 4 § 8)

§ 12. OrganizaI' e remeter ao Governo os mapas
dos crimes e revistas criminaes julgadas pelo tribunal.
(D. 30 Dez. 1865 art. 11. § 4)

SECÇÃO XX.

DAS ATRIDUIÇÓES DO SUPREl\lO TRIDUNAL DE JUSTIÇA .

.(bot. 289. Ao Supremo Tribunal de Justiça com
pete:

§ 1. Conceder OQ. denegar revista nas cauzas cn
minaes. (L. 18 Set. 1828 art. 5 § 1)

§ 2. Conhecer dos delitos e erros do oficio, que com-
meterem.

1. o Os seus ministros;
2. o Os membros das Relações;
3. o Os empregados no corpo diplomatico;
4: Os Prezidentes das provincias. (L. cito arl.. 5,§ 2)
§ 3. Processar e julgar os Arcebispos e Bispos nas

cauzas, que não forem puramente espirituaes. (L. 18
Agosto 1851 art. 1)

§ 4. Conhecer e decidir sobre os conflitos de JU
risdição e competencia das Relações prOVll1Claes. (L.
18 Set. 1828 art. 5 § 3)

§ 5. Julgar a antiguidade dos magistrados. (L. 16
Nov. 1831; L. 1 Mar. 1873)

§ 6. Remeter á autoridade judiciaria competente
para a formação da culpa copia dos papeis, ou da
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parte dos autos que constituem crime, quando lhe forem
prezentes papeis ou autos, d'onde rezulte crime de res
ponsabilidade, ·ou crime de ação oficial. (C. pr. art. 157)

§ 7. Tomar assentos para a inteligencia das leis
criminaes, quando na ,execução dellas ocorrerem duvidas
manifestadas por julgamentos divergentes havidos no
mesmo Supremo Tribunal de Justiça, Relações, e juizos
de primeira instancia, nas cauzas que cabem na sua
alçada. (L. 23 Out. 1875 art. 2)

CAPITULO V.

Das atribuições dos funcionarios auxiliares.

SECÇÃO I.

DAS ATRIBUIÇÕES DOS lNSPETORES DE QUARTEIRÃO.

"".'t, 2'0. Aos Inspetores de quarteirão com
pete:

§ 1. Vigiar sobre a prevenção dos crimes, ad
moestando aos vadios, mendigos, bebados por habito,
prostitutas, que perturbam o socego publico, os tur
bulentos, que por palavrl\s ou ações ofendem os bons
costumes, a tranquilidade publica, e a paz das fami
lias para que se corrijam; e quando o não façam,
dar disso parte circunstanciada ao Juiz de Paz, ou
á autoridade' policial. (C. pr. art. 18 § 1; R. 31
Jan. 1842 art. 66 § 1)

§ 2. Fazer prender os criminozos em flagrante
delito, os pronunciados não afiançados, e os conde
nados á prizão. (C. pr. art. 18 § 2; R. cito art. 66
§ 2) .
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§ 3. Empregar para essas pnzoes os Officiaes de
justiça. (A. 6 Mar. 1834)

§ 4. Fazer lavrar auto de prizão dos individuos
prezas em flagrante delito, fazendo intimar o réo
para que aprezen te-se ante a autoridade judicial no
prazo que fór marcado, quando o delito fór da alça
da policial. (L. 20 Set. 1871 art. 12 § 3)

§ 5. Executar ou auxiliar a execução de qualquer
ordem de habeas-corpus, que lhe fór aprezentada. (C.
pr. art. 2.46)

§ 6. Aprezentar com a passiveI exatidão as lista
dos moradores d.o seu quarteirão. (A. 5 Mar. 1835)

§ 7. Ministrar ao Delegado de Policia os esclare
cimentos por este exigidos para a organização da lista
dos Jurados. (R. cit. art. 225)

§ 8. Observar e guardar as ordens e instruções
dos Juizes de Paz, e dos Subdelegados de Policia
para o bom dezempenho das suas obrigações. (C. pr.
art. 18 § ;3; R. cito art. 66 § 3)

§ 9. Recorrer ao Delegado de Policia, e obser
var o que este decidir, quando as ordens e instruções
do Juizes de Paz, e Subdelegados de Policia f(lrem
opa t.as em materia obre a qual teem autoridade cu
mulativa. (R. cil. art. 66 § 3)

SECÇÃO II.

DAS ATRIBUIÇÕES DOS OFICIAES DE JUSTIÇA •

...t. ~'t. Aos Oficiaes de justiça em geral com
pete:

§ 1. Fazer pessoalmente as citações, prizões, e
mais diligencias. (C. pr. art. 22)
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. ~ 2. Convocar, sob pena de dezobediencia, as
pessoas necessarias e idoneas para a prizão dos delin
quentes, e para testimunhar qualquer facto da sua
competencia. (C. pr. art. 22)

§ 3. Trazer armas, andando em diligencia. (C.
crim. art. 298 § 1)

§ 4. Fazer lavrar auto de ·prizão dos prezas em
flagrante delito, marcando ao réo prazo para aprezen
tar-se á autoridade judicial, quando o crime fór da
alçada polieia1. (L. 20 Set. 1871. art. 12 § 3)

§ 5. Guardar o segredo de justiça. (C. crim. art..
164) .

§ 6. Cumprir as ordens do Supremo Tribunal de
Justiça e do seu Preúdente. (L. 31 Ag. 1829 art. 2)

§ 7. Cumprir as ordens de quae~quer juizes,
quando por estes forem requizitados. (A. 5 Mar. 1835)

.Il.1·t. 2'2. Aos Officiaes de justiça dos distritos
cumpre maIS:

§ 1. Executar as ordens e despaxos do Juiz de Paz
e dos Subdelegados de Policia. (R. 31 Jan. 1842 art. 17)

§ 2. Executar em cazo de necessidade a~ ordens
e . despaxos dos Delegados de Policia, devendo estes
communicar oficialmente aos Subdelegados de Policia
quaes os oficiaes por elles empregados. (H.. cito art. 17)

.Il..·t. 2'3. Aos Oficiaes de justiça dos termos
cumpre mais:

Executar as ordens e despaxos dos .Juizes munici
paes, dos Juizes substitutos, dos Juizes de Direito,
quando estiverem no termo, e dos Delegados de Policia,
devendo estes participar oficialmente aos Juizes mu- I

nicipaes quaes os oficiaes, que tiverem empregado. (C.
pr. art. 43; R. cit. art. 17)
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SECÇÃO III.

DAS ATIUBUIÇÕES DOS CARCEREIROS.

il..·t. ~,•. Aos carcereiros compete:
§ 1. Manter a ordem, regularidade, e segurança

das pl'izões, conforme os seus rp,gimentos. (R. 31, Jan.
1842 arts. 167 e seg.)

§ 2. Lançar nos livros respetivos o nome e a
culpa dos réos, e fazer a demais escrituração das
,prizões. (R. cito arts. 158 e seg~)

§ 3. Empregar no recinto das prizões os prezos
para o asseio dellas. (R. cito art. 164)

§ 4. Deter por tres dias o prezo para pagamento
da carceragem. (R. cito art. 154)

SECÇÃO IV.

DAS ATRIBUlÇ9ES DOS ESCRIVÃES.

AI-t. ~, ii. Aos Escrivães em geral compete:
§ 1. Escrever em fórma os' processos, oficios, man

dados, e precatorias. (e. pr. aft. 15 § 1)
§ 2. Passar procuração nos autos. (C. pr. art. 15

§ 2)
§ :3. Passar certidão do que não contiver segredo,

sem dependencia de despaxo, com tanto que sejam
verbo ad verbum. (C. pr. art. 15 § 2)

§ 4. Assistir ás audiencias, e fazer neHas ou fóra
dellas citações por palavra ou por carta. (C. pr.
art. 15 § 3)

§ 5'. Acompanhar' os Juizes perante quem servi
rem nas diligencias dos seus oficioso (C. pr. art. 15
§ '4)
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§ 6. Fazer o expediente do juizo. (R. 31 Jan.
1842 art. 18)

§ 7. Uzar do sinal publico nos instrumentos, que
fizerem. (A. 1 Ag. 1831)

§ 8. Ter protocolo em que lancem os requeri
mentos das partes, ou despaxos dos juizes, e o mais
que na audiencia se passar, conforme lhes fôr orde
nado, declarando o dia da audiencia, e o nome do
juiz, que a fazia. (Ord. L 1 til. 24 § 3; Regim.
1605 § 12)

Art. 2'6. Aos Escrivães do Juri cumpre .mais:
§ 1. Escrever perante o conselho dos Jurados.

(L. 3 Dez .. 1841 art. 108)
e2.. Funcionar nas execuções ériminaes, que cor

rem perante os Juizes municipaes, e Juizes de Direito.
(L. cito art. 108; A. 21 Jun. 1843)

§ 3. Servir nas correições. (R. 2 Out. 1851 art. 6)
Art. 2". Aos Escrivães dos Juizes de Paz in

cumbe tambem funcionar na execucão das sentencas. .
dos: processos da competencia destes juizes. (A. 21
Jun. 1843)

AI·t. 2'S. Aos Escrivães, que servem perante
os Juizes de Direito, cum pre mais organizar e remeter
os mapas das fianças, h~beas-corpus, e pronuncias
e não pronuncias decretadas no respetivo juizo para
a estatistica policial. (D. 30 Dez. 1865 art. 5 § 2)

SECÇÃO V.

DAS ATRIBUIÇÕES DOS PORTEIROS DOS AUDLTORlOS.

AI·t. 2'9. Aos porteiros dos auditorios compete:
§ 1. Comparecer nos auditorios para o serviço

destes. (Ord. 1. 1 tit. 31)
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§ 2. Fazer citações em audiencia. (D. 3 Mar.
1855 art. 168; Ord. cit.)

§. 3 Apregoar, e fazer a xamada dos réos ante o
respetivo juizo ou tribunal. (Ord. cit.; R. 31 Jan.
1842 ad. 351; D. 2 Out. 1851 art. 6)

SECÇÃO VI.

DAS ATRlBiJIÇOES DOS DISTRIBUlDORES E CO TADORES

AI't. 280. Aos Distribuidores compete:
§ 1. Distribuir os feitos entre os Escrivães do

juizo com igualdade. (Ord. 1. 1 til. 27 pr., til.
85 pr.)

~ 2. Ter, para lançar a distribuição dos mesmos
feitos, os livros competentes, guardando-os em seu
archi~·o. (Ord. 1. 1. til. 85 pr.)

§ 3. ·Certificar o que dos seus livros constar.
(D. 26 Jan. 1832 art. 2; D. 3 Mar. 1855 art. 159)

§ 4. A distribuiçãO firma a competencia do Es
crivão para escrever no feito, e confere-lhe a pro
priedade deste para o manter em seu cartorio e haver
as custas competentes. (Ass. 11 Mai. 1713; D. 3 Mar.
1855 art. 107)

AI't. ~8.. Aos Contadores compete:
§ 1. Contar as custas dos processos, e actos judi

ciaes. (D. 3 Mar. 1855 art. 160; Ord. 1. 1 tit.
91 pr.)

§ 2. Observar na conta, que· fizerem, as taxas
marcadas no regimento de custas. (D. ciL arts. 181
e seg.)
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SECÇÃO VII.

DAS ATRIBUIÇÕES DOS SECRETARIOS DAS RELAÇÕES.

AI't. 2S2. Aos Secretarias das Relações compete:
§ 1. Dirigir os trabalhos da Secretaria, segundo

as ~spozições legaes, e as determinações do Prezi
dente do tribunal. (R. 3 Jan. 1833 aft. 76; D. 6
Nov. 1873 art. 4; D. 2 Mai. 1874 art. 24 § 1.)

§ 2. Organizar e conservar em boa ordem o
archivo e cartorio da Secretaria, e a biblioteca do
mesmo tribunal. (D. 2 Mai. 1874 art. 24 § 2)

§ 3. Assistir ás sessões e conferencias, para lavrar
as respetivas actas, e assinal~as com o Prezidente,
depois de lidas e aprovadas. (D. 2 Mai. 1874 art. 24
§ 3)

§ 4. Lavrar as portarias, provizões e ordens, es
crever toda a coI'respondencia, que tenha de ser as
sinada pelo Prezidente bem como tudo o ~ais que
por este lhe fóI' ordenado tendente ao serviço, e ex
pediente. (R. 3 Jan. 1833 art. 76; D. 2 1\1ai 1874
art. 24 § 4. )

§ 5. Autoar todos os recursos, processos e reque
rimentos, que não devam ser distribuidos a Escrivães,
e tanto nestes como em "quaesquer outros, lavrar os
termos para" indicar o respetivo proseguimento legal,
e certificar todos os incidentes, que ocorrerem no dito
proseguimento, e expediente. (D. 15 de Abr. 1834
art. 1 § 2)

§ 6. Escrever nos processos de suspeiçãO dos De
zembargadores. (D. 23 Nov. 1844 art. 9)

§ 7. Ler tu.do quanto lhe competir, e lhe fór
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ordenado pelo Prezidente do tribunal. (R. 3 Jan. 1833
art. 77)

§ 8. Receber e ter sob sua guarda os aútos, que
forem aprezentados á· Relação. (D. 2 MaL 1874 art.
24 § 5)

§ 9. Fazer duplo registo dos autos recebidos, sendo
o pr,imeiro registro por ordem cronologica do dia,
mez e anno da aprezentação, e o segundo por ordem
alfabetica dos nomes das partes. (D. cit. art.· 24 .~ 6)

§ 10. Receber e ter sob sua guarda e responsa
bilidade para serem destribuidos no fim de cada mez
as assinaturas e propinas dos Dezembargadores, es
criturando-as por verba de receita numeradas em livro
proprio. (D. cito art. 24 § 7)

§ 11. Passar ás partes recibo das assinaturas e
propinas, o qual será tirado de um livro de talão, e
terá o mesmo numero de ordem dos autos respeti
vos, e da verba de receita. (D. cit. art. 24 § 8)

§ 12. Aprezentar os autos criminaes á distribui
ção na vespera da sessão, que seguir-se ao recp,bi-
menta delles. (D. cito art. 24) .

§ 13. Fazer a destribuição dos feitos aos Escri
vães, guardada a ordem das classes estabelecidas na
lei, podendo os Escrivães reclamar perante ° Prezi
dente contra a dezigualdade da destribuição. (D. cito
art. 24 § 10)

§ 14. Lançar em livro proprio, e notar no rosto
dos autos a distribuição feita aos Dezembargadores, e
Escrivães. (D. cit. art. 24 § 11)

§ 15. E crever nos processos de habeas-corpus,
conflitos da jurisdição, e fianças, a que forem os
réos admitidos nas Relações. (O. cito art. 24 § t2;
D. 15 Abr. 1834 art. 1 § 3) .
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§ 16. Examinar atentamente, para ver si estão na
devida f6rma, os autos e mais . papeis ante~ da
destribuição, quando della dependam, e antes da as
sinatura e do seno do tribunal, as cartas, sentenças, e
mais papeis não sujeitos á distribuição. (D. 2 Mai.
1874 art. 24 § 13)

§ 17. Dar a quem de direito fór circunstanciada
informação das irregularidades, que verificar pelo
exame prescrito no paragrafo antecedente. (D. cit.
aft. 24 § 14)

§ 18. Passar por despaxo do Prezidente as cer
tidões, que forem requeridas de livros e documentos
existentes na Relação. (O. cito art. 24 § 15)

§ 19. Fazer selar com (.I selo do tribunal as car
Las de sentença e mais papeis, que dependem desta
formalidade. (D. cit. art. 24 §' 16)

§ 20 Abonar as faltas dos empregados da secre~

taria com recurso para o Pl'ezidente da Relação. (D.
cit. art. 24 § 17)

§ 21. Remeter ao Xefe de Policia até o fim de
Junho de cada anno os mapas das fianças, habeas-cor
pus, e pronuncias ou não pronuncias havidas no tri
bunal para a estatistica policial. (D. 30 Dez. 1865
art. 5 § 22)

SECÇÃO VIII.

DAS ATRIBUIÇÕES DOS AMA:-iUENSES, CONTINUOS, OFIClAES DE

JUSTIÇA, E PORTEIROS DA RELAÇÃO.

AI't. ~S3. Aos Amanuenses das Relações com
pete:

§ 1. Auxiliar o Secretario no serviço da secretaria,
archivo e biblioteca do tribunal, conforme as ordens
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e instruções, que d,elle receberem. (D. 6 Nov. 1873
art. 5; D. 2 Mai. 1874 art. 26)

§ 2. Servir como os escreventes juramentados dos
Escrivães no autos e papei processados pelo Secre
tario. (D. 2 Mai. 1874 art. 27) ,

AI-t. ~st&. Aos Continuos das Relações compete:
§ 1. Comparecer diariamente na secretaria e nas

sessões e conferencias do tribunal. (D. cito art. 29)
§ 2. Cumprir dentro do tribunal o que a bem

do serviço fór determinado pelo Prezidenle, Dezem
bargadore, Secretario, Amanuenses e Escrivães. (D.
cito art_ 29; D. 6 ovo 1873 arts. 1, 6).

§ 3. Correr folha, certificando, si está falada
pelos Escrivães competentes. (D. 3 Mar_ 1855 art. 157)

A.-t. 2SÕ. Aos Oficiaes de justiça das Relações
compete:

1. Dezemp,enhar as atribuições proprias dos
Oficiae de jusliça dos juize de primeira instancia_
(D. 6 Nov. 1873 art. 6; D. 2 Mai. 1874 art. 42)

§ 2. Executar. as ordens dadas pelos respetivos
Prezidentes, fazendo o erviço como lhes fór ordenado.
(U. 3 Jan. 1833 art. 80; D. 6 Nov. 1873 art. 6)

S 3. Servir alternadamente por semana, sub ti
tuindo-se um pelo outro nas faltas~ e impedimentos.
(D. 2 Mai. 1874 art. 42)

AI-t. ~Sç. Ao Porteiro das Relações compete:
§ 1 A guarda, conservação, e asseio do edificio,

e de quaesquer moveis nelle existente. (D. 2 Mai
1874 art. 31 § 1)

§ 2. Receber os moveis por inventario escriturado
em livro proprio, com as rubricas de entradas e sahi
das. (D. cito art. 31 § 2)

§ 3. Comprar todos os objetos necessarios para o
15
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expediente, conforme ,as ordens, que receber do Prezi
dente ou do Secretario, prestando mensalmente oontas
a este, que as submeterá com seu parecer á aprova
Ção do mesmo Prezidente. (n. cit. art. 31 § 3)

§ 4. Receber mensalmente por adiantado a quan
tia necessaria para o asseio do edificio. (D. cito art.
34)

§ 5. Ter ás suas ordens um servente incumbido
de auxilial-o nos trabalhos de asseio, e conservação
do edificio. (D. cit. art. 33)

§ 6. Exel'cer no que fôr aplioavel as obrigações
impostas aos Porteiros dos auditorias de primeira iris
tancia. (D. cit art. 31 § 4 j D. 6 Nov. 18,73 'art. 6)

SECÇÃO IX.

DAS ATRIBUIÇÕES DOS ESCRIVÃES DAS RELAÇÕES,

AI"t. ~s". Aos Escriyães das Relações compete:
§ 1. Ter sob sua guarda e responsabilidade todos

os autos e papeis, que lhe tocarem por distribuiçãO
ou que, em razâo do seu oficio, lhes forem entregues
pelas pat'tes. (D. 2 í\iai. 1874 art. 30 § 1)

§ 2. Passar, no livro de distribuição, recibo dos
autos para dezencargo do Secretàrio. (O. cít. art. 30
§ 2)

§ 3,' Dar ás partes, ainda que não o exijam, recibos
dos papeis por ellas apl'ezentados; devendo datar e
assinar os mesmos recibos, que serão exlrahidos de um
livro de talão, nutnel'i:ldo e rubricado em todas as suas
folhas pelo Prezidente da Relação. (D. cito art. 30 § 3)

§ 4. Conservar seus cartorios devidamente arru
mados e com asseio, dividindo os autos e papeis em
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classes, e organizando cada uma destas pela ordem
cronologica da datas da distribuição. (O. cito art. 30 §4)

§ 5. Ter os necessarios livros de registos para nelles
tomar nota do andamento e estado dos autos e pareis.
(D. cit. art. 30 § 5)

§ 6. Organiz'ar dous indices para cada livro de re
gisto, sendo um delles por ordem da distribuição e
numero dos autos e papeis, e o outro pela ordem al
fabetica dos nomes das partes. (D. cito art. 30 § 6)

§ 7. Remeter ao archivo do tribunal, cobrando
recibo do Secretario, todos os livros e autos findos,
quando já tiverem decorrido 30 annos, que se contarão,
quanto aos livros, da data do ultimo termo ou assento,
e quanto aos autos da ultima sentença passada em
julgado ou despaxo nelles proferido. (D. cito art. 30 § 7)

§ 8.0 Remeter, ex-oficio, ao Procurador da corÔa
soberania e fazenda nacional;

1. o Certidão das sentencas de condemnacão dos réos. .
nos processos criminaes, logo que estas. passarem em'
julgado, ou quando negar-se a revista, e os autos tiverem
regressado á Relação;

2.,0 Quaesquer sentenças ou certidões, que o Pro
curador da corôa exigir para cumprimento dos seus
deveres, independentemente de despaxo. {O. cito art. 30

8)
§ 9. 0 LaVril,L', ex-oficio, alvarás de soltura em favor

dos réos prezas, logo que passarem em julgado as sen
tenças de ab olvição, uma vez que elles não estejam
detidos por outro crime. (D. cit. art. 30 § 9)

§ 10. Passar com prontidão, mediante despaxo do
Prezidente, todas as certidões no prazo de 24 horas,
e ao mais tardar no de cinco dias, si forem extensas
ou dependerem de busca. (D. cito art. 30 § 10)
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.§ 11. Fazer á sua custa as diligencias que se man
darem renovar por eFro ou culpa sua, sem embargo

.das outras penas em que por isso tenham incorrido.
(D. cito art. 30 § 11)

§ 1'2. Prestar ás partes interessadas, quando soli
citarem, informãções verbaes ácerca do estado e an
damentCl dos feitos, salvo no cazo de proceder-se em
segredo de justiça. (D. cito art. 30 e 12)

§ 13. Dar as partes, ainda quando não o exijam,
recibos das custas, que receberem, extrahidos de um
livro de talão, numerado e rubricado em todas as sua
folhas pelo Prezidente do tribunal; cotando á margem
dos respetivos autos ou documentos a importancia re
cebida, com declaração da pessoa de quem receberam.
(D. cit art. 30 §§ 11, 14)

l\.t-t. ~ss. A cada Escrivão da Relação é permi
tido tér um escrevente juramentado de sua escolha, com
.aprovação do Prezidente do tribunal, que poderá su
jeitaI-o previamente a exame de ·habilitação. (D. cito
ar.t. 39)

§. Os escreventes juramentados dos Escrivães das
Relações devem servir da mesma fórma, porque servem
os escreventes dos Escrivães de primeira instancia.
(D. cito art. 46)

SECÇÃO X.

DA ATRIBUIÇÕES DO SECRETARIO E DE~1AIS E~IPREGADOS DO

SUPRElIIO TRIBUNAL DE JUS'fIÇA.

AI-t. ~S9. Ao Secretario do Supremo :Tribunal de
Justiça compete:

§ 1. Dirigir os trabalhos da secretaria.
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§ 2. Receber e aprezentar em conferencia do mesmo
tribuna1 os processos de revista. (L. '18 Sel. 1828
art. 11)

§ 3. Escrever em todos os processos e diligencia
do me mo tribunal. (L. cil. art. 41)

§ 4. Organizar e remeter os mapas das fianças,
habeas-corpus, e pronuncia ou não pronuncias havidas
no tribunal. (D. 31 Dez. 1865 art. 5 § 2)

AI"t. 290. Ao Oficial-maior da secretaria do Su
premo Tribunal de Justiça compete:

§ 1. Auxiliar os trabalhos do expediente. (L. cit.)
§ 2. Substituir o Secretario nos impedimentos re

pentinos. (L. 18 Sel. 1828 art. 42)
AI"t. 291. Aos continuos do Supremo Tribunal de

Justiça compete;
§ 1. Fazer as citações ordenadas pelo tribunal,

dentro da cidade. (L. 31 Ag. 1829 art. 3)
§ 2. Efetuar a remes a e entrega de todo o ex

pediente do mesmo tribunal. (L. cito art. 4)
§ 3. Executar tLldo quanto lhe fór ordenado a bem

do serviço. (L. 18 Set. 1828 art. 44)
~I"t. ~9~. Ao Porteiro do Supremo Tribunal de

Justiça compele:
§ 1. Fazer a<; citações ordenadas pelo meSalO tri

bunal, quando esta se houverem de fazer verbalmente.,
(L. 3t Ag. 1829 a1't. 3)

§ 2. Senil' de Tezoureiro. (L. 18 Set. 1828 arts. 40,
43)

§ 3. Ter a seu cuidado a guarda, limpeza, e asseio
da caza do tribunal, todos os utensilios, e tudo quanto
ahi se arrecadar. (L. cit. art. 43)
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SECÇÃO. XI.

DAS ATRIBUIÇÕES DO. PROMOTOR PUBLiCO.

il..·t. ~93. Aos Promotores publicos compete.
§'1. Denunciar nos seguintes cazos:
1. o Crimes publiaos e policiaes;
2.° Redução á escravidão de pessoa livre;
3.° Carcere privado;
4. o Homicídio e tentativa delle;
5. o Ferimento:; com as qualificações dos artigo

202, 203, e 204 do Codigo criminal;
6.° Roubo;
7.0 Cal umnias e injurias contra o Imperador e

membros da familia imperial, contra a Regencia e
cada um dos seus membros, contra a Assembléa geral,
e 'contra cada uma das camaras legislativas; (C. pr.
art. ~7)

8: Injurias escritRs em autos contra a pessoa do
juiz; (A. 10 Dez. 1838)

9. o Delitos publicos e particulares, afiançaveis, ou
inafiançaveis, em que interessar a Fazenda nacional;
(A. 15 Nov. 1852; A. 24 Nov. 1852; L. 1 SeL 18'60)

10.. Crimes inafiançaveis;
11. J Crimes de peculato, peita, concussão, suborno

ou qualquer outro de reponsabilidade ;
12.0 Crimes contra o Imperador, Imperatriz, ou

algum dos principes ou princezas da familia imperial,
Regente, ou B.egencia;

13: Crimes de rezistencia ás au toI'idades, e s.eu
oficiaes, no exercicio das suas fuoções;

14.0 Crimes em que o deliLfuente fóI' prezo em Ila
grante, não havendo parte acuzadora. (C. pr. art. 74)
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§ 2. Intentar queixa, quando o ofendido fôr pessoa
mizerave1. (C. pr. art. ~3)

§ 3. Proseguir nos tfilrmos do proGesso nos cazos,
em que lhe cabe dar denuncia ou queixa. (R. 31 Jan.
1842 art. 222)

§ 4. Acuzar os deliquentes perante o conselho dos
Jurados, ou qualquer outro juizo. (R. 31 Jan. 1842
art. 222; D. 9 Out. 1850 arts. 5 e seg.)

§. 5. Assistir, como parte integrante do tribunal
do Juri, a todos os julgamentos, incluzive aquelles
em que haja acuzador particular e por parte da jus
tiça dizer de fato e de direito sobre o processo em
julgamento. (L. 20 Set. 1871 art. 16 § 1; D. 22 Nov.
1871 art. 20 § 1)

§ 6. Promover os termos da acuzação, interpôr
qualquer recurso, que no cazo caiba, quer na for
maçào da culpa, quer no. julgamento dos processos
por crime de ação publica. (L. cit. art. 16 § 2; D.
22 Nov. 1871 art. 20 § 2)

§ 7. Falar na concessão das fianças. (R. 31 Jan.
1832 art. 222)

§ 8. Solicitar a prizão e punição dos criminozos,
promover a execllção das sentenças, e mandados ju
diciaes. (C. pr. a1't. 37 § 2)

§ 9. Dar parte ás autoridades competeótes das ne
gligencias, omissões, e prevaricações dos empregado
na administração da justi~ét. (C. pr. a1't. 37 § 3)

§ 10. Exigir gratuitamente do empregados e re
partições com petentes os documen tos neces~arios para
0_ dezempenho das suas funções. (A. 21 Ju1. 1834)

§ 11. Acompanhar ao Juiz de .Direito, quando fÓr
prezidir o Juri, e nas curr içães, que I o mesmo' Juiz
de Direito fizer; havendo mais de um Promotor pu-
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blico, cada um acompanhará no seu' distrito. (L. 3
Dez. 1841 art·. 23; R. 31 Jan. 1842 art. 220)

§ 12. Remeter mensalmente ao Xefe de Policia
por intermedio do Juiz de Direito, para ser trans
mitida á Secretaria da Justiça uma informação em
forma de mapa, em que se especifiquem distintamente:

1. o As denuncias que deram durante o mez;
·2. o As acuzações que fizeram;
3. 0 Os processos, em que falaram;
4. o Os actos judiciaes a que assistiram com decla

. ração da natureza dos delitos, porque foram feitas as
diligencias. (A. 6 Nov. 1855)

Art. 29... Os Promotores· publicos requererão por
meio de petição, como outra qualquer parte, e s6
mente se dirigirão por meio de oficios ás autoridades,
quando' tiverem de pedir providencias a bem da jus
tiça em geI:al sem relação a cazo especial. (R. 31
Jan. 1842 art. 221; A. 15 .Nov. 1874)

J

SECÇÃO XIL

·DAS ATRIBUIÇÕES DO ADJUNTO DO PROMOTOR PUBLICO.

Art. 295. Aos Adjuntos dos Promotores publicos
compete:

§ 1'. Substituir ao Promotor publico nas faltas e
impedimentos no serviço geral da Promotoria publica.
(D. 22 Nov. 1871 art. 21)

§ 2. Exercer as atribuições da mesma Promotoria
publica relativas á formação da culpa nos termos da
sua rezidencia, não estando prezente o mesmo Pro
motor publico. (D. cil. art. 21)
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SECÇÃO XIII.

DAS ATRIBUIÇÕES DOS PROMOTORES DA JUSTIÇA.

AI't. 206. Aos Promotores da Justiça compete:
§,1. Denunciar nos crimes de responsabilidade,

e nos ,crimes communs, cujo conhecimento pertence
á Relação. (C. pr. art. 37; D. 2 MaL 1874 art. 19 ~ 5)

§ 2. Formar libelos e fazer nos feitos quaesquer
outros artigos, e diligencias necessarias a bem "da
justiça. (Ord. 1. 1 tit. 15 pr.)

§ a. Intentar, quando lhe competir a denuncia, a
acuzação dos culpados por erro de oficio, ou crimes
communs. (D. 2 Mai. 187.4 art. 19 § 5)

§ 4. Oficiar nas apelações criminaes de qualquer
natureza, a .fim de alegarem e requererem por parte
da justiça. (D. cit. art. 19 § 1)

§ 5. Promover o andamento do processos. (D.
cil. art. 19 § 1)

§ 6. Arrazoar nos autos, quando lhes é ordena
do por acordão da Relaçãú. (Ord. cit.)

.§ 7. Arrazoar. e requerer o que fór, em segunda
instancia, a bem da justiça. (D. 16 Fev. 1856)

§ 8. Interpôr revista,' nos cazos em que ella
couber. (D. cit.)

§ 9. Arrazoar nas revistas das cauzas crimes, em
que é parte a justiça, para o que se lhes intimará
a manifestação dellas. (D. 20 Dez. 1830 art. 17)

§ 10. Solicitar a prizão e punição dos criminozos
e promover a execução das sentenças, e mandados
judiciaes. (C. pr. art. 37) .

§ 11. Dar parte ás autoridades competentes
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das negligencias, omissões, e prevaricações dos em
. pregados na admini~tração da justiça. (C. pr. art. 3i)

§ 12. Requerer todas as couzas que pertencem á
justiça com cuidado e diligencia tal, que por sua
culpa e negligencia se não pereça. (Ord. 1. 1 tit.
15 pr.)

§ 13. Oficiar nos' 'processos de conflito de juris
dição.. (D. 2 Mai. 1874 art. 19 § 1)

§ 14. Dar instruções aos agente& do ministerio
publico sobre objetos de serviço da sua competencia.
(D. cito art 19 § 3)

§ '15. Sugerir ao Governo, e aos Prezidentes das
provincias o que julgar a bem dos interesses da jus
tiça. (D. cit.art. 19 § 4)

il..·t. 297. Ao Promotor da justiça na cÔrte com
pete muis:

§ L Oficiar nos processos criminaes,. que tiverem
de ser julgados pelo Supremo Tribunal de Justiça,
ainda que .0 crime fosse cometido fóra do distritc, da
Relação da cÔrte. (D. 2 MaL 1874 art. 20)

§ 2. Formar libelo, e seguir a acuzação ante o
mesmo Supremo Tribunal de Justiça nos crimes, de
que. nelle se toma ccmhec~rnento. (L. 18 Set. 1828
art. 25)

§ 3. Acuzar nos crim'es iDdividuae 'cometidos:
1.0 Pelos membros da familia imperial; 'I

2.° Pelos Ministros de Estado;
3 o Pelos Conselheiros de Estado;
4.° Pelos Senudores;.
5. o Pelos Deputados geraes, durante I a legislatura.

(Consl. arts. 47, 48; C. pr. art. 170; D. 14 Jul. 1843)
§ 4. Requizitar ao Supremo Tribunal de Justiça

para mandar formar processo de ~'esponsabilidade aos
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Prezidentes de provincia, e aos ministros das Relações
quando não houver parte q-qeixoza. (L. 18 Selo 1828
art. 2) .

§ 5. Intervir na acuzação de lodos os crimes pe
rante o Supremo TAbunal de Justiça, ainda havendo
parle acuzadora. (L. til. art. 30)

CAPITULO VI.

Da oo.t:Iê\petenoia adl:n.i.nistrativa.

SECÇÃO r.

DA PE AS DI ·CIPLINARES.

Art. 298. As autoridades criminaes são compe
tentes para impôr aos seu subalternos as seguintes
penas disciplinares:

1. o Adverlericia ;
2. o Su pensào do oficio;
3. 0 Prizão. (C pr. arLs. 212, 339; ·R. 2 Oul. 1850

art. 50; D. 7 Mar. 18~5)

§ 1. Ao ~uiz de Direito compele em correição
impôr tambem a pena de multa até 100 ao empre
gados sujeiLos á correição. (O. 2 Oul. 1851 art. 50 § 2)

§ :.. Aos Juizes superiore cabe nos cazos dezig
nado' impôr as multas .e tatuídas para as faltas e
omissões e~pecificadas. (L. S Dez. 184.1 art. 1L2; R.
31 Jan. 18!1~; ·L. 20 Set. 1871 art.29 e 14; R. 22

ovo 187'1, etc.)
.il..·t. ~99. A advertencia póde ser simple, ou

com comminação de outra pena, e censura e faz-se
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em particular, nos autos, ou em audiencia. (R. '20ut.
1851 art. ~O I§ 1)

i\.,·t. 300. A pena de suspensão s6 p6de er
imposta ás autoridades criminaes sujeitas á correição
e no acto desta, e não terá efeilQ sem aprovação do
Governo na côrte, e dos Prezidentes nas provincia,
(R. cito art. 51)

§ t. Tem porém immediato efeito quando impo
tas aos oficiaes dos juizos, e escrivães em qualquer
circunstancia, (C. pr. art. 212; D. 7 1\'1«1'. 1855)

§ 2. Não excederá o prazo de dous mezes. (D. 2
Out. 1851 art. 50 § 3; D. 7 Mar. 1855)

§ 3. EUa importa a cessação de todos os venci
mentos do emprego, (R. 2 Out. 1851 art. 50)

i\.I't. 30.1.. A pena de prizão não p6de exceder
de cinco dias, e é dllcretada contra os oficiaes subal
ternos dos diversos juizes e tribunaes. (C. pr. arL
212 ~ 1)

i\.rt. 30~~ As penas disciplinares serão impostas
pela autoridade perante quem servem os subalternos
pela verdade sabida e sem f6rma de processo. (C. pr.
a!ts. 212 § 1,' 339)

§ 1. Dellas não haverá recurso, ficando ao su
balternos ofendidos o direito de vindicarem a injuria
pelos meios ordinarios. (e. pr. arts. 212 § 2, 339)

§ 2. Não se imporão penas disciplinares, quando
houver pena especial para a omissão, que se tiver de
punir (R. 2 Out. 1851 art. 53)
, i\."t. 303. Na impoziçãO das penas disciplinares
observará a autoridade superior as seguintes regras:

§ 1. Não poderá deixar de terminar a responsabi
lidade, e instaurar o processo respetivo, si para isso fór
competente, nos crimes de prevaricação, peita, suborno,
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concussão, peculato, excess?, ou abuzo de autoridade,
ou influencia do emprego. (R. cito art. 5. § 1)

§ 2. Poderá em vez de responsabilidade impôr só
mente as penas disciplinares. conforme a gravidade do
cazo, nas omissões criminozas previstas, pelo Codigo cri
minal, quando dessas omissões se não seguir provavel
mente prejuizo publico, ou particular. (R. cit. art. 54.
§ 2; C. pr. art. 339)

§ '3. Os J,uizes de Direito ~m correição imporão ás
autoridades sl,ljeitas á mesma correição as pena de
multa até 100 , e de su pensã~ ate dous mezes, con
forme a gl'avidade do cazo, precedendo commina,ção.
(R. cit. art. 54. § 3)

§ 4. Nu su:;pensão dos Escrivães as autoridades cri
minae no cazos ordinarios tambem farão preceder Ta
comminaçã.o d lla. (D. 7 Mar. 1855)

.I't. 3D•. A multas. imposta como penas disci-.
plinarem de;rem ter aplicação a bem do cofres muni
cipae. (A. 23 Jan. 1854; C. pr. art. 326)

SECÇÃO II.

DA REPREZE:\,TAÇÃO SOBRE DUV!UAS E Oi\U ÃO NA LEIS

CRli\ll AES.

_"-I't. 30li. Todas as autoridades Cl'lmlnaeS ,são
obrigadas a dar parte ao Supremo Tribunal de Justiça
das duvidas e omissões, que encontrarem na legislação
crimipal. (C. pr. art. 5:1)

&.I't. 30G. OS Juizes de Direito, Juizes substitutos
Juizes municipaes, Xefes de Policia, Delegados, e Sub
delegados levarão ao conhecimento dos Prezidentes de
provincia (sem prej uizo da dispozição antecedente) todo
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os obstaculos, lacunas, e duvidas, que encontrarem na
execução das leis e regulamentos criminaes, e isto farão
por meio de reprezentações, nas quaes exporão os cazos
ocorrentes com todas as circunst:lOcias, que os revestirem,
e todas as razões, que se lhe oferecerem. (R. 31 Jan. 1842
art. 495; A. 7 Fev. 1856)

§ 1. Os mesmos Prezidentes ouvirão sobre estas re
prezentações aquellas autoridades criminaes e policiaes
da provincia, que tiverem em maior conceito pelas suas
letras, pratica, inteligencia, as qua.,.;s declararão, si teem
encontrado as mesmas lacunas, obstaculos, e duvidas, e
a maneira por que teem procedido em cazos similhantes.
(R. cit. art. lt96)

§ 2. Si houver Relação na provincia será tambem
ouvido o seu Prezidente. (R. ciL art. 496)

§ 3. Preparadas assim as ditas reprezentações, serão
remetidas pelos Prezidentes de provincia ao Ministro da
Justiça com as reflexões e observações, que julgarem
conveniente adicionar-lhes. (R. cit. art. 497)

§ 4. Si as referidas reprezentações e duvidas pare
cerem fundadas e procedentes, o Ministro da Justiça lhes
fará juntar todos os papeis, que possam existir na respe
tiva secretaria sobre o ~esmo assunto, e aquelles que
com elle tiverem relação, e sujeitará tudo ao exame da
respetiva secção do Conselho de Estado. (R. ciL art. 498)

§ 5. Não devem as autoridades criminaes deixar de
decidir os cazos ocorrentes para sujeitaI-os como duvida
á decizão do Governo. (1\. 7 Fev. 1856 § 2)

§ 6. Quando as autoridades criminaes houverem de'
faZler. consultas na forma sobredita, nunca o farão em
referencia a cazos pendentes de sua jurisdição, mas sim'
em relação aos cazos havidos, em cuja decizão ocorrerem
duvidas e obstaculos, ou notarem-se lacunas. (A. cil. § 3). .
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§ 7. Si porém houverem consultas em cazos pen
dentes de decizão, os Prezidentes de provincia devolverão
á autoridade consultante as reprezentações e oficios res
petivos para que ella julgue conforme a lei. (A. ci.t. § 4)

A.."t. ao,. Pelas precedentes dispozições não fica
prejudicada a faculdade, que exercem os Prezidentes de
provincia, de dar ás autoridades policiaes e criminaes
aquelles esclarecimentos, que são indispensaveis para o
bom e regular andamento dos negoc:ios. (R. 31 Jan. 1842
art. 499)

CAPITULO VII.

Do oonftito de jurisdiÇão.

SECÇÃO I.

DO CONFLITO DE JURIS~IÇÃO EM GERAL.

A.."t. aos. Ha conflito de jurisdição,. quer as au
tm'idades contendam pela competencia sobre' o facto,
quer julguem-se incompetentes para pronunciar sobre
elle, declinando reciprocamente o conhecimento da cauza.
(A. 12 Ag. 1859)

§ 1. A decizão do conflito entre as autoridades ju
diciaes criminaes e entre e tas e outras quaesquer au
toridades judiciarias, cabe á Relação do districto. (L.
20 Out. 1820 ar!.. 24 § 12; L. 22 Sel. 1828 art. 2 § 6;
L. 4 Out. H~34 art. 5 § 11; R. 3 Jan. 1833 arl. 9
§ 9; D. 2 Mai. 1874 ad. 10 § 2)

§ 2. Do conUito de j ul'isdição com as Relações pro
vinciaes decide o supremo Tribunal de Justiça. (L. 2
Set. 1828 art. 5 § 3)
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§ 3. Sendo O conflito entre autoridades judiciarias
e autoridades administrativas, compete ao Imperador di
cidi~, ouvindo o CO.l1selho de Estado.' (L. 23 Nov. 1841
art. 7 § 4) (l 1

( ,

, , SECÇÃO II.

DO CONFLITO DE JUR;IsrnçÃo DAS AUTORIDADES DE PRIIIIElLRA,

INSTANCIA.

AI't. 399. Suscitado o conflito, cuja competencia
cabe á Relação, será. levado ao tribunal:

1.o Pelo Go verno imperial;
2. ~ PelosPrezidentes de provincia;
3.° Pelas Camaras municipaes;
4.° Pelas autoridades compe~idoras;

5. o Por qualquer parte interessada. (R. 3 Jan. 1833
art. 60; D. 2 Mai. 187~ art. 131)

§ 1. O cazo será exposto em parte por escrito acom
panhado dos dOCl:lÍÍlentos rlecessarios. (R. cito art.. 61;
D. cito art. 132) . .

§ 2. Nas provincias, onde não houver Relação, o
Prezidente da provincia rezolverá temporariamente o con
flito, e o submeterá immediatamente ao conhecimento
do referido tribunal. (L. 4 Out. 1834 art. 5 § 11; A,
12 Ag. 1859) .

§ 3. Os Prezidentes das Relações não podem deixar
de submeter o conflito ao conhecimento do tribunal a
pretexto de estar rezol.vida ou julgada a questão. (A.
12 Fev .. 1866)

AI't. 3:10. Recebidos os papeis relativos aocon
flito, o Secretario os aprezentará na primeira conferencia
e o Prezidenle da Relação o distribuirá por seu des-
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paxo ao juiz, a quem competir. (R. 3 Jan. -1833 arts.
55, 61)

§ 1. E te mandará ouvir o Procurador da corôa e
soberania nacional. (R. cito art. 61; D. 2 Mai. 1874
art. 133)

§ 2. Com a resposta deste serão os autos exami
nados pelo jui.z relator, que os aprezentará em meza com
o ~elatorio escrito do feito, e o passará ao juiz, que
immediatamente se lhe seguir. (11. cito arts. 29, 55,
60; L. 20 Set. .1871 art. 27 § 4; D. ciL art. 133)

§ 3. Este examinará o feito, e pondo uma simples
declaração de o ter visto, o passarú ao juiz immediato
o qual examinando da mesma fórma o feito, e pondo
a declaração de visto, o aprezentará em meza no dia,
que o Prezidente dezignar. (R. cil. arts: 29, 30, 55,
60; L. '20 Set. 1871 art. 27 § 4; D. ciL art. 133) .

§ i. En Lão será julgado o conai to pelos tres juizes
que viram o feito, lançando; e a sentença, que deverá
conter explicitamente a decizão e os seus fundamentos.
(R. cil. art. 61; L. 20 Set. 1871 art. 27 § 4; D. ciL
art. 133)

SECÇÃO III.

DO CO;olFLITO DE JURISDIÇÃO COi\I AS RELAÇÕES.

E"t. 3:.1.1. No cazo de conflito de jurisdiçãO ou
questão de competencia das Relações entre si ou com
qualquer outra autoriuade, a autoridades competidora
darão immediatamente ao Supremo Tribunal de Justiça
uma parte por escrito acompanhada dos documentos
necessarios. (L. 18 Selo 1828 art.· 34)

§ 1. O tribu nal julgará qualq uer destes cazos pela
16
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fórma estabelecida para a concessão ou denegaç&o das
revistas, ouvindo porém o Procurador da cúrôa e sobe·
rania nacional. (L. cit. art. 35)

§ 2. A sentença será lançada, contendo explicita
mente a decizão e os seus fundamentos. (L. cit. art. 35)

CAPITULO VIII.

Da estatística.

SECÇÃO I.

DO E CARGO DA ESTATISTICA.

Art. 3.2. Incumbe ás autoridades cnmmaes or
ganizar os mapas necessarios para a estatistica policial,
criminal, e penitenciaria. (D. 30 Dez. 1865)

§ 1. Na primeira ocazião em que o réo compa
recer perante a autoridade criminal lhe se~á per
guntado:

Seu nome;
Filiacão;.
Idade;
Profissão;
Nacionalidade;
Lugar do nascimento;
Si sabe ler e escrever. (R. 31 lan. 1842 art. 171)
§ 2. Oas perguntas e respostas lavrar-se-á um auto

separado com a denominação de auto de qualificação.
(R. ciL art. 171) .

SECÇÃO II.

DA ESTATlSTlCA POUCJAL.

Art. 3:l3. A estatistica policial comprehenderá:
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1. o Os crimes commetidos, .processados ou não,
sejam conhecidos ou desconhecidos os' réos;

2,0 As detenções ou prizões preventivas; .
3,· As fianças;
4, o Os habeas-corpus;
5. o As pronuncias ou não. pronuncias;
6. o Os acidentes e factos notaveis ;
7, o O movimento de estrangeiros, que entram e

saem do Imperio;
8 .. Os termos de bem-viver. (D. 30 Dez. 1865 art. 4)
§ 1. Os mapas parciaes, que importam á estatis

tica poli~ial, serão organizados e remetidos aos Xefes
de Policia pelos empregados seguintes, a saber:

1.' Pelos Juizes municipaes, Delegados e Subde
legados 1e Policia os mapas parciaes, a que se referem
os numero 1 até 8 deste artigo;

2. o Pelos Secretarias das Relações e do Supremo
Tribunal de Justiça, e pelos Escrivães dos Juizes de
Direito os mapas parciaes, a que se referem os numeras
3, 4. e 5 do mesmo artigo;

3. o Pelo Juizes de Paz os mapas parciaes relativos
aos corpos de delito e termos de bem-viver. (D. cito
art. 5)

§ 4. O mapa dos acidentes e factos notaveis será
acompanhado de mapas especiaes relativos aos suicidios'
e acidentes das estradas de ferro, minas, e oficinas
industriaes. (D. cil. art. 6)

§ 5. Assim tambem a respeito dos suicidios o mapa
especial declarará não só o seu numero, e os meios
por que foram praticados, mas tambem as cauzas, que
os determinaram. (D. cit. art. 6)

§ 6. A respeito dos acidentes das estradas de ferro,
minas, e oficinas industriaes o mapa especial declarará
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o numero, a natureza, e efeitos dos acidentes, .aSSIm
como o numero das vitimas. (D. cito art. 6)

AI't. 31i1. A formação dos mapas geraes da esta
tistica policIal incumbe aos Xefe's de Policia na côrte
e nas provincias. (D. cit. art. 7)

SECÇÃO III.

DA ESTATISTICA CRDIl:\'.\Ir.

AI't, 3.1õ. A estatística criminal compL'ehende :
1. o Os julgamentos da competencia policial;
2. 0 Julgamento dos crime' de responsabilidade;
3. o Julgamento dos crimes especiaes da lei de 2 de

Julho de 1850;
4." Julgamento do Juri;
5. 0 As apelações;
6. o As revistas;
7. o As execuções criminaes. (D 30 Dez. 1865 art. 9)
AI't. 3.10. Os mapas geraes da estatística criminal

em relação á côrte compete á S,ecretaria da Justiça, e em
relação ás provincias aos Prezidentes dellas. (D. cit. art. 10)

AI-t. 3:8.'. Serão remetidos:LQ Govemo na côrte, e
aos Prezidentes nas provincias:

'1. 0 Pelos Juizes de Paz, Juizes municipaes, Juizes
de Direito das comarcas especiaes os mapas parciae
do numero 1 do artigo 304; (O. cito art. 11; L. 20

I

Set. 1871 arts. 2, 3 e 4)
2. o Pelos Juizes· de Direito os mapas parciaes de.

que tratam os numeras 3, 4 e 5 do mesmo artigo; (D.
·it. art. 11 § 2)

3,0 Pelos Prezidentes das Relações os mapas parciaes,
de que tratam os numeras '2 e 5; (O. cit. art. 10 § 3)

4. 0 Pelo Prezidente do Supremo Tribunal de Justiça
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os mapas parciaes, de que tratam os numeras 2 e 6;
(D. cit. art. 11 § 4)

5.0 Pelos Juizes das execuções os mapas parciaes,
~e que trata o numero 7. (D. cit. art. ti § 5)

AI't. 3:1.8. Os· mapas, de que tratam os numeras
4 e 5 do mencionado artigo 304, serão acompanhados:

~ 1. De um relataria feito pelo prezidente do Juri,
contendo:

1. o O juizo motivado ácerca de cada uma das d'3
cizões do mesmo Juri ;

2. o A indicacão motivada das cauzas, a que atri
buir a frequencia dos crimes, ou de uma ou outra
especie dos mesmos;

3. 0 A indicação motivada dos defeitos e lacunas
que tiver encontrado nas lei e regulamentos. (R. 31
Jan. 1842 art. 180; D. 3D Dez. 1865 art. 12)

§ 2. De um mapa dos Jurados qualificados em
cada termo. (D. cito art. 12 § 2)

§ 0. Oe um mapa d .monstratlvo dos motivos, ou
paixões, que principalmente, e com mais frequencia
cauzam os crimes contra as pe soas, conforme o se
guinte modelo:

~-' CRIMES. MOTIVO ~
d

UJ ......
~

Q) :;:;
d lO S uio· .~ o' o1:1 d ~
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;:j Ó S> o ::! o r.(l
1:1l ::! -o rn

::! d o o· o ..... o
o ...... o rn rn.... rn Q) ;... rn ....
o Q) d :n o d Q)

I~
N ~ rn S > >
~ ~

...... Q) ......
o Çl ~ Çl Çl

(D. cito art. 12 § 3)
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§ 4. De uma informação, declarando quantas
sessões houver em cada termo, quaes as razões por
que não houve sessão ou sessões em algum, ou alguns
delles. (D. cito art. 12 § 3)

§ 5. O numero de crimes contra as pessoas, que
deve servir de baze ao mapa supra, será o dos cri
mes constantes dos mapas relativos aos julgamentos do
Juri, e ás apelaçõ s, de que tratam os numeros l~ e 5
do artigo 304.' (O. cito art. 12 ~ 2)

~ 6. Este mapa especial será feito pelo Juiz de
Direito, tendo em vista a ob~ervação do processo, e as
impressões do, debates. (D. cito art. 12 § 2)

§ 7. Nos diversos motivos serão comprehendidos
os motivos ignorados. (D. cil. art. 12 § 2)

SECÇÃO IV.

DA ESTATISTICA P ENITEN CIARIA.

A..·t. 3:1.9. A estatistica penitenciaria compre
bende:

1.0 O movimento dos galés;
2.· O movimento dos condenados a prizão com

trabalho;
3.° O movimento dos condenados a prizão SIm

ples. (D. cil. art. i 9)
§ 1. A formação de. ta estatistica incumbe aos

Xefes de Policia, que exigirão os mapas parciaes res
petivos dos juizes das execuções, dos Delegados de
Policia, dos directores ou administradores dos diversos
estabelecimentos ou cazas de prizão. (D. cito art. 20)

§ 2. Os mapas parciaes desta estatistica serão
acompanhados de uma informação relativa ao numero,
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capacidade, regimen, e estado das prizões existentes
em cada termo. (D. ciL art. 21)

SECÇÃO V.

DA FORl\1AÇÃO DOS MAPAS GERAES.

1l..·t. 3~O. Até o fim do mez de Junho de cada
anno serão remetidos todos os mapas parciaes referi
dos nas secções antecedentes. (D. 30 Dez. 1865 art. 22)

§ 1. Os Xefes de Policia, os Prezidentes das pro
vincias, e o Director geral da Secretaria da Justiça
reduzirão a mapas geraes os mapas parciaes recebidos..
(D. cit. art. 23)

§ 2. Os mapas geraes serij,o acompanhados de um
relatorio especial, em o qual os Xefes de Policia, os
Prezidentes das provincias e o Diretor geral da Se
cretaria da Justica, comparando e apFec.iando as ci
fras constantes dos mesmos mapas, farão as conside
rações, que julgarem convenientes a respeito do estado
moral da população e administração da justiça crimi
nal. (D. cito art. 25)

§ 3. Os mapas geraes virão acompanhados dos
mapas parciaes respetivos. (D. cit. art. 25)

§ 4. Os mapas gera8s serão remetidos ao Governo
até o fim de Dezembro de cada anno. (D. cit art. 24)

1l..·t. 3~:l. Pelo Ministerio da Justiça. serão re
metidos á Oiretoria geral da E tatistica os mapas, que
as autoridades criminaes são obrigadas a organizar e
remeter. (R. 14 Jan. 1871 art. 10)

§ 1. Os Prezidentes das provincias remeterão tam
bem os mapas, que as mesmas autoridades crimlnaes
devem organizar, 'e remeter-lhes. (R. cito art. 11)
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§ 2. Estas mesmas au toridades deverão remeter
copia dos mapas e relatorios, que em virtude da lei,
organizarem sobre factos do dorilÍnio da estatiHtica,
na côrte diretamente á Diretoria geral da estatistica,
e nas provincias por intermedio dos respetivos Prezi
dentes. (R. cito art. 12)

AI't. 3~2. A estatistica judiciaria s6mente deve
conter os crimes commetidos no anno respetivo. (D. 30
Dez, 1865 art. 25)

§ 1. Si forem julgados em um anno crimes com
metidos nos annos anteriores, serão comprehendidos
em mapas especiaes su pletorios da estatistica desses
annos anteriores, sendo um mapa supletorio para cada
anno anterior.(D. cito art. 25; R. 31 Jan. 1842 art. 183)

§ 2. A' vista dos mapas geraes será organizada a
estatisti~a policial e judiciaria; que deve ser aprezen
tada impressa ao corpo legislativo no principio da ses
são annual, e remetida a todos os juizes e tribunaes.
(D. cito art. 27; R. 31 Jan. 1842 art. 102 fine)

SECÇÃO VI.

DAS PENAS OMISSÕES NOS ENCARGOS DA ESTATISTICA •.

Art. 3~3. As autoridades criminaes e funciona
rios auxiliares, pelo que respeita á estaiistica policial,
criminal, e penitenciaria, são dezobrigados da re
messa de quaesquer outros mapas além dos exigidos
nas precedentes dispozições. (D: 30 Dez 1865 art. 28)

§ 1. A autoridade criminal, ou funcionario au
xiliar que for omisso na remessa dos referidos mapas
fica sujeito á suspensão e responsabilidade, incorrendo
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além disso em multa de 10~ a 30~. (D. cit. art. 29 i

R. 31 Jan. 184.2 arts. 173 a t77 )
§ 2. Os prezidentes do Juri, no cazo de não en

viarem os mapas dos crimes. julgados por esse tribunal,
incorrerão na multa de 30~ a 90~. (R. cit. art. 179)

AI't, 3~1j,. As multas serão impostas:
§ 1. Pela Relação aos Juizes de Direito. (R. 31

Jan. 184.2 ad. 179)
§ 2. Pelos Xefes de Policia aos Juizes de Paz,

Juizes municipae , Delegado e Subdelegados de Policia.
(R. cit. arts. 173, 17.4, 175)

§ 3. Para impÓr-se a pena de multa, será ouvida
previamente a autoridade infratora ou omissa. (R. cito
arts. 173, 17H)

§ 4. A autoridade criminal, que houver organi
zado o proces o, em que faltar o auto de qualificação,
será multada na quantia de 20:jiJ a 60~ pela autori
dade ou tribunal superior, que lomar conhecimento
do processo por meio de recurso, ou apelação. (R. 31
Jan. 184.2 art. 172)

CAPITULO IX.

Das suspeições e recuzações.

SECÇÃO I.

DOS MOTIVOS DE SUSPEIÇÃO.

AI,t. 32õ. A suspeição inhibe o juiz de conhecer
da cauza, e funda-se na razão geral do peijo, que a
lei prezume. (A. 28 Mar. 1838 iA. 29 Selo 184.5)

§ 1. Os juizes podem ser recuzados, quando fo
rem:
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1. o Inimigos capitaes;
2. o Intimos amigos;
3.° Parentes .consanguineos ou afins até o segundo

gráo de alguma das parte~ por Direito canonico;
4. o Seus amos, senhores, tutores, ou curadores;
5. 0 COJ.ltendores em demanda com alguma das

partes;
6. o Interessados particularmente, na decizão da

cauza. (C. pr. art. 61; R. 31 Jan. U>42 art. 247;
Ord. l. 3. tiL 58 § 9; D.2 Mai. 1874 arts. 135, 136)

§ 2. Verificado qualquer dos sobreditos motivos,
é o juiz obrigado a dar-se de suspeito, ainda quando
não seja recuza~o, e não o fazendo fica sujeito á
açãb criminal. (C. pr. art. 61; C. crim. art. 163; D.
cito art. 137)

§ 3. Não pôde o juiz conhecer de cauza ante
riormente julgada por pae, filho, irmão, cunhado, du
rante o cunhadio, tio, sobrinho, nem julgar conjun
tamente com o juiz nestes gráos de parentesco. (D.
23 JuI. 1698; A. 21 Ag. 1749; C. pr. art. 277; A.
29 Selo 1845; A. 26 Abr. 1849; A. 16 Out. 1857;
A. 20 Set. 1860;. A. 13 Ag. 1862)

§ 4. E' suspeito o juiz quando o advogado da
parte está para com elle dentl'O dos gráos de paren
tesco, em que dá-se a suspeiçãO para com a mesma
parte. (Ord. 1. 1 til. 48 § 29; A. 7 Nov. 1861)

1l.I't. a~G. Perante o Juri não se porá suspeição,
mas os JUI'ados se darão de suspeitos pelas cauzas
legaes apontadas, que suspeitam os demais juizes. (C.
pr. art. 330) I

§ 1. São tambem suspeitos e não podem fazer
parte do conselho de julgamento os Jurados:

1.o Que antes do sorteio para com pôr o conselho
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de julgação já estiverem notificados para depôr como
testimunhas; (A. 20 Abr. 1843)

2. o Que antes do mesmo sorteio estiverem aponta
dos no rol das testimunhas por alguma das partes;
(A.. cit.)

3. 0 Que tiverem feito parte do primeiro conselho
de julgamento, quer quando a Relação manda sub
meter o processo a nova decizão, quer quando o réo
prote-;ta por novo julgamento. (L. 3 Dez. 1841 art. 81;
R. 31 Jan. 1842 arts. 457 463)

S 2. O Juiz, prezidente do Juri, que apeluu da de
cizão absolutoria, não prezide o novo julg~mento, quando
seja a apelação julgada proeedente. (L. ciL art. 81;
R. ciL arts. 4.57, 463)

§ 3. São inbibidos de servir no mesmo conselho
de julgação ascendentes e seus descendentes; sogro e
genro; irmão e cunhado, durante o cunhadio. (C. pr.
art. 277)

§ 4. Destes o primeiro que tiver ahido á sorte, fi
cará no conselho. (C. pr. art. 277)

;\I·t. 32;. Os juize uão podem ser dados de
suspeitos nos cazos:

1.0 De formação da culpa.
2. o De dezobediencia. (C. pr. art. 66; n. 31 Jan.

1842 art. 21l8)
AI,t. 32S. Quando qualqueLo Juiz ou autoridade

criminal se houver de declarar suspeita, o fará por es
Cloito, manifestando ~ motivo, e firmando com juramento;
e immediatamente fará passar o procRsso, a quem com
petir o seu conhecimento com citação das partes. (R.
cito art. 249)

§ 1. Quando o juiz for sorteado para julgar como
membro de qualquer tribunal, declarará verbalmente a
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sua suspmçao para ser outro juiz sorteado. (D. 2 Mai.
1874 art. 138 § 2)

§ 2. Não devem os juizes dar-se de suspeitos, só
porque as partes o exigem. (A. 23 Jun. 1834)

§ 3, O impedimento da suspeiçao é sómente pro
prio da pessoa elo juiz, e não do cargo. (A. 28 Mar.
1838)

§ 4. Em materia criminal não podem as partes por
tranzação ou acôrdó admitir juiz suspeito na catlza. (A..
13 Jul. 1843; A. 10 Jan. 1~45; A. 21 Nov. 18M)

§ 5. Todo o processo feito perante juiz, que fór
julgado suspeito é nuDo; mas póde reproduzir-se a ação.
(C. pr. art. 71)

§ 6. O juiz, que não se reconheceu suspeito, e de
pois é por tal julgado, fica obt'igado a satisfazer á parte
recuzante as custas do processo. (C. pr. art. 71)

SECÇÃO II.

MODO DE OPOR A SUSPEIÇÃO NA PRIlImlRA INSTANCIA.

AI't. a~9. Quando alguma das partes pretender
recuzar o juiz, deverá dec1arar-lb'o em audiencia por
escrito por ella assinado, ou por seu procurador. (R.
31 Jan. 1842 art. 250; D. 25 Nov. 1850 art. 81; D.
2 ~lai. 1874 art. 149)

§ 1. As razões da recuzação serão deduzidas por ar
tigos assinados por advoga.do, annexa.ndo-se logo o rol
das testimunhas (que não poderão ser acrescentadas, mu
dadas, ou substituidas por outras), todos os documentos
que tiver, e o conhecimento do depozito da caução res~

petiva. (It. cito art. 250)
§ 2, Para se opôr suspeição por procuração cumpre,
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que esta tenha poderes espeClaes. (C. 39 § 7 Dig. de
procur. )

§ 3. A caução é:
1. o Para os Subdelegados e Delegados de Policia e

Juizes de Paz da quantia de 12~;

2. o Para os Juizes municipaes e Juizes substitutos
de 16~;

3. 0 Para o Juizes de Direito e Xefes de Policia de
32\1l. (L. 3 Dez 1841 art. 91; R. ciL. art. 250; L.
20 Set. 1871 art. 2 § 1)

§ 4. Aprezentados os artigos pelu maneira dita, o juiz
recuzado, suspendendo o processo da cauza, si reconhecer
a suspeição, mandará juntar os artigos aos autos, ·por
seu despaxo se lançará de suspeito, e fará remeter o
proces o ao juiz, que deve substituil-o. (R. cito art. 251)

§ G. Si não se reconhecer suspeito, poderá continuar
no processo, como si lhe não fora posta suspeição, e
remeterá o ditos artigos ao juiz, a quem competir to
mar conhecimento delI e, com a sua resposta, ou cir
cunstanciuda informação, que dará dentro de tres dias,
con tados daque1le em que o mesmos artigos forem ofe
recidos. (R. ciL a1't. :.51)

§ 6. O juiz da suspeição, sem demora é! .sinará
termo dia, e hora para o recuzante aprez ntaI a suas
testim unhas, não passando de 5 dias. (R. ciL art. 2~2)

§ 7. Produzidas estas, lhe assinará mai 2i hora
para alegar o mais que lhe convier, e decidirá dafi
nitivamente, comprcbendendo na sentença, quando fór
contrarie ao recuzan te, a perda' da re5petiva caução. (R.
cil. art. 252)

§ 8. Quando se tratar de suspeição posta ao Juiz de
Direito, u dilação das provas será de 10 dia e o juiz
conhecedor della condemnará a parte suspeitante nas

..
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custas em tresdobro, si não fôI' legitima a suspeição;
podendo impôr a multa de 30:tP a 100:tP á mesma parte,
si esta com má fé e calumniosamente propuzer a sus
peição. (D. 25 Nov. 1850 arts. 87, 94; D. 2 Mai. 1874
art. 149;

§ 9. Decidida a suspeição, não haverá recurso; e
no cazo de não proceder a mesma suspeiçãO, prose
guirá a cauza perante o juiz suspeitado. (D. 25 Nov.
1850 art. 89),

§ 10. Quando a suspeição fór declarada legitima
e procedente o juiz recuzado pagará as custas. (D. cito
art. 90)

, § 11; No cazo de proceder a recuzação, ou porque
haja sido recon.hecida, Oll porque a sentença a tenha jul
gado procedente, si o recuzado fôr o Juiz de Paz, ou
Delegado, ou Subdelegado de Policia, ou Juiz municipal
ou Juiz substituto, será substituido pelo seu 'suplente, e
este pelo seu immediato; e si fôr Juiz de Direito pelo
Juiz municipal ou Juiz substituto; e si fôr o Xefe de
Policia pelo substituto nomeado pelo Governo na côrte,
e pelos Prezidentes nas provincias. (R. 31 Jan. 1842
art. 253; L. 20 Set. 1871 art. 1 § 6)

§ 12. Quando a parte contraria reconhecer a jus
tiça da suspeição, poderá a requerimento seu, lança
do nos autos, suspender-se o processo, até que se
ultime o conhecimento da me ma su speição. (R. ciL
art. 254)

§ 13'. Embora seja manifestado o cazo de suspei
ção do juiz, cumpre ao Escrivão do feito fazer os
autos concluzos ao mesmo juiz, ao qual cabe então
dar-se de suspeito, si o julgar de direito. (A. 13
Jun. 1862)

A.'t. 330, As suspeições serão decididas:
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1. o Pelos juizes de Direito, sendo postas aos Juizes
de Paz, Juizes substitutos, Juizes municipaes, Juizes
snplent~s destes, Xefes de Policia, Delegados, Subde
legados; (L. 3 Dez. 1841 arte 25 § 2; R. 31 Jan.
1842 art. 200 § 3; L. 20 Selo 1871 art. 7 § 2; D.
22 Nov. 1F71 arts. 13 § 7, 14 § 2)

2. o Pelo Juiz de Direito da comarca mais vizinha
do termo, em que se arguir a suspeição, sendo postas
aos Juizes de Djreito das comarcas geraes; (L. 20 Set.
1871 arte 11 § 2; D. 22 Nov. 1871 arte 14 § 2)

3. o Pelo Prezidente da Relação nas comarcas espe
ciaes, e pelo Juiz de Direito da comarca mais vizi
nha na ordem dezignada nas I)omarcas geraes, sendo
postas ao prezidente do tribunal do Juri. (D. 22 Nov.
1871 art. 27)

§ i. Uma tabela, organizada pelos Prezidentes
de provincia, fixará a proximidade com individuação
dos seus· termos em relação ás outras, por onde se re
gulará a compe.tencia dos respetivos Juizes de Direito
para o julgamento das suspeições, que lhes forem
postas. (L. 20 Sel. 1871 arl. 11 § 2; D. 22 Nov.
1871 arl. 14 § 2)

§ 2. A suspeição posta ao prezidente do tribunal
do Juri, si não fôr reconhecida pelo recuzado, não
suspenderá o julgamento. (D. 22 Nov. 1871 arte 27)

e3. Quando ha motivo de suspeição da parte dos
Jurados, dfirem estes jurar ante o tribunal nas mãos
do juiz prezidente do mesmo, a quem compete deci
dir, si o motivo alegado é atendivel, ou si é algum
dos cazos de parentesco ex pre~sos na lei. (C. pr. arts.
270, 284; A. 26 Fev. 1836; A. '26 Abl'. 1849)

§ 4. Além nas recuzações motivadas cabe a cada
uma das partes o direito de recuzar até 12 Jurados
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sem declaração do motivo. (C. pr. art. 275; R. 31
Jan. 1842 art. 357)

SECÇÃO III.

TEMPO DE OPOR A SUSPEIÇÃO NAS RELAÇÕES E DA CAUÇÃO .

.il.1I·t. 33i. Ao Dezembargador póde opôr-se sus
peição:

1. o Ou. quando tem de ser sorteado para julgar
algum feito;

2. 0 Ou quando tem de processar, relatar, ou
rever qualquer processo. (D. 23 Nov. 1844 art. 1;
D. 2 Mai. 1874 arts. 139 e seg.)

f·t. 33~. Para se opôr suspeição nas supra
ditas hipotezes será depozitada a caução de 21
(Ord.' 1. 3 tit. 22 pr.; Alv. 16 Set. 1814)

SECÇÃO IV.

MODO DE OPOR E JULGAR A SUSPEIÇÃO NAS RELAÇÔES NOS

CAZOS DE SORTEIO.

Aa·t. 333. Quando alguma parte, ao tempo que
algum feíLo se houver de dezembargal' em RelaçãO,
tiver suspeição a algum dos Dezembargadores, que
possam ser sorteados para julgar este feilo 1 fará disso
informação ao prezidente por meio de uma petição
assinada por advogado, e in truida com todas as ra
zões e documentos, que tiver paL'a provar a suspei
ção. (O. 23 Nov. 1844 acto 1)

§ L Recebida· a petição, se fixará com anteceden
Cla na porta da Relação um edital declarando o dia, em
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que deve ser proposto O feito para conhecimento das
partes.(D. 23 Nov. 1844)

§ 2. O Prezidente da Relação, apenas lhe seja
aprezentada a petição, fará autoal-a, e no cazo de ser
sorteado o Dezembargador, a que a parte tiver suspei
ção, o mandará immediatamente responder por escrito.
(D. cito art. 2)

§ 3. Si o Dezembargador reconhecer a suspeição
assim o escreverá debaixo de sua assinatura; e neste
cazo o PreziJente sorteará outro em seu lugar para
ser juiz no feitp, que se houver de dezembargar. (D.
cito art. 3)

§ 4. No cazo do Dezembargador não se reconhecer
suspeito, assim o escreverá tambem debaixo da sua as
sinatura, e então o Prezidente sorteará dous Dezem
bargadores, e com elles dezembargará em acto sucessivo
a suspeição, como virem que é direito; e segundo por
ene com os Dezembargadores fór acordado por maior
numero de votos, assim o mandará cumprir. (D. cit.
art. 4)

§ 5. Si o {>rezidente com os dous Dezembarga
dores axar, que a suspeiçãO não procede, na sentença
que assim deve julgar, obrigará o advogado, que tiver
assinado a petição da suspeiçãO, a perder a caução
depozitada. (D. cito art. 6)

§ 6. Em quanto o Prezidente com os dous De
zembargadores estiverem ás vozes sobre a suspeiçãO, o
Dezembargador, a. que fór proposta, se apartará para
outro lugar até sobre olla se tomar concluzão. (D. cito
art. 7)

§ 7. O processo de suspeição concluir-se-á na
mesma sessão, em que a suspeiçãO rÓI' proposta. (D.
cito art. 7)

17
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Art. 33i1. Em qualquer ponto do processo até a
aprezentação do relatorio, e leitura 'do mesmo processo
poderá o réo recuzar dous juizes, e o acuzador um,
sem motivarem a recuzação. (R. 3 Jan. 1833 arl. 23;
D. cit, art. 9)

§ 1. Quando forem dous os réos, cada um recuzará
seu juiz; sendo mais de dous,. concordarão entre si nos
dous, que hãO, de fazer as recuzações, e não concor
dando, decidirá a sorte. (R. cil. art. 24)

§ 2. Quando houver mais de um acuzador, o mesmo
se observará, com a diferença: de que em lugar de dous,
será nomeado um para exercer o direito de recuzação.
(R. ciL arl. 24)

SECÇÃO V.

MODO DE OPOR E JULGAR A SUSPEIÇÃO NAS RELAÇÕES NOS CAZOS

DE SER o DEZEMBARGADOR RELATOR OU REVIZOR DO FEITO.

AI't. 33ã. Os Dezembargadores, que como rela
tores ou revizores dos feitos forem recuzados, e não se
reconhecerem suspeitos, continuarão a oficiar, como si
lhes nãoJora oposta suspeição. (D. 2 Mai. 1874 art. 139)

§ 1. Verificado o cazo deste artigo, o Escrivão não
continuara a escrever no processo sem primeiro declarar
por termo nos autos o reg ueriment. verbal, ou juntar
o escrito sobre a suspeição e a rezolução final do De
zembargador; devendo para' isso cobrar os autos, quando
os não tenha em seu poder. (D. ciL art. L40)

§ 2. Poderá a parte recuzanle, no cazo do não reco
nhecimento da suspeição' pelo juiz, aprezentar ao Prezi
dente do tribunal, por escrito, os motivos, porque pôz
a suspe~~áo e exhibir ao mesmo tempo os documentos
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comprobatorios della, e a certidão do termo mencionado
no paragrafo antecedente. (D. cit. art. 141)

§ 3. O Prezidente. mandará pelo Escrivão autoar a
reprez~ntHção da parte, e ouvir o Dezembargador recu
zado, que responderá no prazo improrogavel de tres dias.
(D. cito art. 142) .

§ 4. Com a resposta do Dezembargador recuzado, o~
sem e11a, quando não fÔr dada no prazo legal, o Pre
zidente ordenará o processo, fazendo auloar pelo Escrivão
as peças instrutivas, e inqui~'jndo as testimunhas apre;
zentadas pelo recuzante. (D. cil. art. 143) ,

§ 5. Preenxidas estas formalidades, o Prezidente le
vará o processo á meza na primeira sessão, e ahi esco
lherá á sorte e publicamente dous adjuntos para com elles

l

decidir, i procede ou não a suspeição. (D. cito art. 144)
§ 6. Emquanto se tratar do processo da suspeição

o juiz recuzado não estará prezente á sessão do tribunal.
(D. cito .arl. 145)

Art. 338. Na sentença, que reconhecer a proce
dencia da suspeição, se declarará a nulidade de todo o
processado perante o DezembaFgador suspeito, e a con
demnação deste ao pagamento das custas do processo á
parte recuzante. (O. ciL a1'1. 146)

§ 1. Será reformado o processo, qlie ~ontiver a nu
lidade mencionada neste artigo; ficando salvo á parte o
direito de requerer, perante o tribunal competente, a
impozição das penas do artigo 163 do Codigo criminal.
(D. cil. ar1. 147)

§ ~. Quando a parte contraria reconhecer il. justiça
da suspeição, poder-se-á, a requerimento seu lançado
nos autos, suspender a continuação do processo, até que
se julgue a suspeição. (D. ciL arl. . t48)
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SECÇÃO VI.

DA SUSPEIÇÃO NO SUPRElI10 TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

AI"t, aa" As pessoas processadas perante o Supre
mo Tribunal de Justiça poderão recuzar dous juízes, e
o acuzador um. (L. 18 Set. 1828 art. 31)

§ 1. Quando forem dous réos, cada um recuzará um
juiz; sendo mais de dous, concordarão entre si nos dous,
que hão de exercer o seu direito, e não concordando,·
decidirá a sorte. (L. cito art. 33)

§ 2. Quando houver mais de um acuzador, se pro·
cederá pela mesma forma, sendo nomeado um para exer
cer o direito de recuzação. (L. cil. art. 33)

CAPITULO X.

Da queixa e denunoia.

AI,t. aas. A queixa compete:
1.0 Ao ofendido, seu pae, ou mãe, tutor ou cura

dor, sendo menor, senhor, ou conjuge;
2.° Ao Promotor publico, ou ao Adjunto deste, ou

a qualquer do povo sendo o ofendido pessoa mize
ravel, que pelas circun&tancias em que se axar, não
possa perseguir o ofensor. (C. pr. arts. 72, 73; L. 20
SeC 1871 art. 15)

AI't. sa9. A. denuncia compete ao Promotor pu
blico, Adjunto deste, e a qualquer do povo:

1.0 Nos crimes que não admitem fiança; (e. pr.
art. 74 § 1)

2.° Nos crimes de peculato, peita, concussão, su-
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boroo, ou qualquer outro de responsabilidade; (C. pr.
art. 74 § 2)

3.· Nos crimes contra o Imperador, Imperatriz, ou
algum dÇls principes ou princezas da família impe
rial, Regente ou Regencia; (e. pr. art. 74 § 3)

4. o Em todos os crime~ publicas; (C. pr. art. 74
§ 4)

5. o Nos crimes de rezistencia ás autoridades e seus
oficiaes no exercicio das suas funções; (C. pr. art. 74-
§ 5)

6.· os crimes em que o deliquente fór prezo
em flagrante delito, não havendo parte que o acuze;
(e. pr. art. 74 § 6)

7.· Nos crimes policiaes; (C. pr. art. 37 § 1)
8.· os crimes de calumnia e injuria éontra o

Imperador, e membros da familia imperial; contra a
Regeocia e cada um de seus membros; contra a
Assembléa geral, e cada uma das camaras legisla
tivas; (C. pr. art. 37 § 1)

9. 0 os crimes de abuzo de liberdade de com
municar o pensamento, dados os cazos dos artigos 90,
99, 119, 242, 244, 277, 278, e 279 do Codigo cri
minaI; (C. crim. art. 312)

lO.· Nos crimes de ferimento com as qualificações
dos artigos 202, 203, e 204 do Codigo criminal:
(e. pr. art. 37 § 1)

11.· No crime de furto de gado vacum e cavalar
nos campos e pastos das fazendas de criação; (L.
1 Set. 1860 art. 1)

12. o Nos crimes de destruição e damnificação de
equedutos e mais obras publicas, a sim como parti
culares franqueadas ao uzo publico; (L. 1 Se!. 1360
art. 2 § 1)
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tencentes á fazenda publica. ou em que ella fór· in
teressada; (L. cit. art. 2· § 2; A. 24 ovo 1852)

14.' os crimes de inj uria e cal umnia não im
pressas, ameaças,' ferimentos, ofensas, ou violencias
qualificadas criminozas por lei contra empregados pu
blicas s6mente em acto de exercicio das suas funções,
quer ó dehquente seja prezo, quer não; (L. cit.
art. 2 § 3)

15.' Nas infrações de posturas. (C. pr. ar1. 205)
!\.llot. a~o. A denuncia compete nos crimes de

responsabilidade dos Ministros de Estado e dos Con
selheiros de Estado:

1.' A qualquer cidadão;
2.' A's commissõe., da Camara dos Deputados. (L.

11 Qut. 1827 arts. 8, 9)
Aa·t. 3 ••. Não se admite queixa nem denuncia:
L' Contra o Imperador, que é sagrado e enviolavel;

(Consl. art. 91)
2.' Contra os membros das camaras legislativas e

das Assembléas provinciaes pelos discursos nellas pro
feridos. (C. pr. aft. 76; L. 12 Ag. 1834 art. 21;
Const. art. '26)

§ 1. Não se admite queixa :
1.' Em crime de adulterio, sinão do marido ou

da mulher, não podendo porém estes mesmos acuzar,
si em qualquer tempo tiverem consentido no adulte
rio; (C. crim. a1't. 252)

'2.' Em crime de furto entre marido e mulher,
ascendentes, e seus descendentes, e afins nos mesmos
grãos. (C. crim. art. 262)

§ 2. Não serão admitidas denuncias:
1: Do pae contra o filho;
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2. o Do marido contra a mulher ou VlCe-versa;
3, o Do irmão contr~ o i!mão;
4. o Do escrflvo contra o senhor;
5 o Do advogado contra o cliente;
6. o Do impubere, mentecapto, ou furiozo;
7.0 Do filho-familias sem autoridade de S\1U pae;

. 8. 0 Do inimigo capital. (e. pr. art. 75)
§ 3. Inimigo capital é:
1.0 Aquelle que com outro teve ou tem cauza

crime ou civel, em que se trate ou mova demanda
sobre todos os bens ou a maior parte delles;

2.0 Aquelle que houver aleijado ou malferido a
outrem, sua mulher, filito, nelQ, ou irmão;

3. o Aquelle que houver feito a outrem, a sua
mulher, filho, neto, .ou irmão algum grande furto,
roubo, ou injuria;

4. o Aquelle que houver commetido adulterio com
.a mulher de outrem l de s~u filho, neto, ou ir,?ão ;

5.0 Aquelle que houver morto a mulher, filho,
neto, ou irmão de outrem. (Ord. 1. 3 til. 56 § 7)

A.·t. a.~. São competentes para receber queixas
ou denuncias:

1. o Os Juizes de Paz; (e. pr. art. 205; L. 20
Set. 1871 art. 2 e1; .n. 22 Nov. 1871 art. ·45 § 2)
. 2.0 Os Subdelegados de Policia; (D. 22 Nov. 1871
arts. 47, 48)

3.0 Os Delegados de 'Policia; (D. Git. arts. 47,
48)

4.° Os Juizes suplentes dos Juizes lllunicipaes; (D.
cit. arts. 47 , 48)

5. o Os Juizes municipaes; (R. 31 Jan. 1842)
6.0 Os Juizes substitutos; (D. 22 Nov. 1871 arts. 3

§ 2, 47, 48)
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7.· Os Juizes de Direito; (L. 3 Dez. 1841 art. 25
§ t; L. 20 Set. 1871 arts. 4, 5, 6)

8: Os Xefes de Policia; (L. 20' Set. 1871 art. 9
§ 1; D. 22 Nov. 1871 arts. 47, 48; R. 31 Jan. 1842 .
art. 262)

9.· As Relações; (C. pr. art. 77· § 2)
lO.· O Supremo Tribunal de Justiça. (e. pr. art. 11

§ 2)
11. 0 As Assembléas provinciaes; (L. 12 Ag. 1834

art. 11 § 7)
12.· Cada uma das Camaras legislativas; (C. pr.

art. 77 § 2)
Art. 3 ..3. A queixa ou denuncia deve conter:
1.. O facto criniinozo com todas as circunstancias;
2.· O valor provavel do damno sofrido; .
3.· O nome do delinquente ou sinaes carateristicos,

si fór desconhecido;
4. o As razões de convicção ou prezunção;
5.° Nomeação de todos os informantes ou testimunhas;
6. o O termo e o lugar, em que foi o crime per..

petrado. (C. pr. art. 79)
Art. 3..... A queixa ou denuncia deve ser assi

nada, e jurada pelo queixozo; si este não souber, ou não
puder 'escrever, a assinará ~a pessoa digna de fé.
(C. pr. art. 78)

§ 1. Sendo a queixa ou d'enuncia sobt'e crime de
responsabilidade, deve conter:

1.· A assinatura do queixozo reconhecida por tabe
lião ou escrivão do juizo, ou por duas testimunhas;

2: Os documentos ou justificação, que façam acre
ditar a existencia do delito, ou uma declaração conclu
dente da impossibilidade de aprezentar alguma destas
provas. (C. pr. art. 152)
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§ 2. Só no prazo de 3 annos póde q~alquer cidadão
queixar-se ou denunciar dos empregados publicas por
crime de responsabilidade, para que ex-officio se proceda'
ou mande proceder contra os mesmos. (C. pr. art. 150)

§ 3. Embora passados os 3 annos não se admita
acuzação particular, todavia si dentro de 8 annos a
autoridade axar provas do crime, deve proceder ou
mandar proceder contra o empregado delinquente. (A.
10 ~fai. 1847)

: .!lll't. 3L1õ, A queixa ou denuncia por crime de
1'e ponsabilidade, p6de ser aprezentada:

1. o A qualquer das camaras legisla tivas j

, 2.° Ao Governo j

3, o Aos Prezidentes de provincia j

4: A's autoridades judiciarias, á quem c.ompetir o
conhecimento do facto. (C. pr. art. 151)

.§ 1. Qualquer das camaras legislativas ou o Governo
ou os Prezidentes de provincia, á quem uma queixa ou
denuncia for aprezentada, depois dos esclarecimentos que
entender nece sarios, si a julgar concludente, a enviarão
ás camaras legislativas ou ao Governo, e este e os Pre
zidentes das provincias á autoridado judiciaria, á quem
competir, para proceder na forma da lei. (C. pr. art. 153)

§ 2. O Governo, e os Prezidentes de provincia,
além disso, darão as providencias. que couberem nas
suas atribuições. (C. pr. art. 153)

§ 3. Si a queixa fór dada pelo Promotor publico ou
pelo Adjunto, nos cazos em que esta lhes compete, não
é necessario o reconhecimento da sua as inatura, nem
juramento especial. (R. 31 Jan. 1842 art. 500 j À. 28
Julho de 1857 ~ L. 20 Set. 1871 art. 15 j D.22 OVo 1871
art. 22)

§ 4. À assinatura do queixozo fica satisfeita pelo ju-
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ramento prestado perante o juiz antes de começar a for
mação da culpa. (A. 9 Abr. 1836)

§ 5. A denuncia queixa, e acuzação poderão ser
feitas por procurador, precedendo licença do juiz, quando
o .autor tiver impedimento, que o prive de comparecer.
(L. 3 Dez. 1841 art. 92)

§ ~. Os juizes devem fazer ao denunciante ou quei
xozo as perguntas, que lhes parecerem nece~saria,s para
descobrir a verdade e inquerir sobre ellas testimunhas,
(e. pr. art. 80)

AI't. a.c. No cazo de flagrante delito, si o réo.
obtiver fiança, a queixa ou denuncia será aprezentada
dentro dos 30 dias da perpetração do delito. (L. 20 Set.
1871 art. 15 § 1; D. 22 Nov. 1871 art. 22)

§ 1. Si o réo estiver prezo, a queixa ou denuncia
será oferecida dentro de 5 diaso (L. cito art. 15 ~ 2 ; D.
cito art. 22)

§ 2. Não estando o réo prezo nem afiançado, o
prazo para q~eixa ou denuncia será igualmente de 5 dias,
contados da data em que o Promotor publico ou Adjunto
deste receber' os esclarecimentos e provas' do crime, ou
em que este se tornar notorio. (L. cito art. 15 § 3; D.
cito art. 22)

§ 3. As autoridades competentes remeterão aos Pro
motores publicos ou seus Adjuntos as provas, que obti
verem sobre a existencia de qualquer delito, afim de que
elles procedam na forma das leis. (L. cit. art. 15
§ 4)

§ 4. Si esgotados os prazos acima declarados, os Pro
motores publicas ou seus Adjuntos não aprezentarem a
queixa ou denuncia, a autoridade formadora da culpa
procederá ex-oflicio, e o Juiz de Direito multará os Pro-

. motores publicas' ou Adjuntos omissos na quantia de 20~
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a 1OO~, si não oferecerem motivos justificados da sua
falta. (L. cito art. 15 § 5)

§ 5. O Promotor publico, a quem o Adjunto deverá
communicar a queixa ou denuncia, que tiver aprezen
tado, poderá adicional-a, como entender mais justo, e
proseguir nos termos da formação da culpa. (L. cit.
art. 15 § 6 j D. cit. art. 23)

§ 6. O aditamento oferecido pelo Promotor publico
será recebido pelo juiz processante, si não houver aca
bado a inquirição das testimunhas do summario. (D. cit.
art. 23) à-

§ 7. Para o Promotor publico ou o Adjunto deste
denunciar, e promover a ação criminal, 'nao depende de
inquerito:

1.0 Quando o réo estiver prezo, e o tenha sido em
flagl'8.nte delito;

2. 0 Quando o crime for notaria. (A. 31- Ju1. 1874)
il.,"t. atl". A queixa ou denuncia, que não con

tiver os requizitos legaes, não será aceita pelo juiz, salvo
o recurso voluntario á parte. (D. 22 ovo 1871 art. 50)

CAPITULO XI.

Da citação.

AI"t. a<As. A citação faz-se:
1.° Por despacho do Juiz j

2. o {lor mandado ou parlaria;
3.° Por precataria j

4·. o Por editas. (C. pr. art. 81 j A. 30 Set. lR39)
§ 1. Póde ser determinada por. despaxo do juiz.

quando houver de ser feita na cidade, vila, 0\1 outra
qualquer povoação de sua rezidencia. (C. pr. art. 81)
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§ 2. Será determinada por mandado, ou portària,
quando houver de ser feita no termo ou distrito da
jurisdição da autoridade, que expedia, mas fóra do
lugar de sua rezidencia. (C. pr. art. 81)

§ 3. Será determinada por precataria a que houver
de ser feita em lugar, que não fór da jurisdição do
juiz, a quem fór requerida. (C. pr. art. 81)

. § 4. Faz-se por editas, quando o réo auzente tem
de ser. julgado por crime afiançavel. (A.. 30 Set. 1839)

AI"t. %j~9. O mandado ou a portaria para a ci
tação deve conter:

1. o Ordem aos Oficiaes de justiça da jurisdição do
juiz para que o executem;

2. o O nome da pessoa, que deve ser cÍtada, ou os
sinaes carateristicos, si fór desconhecida;

3. o O fim para que, exceto si o objeto fór de se·
gredo, declarando-se isto mesmo;

4. o O juizo, lugar, e tempo razoavel, em que deve
comparecer. (C. pr. art. 82)

§ 1. A.s precatorias serão tão sim pIes como os
mandados, com a unica diferença de serem dirigidas
ás autoridades judiciarias em geral, rogando-lhes que
as mandem cumprir. (C. PI'. art. 82)

§ 2. Os mandados e precatorias serão escritas pelo
escrivão e assinadas pelo juiz. (C. pr. al't. 88)

AI"t. 350. As citações devem ser feitas por oficiaes
competentes; sendo competentl~s os Oficiaes de justiça
de cada juizo para fazer as citações ordenadas pelos
respetivos juizes; (A. 2 Jan. 1840)

AI"t. 351. Quando haja de ser citado algum em
pregado publico para qualquer .acto de justiça fóra
de sua repartição, o juiz se dirigirá ao respetivo Mi
nistro de Estado, ou Prezidente de provincia, ou au-
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toridade. competente com a preciza requizição, para
que se providencie afim de não sofrer o serviço
publico. (D. 16 Abr. 1847)

§. Os militares e sacerdotes devem ser depre
cados ou requizitados pelo juiz aos seus xefes ou supe
riores, si estes existirem no lugar do juizo. (Alv. 21
Out. 1763; Alv 16 Mar. 1812; A. 21 Jul 1823; A.
5 Ju!. 1844; A. 9 Fev. 1852; A. 17 Jul 1875 § 2)

CAPITULO XII.

Das Provas.

SECÇÃO L

DAS TESTIMUNHAS.

ill't. 3õ~. As testimunhas serão oferecidas pelas
partes, ou mandadas xamar pelo juiz ex-oficio. (C.
pr. art. 84)

§ 1. As testimunhas serão obrigadas a comparecer
no lugar e tempo que lhe fór marcado; não podendo
eximir-se desta obrigação por privilegio algum. (C.
pr art. 85)

§ 2. Toa.avia as pessoas egregias podem deixar
de comparecer no auditoria do juiz, indo e te á caza
dessas mesmas pessoas tomar o depoimento. (Ord. l.
1 til. 5 § 14; A. 17 Dez 1857; A. 6 Dez 1865)

§ 3, As testimunhas devem ser juramentadas con
forme a religião de cada uma, exceto si forem de tal
seita, que prohiba o juramento. (C. pr. art. 86)

§ 4. Devem declarar seus nomes, pronomes, ida
des, profissões, estado: domicilio ou rezidencia; si
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são parentes, e em que gráo; amIgos, ImmIgos, ou
dependentes de algumas das parles, bem como o
mais que lhe fór pergunlado sobre o objeto. (C. pr.
art.. 86)

§ 5. A declaração das lestimunhas deve ser es
crita pela escrivão o juiz a assinará com a teslimu
nha, que a tiver feito. (C. pr. art. 87)

~ 6. Os depoimentos porém das testimunhas pro
duzidas perante o Juri só serão escritos, quando as
partes assim o requererem. (A. 25 Nov. 1834)

§ 7. Si â testimunha não souber escrever, nomeará
uma pessoa, que assine por ena, sendo anles lida na
prezença de ambas. (C. pr. art. 88)

§ 8. A falta da assinatura do juiz no depoimento
das testimunhas induz nulidade do processo. (A. 29
Abr. 1837)

§ 9. As teslimunhas serão inquiridas cada uma
de per 'si;. o juiz providenciará que umas não saibam,
ou não ouçam as declarações das outras, nem as res
postas do autor ou réo. (C. pr. art. 88)

§ 10. A inimizade não inhibe a teslimunha de
depôr. (A. 2 Set. 183/L)

§ 11. No summario da formação da culpa as
testimunhas devem ser inquiridas pelo proprio juiz;

, as que porém depozerem perante o Juri, serão inqui
ridas pelas partes, que as produzirem, ou por seus
advogados ou procuradores. (C. pr. arts. 262, 263;
A. 16 Mar. 1854)

§ 12. No juizo plenario dos 'Crimes de responsa
bilidade podem as testimunhas depór por carta ou in
quirição perante os juizes dos termos, em que rezi
direm as mesmas testimunhas. (A. 21 Jan. 1853)

§ 13. No fim do depoime~to de cada testimunha
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póde o réo não só contestar o mesmo depoimento com
as razões, que tiver para isso, como declarar quaes
quer circunstancias ou defeitos, que tornem a testimu
nha suspeita de parcialidade ou inàigna de fé. (C. pr.
art. 142)

AI-t. aiia. Não podem ser testimunhas:
1.· O ascendente, descendente, marido ou mulher;
.2.· O parente até segundo gráo ;
3.· O escravo;
4.· O menor. (e. pr. art. 89)
§ 1.· Todavia poderá o juiz informar-se dellr. sobre

o objeto da queixa ou denuncia, reduzir .a termo a in
formação, que será assinada pelos informantes, a quem
não se defirirá juramento. (C. pr. art. 89)

§ 2. E ta informação terá o credito, que o juiz en~

tender dever dar-lhe em atenção ás circunstancias. (C.
pr. arL 89)

AI,t. aótl, Si o delinquente fôr julgado em um
lugar, e tiver em outro alguma testimunha, que não
possa comparecer, poderá pedir, que seja inquirida nesse
lugar, citada a parte contraria ou o Promotor publico
para assistir á inquirição. (C. pr. art. 90)

§ 1. i alguma testimunba houver de auzentar-se,
ou por sua avançada idade, ou por seu estado vale
tudinario houver receio, que ao tempo da prova já não
'exista, poderá tambem, citadas as pessoas acima men-'
cionadas, ser inquirida a requerimento da parte inte
ressada, a quem será entregue o depoimento para delle
uzar, quando, e como lhe convier. (C. pr. art. 91)

"'-.'t. aáii. As testimunhas, que não comparece
rem sem motivo justificado, tendo sido citadas, serão
conduzidas debai.xo de vara, e sofrerão a pena de
dezobediencia.
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§ 1. Esta pena será imposta pela autoridade, que
mandou citar, ou por aquella perante a qual devia
comparecer. (e. pr. art. 95)

§ 2. As testimunhas 'da formação da culpa ficam
obrigadas, por espaço de um anno, a c:Jmmunicar á
autoridade, perante quem depozeram, qualquer mudança
de rezidencia. (L. 3 Dez. 1841 art. 51 ; R. 31 Jan. 1842
art. 294)

§ 3. O escrivão, que escrever o depoimento da
testimunha, a intimará, logo que acabe de depÔr, para
que faça a communicação mencionada, debaixo de todas
as penas do não comparecimento, e portará por fé esta
intimação no' fim do depoimento. (L. cit. art 31; R.
cito art. 295)

§ 4. As testimunhas, que sendo notificadas não
comparecerem na sessão, .em que a cauza deve ser jul
gada, poderão ser conduzidas debaixo de prizão para
depôr, e punidas pelo Juiz de Direito ou prezidente
do tribunal com a pena de 5 a 15 dias de prizão. (L.
3 Dez. 1841 art. 53)

§ 5. Além disto, si em razão de falta· de compa
recimento de alguma ou algumas testimunhas, a cauza
fór adiada para outra sessão, todas as despezas das novas
notificações, e citações, que se fizerem, e das indem
nizações ás outras testimunhas, serão pagas por aquella

.ou por aquellas que faltarem, as quaes poderão ser a
isso condemnadas pelo juiz na decizão que tomar sobre
o adiamento da cauza, e poderão ser constrangidas a
pagar da' cadêa. (L. 3 Dez. 1841 art. 53) '.
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SECÇAO II.

DA CO FISSÃO.

AI"t. 3ãO A confissão é valioza :
1: Sendo feita em juizo competente;
2.0 Sendo livre;
3.0 Coincidindo com as circunstancias do facto. (C.

pr. art. 94)
§ 1. A confissão do réo prova o delito, mas no cazo

de morte s6 p6de sujeitar-se o réo á pena immediata,
quando não haja outra prova. (C. pr .. art. 9.4)

~ 2. Esta dispozição aplica-se em todos os crimes,
qualquer que seja a ua natureza. (~. 8 Out. 1849)

§ 3. A confissão toma-se por termo nos autos, as
sinando o confitente. (C. pr. arls. 98, 259)

SECÇÃO III.

, DOS DocmlENTos.

Al't. 33'. Os documentos, para que P9ssam servir,
devem ser reconhecidos verdadeiros pelo juiz, ou pelo
tabelião publico. (C. pr. aet. 92)

§ 1. As carta particulares não serão produzidas
em juizo sem consentimento dos seus autores, salvo si
provarem contra elIes. (C. pr. art. 93)

§ 2. As que forem subtrahidas do correio, ou do
poder de qualquer partic!llar não se admitirão em juizo.
(C. crim. arts. 129 § 9, 218) .

§ 3. O queixozo ou denunciante p6de juntar á queixa
ou denuncia quaesquer documentos indutivos de con··

18
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VlCçao ou prezunção do delito, ou comprobatorios de
qualquer circunstancia connexa. (C. pr. arts. 79 § 4, 336)

§ 4. Pôde o réo requerer, que se junte ao sum
mario qualquer documento a bem da sua defeza. (A.
17 Dez. 1850; D. 22 Nov. 1871 art. 53)

ShCÇÃO IV.

DOS INDICIOS.

AI't. aós. Indicios, quando vehementes, dão lugar
á pronuncia do delinquente. (C. pr. art. 144; R. 31
Jan. iS·H art. '286)

§. Nenhum indicio ou prezunção, por mais ve
hemente que. seja, dará motivo para a impozição de
pena. (C. crim. art. 36)

CAPITULO XI II.

Da acareação e confrontação.

1l.1't. 3ã9. Cada vez que duas ou mais testimu
nhas divergirem em suas respostas, o juiz as pergun
tará em face uma da outra, mandando que expliquem
a divergencia ou contradição, quando assim o julgue
necessario, ou lhe fôr requerido. (e. pr. art. 96)

§ 1. Quando o réo, levado á prezença do juiz.
requerer, que as testimunhas inquiridas em sua au
zencia sejam reperguntadas em sua prezença, assim
lhe será deferido, sendo possivel. (C. pr. art. 97)

§ 2. Antes de deporem as testimunhas na aca
reação e confrontação se' lhes deferirá de novo o jura
mento na prezença das partes. (Est. do fôro)
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CAPITULO XIV.

Do interrogatorio.

AI't. 360. Finda a inquirição das testimunhas
da formação da culpa, o réo será interrogado, si es
tiver prezente, ou si 'comparecel' antes da decretação
da pl'onuncia. (e. pr, art. 99 e Est. do fôro)

§ 1. O juiz mandará lêr ao ré o todas as peças'
comprobatorias do seu crime e lhe fará o interroga
lorio perguntando:

1.° Qual o seu nome, naturalidade, idade, rezi
dencia, o tempo della no lugar dezignado;

2.° Quaes os seus meios de vida ou profissão;
3.° Onde e tava ao tempo que se diz aconLec.eu

o crime;
4.° i conhece as pessoas, que juraram contra

e11e, e desde que tempo;
5.° Si tem algum motivo particular a que atri

bua a queixa, ou a denuncia;
6.° i tem fato a alegar, ou provas, que ju tifi

quem ou mostrem a sua innocencia. (C. pr. art. 98)
§ ~. As 1'e postas dos réos serão escritas pelo E

crivâO, rubl'icauas em todas as folhas pelo juiz, e
assinadas pelo réo, depois de as lêr e emendar, si
quizer, e pelo mesmo juiz. (C. pr. art. 98)
. § 3. Si o l'éo não unber escrever, ou não quizer

assinar, se lavl'ará tel'mo com esta declaração, que
será assinado pelo juiz e por duas testimunhas, que
devem assistir ao interrogatorio. (C. pr. al't. 99)
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CAPITULO XV.

Do oorpo de d~lito.

AI·t. 3G•. Formar-se-á auto de corpo de delito,
quando este deixa vestígios, que podem ser ocularmente
examinados. (C pr. arl. 154; R. 31 Jan. 1842 art. 256)

§ 1. São competentes para formar auto de corpo de
delito o Xefe de Policia, Delegado, Subdelegado, Juiz
municipal, ou Juiz de Paz, que mais proximo e pronto
se axar. (R. 31 Jan. '1842 arl. 256)

g 2. O auto de corpo de delito procede-se imme
diatamente a requerimento de parte, ou ex-oflicio, no
crimes, em que tiver lugar a denuncia. (C. pr. arl. 138 ;
R. cito art. 256)

;) 3. Si o crime não tiver deixado vestigios, ou delle
sómente se tiver noticia, qnando os vestigios já não
existam, não se procederá a corpo de delito. (R. cito
art. 257)

§ 4. Para se pl'oceder ao auto de corpo de delito
serão xamadas pelos menos duas pe soas profissioo;aes e
peritas na materia, de que se tratar; e na sua falta duas
pessoas entendidas ~ dR bom senso, nomeadas pela au
toridade, que prezidir o mesmo corpo de delito. (C. pr.
art. 135; R. cil. art. 258)

g 5. Havendo no lugar medicos, cirurgiões, botica
rios, e outros quaesquer profissionaes e mestres de ofi
cios, que pertençam a algum estabelecimento publico,
ou por qualquer motivo tenham vencimento da fazenda
nacional, serão xamados para fazer os corpos de delito

. primeiro que outros quaesquer salvo o cazo de urgencia,
em que não possam concorrer prontamente, (R. cito
art. 259)
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§ 6. A's pessoas que sem cauza se não prestarem
I

a fazer o corpo de delito, será imposta a multa de 30~

. a 90:t1> pela autoridade, que prezidir ao mesmo corpo de
delito. (R. cit. art. 259)

§ 7. Deferido o juramento ás ditas pessoas a autori
dade as encarregará de examinar e descrever com verdade
e com todas as circunstancias quanto observarem e ava
liarão o damno rezultante do delito, salvo qualquer
Juizo definitivo a este re peito. (C. pr. art. 135; R. cito
art. 258)

§ 8. O corpo de delito poderá ser feito de dia ou
de ~oite, em dia santo ou feriado, e sp.mpre será () mais
proximamente que fór passiveI á perpetração do delito.
(R. cit. art. 260)

§ 9. Será escrito pelo Escrivào, rubricado pelo juiz
e assinado por este, peritos e testirnuohas. (C. pr. art 137)

§ 10. Ojuiz mandará coligir tudo quanto encontrar
no lugar do delito, e sua vizinhança e possa servir de
prova.

§ U. Feito o corpo de delito:
1.0 Será entregue 6. parte, si o pedir, nos crimes,

em que nào tem lugar a denuncia, independentemente
de traslado. (e. pr. art. 136)

2.° Será remetido ao Promotor publico, ou ao Adjun
to deste nos cazos de denuncia. (L. 20 Set. 1871 art. 15)

3.0 Ficará no juizo, quando á autoridade que o fizer,
couber proceder independentemente de queixa ou de
nuncia. (L. cil. art. 15 ~ 4)
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CAPITULO XVI.

Da prizão.

SECÇÃO I.

DA PRIZÃO EM FLAGRA 'TE DELITO.

il..,t. 362. Qualquer pessoa do povo p6de. e o
Oficiaes de justiça são obrigados. a prender e levar á
prezença da autoridade do distrito.a qualquer que fôr
encontrado:

1.o Ou commetendo algum delito;
2. o Ou emquanto foge, perseguido pelo clamor pu

blico. (e. pr. art. 131)
§ 1. Nestas circunstancias, poderão os Xefes de Po

licia, Deltlgados; Subdelegados, e Juizes de Paz fazer
prender por ordens vocaes. (R. 31 JIl~. 1842 art. 114)

§ 2. Os que assim forem prezos, entender-se-á pre
zos em flagrante delito. (C. pr. art. 130)

§ 3. Prezo um criminozo em flagrante delito. irá
á prezença do juiz do distrito, e será logo interrogado
sobre as arguições, que lhe fazem o condutor e as tes
timunhas, que o acompanharem; do que se lavrará
.termo por todos assinado. (C. pr. arts. 131, 132)

§. 4. Rezultando do interrogatorio suspeita contra
r() conduzido, o juiz o mandará pôr em custodia em
qualquer lugar seguro, que para isso dezignar; exceto
o cazo de se poder livrar solto ('U admitir fiança, e
elle a der. (C. pr. art. 134)

§ 5. Não havendo autoridade no lugar, em que se
-.efetuar a prizão, o condut.or aprezentará immediata
mente o réo áquella autoridade, que ficar mais proxima.
\(1. 20 SeI.. 1871 art. 12 § 1)
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§ 6. São competentes para essa aprezentação os Xefes
de Policia, Juizes de Direito e seus substitutos, Juizes
municipaes e seus substitutos, Juizes d~ Paz, Delegados
e Subdelegados de Policia. (L. cit. art. 12 ~ 2)

§ 7. Na falta ou impedimento do Escrivão, servirá,
para lavrar o competente auto, a pessoa, que ali mesmo
fôr dezignada e juramentada pelo juiz. (L. cit. art. 12 § 2)

"-l"t. 363. Quando a prizão for por delito, a que
não esteja imposta pena maior do que a de multa até
100~, prizão, degredo, ou desterro até 6 mezes com
multa co~respondente á metade deste tempo ou sem ena,
3 mezes de caza de correção, ou oficinas publicas,
onde as houver, o Inspetor de quarteirão ou mesmo o
Oficial de justiça, que efetuar a prizão, formará o auto,
de que acima se trata, e porá o réo em liberdade,
salvo si este fór vagabundo, ou sem domicilio. (L. 20
Set. 1871 art. 12 § 3)

§. Lavrado o auto, intimará o réo para que apre
zente-se no prazo, que fôr marnado, á autoridade ju
diGial, a quem o dito auto fôr remetido, sob pena de
ser proce sado á revelia. (L. cito art. 12 § 3)

SECÇÁO II.

DA PRIzÃO SElII COLPA FORl\lADA.

"-l"t. 36'.&. Á exceção de' flagrante delito a prizã~
antes de culpa formada só póde ter lugar nos crimes
inafiançaveis por maudado escrito do juiz competente
para a formação da culpa, ou á sua requizição. (L. 20
Sel. 1871 (lrt. 13 § 2)

§ 1. Neste cazo procederá ao mandado ou á requi
ziÇão:
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~ 1. o Ou declaração de duas testimunhas, que jurem
de sciencia propria, ou prova documental, de que re·
zultem vehementes indicios contra o culpado;

2. o Ou declaração deste confessando o crime. (L.
cit. art. 13 § 2)

§ 2. A falta porém do mandado da autoridade for
madora da culpa, na ocazião, não inhibirá a autoridade
policial, ou ao Juiz de Paz de ordenar a prizão do cul
pado de crime inafiançavel, quando encontrado:

1. 0 Ou si para isso houverem de qualquer modo
recebido requizição da autoridade compeL'nte;

2.°. Ou si fôr notoria a expedição de ordem regu
lar para a captura. (L. cit. art. 13 § 3)

§ 3. Prezo neste cazo o culpado, será immediata
mente levado á prezença da autoridade judiciaria para
delle dispôr. {L. cit. art. 13 § 3)

§ 4. A falta do sobreâito mandado tambem não
impedirá, que os militares, ou Oficiaes de justiça, im
cumbidos da prizão dos malfeitores, prendam algum in-.
dividuo suspeito para aprezentar diretamente ao juiz.
(L. cito art. 13 § 3; C. crim. art. 181)

§ 5. Ainda antes de iniciado o procedimento da
formação da culpa, ou de quaesquer diligencias do in
querito policial, o Promotor publico, ou quem suas vezes
fizer, e a parte queixoza poderão requerer, e a autori
dade polici.al reprezentar, ac~rca da necessidade ou
conveniencia da prizão preventiva do réo indiciado em
crime inafiançavel, apoiando-se em prova,. de que re
zultem vehementes indicios de culpabilidade,. ou seja
confissão do mesmo réo, ou documento, ou declaração
de duas testimunhas. (D. 22 Nov. 1871 art. 29)

AI"t. 3Gó. Feito o respetivo autoamento, a auto
ridade judiciaria competente para a formação da culpa,
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reconhecendo a procedencia dos indicias contra o ar
guido culpado, e a conveniE'ncia de SUl prizão, por
despaxo nos autos a ordenará, ou expedindo mandado
escrito, ou requizilandó por communicação telegrafica,
por avizo geral na imprensa, ou por qualquer outro
modo, que faça certa a requiziçãO. (O. cito art. 29)

;3 1. Independente de requerimenlo da parte acu
zadora, ou reprezentação da autoridade policial, poderá
do me mo modo o juiz formador da culpa, julgando
necessario ou convenienle, ordenar ou requizitar, antes
de pronuncia, a priZàO' do réo de crime inafiança
vel, si tiver coligido, ou lhe fôr prezente aquella
prova, de que rezul tem vehementes indicios da culpa
bilidade do réo. (D.· cito art. 29 § 1)

§ 2. A. autoridade policial e os Juizes de Paz
deverão fazer prender os indiciado culpados de crimes
inafiançaveis descobertos em eus distritos; sempre que
tiverem conhecimento de que pela autoridade compe
tente para a formação da culpa foi ordenada eS'a
captura, ou por que recebessem direta requizição, ou
por ser de notoriedade publica que o juiz formador
da culpa a expedira. (L. cit. art. :9 § 2)

§ 3. Executada em tal cazo a prizão, immedia
lamente o prezo será levado á prezença do mesmo
juiz para delle dispôr. (O. cit. art. 29 § 2)

§ 4. O prezo não será conduzido com ferros, al
gemas, ou cordas, salvo o cazo extremo de segurança,
que deverá ser justificado pelo condutor; e quando
o não justifique, além das penas em que incorrer,
será muHa'do na quantia de 10~ a 100~ pela autori
dade, á quem fôr aprezentado 'o mesmo réo. (D. cito
art. 28)

§ 5. Não terá lugar a prizão' preventiva de culpado,
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SI houver decorrido uni anno depois da data do
crime. '(L. cit. art. 13 § 4; D. cito art. 29 § 3)

A..·t. auo. No cazo de crime praticado a bordo
de navio, ao capitão cumpre a prizão do deliquente,
entregando este á autoridade do primeiro porto do
Imperio, onde entrar, ou sujeitando o cazo ao consul
brazileiro, si xegar a porto estrangeiro. (C. com. art.
498; D. 24 Mai. 1872 art. 132)

SECÇÃO III.

DA PRIZÃO DEPOIS DA PRONU CIA.

A..·t. 30'. Decretada a pronuncia será orde
nada a prizao do, réo nos cazos em que a el1a é
sujeito. (C. pr. art. 141; R. 31 Jan. 1842 art. 175)

§. Para efetuar-se a prizão expedir-se-á ordem
escrita de autoridade legitima. (C. pr. art. 175)

SECÇÃO IV.

DA EXTRADIÇÃO DOS CRIMINOZOS.

A..·t. 30S. Si o réo, que houver de ser prezo,
fugir para paiz estrangeiro, p6de dar-se a extradição.
(A. 4 Fev. 1847)

§ 1. Para dar-se a extradição, se requizitará pelos
meios diplomaticos a prizão c entrega do réo. (A. ciL)

§ 2. A extradição regularmente tem lugar na
quel1es paizes, com quem teplos tratados, e nos cazos
e pela fôrma nesses mesmos tratados especificados.
(Trats. 1:2, 23 Ou1. 1851; 3 Nov, 1853; DD. 27 1\Iar.,
12 Jun., '4 Dez. 1872; 19 Abr., 3 Mai., 1 Set., 24
Set. 1.873)
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§ 3. O direito da extradição 6 reciproco; assim
si fôr repuizitada a prizão do 1'60 de paiz estrangeiro
existente no Brazil, proceder- se-á á prizão e entrega
do mesmo réo, na forma convencionada. (Tra1s. cit.)

SECÇÃO V.

DA PRIZÃO AmnNI TRATIVA.

AI't. 3G9. A prizão administrativa tem lugar;
1. o Quando requizitada pelo juiz competente contra

os que devem ser prezas em virtude de sentença
civel; (C. crim. arts. 154, 310; C. com. arts. 72, 284;
D. 25 Nov. 1850 art. 343, Ord. 1. 4 tit. 49 § 1, tit.
76 § 5)

2." Quando requizitada contra os tezoureiros, re
cebedores, celet.ores, almoxarifes contratadores, e rendei
ros remissos ou omissos em entrar nos cofres pu
blicas com os dinheiro a seu cargo; (O. 5 Dez. 1&49
ar1. 2)

3. o Quando requizitada por consules extrangeiros
a respeito dos suditos de ua nação, que devam ser
prezos como dezertores da respetiva marinha de guerra,
ou mercante; (A. 29 Out. 1856; A. 22 Jun. 1868)

4. o Quando fôI' reqLlizitada por extradição pelos
meios diplomaticos. (Trats. cit.)

§ 1. Para. efetuar-se a prizão dos responsaveis fis
caes acima declarados, o Prezidente do Tezouro na
,cional na côrte, e os InspetoI'es das Tezourarias de
fazenda nas provincias deprecarão por oficio ás au
toridades criminaes, que' as mandem fazer por seus
oficiaes, e lhes remetam certidão. (D. cit. art. 3)

§ 2. Esta prizão é destinada á compelir os mesmos
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responsaveis fiscaes a cumprir e seu dever, e não
obrigam a prot:.edimento judicial ulterior. (D. cil. art. 4)

§ 3. Os individuos prezos á requiziç.ão da auto
ridade civil ficam na prizão á disposição da mesma
autoridade civil. (Leg. cito no § 1)

§ 4. Aos consulescommunica ·se a efetividade da
prizão dos dezertores requizitados, cuja detenção nas

. cadêas do Imperio não póde durar além de '3 mezes.
(A. 8 Out. 1873; A. 22 Juno 1868)

§ 5. Si o dezertor requizitado fór de nacionalidade
brazileira, não terá lugar a prizão e entrega pedida.
(A. 22 Jun. 1868)

§ 6. Efetuada a prizão do criminozo em paiz es
trangeiro, em virtude de pedido de extradição, será o
mesmo criminozo transportado para o paiz do governo
impetrante. (Trat cit.) .

§ 7. O cidadão, brazileiro embora cnmmozo em
paiz extrangeiro, não póde ser extradito. (Trats. ciL)

SECÇÃO VI.

DO UANDADO DE PRIZÃO E SUA EXECUÇÃO •

.tll,t. 3'0. Para ser legitima a ordem de prizão
é necessario:

1. o Que seja. dada por autoridade competente;
2. 0 Que seja escrita por escrivão, assinada pelo

JUIZ ou prezidente do tribunal que a emitir;
3. o Que designe a pessoa, que deve ser preza

pelo seu nome ou pelos sinaes carateriscos., que a
façam conhecida do oficial;

4. o Que declare o crime;
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5. 0 Que sp,ja dirigida ao Oficial de justiça. (C. pr.
art. 176)

§ 1. O mandado de prizão é exequivel denLro do
distrito da jurisdição do juiz, que o emitir. tC. pr.
art. 177; R. :31 Jan. 1842 art. 116)

§ 2. Quando o delinquente existir em lugar,
onde não possa ter execução o mandado, expedir-se-á
precatoria. (C. pr. art. 17S)

§ 3. O Oficial de justiça, encarregado de executar
o mandado de prizão, deve fazer-se conhecer ao réo,
e aprezentar-Ihe o mandado, intimando-o para que o
acompanhe. (C. pr. ad. 179)

§ 4. Dezempenhados estes requizitos, entender- e-á
feiLa a prizão, com tanto que se possa razoavelmente
crêr, que o réo via e ouvio o oficial. (C. pr. art. 179)

§ 5. Si o réo não obedece, e procura evadir-se,
o executor tem direito de empregar o gráo de força
necessaria para efeLuar a prizão; si obedece porém, o
uzo da força é prohibido. (C. pr. art. 180)

§ 6. O executor tomará ao prezo toda e qualquer
arma que comsigo traga, para aprezental-a ao juiz
que ordenou a prizão. (C. pr. art. 181)

§ 7. Si O, réo rezistir com armas, o executor fica
autorizado a uzar daquellas que entender necessaria
para sua defeza, e para repelir a opoziÇão; e em tal
conjuntura o ferimento ou morte do réo é juslificavel
provando-se que d/outra maneira corria ri co a exis
tencia do executor. (e. pr. art. 182)

§ 8. Esta mesma dispozição comprehende quaes
quer terceiras pessoas, que derem auxilio ao oficial
executor, ou que quizerem ajudar a rezis~ncia e tirar
o prezo do seu poder, no conflito. (C. pr. art. .183)

§ 9. As prizões podem ser feitas em qualquer dia
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util, santo, ou domingo, ou mesmo de noite. (e. pr.
art. 184)

&I·t. 3;:1.. Si o réo se meter em alguma caza, o
executor intimara o dono ou inquilino della para que
o entregue, mostrando-lhe a ordem de prizão, e fa
zendo-se bem conhecer; si essas pessoas não obede
cerem immediatamente, o executor tomará duas testi
munhas, e sendo de dia, entrará á força na caza,
arrombando as portas si fór precizo. (C. pr. art. 185)

§ 1. Si este cazo acontecer de noite, o execu tor
depois de praticar o que fica disposto para com o
dono ou inquilino da caza, á vista das testimunhas,
tomará todas as sahidas, e proclamará trez vezes in
communicavel a dita caza, e apenas amanheça arrom
bará as portas, e tirará' o réo. (e. pr. art. 186)

§ 2. Fm todas as. ocaziões,. que o morador de
uma caza negue entregar um criminozo, que nel1a se
acoute, será levado á prezença do juiz para proceder
contra elle como rezistente. (C. pr. art. 187)

S 3. Toda essa diligencia deve ser feita perante
duas testimunhas, que assinem o auto, que della la
vrar o oficial. (C. pr. art. 88)

§ 4. Os Oliciaes de justiça, que na execução de
um mandado de prizão preterirf\m as formalidades
acima declaradas, sofrerão a pena de 15 a 45 dias de
prizào, imposta pela autoridade, que ordenou 11 dili
gencia, além das demjlis penas em que possam ter
incorrido. (R. 31 Jan. 1842 art. 115)

AI't. 3\l'~. No cazo em que uma autoridade po
licial, ou qualquer Oficial de jusLiça munido do com
petente 'martiado, vá em seguimento de objetos furta
dos, ou de algum réo, e este se passe a distrito alheiJ
poderá entrar nelle, e ahi efetuar a diligencia, preve-
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nindo antes as autoridades competentes do lugar, as
quaes lhe prestarão o auxilo precizo. sendo legal a
requiziçãO. (L. 3 Dez. 1841 art. 11 j R. 31 Jan. 1842
art. 117)

§ 1. Si porém a communicação previa poder trazer
dem')ra incompativel com o bom exito da diligencia,
poderá ser feita depois e immediatamente que se ve
rificar a mesma diligencia. (L. cit. art. 11: R. cit.
arL 117)

§ 2. Entender-se-á, que a autoridade policial, ou
qualquer Oficial de justiça vae em seguimento de ob
jetos furtados ou de um réo:

1.o Quando. tendo-os avistado, os fór seguindo
sem interrupção, embora depois os t~nha' perdido de
vista;

2. 0 Quando alguem, que eleva ser a.creoitaelo, e
com circunstancias verosimis, o informar ele que o réo
ou taes objetos passaram pelo lugar, ha pouco tempo
e no mesmo dia, com talou tal dil'eção. (fi. cit.
art. 118)

§ 3. Quando porém as autoridade') locaes tiverem
fundadas razõe para duvidar da legitimidade la pes
soas, que nas referidas diligencias entrarem pelos seus
distritos, ou da legalidade elos mandados, que apre
zenlarem, poderão exigir as provas e declarações
necessarias dessa legitimidade, fazendo pôr em custodia
e depozito as pessoas e couzas, que se ·buscarem. (R.
cit. art. 119)

AI't. 3~3. As autoridades, que ordenam prizões,
requizitarüo do:> respetivos command;\ ntes a. força ar
mada nece~saria p,ara a prizão elos criminosos. (R. ciL
art. 20)

§. Esta requisiçãO será primeiramente dirigida aos
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corpos de policia, quando os houver no lugar, e na
sua falta, ou quando não tiverem praças disponiveis,
aos da guarda nacional. (R. cil. art. 20)

A.-t. 3~~. O mandado de prizão será passado em
duplicala. O executor entregará ao prezo, logo depois
de ·efetuar a prizão, um dos exemplares do mandado
com declaração do dia, hora e lugar, em que se
efetuou ·a pl'izão, e ex.igirá, que declare no oulro
haveI-o recebido. (L. 20 Selo 1871 art. 13)

§ 1. Recuzando-se o prezo a fazer a declaração,
disto lavrar-se-á termo. (L. cito art. 13)

§ 2. Nesse exp,mplar do mandado, o Carcereiro
passará recibo da entrega do prezo com declaração do
dia e hora. (L. cit. art. 13)

§ 3. Nenhum Carcereiro receberá prezo algum sem
ordem por escrito da autoridade, salvo nos cazos de
flagrant-e delito, em que, por circunstancias extraor
dinarias, se dê impossibilidade de ser o mesmo prezo
aprezentado á autoridade competente para ser interro
gado na fÓl'ma acima declarada. (L. cit. art. 13 § 13)

A.-t. 3~á_ Na prizão como indiciados em crimes
gozam de privilegio, p'ara serem com prefereucia reco
lhidos ás fortalezas, ou quarteis, á disposiçãO dos
magistrados civis:

1. o Os militares;
2. o Os oficiaes da gu anla nacional;
3." Os individuas que tem honras militares. (A.

26 Ag. 1837; A. 17 Jul. 1855; A. 24 Jul. 1854)
§. Os réos das categorias acima declaradas, só

depois de condenados em pena, que traz a perda
do posto, ou elas honras, são removidos das prizões
militares para as cadêas civis. (A. 29 Ag. 1837; L.
19 Set. 1850 art. 66; A. 30 Nov. 1861)
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AI't. 3;0. A qnalquer que fór prezo sem culpa
formada, dentro de 24 horas, contados da entrada na
prizão, o juiz por uma nota por elIe assinada, fará
constar o motivo da prizão, os nomes de seu acuza
dor e das testimunbas, havendo-as. (Const. art. 179
§ 8; C. pr. art. 148)

§ 1. Este prazo será observado, si a prizão tiver
sido efetuada em cidade, vila, ou povoação proxima
do lugar da rezidencia do juiz, entendendo-se por
lugares proximos os que se comprehenderem dentro
do espaço de duas leguas. (13.200 kil.) (C. pr .. art. 148)

§ 2. Nos lugares remotos, dar-se-á a nota dentro
do um prazo razoavel proporcionado á distancia, con
tando-se um dia por cada ires leguas. (19.800 kil.)
(C. pr. art. 14.8)

§ 3. O exemplar do mandado, que é entregue ao
réo pelo executor na ocazião da prizão, equivale á
nota eon titucional da culpa. (L. 20 Set. 1871 art.
13; D. 22 Nov. 1871 art. 28)

§ 4. Sendo nece 'sario a bem da justiça, póde o
prezo ser conservado incommunicavel, não excedendo
o prazo de 5 dias. (Alv. 5 ~1ar. 1790 § 2 em refe
rencia ao D. 7 Ag. 1702; C. crim. art. 181 n. 2)

AI,t. 3". Contra as prizões ilegaes há o recurso
do habeas-corpus. (C. pr. art. 340)

CAPITULO XVII.

Das buscas

."-l't. 37S. Conceder-se-á mandado de b'usca:
1.' Para aprehensão de couzas furtadas ou tomadas

por força ou com falsos pretextos ou axadas;
19
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2. o Para prender CrImmozos;
3.0 Para aprehender instrumentos de falsificação,

moeda falsa, ou outros objetos falsificados, de qualquer
natureza que sejam;

4. o Para aprehender armas e munições preparadas
para insurreição ou motim, ou para qllaesquer outros
cnmes;

5. o Para descobrir objetos necessarios á prov.a de
algum crime, ou defeza de algum réo. (C. pr. art. 189)

§ 1. Os mandados de bU3ca podem ser expedidos
ex-oficio, ou a' requerimento de parte. (L. 3 Dez. 1841
art. 10; R. 31 Jan. 1842 art. 120)

§ 2. Concede-se a requerimento de parte, sendo
pedido por escrito por elJa assinado com declaração
das razões, em que se funda, e por que prezume
axarem-se os objetos ou o criminoso no lugar indi
cado, demonstrados por documentos, ou apoiados pela
fama da vizinhança, ou notoriedade publica, ou por
circunstancias taes que formem vehementes indicioso
(L. cit. art. 19; R. cil. art. 121) .

§ 3. Quando não se verificarem as condições do
paragrafo antecedente, se exigirá. o depoimento de uma
testimunha, que deponha com as declarações seguintes:

1.0 Expozição do facto, em que se funda a petição
ou declaração da pessoa, que requer o mandado;

2: ExpoziçãO da sciencia ou prezunção, que tem
de que a pessoa ou couza está. no lugar dezignado,
ou que axam-se documentos irrecuzaveis de um crime
cometido, ou projetado, ou exisiencia de alguma as
sembléa ilegal. (C. pr. art. 101; R. 31 Jan. 1842
art. 121)

§ 4. No cazo de expedição de mandado de busca
ex-oficio se fará previamente, ou ainda mesmo depois
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de efetuada a diligencia, si a urgencia do cazo não
admitir demora, um auto especial com declaração de
todos os motivos e razões de suspeita, que constarem
em juizo. (R. ciL art. 122)

§ 5. No cazo de ser o mandado de busca expedido
a requerimento da parte, lião deverá conter o nome,
nem as declarações de qualquer testimunha embora
o mandado tenha sido. pas ado em virtude do depoi
mento della. (C. pr. art. 125)

AI't. 3'9. O mandado legal de busca deve:
.1. o Indicar a caza pelo proprietario ou inquilino,

ou numero e situacão della;..
2: De crever a pessoa ou couza procurada;
3. o Ser escrito pelo Escrivão, e assinado pelo juiz,

com ordem de prizão, ou sem ena. (C. pr. arL 192;
L. 3 Dez. 184.1 ad. 10; R. 31 Jan. 1842 art: 125)

§ 1. Aos Oficiaes de justiça do respetivo juizo com
pete a sua execução dos mandados de busca, e exhibi
ção em caza de morada, ou habitação particular. (C.
pr. art. 96)

§ 2. De noite em nenhuma caza se pod~rá entrar,
salvo nos seguintes cazos:

1. o Incendio ou rqina total da caza ou das imme-
dia tas ;

2. o Inundação;
3.0 Ser de dentro pedido socorro;
4. u Estar-se ali cometendo algum crime ou violen

cia contra pessoa. (C. pr. art. 197; C. crim. art. 209)
§ 3. Estes mandados só de dia podem ser execu

tados, e serão exequiveis dentro do territorio' da juris
dição da autoridade, que os expedir. (C. pr. art. 97;
R. 31 Jan. 1842 arL 116) .

§ 4 No cazo porém em que uma autoridade poli-
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rial, ou qualquer Oficial de justiça. munido do com
petente mandado, vá em seguimento de objetos furtados,
ou de algum réo, e este se passe a distrito alheio, po
derá entrar nelle, e efetuar a diligencia, prevenindo
antes as autoridades competentes do lugar, as quae
lhe prestarão o auxilio preéizo, sendo legal a requizi
ção. (H. cil. art. 117)

§ 5. E si essa communicação previa poder trar.er
demor.a incompativel com o bom exilo da diligencia,
poderá ser feita depois. e jmmediatamente que se veri
ficar a mesma diligencia. (R. cil. arl. 117)

g 6. Entender-se-á, que a autoridade policial ou
qualquer Olicial de justiça vae em seguimento de ob
jetos furtados ou de um réo, nos cazos do artigo 361 § 2.
(R. cil. at'L. 118)

§ 7. Pura se proceder porém á busca não é necessa
rio, que a autoridade policial ou o Oficial de justiça
veja o réo ou as couzas furtadas entrar em uma ca~a,

bastará, que a vizinhança ou uma testimunha o in
forme de que ahi se recolheram. (R. cito art. 124)

J\..·t . .aso. Os oliciaes da diligencia sempre se farão
acompanhar, sendo passiveI, de uma testimunha vizi
nha, que assista ao acto, e os possa depois abonai' e
depôr, si fôr precizo, para justificação dos motivos, que
determinaram ou tornaram legal a entrada. (C. pr.
art. 198)

§ 1. Antes de entrar na caza, o Oficial de justiça
encarregado da execução dos mandados os deve mostrar
e lêr ao morador ou mOi'adores del1a, a quem tambem
logo intimará para que abram a porta. (C. pr. ·art. 199)

§ 2. Não sendo obedecido, o mesmo oficial tem
direito de arrombaI-a e entrar á força; e o mesmo pra
ticará com' qualquer porta interior, armario, ou qual-
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quer oulra couza, onde se pos a com fundamento su
pôr escondido o que se procura. (C. pr. art. 100)

§ 3. Finda a diligencia, farão os ex~cutores I~m

auto de tuélo quanto tiver sucedido, no qual tambem
descreverão as couzas, pessoas, e lllgares, onde foram
axadas, e assinarão com duas leslimunbas prezenciaes,
que os me&mos Oficiaes de justiça devem xamar, logo
que quizerem principiar a diligencia e execução. (C.
pr. art. 201)

§ 4. O po. llidor ou ocultador das pessoas ou cou
zas, que forem objelo da busca, serão levados debaixo
de vara á prezença do juiz, que a ordenou, para er
examinado e processado na fórma da lei, si for m ma
nifeslamenle dolozos ou si forem cumplices no crime.
(e. pr. art. 202) .

§ 5. Do obredilo aulo os oficiaes da diligencia
darão copia á parle, i o pedi rem. (C. pr. art. 20 I)

AI,t. 3§:ft.. No cazo de se não vel'ificar a axada
por meio de busca, serão communicadas, á quem as
tiver sofrido, i o requizitar, a prova que houverem
dado cauza á expedição do mandado. (L. 3 Dez 1841
art. 10; R. ciL. art. 127)

§. Exige-se assi tencia do con uI do sudilo estran
geirQs contra os quae forem dadas buscas, qnandl) por
tratados isto fór estipulado. (A.. 3l Jul. Ú~33)

CAPITULO XVIII.
Das fianças.

SECÇÃO I.

DOS CAZOS E TEMPO DA CO~CESSÃO DA FIA ÇA..

A"i. 3S2, .A fiança faculta ao réo livrar-se sol-
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to. (C. pr. art. tOO; L. 20 Set. 1871 art. 14 § 3)
§ 1. Não ha outro meio, além da fiança nos ca

zos legaes, para que o réo livre-se solto. (C. pr.
art. 113)

§ 2. Da denegação da fiança ha recurso para a
autoridade superior. (C. pr. urt. 111; L. 3 Dez 1841
art. 70)

§ 3. Não é necessaria a fiança para que o réo
livre-se solto nos crimes, a que não estiver imposta
pena maior. do que:

1. o ~lulta até 100~;

2.° Prizão, degredo ou desterro ate seIS mezes,
com multa correspondente á metade deste tempo, ou
sem ella;

3. o Trez mezes de caza de correção ou oficinas
publicas. (C. pr. art. 100; L. 3 Dez. 18U art. 36;
R. 31 Jan. 1842 ·art. 299)

§ 4. Da dispoziçãO do paragrafo antecedente são
excetuados os réos, que forem vagabundos, ou sem do
micilio. (L. cit. art. 37; R. cit. art. 300)

§ 5. São considerados vagabundos, os individuos
que, não tendo domicilio certo, não teem habitual
mente profissão, ou oficio, nem renda, nem meio co
nhecido de subsislencia. (R. cit. art. 300)

§ 6. São considerados sem domicilio certo os
que não mostrarem ter fixado em alguma parte do
Imperio a sua habitação ordinaria e permanente, ou
não estiverem assalariados ou agregados a alguma pes
.soa ou familia. (R. cit. art. 300)

AI't. 3sa. A fiança não p6de ser concedida:
§ 1. Nos crimes cujo maximo de pena fÓr:
1.0 Morte natural;
2. o Galés;
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3. 0 Seis annos de prizão com trabalho;
4. o Oito annos de prizão simples;
5. o Vinte annos de degredo. (C. pr. art. 101; L.

3 Dez. 1841 art. 38 j R. 31 Jan. 1842 art. 301)
§ 2. Na cumplicidade ou tentativa de crimes ina

fiançaveis, quando a pena, feito o desconto legal da
terça parte se comprehende nas dispozições do para
graf6 ancedente. (L. 15 Set. 1869 art. 5.)

§ 3. Nos crimes de conspiração. (L. 3 Dez. 1841
art. 38 § 1; R. 31 Jan. 1842 art. 301 § 2)

§ 4. No crime de opozição por qualquer modo á
execução das ordens legaes das autoridades competen
tes, quande dessa opozição rezulte não se efetuar a
diligencia ordenada, ou sofrerem os oficiaes encarre
gados da execução alguma ofensa da parle dos rezis- .
tentes. (L. cil. art. 38 § 1; R. cito art. 301 § 2)
. § 5. os crimes de arrombamentos em cadêas,
por onde fuja ou possa fugir o prezo. (L. cit. art.
38 § 1; R. cit. art. 30'1 § 2)

~ 6. os crimes de arrombamento ou acometimen
to de qualquer prizão com força para maltratar os
prezas. (L. ciL art. 38 § 1; R. cit. art. 301 § 2)

§ 7. Aos réos que uma vez quebrarem a fiança
concedida pelo mesmo crime, de que ainda não es
tejam livres. (L. ciL art. 38 § 3; R. cit art. 300 § 4)

il..·t. as... A fiança p6de prestar-se em qual
quer termô do processo} uma vez que seja reconhe
cido o crime por afiançavel, e é definitiva ou provi
zoria. (L. 20 Set. 1871 art.. 14 § 6)
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SECÇÃO II.

DA Fll'iAN~;A DEFINITIVA.

ll.I·t. SS3. A fiança definitiva nos cazos, em que
tem lugar, será tomada por termo lavrado pelo Es
crivão do juiz que a conceder, e assinada pelo mesmo
juiz, pelo nadeI', pelo afiançado, e por dnas testimu
nhas, que subsidiariamente se obriguem. (C. pr. art.
101; R 31 Jan. 1842 art. 302; L. 20 Set. 1871 art.
14 § 3)

§ 1. Este termo será lavrado em livro para esse
fim destinado, e rubricado, donde se extrahirá cer
tidão para se. juntar aos autos. (C. pr. art. 103; R.
cit. art. 302)

~ 2. No termo se declarará, que os fiadores; até
a ultima sentença do tribunal superior, ficam obri
gados:

1.0 A pagar certa quantia (que deve ser assinada)
si o réo fór condemnado, e fugir antes de ser prezo,
ou não tiver nesse tempo meios para indemnização da
parte e custas; (C. pr. art. 103; R. 31 Jan. 1842
art. 302; L. 20 SeL 1871 art. 14 § 3)

2. o A responder pelo quebramento das' fianças. ~L.

3 Dez. 1841 art 39)
§ 3. Os afiançados antes de obterem contra-man

dado de prizão, ou ordem de soltura, assinarão ter
mo de comparecimento perante o Juri independente
de notificação, em todas as subsequentes reuniões até
serem j u.lgad05 a final, quando não consigam dispensa
de comparecimento. (L. 3 Dez. 1841 art. 39; R. 31
Jan. 1842 art. 302)

§ 4. Este será lavrado pelo Escrivão no mesmo
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livro das fianças, e em seguida ao termo de fiança.
(R. cito art. 302 fine)
. § 5. Sómente podem ser fiado~es os que, tendo a
livre administração de seus bens, possuem (is de raiz
na mesma comarca ou termo, onde se obrigam, e
seguram o pagamento da fiança com hipoteca de hens
de raiz livres e dezembargados. que tenham o valor da
me~ma fiança, ou com depozito no cofre da Camara
municipal do mesmo valor em moeda, ap~lices da di
vida publica, ou trastes de ouro e prata, ou joias
preciozas devidamente avaliadas. (C. pr. art. 107; R.
cito art. 303)

§ 6. Em lugaL' elos fiadores' podeL'á o mesmo réo fazer
a hipoteca ou elepozito, de que tL'ata o paragrafo ante
cedente. (C. pr. art. 105; R. cit. art. 304)

§ 7. Quando a mulher cazada, ou qualquer pe soa
que viva sob administração de outrem, como são os 01'

fãos, os dezasizados, aquel1es a quem, por qualquer
motivo, e tá interdita a administracão de seus bens, e
os filhos-familias, que tiverem bens propriamente seus,
necessitflrem de fiança, poderão obtel-a sobre os bens,
que legitimamente lhes pertencerem, ficando obrigados
aos fiadores. (C. pr. art. 108; R. ciL art. 305)

§ 8. No cazo do paragrafo antecedente ficarào de de
logo os hens dos fiadores legalmente hipotecado, e serão
disso intimados os paes, maridos, tutores, e curadores,
os quaes ficarão obrigados aos fiadores até á quantia
dos bens do afiançado, ainda que não consintam na
fiança. (C. pr. art. 108; R. ciL art.. 306)

Art. 3S6. Para se arbitrar a quantia da fiança,
calcular-se-á, por dous peritos nomeados pelo juiz o
valor do damno cauzado, as custas -do processo até os
ultimas julgados·, e 'a tudo isto se acrescentará uma
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: quantia proporcionada á pena, e possibilidade do cnml
nozo, regulan~o-se o juiz pelas regras abaixo estabele
cidas, não tendo recurso suspensivo o seu arbitrio. .

§ 1. Cada dia de desterro será avaliado no valor
de 5 a 12 tostões; cada dia de degredo, no de 8 a 20 ;
cada dia de prizão; de 10 a 30; cada dia de trabalhos
publicos, no de 20 a 40; comtanto que nenhuma destas
penas exceda a um anno. (C. pr. art. 109 § 1)

§ 2. Sendo por mais de um anno, o juiz aumentará
de maneira que nem seja iluzoria para o rico, nem im
possivel para o pobre; o que a lei confia de seu pru
dente arbitrio, e das pessoas que em tal cazo deve con
sultar. (C. pr. art. 1."09 § 2)

.§ 3. Si qualquer dessas penas trouxer comsigo sus
pensão ou perda dos direitos civis ou politicos, o juiz
porá sobre as quantias acima calculadas outra de 50~

a 100~. (C. pr. art. 109 § 3)
§ 4 Si o juiz tomar por engano uma fiança insufi

ciente, ou si o fiador no entretanto sofrer perdas taes
que o tornem pouco idoneo e seKuro, a fiança será re
forçada, e para esse fim o juiz mandará vir á sua pre
zença o réo, debaixo de prizão, si não .obedecer logo que
se lhe intime a ordem. (C. pr. art. 110)

§ 5. Não reforçando o réo a fiança, será recolhido
á cüdêa. (C. pr. art. 110)

SECÇÃO III.

I

DA FIANÇA PROVIZORIA.

AI-t. as,. E' instituida a fiança provizoria nos
mesmos cazos, em qlie tem lugar a definitiva. (L. 20 Set.
1871 art. 14; D. 22 Nov. 1871 art. 30)
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§ 1. Os seus efeitos durarão 30 dias, e mais tantos
quantos forem necessarios para que o réo possa aprezen
tar-se ao juiz competente, afim de prestar a fiança defi
nitiva, na razão de 4 leguas por dia. (26.400 kil) (L.
cit. art. 14; ]). cil. art. 30)

. § 2. São competentes para admitir a fiança provl-
zona:

1.. o O Juizes de Paz;
2. o As autoridades policiaes;
3. o Os Juizes municipaes e seus suplentes;
4.° Os Juizes de Direitos e seus substitutos. (D. cil.

art. 31)
§ 3. Não poderá ser prestada a fiança provizoria,

si forem decorridos mais de 30 dias depois da prizão.
(O. cil. art. 31)

§ 4. Não é exequivel o mandado de prizão por crime
afiançavel, si delle não constar o valor da fiança, a que
fica sujeito o réo. (D .. cito art. 32)

§ 5. E;ffi crime afiançavel ninguem será conduzido
á prizão, si perante qualquer das mencionadas autori
dades prestar fiança proviz0ria :

1.0 Ou por meio de depozito em dinheiro, metaes,
pedras preciozas, e apolices da divida publica;

2.° Ou pelo testimunho de duas pessoas reconheci
damente abonadas, que se obriguem pelo com pa recimento
do réo durante a dita fiança, sob a responsabilidade do
valor, que rÓr fixado. (O. cit. aet. 33)

§ 6. Prezo o réo em flagrante delito, será immedia
tamente' conduzido á autoridade, que ficar mais proxima,
ou seja policial ou judiciaria, incluzive o Juiz de Paz;
e esta procedendo ao interrogatorio do réo sobre as ar
guições, que lhe fazem o condutor e as testimunhas; que
o acompanharem, lavrando o competente termo por todos
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assinado, si reconhecer que o facto praticado pelo réo
constitue crime afiançavel, e querendo elle pt'estar fiança,
o ,admitirá logo, si depozitar ou caucionar o valor, que,
independente de arbitramento, a mesma autoridade fixar.
(D. cit. art. 33 § 1)

§ i. Para determinar o valor da fiança provizoria,
a autoridade respeti va atenderá ao maximo do tempo
de prizão com trabalho ou de prizão simples, com multa
ou sem ena, de degredo ou de. terro, em que po sa in
correr o réo pelo facto criminozo, e tendo em conside
ração, não só a gravidade do damno eauzado pelo delito
como a condição de fortuna e circunstancias pessoaes do
réo, incluida a importancia do selo, fixará o valor da
fiança dentro dos seus extremos marcados na spguinte
tabela:

II
TERMOS PENAS

PRIzAO PRIZÃO CO:ll DEGREDO
MINI:110 MAXI.'\lO POR TRABALHO OU,DESTERRO

MENO DE POR MENOS DE POR MENO DE

100ROOO 1:5QOSOOO 1 anno 9 mezes 2 annos e 6 mezes

200S0DO 3:000$000 2 II 1 anuo ,6 II 5 »

300HOOO 4:5;08000 3 II 2 ) 3 » 7 » 6 »

400S0oo 5:000fiOOO 4 » 3 '\ 10 »

5008000 6:5008000 5 ') 3 » 9 li 12 » 6 II

600S000 8:0008000 6 » 4 » 6 II 15 »I~SN< 9:500$000 7 » 5 » 3 » 17 » 6 »

8008080 11:0008000 S » 6 »
1
20 »

(L. 20 Set. 1871 art. 14 § 2; D. cit. art. 33 § 2)

§ 8. Quando a pena de prizão simples ou de prizão
com trabalho fór acompanhada de multa correspondente
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a uma parte do tr-mpo, serão proporcionalmente au
mentados o termos da tabela. (Tab. ano ao ciL n.)

§ 9. Quando a prizão do réo rÓI' determinada por
manJado, á vista do valor lia fiança nelle dezignado,
se regulat'll o depozito ou caução. (D, cito ~rt. 33 § 3)

§ 10. <lo e pagará selo de fiança provizoria, que
fór substituida pela defi.niti, a; o depozito ou caução
porém da fiança provizoria garante a importancia do
selo devido. si não seguir-se a definitiva. (D. cil. art.
33 § 4)

§ 11 Nos lugares em que não fór logo possivel re··
colher ao cofre da cumara municipal o depozito em di
nheiro, ou pedras preciozas, e apolices da divida pu
blica, será elle feito 'provizoriamente em mão de pessoa
abonada, e em sua falta ficará no juizo, devendo ser
removido para o dito cofre no prazo de 3 dias; do
que tudo se fará menção no termo de fiança. (D. ciL
art. 34) .

AI,t. asso O juiz competente para conceder a
fiança definitiva pode ca sal' a provizoria, si. recouhecer
o crime 'por inafiançavel, ou exigir a substituiçãO dos
fiadore provizorios, si estes não forem abonados ou ,/
dos objetos preciozos, si não tiverem o valor suficiente.
(D. cit. art. 35)

§ 1. O Promotor publico ou quem suas vezes fizer,
sempre que estiver prezente, será ouvido no proce sos
da fiança provizoria, e em todo o cazo, ainda depoi
de concedida, terá vista do respetivo processo, afim de
reclamar o que convier á justiça publica. (D. ciL art. 35)

§ 2. No cazo de prizão do réo em flagrante delito,
quando a fiança provizoria for concedida por autoridade,
que não seja a competente para a formação da culpa,
remeterá a esta no prazo de 24 horas o auto do in-
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querito, a que se procedeu de conformidade com o
artigo 194:, sendo o mesmo inquerito acompanhado do
termo da fiança provizoria, de que SE' fará declaração
no protocolo do Escrivão competente, ainda quando na
falta deste se haja verificado a nomeação de qualquer
pessoa para lavrar o auto, na forma anteriormente já
determinada. (D. cito art. 36)

§ 3. Quando porém a (jança provizoria fôr conce
dida a réo prezo por virtude de mandado, no verso de te
si houver lugar, será lançado ou a. elle adicionado o
termo dailança e entregue ao mesmo Oficial de justiça,
encarregado de sua execução, para ser aprezentado ao
juiz da culpa, que o mandará juntar ao respetivo pro
cesso, e dar o devido seguimento.' ·Far-se-á igual decla
ração no protocolo dG E ·crivão. (D. cit. art. 36)

Al't. 389. Poderá ser alterado o valor da fiança
provizoria, ou mesmo ficar ella sem efeito, si o des
paxo de pronuncia, ou de suà confirmação, ou si o
julgamento final innovar a clas ificação do delito (O. cil.
art. 37)

§ 1. A. innovação da classificação do delito pelo
despaxo de pronuncia produzirá seu efeito, si não e
tiver pendente de recurso, quer voluntario, quer neces
sario. (D. ciL art. 37)'

§ 2. A.' nova classificação do julgamento final pre
valecerá uesde logo, seja, ou não, interposta apelação
do Promotor publico, ou da parte. (O. cit. art. 37)

SECÇÃO IV.

QUEBRAMENTO DA FIANÇA.

AI't. 399. A fiança ficará sem efeito, e o réo será
recolhido á prizão:
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1.0 Si o réo não reforçar a fiança, quando lhe fôr
ordenado pelo juiz; (R. 31 Jan. 1842 art. 310)

2: Dezistindo da .fiança o primeiro fiador, si o réo
não aprezentar outro no prazo de 15 dias. (R. cito
art. 310)

§ 1. estes cazos porém não se haverão os fiado
res por dezobrigados emquanto os réos nào forem pre
zos, ou não tiverem prestado novos fiadores'. (R. cito
art. 310)

§ 2. Aos fiadores serão dados os auxilios para
a prizão do réo, qualquer' que sej a o estado de seu
livramento:

1. o Si elle quebrar a fiança;
2. o Si fugir depois de ter sido condemnado e

antes de principiar a cumprir a sentença;
3. o Si notificado pelo fiador para aprezentar outro

que o sub titua dentro de 15 dias, assim o não fizer.
(R. cito art. 308)

§ 3. Este auxilios, quando os requerem os fiado~

res, lhes serão dados não s6 pelas autoridades, que
tiverem formado as culpas e concedido as fiança, e
que fizeram expedir mandados de prizão, mas tambem
por quaesquer ou tras, em cujos distri tos se axarem os
réos, sendo-lhes aprezentados os ditos mandados. (R.
cito art. 309)

AI,t. 391. A fiança se julgará quebrada de direito:
§ 1. Quando o réo deixar de comparecer nas ses

sões do Jmi, a que se obrigo u por termo, não sendo
dispensado do comparecimento pelo Juiz de Direito'
por justa cauza. .

~ 2. Quando o réo, depois de afiançado, cometer
delito de ferimento, ofensa' fizica, ameaça, calumnia,
injuria ou damno contra o quexózo ou denunciante,
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contra o prezidente
sendo por qualqnel'
(R. cit. art. 311)

Art. 392. O julgamento do quebramento da fiança
no primeiro cazo do artigo anteceqente, será feito
pelo J lliz de Direito ou prezidente do Juri, logo que
feita a xamada dos r60s afiançados, elles não com- '
parecerem. (R. ciL. art. 312)

§ 1. Este julgamento se incluirá na acta, e o
juiz dará lógo todas as necessarias providencias para
que seja capturado o 1'60. (R. cit. art. 812)

§ 2. O julgamento deste quebramento no segundo
cazo do dito al'tigo será proferido a requerimento do
PromotOl' publico, da parte, ou ex-oficio pelo juiz,
perante quem se axar o processo, logo que lhe fóI'
aprezentada a certidão da pronuncia pelos delitos, de
que trata o § 2 do mesmo artigo, procedendo a uma
informação sumaria sobre a identidade de pessoa,
quando a este respeito haja alguma duvida. (R. cit.
art. 313)

§ 3. Pelo quebraménto da fiunça, o
metade do valor delinilivo da mesma.
313)

§ 4. Ficara sujeito a ser julgado á revelia, si ao
tempo de julgamento não tivel' ainda sido prezo. (L.
20 Selo 1871 art. 14 § 4; L. 31 Dez. 1841 art. 43;
R. ciL art. 314)

§ 5. O réo perderá a totalidade do valor da fiança,
quando, sendo condemnado por sentença, que h.mha
passado em julgado, fugir antes de ser prezo. (L. 3
Dez. 1841 aN. 44; R. 3 i Jan. 1842 al't. 315; L. 20
Selo 1871 art. 14 § 4)

§ 6. O produto do quebramento das fianças, nos
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cazos antecedentes, pertence . ás Camaras municipaes,
que promoverão a sua cobrança pelos meios compe
tentes, deduzida primeiramente a importancia ·da in
demnização da parte e custas. (L. 3 Dez. 1841 art.
44; R. cil. art. 316; L. 20 SeL 1871 art. 14 § 4)

§ 7. O juiz, que declarar o quebramento da fiança,
dará logo as providencias para que seja capturado o
réo. (L. 3 Dez. 1841 art. 43)

CAPITULO XIX.

Das custas no criDl.e.

SECÇÃO L

DAS AUTORIDADES POLTCIAES E JUIZES CRIMINAES.

&.'t. 393. As autoridades policiaes e
juizes criminaes perceberão os seguintes emo
lumentos:

§ 1. De assistirem pessoalmente:
1. o A.' formação de corpo de delito di

reto ou indireto ou outro qualquer exame.
2.° A qualquer busca, não sendo ex-

oficio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
§ 2. De cada pessoa pelo juramento que

deferirem, qualquer que seja .
§ 3. Do interrogatorio de cada réo e

da inquirição de cada testimunha . . . . .
§ 4. Dos julgamentos de fianças defini-

tivas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
§ 5. Das suspeições. . . . . . . . . . .
§ 6. Nos crimes cuja decizão final lhes

compete. • . . . . . . . .. J •••••• '.

8 000

61'P000
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§ 7. Da pronuncia ou não pronuncia.
§ 8. Da sustentação ou revogação dellas.
§ 9. Das sentenças que obrigam, ou

não, a termo de bem viver ou segurança,
de cada obrigado ou da parte contraria. .

§ 10. De toda e qualquer decizão que
ponha termo ao processo, ou sobre prescri-
ção ou perempção .

§ 11. Da que sómente julgar o lança
mento, tendo de continuar a acuzação por
parte da justiça. . . . . . . . . . . . . . .

e 12. Do julgamento da graça de
perdão, modificação, ou comutação de pena:

1.0 Em crimes afiançaveis .
2.° Em crimes inafiançaveis..•...
§ 13. Nada terão sendo o agraciado

pessoa miseravel.
§ 14. De quaesquer mandados ou guias.
§ 15. De editaes ou alvarás quaesquer ..
§ 16. Será sempre gratuita a assina-

tura do aIvará de folha corrida e do man
dado de soltura.

§ 17. Os emolumentos devidos pela in
quirição de testimunhas ou informantes e
pelo interrogatorio dos réos nos inqueritos
policiaes serão por metade dos que vão taxa
dos nesta secção.

§ 18. NeQhum emolumento é devido
no cazo de averiguações policiaes ex-úficio, das
quaes não rezulte processo.

(D. 2 Set. 1874 arts. 43 a 50)

3~OOO

3~OOO

2~OOO

3~OOO

1~OOO

6~OOO
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~300

~500
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SECÇÃO II.

DOS JlllZES DE DIREITO EaI SEGUNDA INSTANCIA.

Art. 3D•. OS Juizes de Direito have
rão das sentenças proferidas:

§ 1. Sobre recursos que para elles se
tenham interposto. . ...

§ 2. Sobre apelações. . . . . . . . . .
(D. cito art. 51)

SECÇÃO III.

DOS PREZIDENTES DO JURI.

4~OOO

5~OO

AI't. 3D~. OS Juizes prezidentes do
Juri terão por prezidirem a cada julgamento,
incluzive os actos que nelle praticarem.

(D. cito art. 52)

SECÇÃO IV.

DOS AUDITORES DE lIIARINHA.

•

15~OOO

AI"t. 3DS. Nos processos, cujo conhecimento e de
cizão final lhes compete, perceberão os Auditores de
marinha os mesmos emolumentos marcados para os
juizes criminaes.

(D. cito art. 53)

SECÇÃO V.

DOS PROMOTORES PUBLICOS.

AI,t, 3D'. OS Promotores publicos terão:
§ 1. Pelas respostas nos autos sobre re

querimentos de fianças. . . . . . . . . . . 5~OOO
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§ 2. Por libelo de acuzação. . . ..
§ 3. Pelas razões de recurso, apelação,

ou revista .
§ 4. Pelas respostas nos "autos sobre

dezistencia da acuzação, prescrição ou pe
rempção da ação. . . . . . . . . . ••..

§ 5. pa sustentação da acuzação peran-
te o Juri .

§ 6. Dita em 'qualquer outro juizo. . .
§ 7. De assistir á formação da culpa,

ou qualquer outro acto do processo, que
exija sua prezença. . .. .

(D. cito arts. 95, 96)

SECÇÃO VI.

DOS ADJUNTOS DOS PROiUORES PUBLICOS.

1\.rt. 99S. Os Adjuntos dos Promotores
publicos l'eceberão pelos actos de seu oficio
o mesmo que tem os ditos Promotores. (L.
20 Set. 1871 art. 1 § 7; D. 22 Nov. 1871
art. 20)

SECÇÃO VII.

6~OOO

10~OOO

5~000

10~OOO

5~000

5~000

DOS ESCRIVÃES DO CRli\1E NA PRI1\1ELRA lNSTANCIA.

1\.rt. 399. Os Escrivães de 1.' instan
cia, que servem no crime, e perante as au
toridades policiaes perceberão:

§ 1. Do juramento de queixa ou de
nuncia ou qualquer outroJ que perante o
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JUIZ escrevem, ainda que deferido a maIS
de uma pessoa. . . . . . . ........•

§ 2. Do auto de qualificação, pergu.n
tas, acuzação, corpo de delito, sanidade, ou·
de qualquer outro. . . . . . . . . . ...

§ 3. De lançamento no rol dos culpados,
e recommendação na cadêa nada perceberão.

§ 4. De responderem a folhas corridas,
por cada pessoa ne]]as dezignadas, não
sendo ex-oficio. . . . . . . . . . . . . . . .

E nada a titulo de busca.
§ 5. Dos termos de fiança lavrados nos

livros competentes para os réos. se livrarem
soltos:

L' Sendo a fiança até 1:000~ .
2.' De 1:000~ até 2:000~ .
3.' Dahi para cima mais 1~ sobre cada

contos de réís, não excedendo porém o emo
lUD;lento a. . . . • . . . . . . • . . . . . .

(D. 2 Set. 1874 arts. 147 a 151, 97)
AI't. ~oo:

§ 1. Das citações ou llotificaçôes, que fize-
rem, por cada pessoa citada ou notificada:

1.' Sendo em audiencia. •
2.' Sendo por carta. . . . .
3.' Sendo pessoalmente. . . . . . . . .
E além deste salario terão mais o que

está marcado para as diligencias fóra dos
seus cartarios .

§ 2. Da autoação feita no cartorio, ou
em virtude da acuzação em audiencia. . .

.§ 3. De 'mandado e precataria,' que
passarem , .

2 000

3~000
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'2 000
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§ 4. Das procurações ou substabeleci
mentos apud ac.ta . .....•.....•..

1.o Si ·porém houver mais de um outor
gante, pagará cada um delles mais....

2. o Sendo universidade, cabido, conse
lho, irmandade, confraria, sociedade com
mercial, scientifica, ou artistica, pagará como
um só outorgante.

~ 5. Dos termos, que lavrarem nos autos,
exceto os de fiança .

(D. cito arts. 108 a 112, 152)

AI·t. "O.:
§ 1. De cada rubrica que fizerem nos

autos, livro, documento, ou papel, a reque
rimento de parte e despaxo do juiz, que
assim o determine. . . . . . . . . . . . . .

§ 2. De cada guia, que passarem nos
aulas ou f6ra delles, para pagamento de
impostos, ou para depozito. . . . . . ..

§ 3. Das certidões, que passarem nos
autos de dezentranhamento de papeis, com
prehendida a nota lançada nos mesmos papeis.

§ 4. Das certidões verbum ad verbnm. .
§ 5. De certidões narrativas, ou que

consistem no relataria dos autos. . . . .
§ 6. De cada informação que derem a

requerimento das partes. . . . . . . . . .

Nada pbrém receberão das in,formações
determinadas pelos juizes, e daquellas que
devem dar em razão de seus oficias, ou
para evitarem a responsabilidade.

!D. cito arts. 116, 117, 152)

2~OOO
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1~000
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Art . ..O~:

§ 1. De cada inquerito de testimunha
produzido em juizo, e depoimento de partes

§ 2. De cada pergunta, ou reinquirição.
§ 3. Nada receberão a titulo de estada,

quando a inquirição se fizer em caza do juiz,
ou no auditoria.

§ 4. Durando a inquirição mais de 6
horas, ter,ão o dobro do emolumento devido
pelo depoimento ou depoimentos tomados na
hora ou horas excedentes ao prazo dado.

(D. cito arts. 119, 152)
Art. "03:
§ 1. Nada receberão pelas buscas de

papeis, processos findos, ou parados até
seIS mezes.

Passado, porém esse tempo perceberão:
1.0 Até um anno .
2." De um anno até dous .
3. o De dous até trinta. . . . . . . . .
§ 2. Passsados trinta annos perceberão

o que convencionarem com a parte, que pro
curar papeis ou processos findos, ou parados
durante esse tempo.

~ 3. Si a par~e apontar o anno e
axar-se o papel buscado, qualquer que seja
o tempo decorrido, o emolumento da bus
ca não excederá a............ .

§ 4. Das bus?as de livros que por le,i
são obrigados a ter em seu cartorios, per
ceberão metade do que lhes fica marcado
para os processos e papeis.

(D. cito arts. 120, 152)

2~000

1~000
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Art. ~O~:

§ 1. Em todos e quaesquer actos de
seus' oficias que tiv9rem de praticar f6ra de
seus cartorios, á excepção dos de audien
cia, e dos termos de juramento, e de dili
gencias a que são obrigados ex-oficio, perce
berão, além do que por taes actqs lhes
fica marcado. . . . . . . . . . . • . . . . .

§ 2. Si o exame ou diligencia, poden-.
dQ fazer-se em caza do juiz, ou na audien
cia, se praticar f6ra dellas, a requerimento
da parte, o excesso do emolumento será
á custa da parte requerente.

§ 3. De cada diligencia, a que forem:
1.o Dentro da cidade ou vila...
2. 0 F6ra da legua da cidade ou vila,

ou no mar .
3. o Si a diligencia l!ão puder ser con

i cluida no. mesmo dia, levarão de .cada
di&, que ~crescer. . . . . . . . • . . . ..

4. o Nestes emolumentos comprehendem
se os mais actos, que praticarem por oca-
zião e cauza da dil~gencia, ou que nella
se envolverem.

§ 4. Quando a diligencia se não efe
tuar por facto que não seja do Escrivão ou
do juiz, tendo aquelle sahido do seu car
torio, ven~erá a estada como si a diligen
cia se tivesse efetuado.

§ 5. A parte que tiver requerido a
diligencia, ou que fôr interessada no an
damento da cauza, fornecerá' a condução
necessaria aos Escrivães e mais empregados,'

6~OOO

5~OOO

15~OOO

10~OOO
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juntando~se aos autos urna nota da despeza
respetiva para se contar" afinal.

(D. cit. arts. 24 a 26, 121 a 124)
Art. ,.05:

§ 1. Dos traslados, que tirarem dos
processos de todo ou em parte, e de quaes
quer instrumentos, que extrahirem dos autos,
perceberão por cada' linha ou regra, que
não contenha menos de 30 lekas. . . . . ~020

§ 2. Das sentenças, que 6xtrahirem dos
processos ordinarios, especiaes, ou summa~

rios perceberão por cada regra, contend.o
urnas por outras não menos de 30 letras. . :tIi020

§ 3. Das certidões, que passarem dos
livros ou autos e papeis, a pedido de par
tes, por cada linha que não tenha menos
de 30 letras , . . . . . . . . . ~020

§ 4. A exceção das certidões, todas
as demais peças referidas nos paragrafas
antecedentes deverão ter 25 linhas ou re
gras escritas em cada pagina menos a pn
meira e ultima.

§ 5. Os Escrivães, que se afastarem
deste formato na escrita, aumentando, ou
diminuindo o numero de linhas e das le
tras, perderão a metade da raza, que lhes
competiria pela escrita - regularmente feita.

(D. cito arts. 126, 127, 129, 130)
Art. L100:

§ 1. Nas sentenças se transcreverá:
1. o A autoação;
2. o Petição ou oficio inicial;
3.° Juramento;
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4. o Corpo de delito;'
5. o Despaxo de pronuncia ou não pronuncia;
6. 0 Sustentação ou revogação da pronuncia;
7. o Libelo;
8.o Contrariedade ;
9. o Sentença;
10.0 Documentos a que ella se referir.
§ 2. As que se extrahirem'· do processo polidal

conterão:
1.. A autoação ;
2. o Petição ou oficio inicial;
3. o Juramento;
4.o Sentença;
5. o Documentos em que ella se fundar;
6. 0 Interpozição da apelação (havendo-a);
7. o Sentença.
§ 3. Nas sentenças 'de infração de posturas, além

das peças do paragrafo antecedente, se transcreverá o
auto de infração.

§ 4. Nas sentenças de recurso se transcreverá':
1. o A petição de recurso;
2. o Sentença;
3. o Documentos a que ella se referir.
(D. cit. arts. 153, 154, 155)

SECÇÃO VIII.

DOS ESCRIVÃES DA AUDITORIA DE MARINHA.

Art. 4,0'. Os Escrivães da Auditoria de marinha
nos actos de seu oficio, se regularão pelo que fica de
terminado para os Escrivães de 1.. instancia, conforme
no cazo couber.

(D. cito art. 156)
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SECÇÃO IX.

DOS ESCRIVÃES DO J1JIZ DE PAZ.

1l..·t. 4,OS. Os Escrivães do Juiz de paz receberão
pelos actos, que praticarem no crime, os mesmos emo
lumentos marcados para os Escrivães de 1.' instancia
no crime.

§. Compete-lhes tambem os emolumentos a titulo
de estada, caminho, e condução, quando tenham de
praticar actos policiaes ou criminaes fóra do lugar de
sua rezidencia.

(A.. 18 Out. 1856; D. cito art. 158)

SECÇÃ.O X.

DOS E~1PREGADOS, QUE C01l1O ESCRIVÃES SERVE.! PERANTE o
XEFE DE POLICIA.

A.."t. 4,09. Os empregados das respetivas Secreta
rias, que servirem de Escrivães perante os Xefes' de
Policia, terão os emolumentos taxados para os Escrivães
de La instancia.

(D. 22 Nov. 1871 art. 81)

SECÇÃ.O XI.

DOS ESCRlVÃES DO JURI.

A.rt. ~:l0. Os Escrivães do Jurí terão:
§ 1. Da leitura do' processo no Juri,

formação e escrita da acta. • . . . . . . .
§ 2. Em tudo o mais se regularão

pelo que se marcou aos Escrivães de La

6~OOO
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instancia ; porém não se contará estada
pelos actos, que praticarem no tribunal do
Juri.

(D. 2 Set. 1874 art. 159)

SECÇÃO XII.

DOS DISTlUBUIDORES.

1l.rt.•:1.:1.. Os Distribuidores terão:
§ 1. De toda e qualquer distribuição e

verba no livro. . . . . . . . . . . . . . . 111>000
§ 2. Das certidões que passarem, e

buscas de livros, o mesmo que teem os
Escrivães de L' instancia.

(D. cito art. 167)

. SECÇÃO XIII.

DOS CONTADORES.

1l.I't. .:1.2. Os' Contadores perceberão
por contar as custas: .

§ 1. Em processos ordinarios:
i: Havendo discussão. . . . . . 311>000
2: Sendo á revelia. . . . . . . • 211>000
§ 2. Em processos summarios:
1.o Havendo discussão. . . . . . 311>000
2. o Sendo á revelia. . . . . . . . . 211>000
§ 3. De qualquer inlJidenfe, seja o pro-

cesso summario, o~ ordinario.....' . . . 111>000
§ 4. De cada sentença, traslado, ou

outro papel" em que glozarem as custas por
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infração da lei, quanto ao numero de regras
e letras, que ella prescreve, terão mais. .

§ 6. E' aplicavel aos Contadores o que
esta determinado para os Escri.vães quanto
ás informações.

(D. cit. arts. 168, 171, 172)

SECÇÃO XIV.

DOS OFIClAES DE JUSTIÇA.

AI't. ~t3. Os Oficiaes de justiça rece
berão :

§ 1. De cada citação, ou notificação
que fizerem dentro da cidade ou vila. . .

§ 2. Da contra-fé, que passarem.. '. .
§ 3. Do auto de arrombamento, prizão,

ou outro qualquer, cada oficial. . : .
Além do que lhes couber pelas cita

ções, que fizerem.
§ 4. Do auto de diligencia não efetuada.
§ 5. Das citações e mais diligencias,

que praticarem f6ra da cidade ou vila,
cujos lugares declararão nas certidões, e
autos, que passarem. . . . . . . . :. . . .

§ 6. Aos Oficiaes de justiça tambem
se dará condução, quando a distancia o
exigir: o que será declarado nas certidões
para se contar afinal, e carregar á parte
vencida.

(D. cito arts. 192, 193)

1~OOO
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SECÇÃO XV.

DOS PORTEIROS DOS AUDITORIOS.

""..t. ...... Os Porteiros dos auditorios
terão:

§ 1. De cada pregão em audiencia.. 4PSOO
§ 2. De cada citação, que fizerem em

audiencia, de' que passarem certidão. 4P600
(D. cit. arts. 175. 176)

SECÇÃO XVI.

DOS CARCEREmos.

""."t. ".ii. Haverão os Carcereiros de
carceragem:

§ 1. Pela sahida de qualquer prezo em
geral. . . . . . . . . . . . . . . . . ....

§ 2. Pela sahida de pessoa recolhida
em custodia ou de prezo por infração de
postura .

§ 3. Por mudança de prizão .
§ 4. Por sahida de escravos .
§ 5. Dos prezos pobres nada perceberão.
§ 6. Pelas certidões que a requerimento

de parte passarem dos assentamentos de seus
livros .

(D. cito art. 184)

SECÇÃO XVII.

DA RELAÇÃO.

""..t. ":1.6. Na Relação cobrar~se-á:

34P000

14PSOO
14P000
2 000

4P500
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§ 1. De cada processo de apelação
crime, qualquer que seja. . . . . .

§ 2. De cada recurso. " .....
§ 3. Nos processos de responsabilidade

cobrar-se-a em dobro os emolumentos, que
teem os Juizes de Direito nos processos,'
cujo conhecimento e decizão lhes compete.

§ 4. Todos estes emolumentos serão
recolhidos a uma caixa, e no fim de cada
mez divididos por todos os Dezembargadores,
que tiverem feito o serviço na Relação, in
cluzíve o Prezidente da .mesma, e o Procu
rador da corÔa.

(D. cit. arts. 63, 64., 65; R. 3 Jan.
1833 art. 87)

SECÇÃO XVIII.

DOS PREZIDENTES DAS RELAÇÕES.

AI"t. .<&.,. Os Prezidentes das Rela-
.ções perceberão:

§ 1. Das distribuições dos processos.
§ 2. De qualquer juramento. . . . _
§ 3. Das ordens que expedirem. . . .
§ 4. De assinatura em auto de exame.
§ 5. Termo de fiança. . . " . " " " . .
§ 7. As carta., de sentença serão as-

sinadas pelo Prezidente da Relação com o
relator, competindo ao mesmo Prezidente
o exame e a contagem dellas, e tambem
dos traslados, os quaes serão levados á
Sua prezença para esse fim.

6~000
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§ 8. Do exame das cartas de sentença
e \ traslado. .- .' , . . . . . . . . . . . . . .

§ 9. Não. se extl'ahirá sentença quando
a con,demnação fór só nas custas..

SECÇÃO XIX.

DOS SECRETARIOS DAS RELAÇÕES,

AI't. ~OS. Os Secretarios das Rela
ções perceberão:

§ 1. Da aprezentação. distribuiçãO, con
ta do preparo, e lançamento nos livros de
cada processo que subir ao tribunal da Re
lação, por apelação ou por qualquer outro
recurso .

§ 2. Da conta do preparo para embar-
gos.....•.............

§ 3. Da ordem de habea.s-corpus. . . .
§ 4. Dos alvarás de soltura. . . . . .
§ 5. Dos juramentos, exames, certidões,

e buscas, o mesmo que teem os Escrivães
da 1: instancia.

(D. 2 SeL 1874 arts. 163, 164)

SECÇÃO XX.

DOS ESCRIVÃES DAS APELACÕES NA RELACÃO.. .

51'POOO

3~OOO

1~OOO

1~OOO

~300

À.I't. ~U•. OS Escrivães de apelações
per"ceberão ;

§ 1. Da autoação....' . . . . . . . . ~500

§ 2. Das vistas para a revizão da nu-
meração das folhas dos autos, de cada folha. ~020
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§ 3. Em tudo mais se regularão pelo que ficou
marcado para os E~crivães de 1.' instancia.

,.lI-t. 1.120. As sentenças, que se extrahirem das
cauzas ordinarias, especiaes, ou summarias, além das
peças designadas par~ os processos de 1.' instan
cia, conterüo mais:

1.0 A inlerpozição da apelação;
2." Acordão afinal;
3." Os documentos a que elle se referir, não sen

do os mesmos em que" se fundou a sentença apelada .
.'-I-t. !I~:I.. Nas revistas, sendo esta negada, a

senlenca deverá conter :. .
i. o A inlerpozição da revista;
2.° Acordão do Supremo "Tribunal de Justiça.
§ 1. Concedida a revista, e confirmada a sentença

recorrida, si já se houver exlrahido sentença, deverá
conter s6mente:

1.0 A ínt.1rpozição de revista;
2.° O acordão que a concedeu;
3.° O acordão da Relação revizora, com os docu

mento em que elle se fundar, ,si forem diversos da
,quelles exarados na senlença exlrahida.

§ 2. Não se tendo extrahido sentença, ou tendo
esta si.do reformada pela Relação revizora, conterá
além das peças marcadas para a extra.ão das senten
ças de apelação:

1.0 A inlerpoáção de revista;
2.0 Senlença do Supremo Tribunal de Justiça;
:3 .. Acordão da Relação revizora, com os docu

menlos em que elle se fundar, si forem diversos da
quelles em que se fundou o acordão em gráo de ape
lação.

(D. cito arls. 160, 161, 162)
21
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SECÇÃO XXI.

DOS CONTINUOS DAS RELAÇÕES.

Art. .~~. Os continuos das Relações
perceberão:

§ 1.. De correr a folha, e certidões,
que nellas passarem .

§ 2. Dos registos dos mandados contra
os advogados . . . . . . .' . . . . . . . . .

(D. 2 Set. 1874 art. 166)

SECÇÃO XXII.

DO SUl)REMO TRlBUNAL DE JUSTIÇA.

AI·t. ·.~lJ. No Supremo Tribunal de
Justiça se cobrará pelo preparo de cada
revista crime. . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 1. Ao Secretario e ao oficial maior
oompete p~los actos judiciaes, que prati
carem no- crime, os mesmos emolumentos
t~xados para os Escrivães do judicial, e para
os Secretarios das Relações.

§ 2. Do produto do preparo das revistas
e destes emolumentos se farão as despezas
do expediente do tribunal, e amanuenses.

§ 3. As sobras serão divididas em duas
partes iguaes, uma para· o Secretario, e
outra para o Oficial maior.

§ 4. Os prezos pobres estão izentos
das custas acima estabelecidas.

(L. 30 Out. 1835 arts. 3, 4; D. 2 Set.
1874 art. 55 .

2~OO

:tP300

6~OO
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SECÇÃO XXIII.

DOS ADVOGADOS.

Art. ~~.. Os honorarios dos advo-
gados serão contados da forma seguinte:

§ 1. De petição de queixa ou denuncia.
§ '2. De qualquer outra petição. . . . .
§ 3. Libelos. . . . .... ".....
4. Contrariedade a estes, não sendo

por negação. .. . . . . . . ., . ". . . .
§ 5. Razões de recurso, de apelação

ou de rev:ista. . . . " • . . . . . . . . . .
~ 6. De acuzação ou defeza nos processos

policiaes é que cabem na alçada do juiz. .
§ 7. De. acuzação ou defeza perante o

Juri, perante a Relação, ou perante o Su
premo Tribunal de Justiça. . . . . . "... . .

§ 8. De arbitramento de fiança ou multa.
§ 9. De assistirem á inquirição e rein

quirição de testimunhas, ou á qualquer acto
do processo. . . . . . . . . .

(D. 2 Set. 1874 arts. 85, 86, 87)

SECÇÃO XXIV.

DOS PERITOS•

.-l.rt.•~Ó. Cada um dos peritos terá:
§ 1. Dos exames, e vistorias, e corpos

de delito, que não dependerem de exame
medico ou cirurgiCO'. . . . . . . . . . . . .

§ 2. Dos corpos de delito, exames· de .

6~000

2~000

15~000

15~000

30~000

30~000

60~000

3 "000

5 000

6~000:
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sanidade, ou qualquer outro exame medico
ou cirurgico. . . . . . . . . " . . . . . . .

§ 3. Pelo exame cadaverico fizico ou
cbimico.....•..............

§ 4. Pelo arbitramento de fiança, multa,
ou liquidação do objeto, sobre que se tiver
.de determinar a multa. . . . . . . . . . .

§ 5. Nos exames de livros commerciaes,
o juiz poderá arbitrar o salario de cada
perito entre 10~ e 100~, conforme a impor
tancia, dificuldades e duração dos mesmo~

exames.
(D. ciL arts. 187, 188, 189)

SECÇÃO XXV.

DOS RECURSOS SOBRE EXIGENCIA DE C{ S'fAs .

8~OOO

40~OOO

2~OOO

..\.rt. !I,~G. Da exigencia ou percepção dos sala
rio indevidos ou excessivos poderão as partes, por
uma simples petição, recorrer:

1.0 Para os respetivos juizes, quando a exigencia
fór por parte dos Escrivães e de mais empregados, e
oficiaes;

2.0 Para o Prezidente da Relação, quando fór por
parte dos em pregados desta;

3.0 Para o Prezidente do Supremo Tribunal de
Justiça, quando fór por parte dos empregados do
mesmo tribunal. (D. 2. Set. 1874 art. 197)

§ 1. Ouvindo o Escrivão, oficial, ou empregado,
de quem n parte se queixar, o superior decidirá sem
mais formalidade nem recurso algum. (D. ciL art. 197)

§ 2. Si se tratar de emolumentos e asssinaturas
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dos Juizes de Direito, Auditores de Marinha, e Xefes
de Policia, poderá a parte, que se julgar lezada, re
correr para o Prezidente da Relação do respetivo dis
trito. (O. cit. art. 198)

§ 3. Si se tratar de emolumentos e asssinaturas
das outras autoridades judiciarias ou policiaes, o re
curso será para o Juiz de Direito. (D. cit. art. 198)

1l..'t. tA~;. Os juizes, que exigirem ou receberem
alarios indevidos ou excessivos, serão responsabiliza

dos criminalmente, e além disto condemnados pelos
juizes ou prezidentes dos tribnnaes, para os quaes a
parte recorrer na fórma acima declarada, a re tituir
em tresdôbro o que demais houverem recebido. (D.
cito art. 199)

§ 1. Os Escrivães, e demais oficiaes dos juizos e
tribunaes, que exi.girem nu receberem custas excessi
vas ou indevida, ou por cauza dellas demorarem a
expedição dos autos, termos, ou traslados, serão con
demnados pelos respetivos juizes, ou pelos prezidentes
dos tribunaes, nas penas disciplinares seguintes:

1.. Prizão até 5 dias;
2: Suspensão até 30 dias;
3.· Restituição em tresdôbro do que demais fe"ce

beram. (D. cito aft. 183)
§ 2. Estas penas são independentes da responsa

bilidade criminal, que no cazo couber. (D. cit. art.
1.99)

§ 3. E' facultativa a impozição das penas disci
plinares, que aos prezidentes dos tr:ibunaes cabe apli
car aos juizes no cazo de culpa. (A. 10 Mar. 1855)

§ 4. Ainda sem recurso da parte, o juiz ou prezi
dente do tribunal, que 'notar nos autos ou papei,
que lhe forem prezentes, salarios' indevidos, ou exces-
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sivos, providenciará corno aCIma fica determinado. (D.
cit. art. 200)

SECÇ-4O XXVI.

DO PAG-AMEN'fO DAS CUSTAS.

AI,t...~s. Os salarios marcados serão pagos, logo
que sejam concluidos os actos respetivos. (D. 2 Set.
1874 art. 201 § 1)

§ 1. Os Escrivaes e mais oficiaes cotarão á mar
gem a sua importancia, declarando de quem as hou
veram, e rubricando a cota, afim de que, na conta
gem dos autos, seja e1la debitada ou creditada a quem
de direito fôr. (D. cil. art. 201)

§ 2. O Escrivão, que não cotar o salario pelo
modo precizo e formal prescrito no paragrafo prece
dente, perderá o mesmo salario, o qual não lhe será
contado, e antes deduzido das custas, que forem de
vidas e contadas. (D. cil. art. 201 § 2)

§ 3. A dispoziç&o do § 1 não comprehende quaes
quer autos, termos, traslados, diligencias ex··oficio, em
cuja expedição fôr interessada a justiça publica. (D.
cil. ar1. 201 § 3)

§ 4. O defensor de um réo perante o Juri tem di
reito ás custas, embora não seja advogado formado,
ou provizionado. (A. 31 Mai. 1860)

AII't, "~9. Todos os que decaem da ação, em
qualquer instancia que fôr, serão condemnados Das
custas. (C. pr. 81'( 307)

§ 1. O Promotor publico, o Adjunto deste, e o
Promotor da Justiça, embora decahidos, não pagam
custas i sendo condemnada neste cazo aCamara mu.-
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nicipal do respet~vo muOlClplO. (C. pr. art. 307 j D.
2 Set. 1874 art. 54)

§ 2. as cauzas, em que decahirem, aCamara
,municipal será obrigada s6mente ás custas desde o ponto
em que os sobreditos funcionarios tomarem a acuza
ção. (D. cit. art. 54; A. 27 Abr. 1853)

§ 3. Quando a Camara municipal fór condemnada
nas custas, pagará s6mente a meta~e deBas) a outra
metade perderão os juizes. escrivães, e mais empre
g~dos que as tiverem vencido. (D. 2 Set. 1874 art 54)

§ 4. Quando as Camaras municipaes são partes e
decaem, pagam as custas integralmente. (A. 21 Set.
1865.

§ 5. As custas devidas pelas Camaras mUOlClpaes
estão sujeitas á prescrição. (A. 21 Dez. 1863)

§ 6. A.s autoridadeu cl'Íminaes, escrivães, e oficiaes
de justiça teem o direito de cobrar executivamente a
impo~tancia dos emolumentos e salarios, que lhes fo
rem devidos, quer das partes, que requererem, ou a
favor de quem SP, fizerem as diligencias, e praticarem
os actos, antes das s~ntenças, quer das que forem
condemnadas. (R. 31 Jan. 1842 art. 467)

§ 7. Os bens da Camaras municipaes estão izen
tos de penhora: e para pagamento das custas por elIas
devidas vota-se quantia no respetivo orçamento. (A. 15
Fev. 1834 j A. 24 ~Ial·. 1863; A. 31 Jul: 1867) .

§ 8. Quando o réo fôr tão pobre que não possa
pagar as custas, perceberá o Escrivão a metade delIas
dos cofres do Camara municipal, guardado o seu di
reito contra o réo, quanto á outra metade. (L. 3. Dez.
1841 art. 99; R. 31 Jan. 1842 art. 369; A. 29 Dez.
1855) .

§ 9. O perdão, ou minoração da pena, não exime
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o réo da obrigação do pagamento das custas. (A. 3
Dez. 1835)

§ 10. As autoridades criminaes Dão vencem emo,
lumentos a titulo de estada, caminho, e condução.'
(A. 18 Oul. 1856)

§ 11. Por falta de pagamento de custas, nas catJ.
zas criminaes, não tem lugar a prizão. (A. 23 Nov.
1835; D. 2 Set. 1~74 art. 206)

A.'t. ~30. O executivo, que compete aos advo
gados para cobranç a dos seus honorarios, comprehende
as taxas do regimento, ou a importancia certa e li
quida dos seus contratos.

§ 1, Estes contratos, qualquer que seja o seu
valor, podem ser feitos por escrito particular, assina
do pelo advogado e pelo seu cliente.

§ 2. Em falta de contrato escrito com a parte,
entende-se, que o advogado se sujeitou ás taxas do re
gimento. (D. art. cil. 202)

Art. "3:1.. Os prezidentes dos tribunaes e os juizes
não poderão receber quaesquer emolumentos direta
mente das partes, mas por intermedio dos Escrivães.

§ 1. Para este fim os mandados e outros papeis,
que em razão da celeridade dos negocias, as partes
levam aos juizes, devem conter a nota de pagos no
·cartorio ou a declaração de estarem izentos de paga
mento, quando os salarios forem comprehendidos na
exceção do artigo 417 § 3. (D. cito art. 2.03)

Art. "3~. Os Escrivães, sob as penas do artigo
416, são obrigados o entregar ás partes recibo das
quantias, que dellas recçberem para emolumentos,
selos, e qualquer despeza a seu cargo. (D. cil. art. 204)

Art. "33. Os emolumentos, ou honorarios, os
salarios, e custas serão cobrados executivamente.
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e1. Extrahido dos autos o mandado, contendo a
sentença ou o despaxo, que manda pagar as custas
e a conta feita pelo Contador, ou o contrato, no cazo'
do artigo 419, será a parle citada para pagar no
prazo de 24 horas.

§ 2. ão efetuado o pagamento, proceder-se-á'á
penhora, que, decididos os embargos opostos como
contestação á axâo, será julgada por sentença, prose
guindo neste cazo a execução até á execução dos bens,
e efetivo pagamento. (D. cil. art. 205)

TITULO II.

00 PROCESSO ORDI NARIO_

CAPITULO I.

Da forD:l.ação da culpa.

_~·t. • a.. o procedimento ex-oficio dos juizes
formadores da culpa só tem lugar;

1. o Nos cazos de flagrante delito;
2: I os crimes policiaes;
3.... Quando o Promotc.r publico, ou o Adjunto

não aprezentarem'a queixa ou denuncia nos prazos
legaes;

4:0 Nos crimes de responsabilidade, sendo com
petente a autoridade judiciaria, que os reconhecer em
feitos ou papeis su-bmetidos regularmente ao seu exa
me jurisdicional.. (1. 20 Set. 1871 art. 15; D. 22
Nov. 1871 art. 49)
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Art. ,.35. Â. incompetencia do juiz summariante
poderá ser alegada antes da inquirição das testimu
nhas ou logo que o réo comparecer em juizo. (D·
cito art. 51)

§ 1. Si o juiz reconhecer a incompetencia reme
terá o facto á autoridade competente pa~a proseguir,
e esta o ratificará, procedendo s6mente á reinqllirição
das testimunhas, si houverem deposto em a'uzencia do
acuzado, e este o requerer. (D. cito art. 15 § 1)

§ 2. Si não .reconhecer a incompetencia, conti·
nuará o summario, como si ella não fosse alegada.
(D. ciL)

§ 3. Em todo o cazo será tomada por termo nos
autos a aludida exceção decli.latoria, ou seja ofere
cida verbalmen te, ou por escrito. (O. cit. art. 51 § 3).

AI't. ,.38. Aprezentada e recebida a queixa ou
denuncia, ou intentado o procedimento ex.-oficio, o
juiz mandará autoar as peças, que devem servir de
baze' ao processo, e procederá á inquirição das testi
munbas. (C. pr. art. 14; R. 31 Jan. 1842 art. 246;
D. 22 Nov. 1871 art. 15)

§ 1. Quando se tiver formado' inquerito, e. corpo
de delito, servirão elles de baze ao processo da for
mação da culpa, pélra se proceder sobre o seu con
teu~o á inquirição das testimunhas, a fim de se des
cobrir quem seja o delinquente. (R. 31 Jan. 1842 art.
264)

§ 2. Quando porém não se tiver formado corpo de
delito, por ser crime daquelles que não deixam ves
tigios, ou porque deHe sámente houve noticia, quando
taes vestigios já não existiam, organizür-se-á o pro
cesso não só sem esse auto precedente, mas tambem
sem a necessidade de uma inquiriçao especial para se
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verificar·.. previamente a existencia do delito. (L. cit.
art. 47; R. cil. art. 264)

§ 3. Com o corpo de delito, ou sem elle nos
termos do paragrafo precedente, proceder-se-á ao sum-·
mario para a formação da cul pa. (R. cit. art. 265)

§ 4. o cazo de haver corpo de delito" as tes
timunhas serão inquiridas sómente a respeito do. de··

'linquente, para se averiguar e de cobrir quem elle
seja; no cazo contrario serão inquirid.as, não só a
respeito tIo delito, e suas circunstancias, como tam
bem aCflrca de quem seja o delinquente. (R. cit. art,
2(6)

§ 5. No summario a que se proceder para a
formação da culpa, nos cazos em que não tem lugar
o procedimento por parta da justiça, inquirjr-se-ão
pelo menos duas testimunbas, e poderão ser inquiridas
mais até que se preenxa o numero de cinco. (L. 3.
Dez. 1841 art. 48; R. ciL art. 2(6)

~ G. o cazos porém em que tiver lugar a de
nuncia, inquirir-se-ão cinco, e poderão ser inquiridas
mais até o numero de oilo. (L. eit. art. 48· R. cito
.art. 266)

§ 7. Além do numero das testimunhas, que forem
inquiridus por vir4.ude dos dous paragrafos anteceden
tes, tanto no cazo de procedimento por parte da jus
tiça, como no contrario, serão in.quiridas, sempre que
fôr passiveI, as pessoas, ás quaes se referirem em
seus depoimentos as testimunhas~ que já houverem
deposto. (L. cit. art. 48; R. .cit. art. 2(7)

§ 8. Igualmente, e sem que se contem no nu
mel'o das tesLimunhas, serão tomadas as declarações
das informantes. (L. ciL art. 47; R. cil. art. 2(7)

§ .9. Quando do crime, sobre o qual se proceder

'.
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a summario, fôr indiciado mais de um delinquente, e
as testimunhas desse summario não depozerem contra
um ou outro de taes indiciados, á respeito do qual
tenha o juiz summariamente concebido vehementes
suspeitas, poderá este, ex-oficio, inquirir mais duas ou
tres testimunhas s6mente a respeito daquelle indiciado.
(L. cil. arl. 48; Reg. cil. arl. 268)

§ 10. Estando o delinquente prezo, ou afiançado.
ou rezidindo no distrito de maneira que possa ser
conduzido á prezença do juiz, assistirá á inquirição
das testimunhas, em cujo acto poderá. ser interrogado
pelo juiz, e contestar as testimunhas sem as inter
romper. (e. pr. art. 142)

§ 11. .A contestação ·será feita quer pelo réo, quer
por seu procurador: . .

1.0 Ou contraditando as testimunhas a respeito
dos seus defeitos pessoaes, e dos seus ditos;

2. o Ou alegando razões, e fazendo reflexões ten
dentes a mostrar inverosimilhança dos factos narrados
pelas mesmas testimunhas, e a falsidade do seu jura
mento. (D. 26 Abr. 1824 art. 3)

ft.!'t. ~:J~. Da inquirição das testimunhas, inter-·
rogatorio, e informações se lavrará termo, que 'será
escrito pelo Escrivão, e assinado pelo juiz, testimunhas,
partes, e informantes. (e. pr. art. 143)

Ar't.•as .. O juiz não tem arbitrio para recuzar
ás partes quaesquer perguntas ás testimunhas, exceto
si nao tiverem relação alguma com a expozição feita
na queixa ou denuncia. (D. 22 Nov. 1861 art. 52)

§ 1. Neste cazo deverá ficar consignada no termo
da inquirição a pergunta da parte, e a recuza do juiz
(D. cito art. 52)

§ 2. No interrogatorio o acuzado tem o direito de
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juntar qllaesquer documentos, e justificações processadas
em outro juizo para serem apreciadas como fór justo.
(D. cit. art. 53)

§ 3. Si alegar com fundamento a necessidade de
prazo para isso, ser-lhe-á r,oncedido até tres dias impro
rogaveis. (O. cit. art. 53)

AI-t. !.Ias. Os Juizes de Direito das comarcas es
peciaes e substitutos, os Juizes municipaes e seus su
plentes, para os aclos da· formação da culpa, poderão
servir-se com os Escrivãos dos Delegados e dos Subde
legad03 de Policia nos respetivos distritos. (D. '22 Nov.
1871 art. 8'2) .

§ 1. Logo que os processos 'escritos por esses Es
crivaes tenham xegado ao termo de concluzão para a
pronunl:ia, si não fôr prezenle o juiz desta, deverão ser
remetidos ao Escrivão do Juri, que os fará conc1uzos
ao me mo juiz. (D. cit. art. 8'2)

§ 2. Decretada a pronuncia neste cazo, será feito
o lançamento do nome do réo pronunciado no 1',01 dos
culpado em o livro a cargo do Escrivão do Juri, que
passará os mandados de prizão de taes réos. (D. cit.
art. 82)

§ 3. Quando porém o juiz da pronuncia fôr pre
zente, e a decretar antes da remessa do processo ao
Escrivão do Juri, esta s'e fará logo depois, a fim de
ter seguimento pelo cartorio do mesmo E crirão o re
curso necessario para o Juiz de Direito, nas comarcas
geraes, ou o voluntario para a Relação nas comarcas
especiaes. Em todo o calO o Escrivão do Juri lançará
os nomes dos réos pronunciados no rol dos culpados.
(D. cit. art. 82)

AI"t. ,.10410. Ainda que as autoridades, a quem
incumbe a formação da culpa, não obtenham por meio
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das informações e diligencias, a que houverem proce
dido, o conhecimento de quem é o delinquente, não
deixal'àO de procedel' contra elle ex-oficio, ou por vir
tude da queixa ou denuncia, segundo couber no cazo
em qualquer tempo que so-lja descoberto, emquanto.
não prescrever o delito. (C. pr. art. 147; L.' 3 Dez.
1841 art. 48; R. 31 Jan. 1842 art. 270)

§ 1. Si findo o processo .da formação da cul pa, e
remetido ao juiz competente 'para aprezental-o ao Juri,
tiverem as sobreditas a~toridades noticia de que exis
tem um ou mais criminozos do mesmo delito, poderão
formar-lhes novo processo, emquanto o crime não pres
crever. (L. cito art. 48; R. ~it. arl. 270)

§ 2. Annulado uI? processo, p6de instaurar-se
outro contra o mesmo delinquent~, si o crime já não
estiver prescrito. (A. 3 Gul. 1833)

§ 3. Tendo de intentar-se nova aç:io criminal em
consequencia de nulidade do processo, entregam-se
á parte, que o requerer, os documentos originaes para
a nova formação da culpa, ficando traslado. (A.., 16
Mar. 1856) .

§ 4. Perdidos os a~tos originaes da formação da
culpa, e não existindo traslado, reformam-se, servindo
para instrução do novo processo quaesquer documen
tos, certidão do rol dos culpados, e inquirição de tes
timunhas. (O. 11 GuL .1827; A. 16 Jun. 1838)

il.l·t. 1.11.1•• Na formação da culpa procede-se em
segredo s6mente quando .a ella não assista o delin
quente e ·seus socios. (C. pr. art. 147)

§. 'Em nenhum cazo· a contumacia de um ou
mais réos suspenderá, ou retardará o processo dos
réos prezentes. (L. 22 Set. 1822 art. 6)

il.rt. ..~. A formação da culpa lião excederá o
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termo de 8 dias, depois da entrada do réo na pnzao
exceto quando a afluencia 'de negocios publicos, ou
outra dificuldade insuperavel obstar, fazendo-se .com
tudo o mais breve pos ivel. (C.' pr. art. 147; A. 2
Jan. 1865)

§ 1. Os Juizes e mais autoridades, que formam
culpa, sempre que tenham de concluir o processo fóra
do prazo d~sses 8 dias, declararão no despaxo de pro
nuncia, ou não pronuncia, os motivos justificativos da
demora. (D. 25 Mai. 1859 art. 1)

§ 2. O juiz superior, quando por qualquer modo
haja de tomar conhecimento dos autos" apreciará os
motivos alegados, e si os axar improcedentes promo
verá pelos meios legitimos a responsabilidade do for
mador da culpa. (D. cito art. 2),

A."t. «3. São do conhecimento do juiz formador
da culpa, com apelação ex-oficio para a Relação, quan
do a decizão fór definiLi 7a, os crimes commetidos:

1. o Por menores de 14 annos;
2. o Por loucos de todo o genero, 'salvo si tiverem

lucidos intervalos, e neltes comml'lterem o crime;
3. o Por aquelles que são violentados por força ou

medo irrezistiveis;
4. o Por aquelles que os perpetram cazualmente

no exercicio ou pratica de qualquer acto liáto, feito
Com atenção ordinaria. (L. 20 Set. 1871 art. 20; D.
22 Nov. 1871 art. 84; C. crim. art. 10)

§. E' decizão definitiva a que julgar improceden'te
o procedímento por estar o réo incluidp em qualquer
das e:pecies supramencionadas,' ou seja ella proferida
immediatamente pelos Juizes de Direito d'as comarcas
especiaes, ou pelos Juizes de Direito das comarcas. ge
raes em gráo de recurso necessario. (D. cit. art. 84)
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CAPITULO II.

Da pronuncia.

Art. ..LJ,LJ,. Si pela inquirição das testimunbas,
interrogatorio ao indiciado delinquente, ou informa
ções, a que tiverem procedido as autoridades crimi
naes, se cunvencerem da existeIÍcia do delito, e de
quem seja. o delinquente, declararão por seu despaxo
nos autos, que julgam procedente a queixa, ou de
nuncia, ou procedimento oficial. (C. pr. art. 144; R.

•31 Jan. 1842 art. 285)
§ 1. Nesté despaxo se especificará o artigo de lei

em que está incurso o delinquente, e se declarará, que
elle fi,ca obrigado á 'prizão, quando esta tem lugar, e
sempre a livramento. (C. pr. art. 144; R. cil. art.
285)

§ 2. Póde o juiz formador da culpa comprebender
na pronuncia individuos, contra quem. se não tiver
dirigido a queixa ou denuncia, ou iniciado o procedi
mento oficial, uma vez que hajam provas da crimina
lidade desses in~ividuos. (A. 16 Out. 1838)

§ 3. Pronunciado o réo, será o seu nome lançado
no rol dos culpados, e se passarão as ordens necessü
rias para a sua prizG.o, si estiver solto. (C. pr. art.
146; R. 31 Jan. 1842 art. 292; L. 20 Set. 'J 871 art.
,17 § 1; D. 22 Nov. 1871 art. 55 § 2)

§ 4. Para o lançamento do nome dos réos no rol
dos culpados, haverá um livro para esse fim destinado,
Iubricado gratuitain~nte pelo ·Juiz de Direito com ter
mo de abertura, e encerramento. (C. pr. art. 146; R.
31 Jan. 1842 art. 293)

AI·t. .....5. Quando as autoridades criminaes não
obtiverem pleno conhecimento do delito, ou indiciOs



- 337-

vehementes de quem seja o delinquente, declararão
por seu despaxo DOS autos, que não julgam procedente
a queixa, ou denuncia, Oll o procedimento oficial. (C.
pr. art. 145; L. 3 Dez. 1841 art. 110; R. 31 Jan.
1842 art. 286)

A.1"t. ;11.16. A pronuncia depois de definitiva sus
pende:

1.o O exercicio das funções publicas;
2. o O direito de ser votado para eleitor, membro

da Assembléa geral e da Assembléa provincial, e para
os cargos, para. os quaes se exige a qualidade para
eleitor. (L. 3 Dez. 1841 art. 94; L. 20 Set. 1871
art. 29)

§. A pronuncia em crime de responsabilidade po
rém não impede o Juiz de Paz de prezidir a junta elei
toral. (L. 20 Set. 1871 art. 29; L. 19 Ag. 1849 art. 2)

CAPITULO ·111.

Dos preparatorios da acuzação e do jul
gaDl.ento no Jurl.

SECÇÃO L

DO PREPARO DOS PROCESSOS PARA O JULGAMENTO.

AI·t. ;11.1'. Decretada a pronuncia definitivamente,
será '0 processo remetido ao Escrivão do Juri respeti
vo, estejam ou não prezos os delinquentes, sejam pu
blicos ou particulares os delitos,. por que foram pro
cessados. (R. 31 Jan. 1842 arts. 318, 319, 320)

§ 1. Si os delinquentes estiverem prezos fóra da
cabeça do termo em. que devam ser julgados, serão
com a preciza antecedencia para ahi remetidos, quando

112
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se houver de reunir o conselho dos Jurados, ficando
na cadeia á ordem do juiz preparador do processo.
(R. cito art. 321) .

§ 2. O preparo dos processos, que devem ser sub
metidois a julgamento pelo Juri, compete:

1. o Nas comarcas geraes os Juizes municipaes;
2. o Nas comarcas especiaes aos Juizes de Direito.

(L. 3 Dez. 1841 art. 52; R. cito art 322; D. 27 Ag.
1874 art. 4)

§ 3. Quando no termo houver mais de um. Juiz
municipal, compete o preparo ao que o Governo de
zignar;' e nas comarcas especiaes o prepar.o é feito
sucessivamente pelos Juizes de Direito, que tiverem
de prezidir a respetiva sessão, podendo ser auxiliados
pelos Juizes substitutos. (R. cit. art. 323; D. 27 Ag.
1.874 art. 3)
. Art.••S. Logo que o Escrivão do Juri receber

qualquer processo, deverá fazel-o concluzo ao juiz pre
parador, afim de que or.dene as diligencias neces
sarias para que possa ser submetido ao conhecimento
do Juri. (R. cit. art. 324)

§ 1. Feita a concluzão, o dito juiz preparador,
por despaxo nos autos, publicado em audiencia, assi
nará ao acuzador, si fóI' particular, o termo de 24
horas para oferecer o libelo, sob pena de lança
mento. (R. cito art. 337)

~ 2. Não vindo o acuzador particular com o seu
libelo no termo assinado perante o juiz preparador,
com certidão do Escrivão de haverem decorrido as
24 horas, o Juiz de Direito o haverá por lançado. (R.
cito art. 338)

§ 3.,' O la:nçamento s6mente. póde ser ordenado
pelo Juiz municipal, quando o Juiz de Direito estiver,
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f6ra do mUlllClplO; mas ainda neste cazo deverá. ser
lhe concluzo o processo, apenas xegue, para confirmàr,
ou revogar o lançamento ex-oficio. (R. cito art. 338)

§ 4. Nos cazos, em que o mesmo lançamento. im
porte acuzação pela j usLiça, o Juiz de Direito, 110

mesmo despaxo, ordenará. q'ue se dê vista ao Promotor
publico, para vir com o seu libelo. (R. cito art. 338)

S 5. Quando se tratar de dar baixa da culpa,
s6mente poderá. ella ser ordenada pelo Juiz de Direito,
precedendo audiencia do Promotor publico .a quem a
sent.ença, depois de proferida. deverá. ser intimada.
(R. ci t. art. 338)

§ 6. Quando fôr parte a justiça, o, Escrivão de
verá dar vista por 3' dias ao Promotor publico para
oferecer o libelo acuza.torio, podendo esse prazo ser
prorogado por mais 48 horas, quando a afluencia de
negocios o exigir. (R. cit. ait. 339)

§ 7. Si findar porém, sem que o mesmo Promo
tor publico tenha oferecido o dito libelo, será multado

, pelo Juiz de Direito em 20~, dando-se-Ihe novamente
vista por outro tanto tempo: e se findo este ainda
não tiver oferecido o libelo, será. multado, em 100~,

e suspenso para ser processado. (R. cit. ad. 339)

SEC-ÇÃO II.

no LIBELO..

ill"t.••9. O libelo deve conter:
1. o O nome do réo ;
2. o A expozição articulada do Jacto com as suas

circunstancias',
3. o A concluzão pedin40 a impoziçãO de uma pena
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estabelecida por lei, que será apontada no maXlmo,
medio, ou minimo, quando ella estabelecer esta gra
duação;

4. o A assinatura do autor. ou seu procurador, ou
do Promotor publico, ou Adjunto deste, ou pessoa ido
nea nomeada pelo juiz da culpa para o cazo especial,
de que se tratar. (R. cito art. 3/10; L'. 20 Set. 1871
art. 1. §§ 7, 8)

§ 1. Os'libelos, que não estiverem formulados nos
termos legaés, não serão aceitos, e o juiz os mandará
reformar, impondo aos assinatarios a multa de 20:tP a
60:tP (R. cito art. 340) ,

§ 2. No libelo p6de o autor apartar-se da clas
sificação do delito feita pela pronuncia, e sustentar
aquella que lhe pareça mais adequada, em vista das
provas ou de circunstancias do delito descobertas depois
da pronuncia. (A. 28 Ju1. 1843; A. 25 Ju1. 1861;
A. 13 Ag. 1868)

§ 3. Deve aniexar-se ao libelo o rol das testi
munhas, no qual incluem-se não s6 as que juraram
na formação da culpa, como tambem outras novas de
que se tiver conhecimento. (R. cito arls. 341, 357.; A.
23 Mar. 1855, Form. n. 33)

§ 4. Ao libelo pôde juntar-se quaesquer documen
tos conducentes a sua sustentação. (A. 1 Abr. 1836)

§ 5. a cbncluzão do libelo deve-se requerer, além
das diligencias legaes, as que forem uteis á acuzação.
(L. 3 Dez. 1841 art. 25 § 3; R. 31 Jan. 1842 arl. 343)

AI't. ~iiO. Oferecido o libeio, deverá o EscrivãO
do Juri preparar um copia' delle; dos documentos, e
do rol das testimunhas, que entregar~ ao réo, quando
prezo, pelo menos 3 .dias antes do seu julgamento, e
ao afian\,ado, si elle ou seu procurador aparecerem para
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recebeI-o, exigindo recibo da entrega que juntará aos
autos. (R. cito art. 341)

SECÇÃO III.

DA CONTRARIEDADE.

A..·t. ~ii:l.. Si o réo quizer oferecer a sua contra
riedade escrita, ser-lhe-á aceita; mas s6mente se dará
vista do processo original a elle, ou a seu procurador,
dentro do cartorio do Escrivão, dando-5e-lhe porém os
traslados, que quizer. (Il. cit. art. 342)

§ 1. A contrariedade póde ser oferecida no carto
rio em qualquer tempo, ou até o acto da aprezenta
ção da defeza perante o Juri. (Prat do for.)

§ 2. A. contrariedade deve conter:
1.. A expozição articulada dos factos em que o réo

bazea a sua defeza;
2.· A concluzão, pedindo a absolvição, ou modifi

cação da pena pedida no libelo, segundo as circuns
tancias alegadas;

3.· A assinatura do réo, ou seu procurador. (A. 23
~Iar. 1855, Form. n. 38)

e3. P6de juntar-se á contrariedade os documentos
convenientes para comprovar os factos alegados, ou
quaesquer circunstancias uteis á defeza. (Á. cit., Form.
n. 38)

§ 4. Deve annexar-se á contrariedade o rol das tes
timunhas, com que se pretende provar os facto ale
gados, si já não tiver sido oferecido previamente. (R.
cito art. 356) .

§ 5. Na concluzão da cont.rariedade deve-se reque
rer as deligencias uteis á defeza. (Á. cit., Form. n. 38)

I
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§ 6. A contrariedade não é parte essencial do pro
cesso, mas sim facultativa ao réo; sendo porém con
veniente que este a ofereça, quando tiver factos a alegar,
e provar em sua defeza_ (A. cit., Form. n. 38)

SECÇÃO IV.

DO EXAME DO PROCESSO PELO PROMOTOR PU13LICO.

1l..-t. -t,ii~_ Os Promotores puhlicos deverão exami
nar cuidadosamente, e com a maior antecedencia pos
sivel, todos o~ processos, em que a justiça .fór parte,
extrahir delles todas as necessarias notas, afim de re
querer em tempo, que se proceda ás diligencias con
venientes ao descobrimen~o da verdade, se procurem os
documentos; que possam ser necessarios, e tudo quanto
fór a bem para sustentar a acuzação. (R. 31 Jan. 1842
art. 343)

§ 1. 'Para esse fim o juiz preparador, antes de
aberta a sessão judiciaria, ou o juiz prezidente do Juri
de.pois da abertura della, lhes mandarão entregar os
processos, quando o requererem, por um prazo breve.
(R. cit. art. 343) .

. Art. -t,ü3. Apenas' o juiz prepar?-dor tiver conhe
cimento da epoca da 'reunião do Juri, fará notificar as
testimunhas dos processos, que tiverem de ser subme
tidos a julgamento nessa sessão, para comparecerem na
mesma, fazendo expedir para esse fim os competentes
mandados. (R. cit. art. 322)

§ 1. Estes mandados com as certidões das intima
ções devem se juntar aos respetivos processos, antes
de aprezentados ao Juri. (C. pr. art. 240; R. cit.
art. 348)
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§ 2. Concluido o preparo dos processos, o EscrivãO
fará os autos concluzos ao juiz preparador, o qual
axando cumpridas as diligencias, o declarará. por seu
despaxo, determinando, que o processo seja aprezentado
ao Juri. (A. 23 ~Iar. 1855, Form. n. 41)

SECÇÃO V.

DO PERIODO E DURAÇÃO DAS SESSÕES DO lURI.

AI"t. 4,611. 1s reuniões do Juri serão feitas em
sessões periodicas. (C. pr. art. 318)

§ 1. No municipio neutro far-se-ão annualmente
12 sessões ordinarias do Juri. (D. 9 Mai. 1871 j D. 2
Jan. 1872 arl. 1)

§ 2. Nos termos das capitaes do Pará, Maranhão,
Pernambuco, Bahia, e São Paulo o Juri reunir-se-á 6
vezes por anno. (D. 2 Jarr. 1872 art. 2)

§ 3. Nos demais termos do Imperio haverá sessão
4 vezes em cada ~mno. (D. cit. art. 2) •

§ 4. Estas sessões guardarão entre si o mesmo in
tervalo, de modo que, si por qualquer motivo insupe
favel, que será logo participado ao Governo, o tribunal
não poder reunir-se na epoca determinada, o faça no
mez seguinte. (D. éit. arl. 3)

§ 5. Além das sessões ordinarias fixadas nos pa-
ragrabs antecedentes, o Juri reunir-se-á:

1. o Extraordinariamente j

2.° Por m,eio de prorogação. (D. cil. arl.. 4)
§ 6. Não haverá segunda sessão em qualquer ter

mo, sem que tenha havido a primeira em todos os que
estejam sujeitos á jurisdição do mesmo Juiz de Direito:
outro tauto se observará acerca da terceira sessão 1'e-



- 344-

lativamente á segunda; e assim por diante. (C. pr.
art. 318)

§ 7. Si porém sobrevier algum cazo extraordinario,
e ao Promotor publico pareça, que, por se não tra
tar immediatamente, póde ser compr,omet.ida a segurança
publica, o Juiz de Direito quer nas comarcas geraes,
quer nas comarcas especiaes, fará a convocação extra
ordinaria, axando atendivel o requerimento do Promotor
publico. (C. pr. art. 319; D. 27 Ag. 1874 art. 41)

§ 8. Tambem haverá convocação extraordinaria do
Juri, quando se houver commetido algum dos crimes,
de que trata o artigo 1 da lei de 10 de Junho de
1835, em que caiba pena. de morte. (L.. 10 Jun.
1835 art. 3)
. § 9. Cada sessão durará 15 dias sucessivos, inclui
dos os dias santos; mas poderá ser prorogada por mais
3 até 8 dias, quando o conselho dos Jurados, por
maioria absoluta de votos, decidir, que isto convém
para ultimação de alguns processos pendentes. (C. pr.
art. 323).

§ 10. Si antes de findos os 15 dias, não houver
mais processos a julgar, póde encerrar-se a sessão. (A.
12 Set. 1834; A. 25 Nov. 1834)

§ 11. Depois de começada a sessão, embora por
falta de concurrencia dos Jurados deixe de haver tra
balho em um ou mais dias, não se excluem estes do
numero dos 15 dias sucessivos marcados para a dura-.
ção da mesma sessão. (A. 15 Fev. 1835)

§ 12. Quando aconteça não haver o que fazer em
qualquer sessão diaria, lavra-se todavia acta com de
claração de se haverem ~eunido o Juiz, Escrivão, 'Pro
motor publico, e Jurados, e de não ter havido sobre
que deliberar. (A. 16 Out. 1838)
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.4.rt. ~iiB. Nas sessões judiciarias dicidir-se-ão
todos os processos, que estiverem competentemente prfl
parados. (C. pr. art. 317)

§ 1. A ordem para julgamento dos processos é de
terminada:

1.o Pela preferencia dos' réos prezos aos afiançados;
2. o Pela prioridade da pronuncia entre os· réos

afiançados;
3. 0 Pela antiguidade da prizão de c·ada um entre

os réos prezos;
4. o Pela prioridade da pron uncia com igual anti

guidade de prizão. (C. pr. art. 317; D. 22 Nov. 1871
art. 24 e6)

§ 2. Sómente por motivo de interesse publico, e
a requerimento ~o Promolor publico, é permitido al
terar a ordem acima estabelecida. (O. 22 Nov. 1871
art. 24 § 6)

SECÇÃO VI.

DA CONVOCAÇÃ.O E PREZIDENCIA DO roR!.

Alot. ~BQ. O conselho de Jurados constará de 48
membros; e tantos serão sorteados: todavia poderá
haver s~ssão uma vez que compareçam 36. (L. 3 Dez.
1841 aft. 107)

Art. ~õ,. A convocação e prezidencia do Juri
compele ao Juiz de Direito, quer nas comarcas geraes
quer nas comarcas especiaes. (e. pr. art. 235; L. 26
Ag. 1874; D. 27 Ag. 1874 art. 1)

Alot. ~BS. Quando o Juiz de Direito em uma co
marca geral tiver de convocar uma sessão de Jurados,
oficiará ao Juiz municipal do termo,. onde se houver
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de reunir O· conselho, notificando o dia e hora, em
que ha de principiar a sessão. (R. 31 Jan. 1842 art. 325)

§ 1. Esta participação será feita em tal tempo,
que possa razoavelmente xegar á noticia de todos os
Jurados e habitantes do termo. (e. pr. art. 235; R.
cit. art. 325) ,

§ 2. No cazo em que o mesmo Juiz de Direito se
axe no termo, deverá convocar os outros dous clavi
cularios da urna dos Jurados, e no dia immediato a
aquelle em que houver oficiado, na fórma acima dita,
procederá na prezença dos mesmos c1avicularios ao sor
teio dos 48 Jurados, que 'têem de servir na sessão, e
cujos nomes participará logo ao Juiz municipal. (R. cit.
art. 326)

§ 3. Quando porém o Juiz de Direito não se axar
no termo, em que deve fazer-se a reunião dos Jurados,
deverá encarregar ao Juiz municipal respetivo; que
convoque os outros dous c1avicularios, e proceda ao
sortei? no dia immediato a aquelle em que houver re
cebido a notificação. (R. cit. art. 327)

§ 4. Na côrte e nas comarcas especiaes de dons ou
mais Juizes de Direito, as sessões do Juri serão con
vocadas e prezididas sucessivamente por todos elles,
incluidos os das varas p~ivativas, Auditores de guerra
e Auditores de marinha, segundo a ordem da dezig
nação dos distritos criminaes, em que servirem. (D.
cit. art. 2)

§ 5. Os Juizes de Direito das comarcas especiaes,
de que trata o paragrafo antecedente, quando impedidos,
se substituirão uns' aos outros na prezidencia do Juri,
como nas suas outras atribuições criminaes, pela ordem
da substituição reciproca, que for dezignada. (D. cito
art. 3)
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§ 6. Si a .comarca especial tiver um só Juiz de
Direito, será este substituido, no cazo de impedimento,
pelo Juiz substituto. (D. cito art. 3)

§ 7. Em qualquer das referidas comarcas especiaes
os Juizes de Direito poderão ser auxiliados pelos Juizes
substitutos no preparo dos processos de julgamento do
Juri a respeito daquelles actos, que nas comarcas ge
raes competem ao Juiz mpnicipal, quando o Juiz de
Direito axa-se no termo. (D. cito art. 4)

SECÇÃO VII.

DO SORTEIO, NOTIFICAÇÃO E MULTA DOS JURADOS.

AI-t. !lã9. O sorteio dos Jurados para o conselho
judiciario deverá ser .feito a portas abertas, e por um
menor, lavrando-se de tudo quanto correr termo es
ei-ito pelo Escrivão do Juri no livro determinado para
nelle se lançar a lista dos Jurad.os, e especificando-se
o nome dos 48 sorteados. (R. 31 Jan. 1842 art. 328)

§ 1. Ás 48 cedulas dos Jurados sorteados serão
fexadas em uma urna separada. (R. cito art. 328)

§ 2. Em todo o cazo o juiz preparado.r annunciará
logo por editaes a convocação do JUL'i, e o dia em que
deverá ter lugar, convidando nomeadamente a compa
recer o 48 Jurados, que as 48 cedulas indicarem, e
declarando que estes hão de servir durante aproxima
sessão judiciaria, e devem, assim como todos os inte
ressados, comparecer no dia assinado, sob as penas mar
cadas na lei. si faltarem. (R. cil. al·t. 329)

§ 3. Os editaes, de que trata o paragrapho antece
dente, não só serão lidos e afi,xados nos lugares mais pu
blicos das cidades, vilas, e povoações, publicados pela
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imprensa, aonde houver, mas tambem serao remetidos
pelos juizes preparadores aos Subdelegados de Policia
para os publicar e mandar fazer as notificações ne
cessarias aos Jurados, aos culpados, e ás testimunhas,
que se axarem nôs seus distritos, enviando-lhes para a
notificação das testimunhas os competentes mandados.
(R. ciL· art. 330)

AI't. LIGO.' A notificação ao Jurado se entenderá
feita ~empre que, por oficial de justiça, for entregue na
caza de sua rezidencia, uma vez qne o mesmo oficial
cert.ifique, que o Jurado não está fóra do municipio.
(R. cito art. 332)

AI't, Llfll. Si algum ou alguns dos 48 Jurados
sorteados forem dispensados de servir na sessão ou dei
xarem de comparecer, ainda mesmo que sejam multados,
o Escrivão do Juri aprezentará, na ocazião do primeiro
sorteio, as' cedulas com seus nomes, para que sejam
novamente recolhidos á urna, e entrem em novo sorteio.
(R. cil. arl. 333)

§. Pelo contrario os qu"e forem xamadas pára suprir
as faltils de outros, que não comparecerem á sessão,
serão relacionados pelo Escrivão, afim de que sejam
inutilizadas as cedulas, que contêem os seus nomes,
quando sahirem, fazendo-se disso expressa' menç&o ·no
termo, que se lavrar. (R. cito art. 334)

_"-,,t. ;lG~, O Juiz münicipal, ou o Juiz substituto
(quando for incumbido de preparar os processos) deverá
3 dias antes de começar a sessão judiciaria communicar
ao Juiz de Direito quaes os Jurados, que foram noti
ficados, e quaes não, e porque motivo, afim de que
possam ser relevados da pena pelo mesmo Juiz de Direito
si para isso houver justa cauza, ou para providenciar
como convier. (R. cit. art. 331; D. 27 Ag. 187'4 a~l. 4)
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§ 1. Os Jurados, que, tendo sido notificados, fal
tarem ás sessões diarias, ou que tendo comparecido se
retirarem antes de ultimadas, serão multados pelos juizes
prezidentes do Juri em 10~ a 20~ por cada dia de
sessão. (L. 3 Dez. 1841 art. 103)

.§ 2. Os juizes preziden tes do Juri conhecem das
escuzas dos Jurados, que tiverem sido multados, para
os relevar das multas em qualquer tempo. (A. 20 Juno
1849; O. 6 Mai. 1868 art. 4)

§ 3. As certidões e c,)pias autenticas das decizões,
pelas quaes Sfio impostas as multas dos Jurados, serão
communicadas ás Carr;aras municipaes. (O. cit. art. 1;
C. pr. art. 326; L. 26 Selo 1870 art. 16)

§ 4. Estas certidões e copias autenticas terão força
de sentença para, a cobrança da multa. (O. cito art. 1 § 1.

SECÇÃO VIU.

DA INSTALAÇÃO DO JURI, ~ APREZENTAÇÃO DOS PROCESSOS.

A.'t. "'6:1. No dia dezignado para a reunião do
Juri, axando-se prezentes o juiz prezidente do tribunal
o Escrivão, Jurados, o Promotor publico, e as partes,
principiará a sessão pelo toque de campainha. (C. pr.
art. 238; R. 31 Jan. 1842 art. 344)

§ 1. Em seguida o mesmo juiz prezidente do tri
bunal abl'irá a urna das 48 cedulas. e verificando pu
blicamente que se axam todas, as recolhera outra vez.
(R. cito art. :144)

§ 2, O Escrivão fará logo a xamada dos Jurados,
para verificar si se axam prezentes "em numero legal,
que é o de 36 pelo menos. (R. ciL art. 344)

§ 3. Feita a xamada, e averiguado o numero dos
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Jurados prezentes, o juiz prezidente do Juri tomará
conhecimento das excuzas dos que faltarem, relevando-os
da multa, ou condemnando-os, como for justo. (e. pr.
art. 238; R. ciL art. 345)

§ 4. logo que se tenha reunido numero legal, de
verá o juiz prezidente do Juri declarar aberta a sessão;
quando porém, depois de uma espera razoavel, não se
complete, annunciará as multas, que houver imposto
aos Jurados, que faltarem, ou se auzentarem, e levan
tará a sessão, adiando-a para o dia seguinte, si não
fôr domingo. (R. cito art. 346)

A.rt.· ~G•. Quando por falta do numero legal de
Jurados se não instalar, ou continuar uma sessão do
luri, o juiz prezidente do mesmo Juri procederá pu
blicamente ao sorteio de tantos Jurados suplentes, quantos
faltarem para completar 48 Jurados prontos. (L. 26 Jun .

.1850; D. 31 Ag. 1850 art. 4)
§ 1. Os Jurados suplentes sorteados serão inscritos

segundo a ordem do sorteio n~ acta respetíva, e im
mediatamente notificados para comparecer de ordem do
juiz do sorteio. (O. ciL art. 4)

§ 2. Os Jurados suplentes, depois de comparecerem,
s6' podem ser excluidos do tribunal pela prezença dos
primeiros sorteaclos, si comparecerem no mesmo dia.
(D. cito art. 5)

§ 3. Quando porém aconteça aprezentarem-se estes
em dia posterior de maneira que o numero de Jurados
prezentes ou prontos exceda dos 48, serão excluídos,
não os suplentes mas sim esses primeiramente sorteados,
que não se aprezentaram em tempo, cujos nomes não
deixam por este tardio comparecimento de ser novamente
lançados na urna. para entrar no novo sorteio seguinte.
(D. cito arte 5) .
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§ 4. Quando esgotada a urna dos suplentes não
puder instalar-se ou continuae a sessão do Juri, o Jlliz
de Direito, prezidente do ~uri, convocando os outros
dous clavicularios da urna geral, procederá ao sorteio
subsidiario de tautos quantos faltarem para completar
o numero de 48 Jurados prontos. (D. cito art. 6)

§ 5. Duranle o sorteio p.star~ prezente a lista geral
dos Jurados, afim de se não xamarem os que rezidi
rem a mais de 5 leguas (33 kilometro's), e só na falta
absoluta destes poderão ser xamados os de maiores
distancias. (D. 31 Ag. 1850 art. 6 § 1)

§ 6. Na acla deverão ser declarados por sua ordem
os nomes dos 'que forem sendo extrahidos, ainda quando
por morarem além das 5 leguas (33 kilometros) não
sejam xamados, fazendo-se dessa deliberação expressa
menção na mesma acta. (D. cit. art. 6 § 2)

§ 7. Concluido o sorteio, de que aqui se trata, o
Juiz de Direito, prezidente do Juri, poderá, em aten
ção ás distancias, marcar novo dia para reunir-se o
conselho dos Jurados, fazendo-se publico por editaes,
e declar~ndo-se nas notificações que se fizerem. (D.
cit. art. 7)

§ 8. O adiamento não excederá de 3 dias, si os
Jurados xamados rezidirem .denlro das 5 leguas (33 ki
lometros) de circunferencia; sámente no cazo de ser
necessario recoreer a maiores distancias poderá esten
der-se até 8 dias. (O. 31 Ág. 1850 art. 7)

. ~ 9. Si apezar das diligencias determinadas, no
dia. novamente aprazado não houver numero suficiente
de Jurados, o Juiz de Dir.eito imporá aos' que sem
cauza justificada tiverem deixado de comparecer a
multa correspondente aos 15 dias de sessão, ou aos que
faltarem para complelal-os. (D. cito art. 7) .
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§ 10. Em tal cazo convocar-se-á nova sessão do
Juri. (D. cit. art. 7)

§ 11. O Jurados, que houverem comparecido, não·
servirão em outra sessão, emquanto não tiverem ser
vido todos os alistados, ou não o exigir a necessidade
por falta absoluta de outros. (D. cit. art. 7)

Art. ~6ã, Logo que haja numero legal de Jura
dos, o Juiz de Direito, prezidente do Jurj, declarará
aberta a sessão, e proseguirá nos trabalhos ordinarios.
(R. 31 Jan. 1842 ad. 346)

AI't. ~GG. Formado o tribunal nas comarcas ge
raes, será admitido o Juiz municipal a aprezentar todos
os processos, que' deverem ser julgados pelo Juri, e
estiverem preparados. (R. 31 Jan. 1842 art. 347)

§ 1. Nas comarcas especiaes os processos prepara
dos estarão em poder do Juiz de Direito, prezidente
do Juri, quando fôr elle o preparador, ou serão apre
zentados pelo Juiz substituto, si este tiver sido incum
bido do preparo. (R. cito art. 347 j D. ~7 Ag. 1874
art. 4)

§ 2. Si depois de aberta a sessão do J~ri, forem
preparados alguns processos, podem ser aprezentados
para o julgamento. (A. 9 Ag. 1850)

AI,t. !I,G', Immediatamente depois da abertura da
primeira sessão diaria do Juri, o Escrivão fará a xa
mada:

1. o De todos os réos prezos j

2. o Dos réos que se livram soltos ou afiançados j

3. o Dos acuzadores ou autores;
4. o Das testimunhas, que constar terem sido noti

fl'cadas para comparecer naquella sessão. (C. pr. art.
240; R. 31 Jan. 1842 art. 348)

§ 1. O -mesmo Escrivão ~otará a falta dos -que
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não estiverem prezentes. (e. pr. art. 340; R. cit.
art. 348)
. .§ 2. Esta xamada será repetida pelo Porteiro, á
porta do tfibunal, em altas vozes; e de assim o ha
ver cumprido passará certidão, que se juntará aos alitos.
(R. cit. art. 351)

~ 3. Si o réo, ou autor ou ambos juntamente não.
comparecerem, mas mandarem escuza legitima, a de
cizão da cauza ficará adiada para a sessão judiciaria
seguinLe, si não puder ter lugar na atual, por não
comparecerem as partes em tempo. (C. pr. art. 230;
R. cit. art. 349)

§ 4. Às escuzas podem ser aprezentadas por pro
curador ou defensor. (L. 22 Set. 1829 art. 4; A. 18
Abr. 1842)

§ 5. Á falta de comparecimento do réo sem escuza
legitima o sujeitará á pena de revelia, isto é á decizão
pelas provas dos· auLos, sem mais ser ouvido, si o
crime fór daquelles em que p6de ter lugar a fiança.
(C. pr. art. 221; R. cit. art. 249)

§ 6. Si o crime porém fór inafiançavel, não será
o réo julgado, e tando auzente f6ra do Imperio, ou em
lugar não sabido. (C. pr. arL 233)

A~·t. 408. A falta de comparecimento do autor
o sujeita á perda do direito de continuar a acuzação,
a qual por este facto ficará perempta, si o crime fôr
daquelles em que não cabe a denuncia. (C. pr. art.
221; R. 31 Jau. 1842 art. 349)

§ 1. Nos crimes, em que tem lugar a denuncia,
embora seja o autor lançado, o Juiz de Direito não
julgara esla perempta; porém ordenará ao Promotor
publico, que proceda na acuzação. (R. cit. art. 349)

§ 2. Depois do lançamento do acuzador, o Juiz de
23
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Direito mandará fazer o feito concluzo, sempre que
julgar necessario maior exame, ou entender, que tem
lugar a baixa na culpa, a qual nunca deverá ordenar
sem audiencia previa do Promotor publico. (R. cit.
art.· 250)

§ 3. Si o Juiz prezidente do Juri, nos autos, que
forem aprezentados para julgamento do mesmo Juri,
axar alguns, que. não sejam ela competencia desse tri
bunal, os furá por seu despaxo remeter ao juizo,
d'onde tiverem vindo, com as explicitas razões da in
competencia e indicação dos termos que se deverem
seguir. (R.· cito art. 353)

§ 4. Si nos que forem da competen~ia do Juri
encontrar qualquer nulidade ou falta dos esclarecimen
tos precizos, sendo o crime daqueJles em que tenha
luga~ a acuzação por parte da justiça, mandará proce
der ex-oficio a todas as diligencias necessarias para sanar
a nulidade, ou para mais amplo esclarecimento da ver
dade, e circunstancias, que possam influir no julga
mento. (L. 3 Dez. 1841 art. 25 § 3; R. cit. arts. 200
§ 2, 354)

§ 5. Nos processos, cujos crimes não forem daquelles
em que caiba acuzç.ção por parte da ju~tiça, procederá
o juiz prezidente do Juri na fórma acima dita a re~

querimento de parte. (L. 3 Dez. 1841 art. 25 § 3;
R. cito arts. 200 § 2, 354)

§ 6. Os processos, que o prezidente do Juri axar
regu~ares, suficientemente instruidos, e devidamente pre
parados, mandará por seu despaxo, que entrem em julga
mento no dia competente. (A. 23 ~Iilr. 1855, FOl·m. n. 42)

§ 7. No mesmo despaxo poderá nomear curador ao
réo, si fôr menor, escravo, pessoa mizeravel, ou au
zente, gue tenha de ser julgado. (A. cito Form. n. 2)
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SECÇÃO IX.

DA iNSTAURAÇÃO DO PROCESSO 'E DOS DEBATES.

Ak't, j,Gf!, Depois de terem comparecido os auto
res, e os réos, ou seus legitimos procuradores, ou 'to
mada a acuzação pela justiça, mandará o juiz prezi
dente do Juri fazer a xamada das testimunhas do
processo, que tiver de ser submetido a julgamento. (R.
3L Jan. 1842 art. 355).

§ 1. As testimunhas deverão ser aprezentadas em
L'Ol pelo acuzador e réo para serem por elle xamadas,
(R. ciL art. 356)

§ 2. As te timunhas, que comparecerem, serão re
colhidas em lugar, donde não po. sam ouvir os deba
tes, nem as respostas umas das outras. (R. cit. ar1. 357)

AI't. 4'-0. Recolhidas as testimunhas, proceder
se-á ao sorteio dos Jurado para a formação do conselho
de julgamento, ou juri de sentença. (R. cil. art. 357)

~ 1. O conselho de julgamento ou juri de sentença
constará de 12 Jurados, dezignados pela sorte, (C. pr.
art. 259)

§ 2. No orteio dos membros deste conselho as ce
duIas serão tiradas de uma por uma, por um menor,
e lidas pelo juiz prezidente do Juri. (C o pr. art. 275;
R. cil. art. 357)

§ 3. O acuzado e o acuzador, á medida' que o .
nome de cada juiz de facto' fór sendo lido pelo juiz
prezidente do j uri, farão as suas recuzações sem as mo
tivar. (C. pr. arL 275; R. ciL art. H57)

§ 4. O acuzado poderá recuzar 12, e o acuzador,
depois delle, outros tantos dos que forem sahindo á
sorte. (e. pr. art, 275; R.o dL ai-t. 357)
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§ 5. Si os acuzados forem dois ou mais, poderão
combinar as suas recuzações, mas não combinando, lhes
será permitido a separação do processo; e neste cazo
cada um poderá recuzar até 12. (C. pr. art. 276; R.
eil. art. 357)

§ 6.. Recuzado um jurado por qualquer das parte
não póde depois ser admitido no conselho de julga
mento sob qualquer fundamento. (A.. 10 lim. 1850)

§ 7. A.lém dos Jurados recuzado pelas· partes, si
alguns dos que sahirem á sorte tiverem qualquer dos
motivos de suspeição declarados' no artigo 314 relativa
mente a alguma das partes, devem declarar':'se suspei
tos, firmando a suspeição com juramento, (C pr. arts.
61, 330; R. cil. art. 249; A. 1 Ag. 1859)

§ 8. Sobre a procedencia desta suspeição decidirá
o juiz prezidente do Juri com recurso de agravo no
auto do processo para a Relação do distrit? (C. pr.
art.. 281; L. 20 Set. 1871 art. 1.7)

tl.a't. "':I. Preenxido o numero dos juizes de facto,
c formado o conselho de sentença, o juiz prezidente do
Juri lhes defirirá o juramento, que será pela formula
seguinte:

« Juro pronunciar bem e sinceramente nesta cauza,
haver-me com franqueza e verdade, só tendo diante dos
meus olhos Deus e a lei, e proferir o meu voto se
gundo a minha consciencia. (C. pr. arts. 253, 278; R.
cit. arL 357)

§. Na prestação do juramento basta, que O primeiro,
que o prestar, repita a formula, dizendo cada um dos
outros: «Assim o juro.}) (C. pr. ad. 287; R. cit. art. 357)

AI't.•;2. O mesmo conselho de sentença póde
conhecer de diversos processos, si as partes o não re
cuzarem, mas prestará novo juramento, não devendo ser
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excluido nenhum dos juizes de facto, que o compõem.
(C. pr. art. 331; A. 27 Jan. 1855)

Jt...·t . .t"a. Juramentado o conselho, ó juiz prezi
dente do Juri procederá élO interrogatorio, fazendo ao
acuzado as perguntas, que julgar convenientes sobre os
artigos do libel.o, ou con trariedade. (C. pr: art. 259;
R. .it. art. 358)

§ 1. Naquelles factos, sobre que as partes concor
darem, poderão assinar os artigos a e11es relativos, e
nesse cazo não serão esses factos submetidos. ao exame
do Jurados. (C. pr. art. 259; R. cit. art. 358)

OS 2. Findo o interrogatorio o Escrivão lerá toúo o
processo da formação da culpa, e as ultimas respostas
do réo, que estarão ne11e escritas. (C. pr. art. 260; R.
cit. art. 358)

§ 3. Concluida a leitura do pro'ces 0, será dada a
palavra ao advogado do autor, ou ao Promotor publico,
o qual abrirá o codigo ou lei penal, e mostrará o ar
tigo e gráo de pena, em que pelas' circun tancias en
tende, que o réo se axa incurso, lerá outra vez o libelo,
depoimentos, e respostas do processo da formação da
culpa, e as provas com que se acha sustentado. ~C. pr.
8rt. 261; R. cit. art. 358)

§ 4. Nos. proces os de crimes de ação publica, em
que ha acuzador particular, o Promotor publico falará
depois do mesmo acuzudor, e antes da clereza do réo.
(A. 17 Mar. 1873)

§ 5. Depois do acto da acuzação as testimunh~s

do acuzador serão introduzidas na sala das sessões, cada
uma de per si, e jurarão sobre os artigos sendo, primeiro
inquiridas pelo ilcuzador, seu advogado, ou procurador,
ou pelo Promo 01' publico, e depois pelo réo, seu advo
gado, ou procurador. (C. pr. art. 262; R. cito art. 358)
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§ 6. Em seguida será dada a palavra ao advogado
do réo, que dezenvolverá a defeza, apl'ezentando a lei,
e referindo os factos, q}le sustentam a innocencia do
mesmo réo, deduzidos em. artigos sucintos, e claros·
(C. pr. art. 263; R. cit. art. 358)

§ 7. Concluida a defeza oral do r~o, as suas tes
timunhas serão introduzidas da mesma fórma que a
do acuzador, e .i urarão sobre os artigos, sendo inqui
ridas primeiro pelo advogado do réo, e depois pelo do
acuzador, ou autor, ou pelo Promotor publico. (C. pr.
art. 265;' n. cit. art. 358)

§ 8. O autor, ou acuzador, seu advogado ou pro
curador, ou o Promotor publico, e o advogado do réo
ou seu procurador replícal'áo verbalmente aos argu
mentos contrarios; e poderão requerer a repergunta
de alguma testimunhas já inquiridas, ou a inquirição
de mais duas de novo para pleno conhecimento de
algum ou alguns al'tigos ou pontos constestados, ou
para provar contra algumas testimunha qualidades,
que as constituem indignas de fé. (e. Pl'. arte 265; R.
cit. art. 358)

~ 9. Por parte da acuzaçiio e por parte da defeza
podem ser produzidos documentos para corroborar a
pi'ova. (A. 2 Abr. 1836)

."-~·t. ;1'4. Na ocazião do debate, mas sem inter
romper a quem e~tiver fala ndo, póde qualquer juiz
de facto fazer as observações, que julgar convenientes,
fazer interrogar de novo alguma testimunha, re.que
rendo-o ao juiz prezdente do tribunal, e pedil', que
o juri de sentença vote sobre qualquer ponto particular
de facto, que julgar importante. (H.. cito art. 359)

§ 1. Aos req uerimentos, de que aqui se tl'ata, dará
o mesmo juiz a consideração, que merecerem; mas
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deverá fazeI-os escrever no processo) bem como o seu
deferimento, para que constem a todo tempo. (R. cit.
art. 359)

§ 2. No periodo das discussões tomaráo os Jurados
as notas, que lhes parecerem, ou do processo escrito,
ou das alegações verbaes, e respostas, que ou virem,
rompendo-as logo que lhes não forem necessarias. (C.
pr. art. 268)

§ 3. Ao juiz prezidente do Juri cabe lembrar ao
conselho de sentença os meios, que julgar ainda neces
.sarios para o descobrimento da verdade. (C. pr. art. 46
§ 6 j R. ciL art. 200 § 9)

§ 4. Principiado o conhecimento de um processo,
não poderá ser. mais interrompido nem mesmo pela
noite, salvo a requerimento das partes, por motivo
justo. (C. pr. art. 222)

SECÇÃO X.

DO INCIDENTE DA ARGUIÇÃO DE FALSIDADE.

AI,t. ~;ã. Si depois dos debates, o depoimento de
pma ou mais testimunhas, ou um ou mais doeumentos,
forem arguidos de falsos, com fundamento razoavel.
quer pelas partes, quer pelo Promotor publico, o juiz
prezidente do juri examinara mui diligente e escrupu
lozamente o fundamento dessa arguição, e por si só
decidirá summaria e verbalmente, fazendo reduzir tudo
a um só termo. (C. pr. art. 266 j L. 3 Dez. 184i art. 55;
R. 31 Jan. 1842 art. 360)

§ 1. Neste termo se declarará a natureza da ar-:
guiÇãO, as razões ou fundamentos della, as averigua
ções, exames, e mais diligencias, a que se procedeu,
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e em virtude das quaes se julgou ou não procedente
á mesma arguição, e será esse termo assinado pelo dito
JUlZ e partes. (C. pr. art. 266; L. 3 Dez. 1841 art.
55; R. cit. art. 360)

§ 2. No cazo de entender o juiz pelas averigua
ções, a· que proceder, que concorrem vehementes indi
cios da falsidade arguida, ou de outra qualquer ocor
rente, proporá como primeiro quezito aos Jurados e na
mesma ocazião, em que fizer os outros quezitos sobre
a cauza principal, o seguinte:

« Póde o Juri pr.onunciar alguma decizão definitiva·
sobre a cauza principal, sem atenção ao depoimento
ou documento arguido de falso?» (L. 3 Dez. 1841
art. 55; R. cito art. 361)

A."t.•76. Os Jurados depois de examinarem, si
no cazo de se provar a arguida falsidade do depoi
mento ou documento, poderá ella influir sobre a de
cizão da cauza principal, de maneira que essa decizão
tenha necessariamente de ser diferente nesse ou no
cazo contrario: e quando depois de conferenciarem,
decidirem afirmativamente sobre o primeiro· quezito,
isto é, se certificarem de que a questão incidente de
falsidade lhes não impede ajuizar e decidir sobre a
cauza principal, assim o declararão, e responderão
aús outros quezitos. (R. cito art. 362)

§ 1. Si os Jurados porém rezolverem negativamente
a questão, logo suspenderão o acto, e nada mais de
cidirão sobre a cauza. principal, e o conselho de sen
tença aprezentará ao prezidente do J uri esta sua re
zoluÇão:

" O Juri não póde pronunciar decizão definitiva
sobre a cauza principal, sem atenção ao depoimento
ou documento arguido de falso. " - Com isto se ha-
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verá o conselho por dissolvido. (L. ciL art. 55; R.
cito art. 363)

§ 2. O juiz prezidente do Juri em ambos os cazos
remeterá o documento ou depoimento arguido de falso,
e todos os documentos e esclarecimentos obtidos com
os indiciados delinquentes ao juiz competente para a
formação da culpa. (L. cil. art. 56; R. cito art. 364)

§ 3. l;'ormada a culpa da falsidade, e feita a
remessa do processo e dos delinquentes para" serem
julgados, e no cazo de que a decizão da nauza prin
cipal tivesse ficado suspensa, será ella decidida con
juntamente, por novo conselho de Jurados, na mesma
sessão judiciaria, se xegar a tempo, ou na sessão im
mediatamente seguinte. (L. cito art. 57; R. cil. arl.
365)

§ 4. Neste conselho não poderá entrar nenhum
dos membros, que formaram o conselho, que decidia
sobre a arguição de falsidade. (R. cito art. 365)

SECÇÃO XI.

.-
DO REZUl\IO DOS DEBATES E DOS QUEZITOS AO JURI DE

SENTE 'ÇA.

Art. ..". À.xando-se a cauza em estado de ser
decidida por parecer aos Jurados, que nada mais re ta.
a examinar, o juiz prezidente do Juri rezumirá com a
maior clareza possiveI toda a materia da acuzação e
da defeza, e as razões expendidÇls pro ou "contra mas
sem manifestar, nem deixíl.r entrever a 'sua opinião
sobre a prova. (C. pr. arts. 46 "§ 3, 269; L. 3 Dez.
1841 art. 58; R. cit. art. 366)

§ L Concluido o rezumo, o juiz prezidente do
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Juri proporá por escrito ao conselho de sentença as
questões de' facto necessarias para poder fazer aplica
ção do direito. (L. 3 Dez. 1841 art. 58; R. cit. arts.
366, 373)

§ 2. Â. primeira questão será de conformidade
com o libelo; e assim o prezidente do Juri a proporá

. nos seguintes. termos;
({ O réo praticou o facto (referindo-se ao libelo)

com tal e tal circunstancia? >} (L. 3 Dez. 1841 art. 59)
§ 3. Quando o mesmo prezidente do Juri ti ver de

propor a questão nos termos supra, e entender, que
alguma circunstancia exposta no dito libelo n.ão é abso
lutamente connexa e inseparavel do facto, de maneira
que não possa este existir ou subsistir sem ella, divi
dirá em duas a mesma questão, assim:

({ 1. 0 O réo praticou o facto? (de que constar o libelo)
({ 2. 0 O réo praticou o facto mencionado com a

circunstancia tal?» (R. cito art. 367)
§ 4. Si rezultar dos debates o conhecimento da

existencia de algumas circunstancias agravantes, não
mencionadas no libelo, proporá tambem a seguinte
questão:

<~ O réo com meteu o crime com talou tal cir
cunstancia agravante? >} (L. 3 Dez. 184'1 art. 60; R.
cit. art. 368)

§ 5. Nos cazos precedentes o prezidente do Juri
repetirá a questão tantas vezes quantas 'forem as cir
cunstancias agl'avantes, de que se tiver aprezentado re
vestido o delito, pela maneira seguinte:

({ 1. o O réo commeteu o crime com tal circuns
tancia agravante?

({ 2. 0 O réo commeteu o delito com a circunstan
CIa agravante tal?
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«3. o Etc., etc. -) (L. cit. arts. 59, 60; R. cit. art. 368)

AR,t. !I'~, Si o réo aprezentar em sua defeza,
ou no debate alegar como escuza um facto, que a lei
reconhece como justificativo, e que o izenta da pena,
o juiz prezidente do Juri proporá a seguinte questão,

« O Juri reconhece a existencia de lal facto ou
clrcunstancia? »

O J nri responderá:
« Sim por unauimidade; o Juri reconhece a eXlS

tencia de tal facto, ou circunstancia.
« Não, por tantos votos; o J uri não reconhece a

exi tencia. de tal facto ou circunstancia. » (L, cit. art.
61; R. cit. art. 369)

_"-I'i. !I'9. Si o réo fór menor de 14 annos o
juiz prezidente do Juri fará a seguinte questão:

« O réo obrou com. discernimento? »
. E o Juri responderá:
« Sim, por unanimidade; o réo obrou com di

cernimento,
« Não, por unanimidade; o réo não obrou com \

discernimento. » (L. cit. art. 62; R. cit'o art. 370)

.liI,t. ~so. Quando o juiz prezidente do Juri
tiver de fazer diferentes quezitos, pOl· serem diversos
os ponlo da acuzação, sempre 03 proporá em propo
zições simples, e bem distintas, de maneira que sobre
cada um deJ1es possa ter 1ugar, sem o menor equi
voco ou anfibologia, a resposta. (L. cito art. 63; R.
ciL. art. 37 L)

.\.I't. "Si.. Em todo o cazo o prezidente do Juri
proporá sempL'e a seguinte questão:

« Rxi tem circunstancias atenuantes a favor do
réo? » .(L. cito art. 65)
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SECÇÃO Xli.

DA CO FERENCIA SECRETA DO CONSELHO DE SE TENÇA.

f\.l't. L.&S2. Propostas as questóes pelo juiz prezi
dente do Juri e por escrito nos autos, e lidas em voz
alta será o processo entregue ao prezidente interino do
conselho de sentença, e logo os Jurados se reco
lherão á sala das suas conferencias para deliberar sós
.: a portas fexadas. (R. 31 Jan. 1842 art. 373)

§ 1. Emquanto não é nomeado prezídenle do con
selho de senten~a, será este interinamente prezidido
pelo primeiro juiz de facto, que fôr sorteado. (C, pr.
art. 23R)

§ 2. A conferencia do dito conselho em sua sala
particular é secreta. (C. pr. arts. 270, 333; R. 31 Jan.
1842 art. 373)

§ 3. Dois oficiaes de justiça por ordem do juiz
prezidente do JUTi serão postados á porta da sala par
ticular para não consentir, que saia algum Jurado,
ou que alguem entre, ou se communique por qual
quer maneira com os Jurados. (C. pr. art. 333)

AII-t. ,.SS. Todas as decizões do ·conselho devem ser
em escrutínio secreto; e não se poderá fazer declara
ção alguma no processo, por onde se conheça quaes os
Jurados vencidos; e quaes os vencedores. (L. 3 Dez.
1841 art. 65; R. ciL ad. 384) .

§. Ellas serão assinadas por todos os votantes. (C.
pr. art. 332)

AII't. LlSLI. Ás decizões do j uri de sentença serão
tomadas por duas terças partes dos votos; sómenle
para a impozição da pena de morte é necessaria a
unanimidade, mas em todo o cazo, havendo maioria.
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se imporá a pena immediatamente menor. (C. pr. art.
332; L. 20 Set. 1871 art. 29 § 1; A.. 16 Mar. 1874)

AI't, -t,S5. Recolhidos os Jurados á sala secreta
de suas conferencias, começarão por nomear dentre os
seus membros, em escrutinio secreto, por maioria ab
soluta de votos o seu prezidente e um secretario. (C.
pr. art. 243; R. cil. art. 373)

~ 1. Feita a nomeação do prezidente e secretario,
conferenciarão os Jurados sobrt~ o processo, que estiver
submetido ao seu exame. (C. pr. art. 243; R. cito
art. 373)

§ 2. O secretario fará a leitur.a do libelo da con
trariedade, de qualquer outra peça do pro esso, que
o prezidente julgar conveniente, ou algum dos membros
requerer, e das questões propostas pelo jui.z preiidente
do Juri. (il. cit. art. 37.4)

§ 3. Finda a leitura, admitidas as observações, que
cada um dos membros do con elho tiver para fazer,
ulLimada a discussão, o prezidente porá a votos sepa
radamente, e pela ordem, em que se axarem e critas,
as questões propostas pelo. dito juiz prezidente do Juri,
para o que estará sobre a meza o escrutinio, e terão
os membros do mesmo conselho uma porção de pe
quenos cartões, em que estarão escriptas as palavras
Sim. Não. (R. cit. art. 375)

§ 4. Começando o prezidente pela primeira ques
tão, ·declarará que vae pôr á votação: «Si o réo pra
ticou tal facto?» (R. ciL art. 376)

§ 5. Immediatamente lançará no escrutinio, com
·toda fi cautela, o· cartão indicativo do seu voto, e o
mesmo farão o secretario, e todos os mais membros,
pelos quaes correrá o escrutinio. (R. cit. art. 376)

§ 6. Quando todos tiverem votado, o prezidente
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tomará o escrutinil), e verificada a votação pelo con
selho, conforme. o rezultJ.do del1a, mandará escrever
pelo secretario a resposta, por uma das maneiras se
guintes:

No caso de ser afirmativa:
« O Juri respondeu á 1. 4 questão:- Sim, por una

nimidade, o réo F. praticou tal facto.
«'0 Juri respondeu á 1.4 questão :- Sim, por tan

tos votos, o réo F. praticou tal facto. ,)
No cazo de negat.iva :
« O Juri respondeu á LA questão:- Não, por una

nimidade, ,o réo }<'. não praticou tal facto.
« O Juri respondeu á LA questão:- Nã.o, por tan

los votos, o réo F. não praticou tal facto. »
No cazo de empate:
« O Juri respondeu á 1. A questão: - Sim, o réo

F. praticou tal facto.- NãO, o réo F. não praticou tal
facto.- Por igual numero de votos. » (R. cil. arl. 377)

§ 7. Da mesma maneira se procederá a respeito de
cada uma das outras questões, até que, dadas e es
critas todas as respostas, voHem os Jurados á sala da
sessão. (n.. ciL art. 378)

§ 8. A resposta a cada um dos quezitos 011 ques
tões, depois de declarar o seu numero, como por exem
pIo: «O Juri respo'ndeu á primeira questão - O Juri
respondeu á segunda questão etc.» começará sempre
pelas palavras - Sim - ou - Não - seguindo-se depois
a declaração do numero de votos vencedores, e depois
a repetição das palavras do mesmo ql.lezito com o acres
cimo unicamente da afirmativa ou negativa, como nos
exemplos p0stos em os paragrafos antecedentes. (R. ciL
art 379) .

AI"t. ""SG. Para responder ao quezito relativo á
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existencia das circunstancias atenuantes, o preziden te
do conselho de sentença lerá o artigo 18 do Codigo
criminal, e depois porá á votação:

« Si existem circunstancias atenuantes a favor do
réo?» (L. 3 Dez. 1841 art. 64; R. cit. art. 372)

§ 1. Si a resposta for negativa, deve immediata
mente escrever a resposta :

« Não existem circunstancias atenuantes a favor
do réo.» (R. cit. art: 372)

§ 2. Si porém for afirmativa, não a fará escrever,
mas irá pondo á votação a existencia de cada uma
das circunstancias, que aquelle artigo menciona, e
quando se decidir, que existe .alguma, fará escrever:

« Existe a circunstancia atenuante de (por exem
plo) não ter havido no delinquente pleno conhecimento
do mal, e direta intenção de o praticar. »

E a im a respeito das mais. (R. ciL art. 372)
,'-Iot. ~s,. Decidida negativamente a primeira ques

tão, não se tratará mais das outras. (C. pr. art. 270 fine)
Aiot. ~ss. Dadas e escritas todas as respostas, e

'assinadas pelos membros do conselho de julgamento,
voltarão elles á sala das sessões. (R. cit. art. 378)

SECÇÃO XIII.

DA SENTENÇA no JUIZ PREZIDENTE DO JURI.

"-Iot. liS9. Voltando os Jurados da sala secreta
das conferencias para a sala das sessões, ahi o prezi
dente' do conselho de julgamento lerá as respostas
dadas aos quezitos propostos, eentregará o processo ao
Juiz de Direito, prezidente do Juri. (R. 31 Jan. 1842
art. 378)
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§ 1. A sentença deve ser proferida em seguímento
das respostas, e na mesma sessão do Juri (C. pr. art.
271; R. cit. arts. 380, 381; A. 8 Nov. 1854)

§ 2. Si a decizão do dito conselho fór negativa,
o mesmo juiz prezidente do Juri absolverá o acuzado,
ordenando immediatamente a sua soltura, si estiver

•prezo, e o crime, de que se tratar, fór afiançavel. (C.
pr. art. 271; R. cit. art. 380; A. .4 Fev. 1835; A.
5 Ag. 1853)

AIi·t. 4,90. O réo, embora absolvido, não será solto:
§ 1. Quando havendo apelação ex-oficio, se tra.tar

de crime inafiançavel, e a absolviçãO não fór decre
tada em: virtude dl3 decizão unanime do conselh<' de
julgamento. (L. 20 Set. 1871 art. 17 § .4; D. 22
Nov. 1?71 art. 60)

§ 2. Quando, havendo apelação interposta pelo
Promotor publico, ou pela parte queixoza, se tratar
de crimes punidos no gráo maximo com as penas de
morte, galés, ou prizão com trabalho por 20, ou mais
annos, e prizão simples perpetua, e a absolviçãO não
fór decretada em virtude de decição unanime do COll-'

selho de julgamento. (L. cito art. 17 § 5; D. cit.
art. 61)

lb·t. 4~)t. O que uma vez fór absolvido por um
crime, não tqrnará a ser acuzado pelo mesmo crime.
(e. ·pr. art. 327; Consto ·art. 179 § 12)

il..'t . • 9~. Si a decizão fór afirmativa, o juiz pre
zidente do Juri condemnará o réo na pena correspon
dente ao gráo maximo, media, ou minimo, segundo as
regras de direi to, á vista das dicizões do juri de sen
tença sobre o fact.o e suas circunstancias. (e. pr.
art. 272; L. 3 Dez. 1841 art. 67; R. 31 Jan. 1842
art. 381)
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§ 1. Quando o delito fôr daquelles em que tenha
lugar a pena de morte, s6mente será imposta ao réo,
si a decizão afirmativa do conselho de julgamento
tiver sido conj untamente unanime :

1.° Sobre o facto principal;
2. o Sobre cada uma das circunstancias agravantes,

que a lei requer;
3.° Sobre a existencia de outra prova, além da

confissão do réo. (C. pr. arts. 94, 332; R. cil. art,
383; L..20 Set. 1871 art. 29 § 1)

§ 2. Quando não houver unanimidade acerca ·das
tres sobreditas condições, impôr-se-á ao réo .a pena
iwmediata (C. pr. arts. 94, 332)

§ 3. As dispozições supra são aplicaveis aos réos,
escravos, de que trata a lei de 10 de Junho de 1835.
(A. 14 Fev. 1851)

AI't. LlD3. As circunstancias agravantes, que cons
tituem elemento para a classificação do crime, não se
atendem na agravação da pena. (A. 1 Fev. 1855)

AI't. LlO". Si se tratar de crime por abuzo de
expressão do pensamento observar-se-á Q seguinte:

§ 1. Si o réo fór absolvido, o juiz ordenará na
mesma sentença o levantamento do sequestro dos im
pressos e gravUJ.:as: (C. pr. art. 271)

§ 2. Si o réo porém fôr condemnado, ordenará a
supressão das peças denunciadas. (C. pr. art. 272)

§ 3. Si o réo não fôr declarado criminozo, mas
houver declaração do abuzo. sómente, determinará a
supressão das peças denunciadas. (C. pr. art. 272)

AI'i. 403. A pena de galés nunca será imposta:
1.0 A's mulheres, as quaes' quando tiverem com

metido crimes, para que esteja estabelecida esta pena,
24
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serão eondemnadas á prizão pelo mesmo tempo em
1ugar e com serviço analogo;

2.· Á;-0s menores de 21 annos, e maiores de 60,
aos quaes se substituirá esta pena pela de prizão com
trabalho pelo mesmo tempo. (C. crim. art. 45)

§ 1. Si o réo fôr escravo, e incorrer em pena,
que não seja capital ou de galés, será condemnado na
de açoutes em numero fixado na sentença, porém não
poderá levar por dia mais de 50; e depois de sofrer
esta pena, o senhor se obrigará a· trazeI-o ·com um
ferro pelo tempo' e maneira, que a sentença dezignar.
(C. erim. art. 60)

§ 2. Na gradação da pena de açoutes atenderá o
juiz ás forças, idade, e outras circunstancias do pa
ciente. (A. 10 Jan. 1861)

§ 3. A tentativa a que não estiver imposta pena
especial, s~rá punido com as mesmas penas do crime
mellos a terça parte em cada um dos gráos. (e. crim.
art. 34)

§ 4. No cazo -de tentativa, nas condições supra,
si a pena fôr de morte, impôr-se-á ao culpado incur
so no mesmo gráo a de galés perpetuas. (C. crim. art. 34)

§ 5. Si a pena fôr de galés perpetuas ou de prizão
perpetua com trabalho, ou sem. ene, impôr-se-á ao
culpado de tentativa a de galés por 20 annas, ou
de prizão com trabalho, ou sem ene, por 20 annos.
(C. crim. art. 34)

§ 6. Si a pena fôr de banimento, impÓr-se-á a
de desterro para fóra do Imperio por 20 annos. (C.
erim. art. 34)

§ 7. Si fór de degredo ou desterro perpetuo im
pôr-se-á a ·de degredo, ou desterro por 20 annos. (C.
erim. art. 34) ,
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§ 8. A' cumplicidade impôr-se-á mesma pena da
tentativa. (C. crim. art. 35)

§ 9. A' cumplicidade da tentativa se imporá a
mesma pena desta menos a terça parte, e conforme as
regras de paragrafo 3 e seguintes. (C. crim. art. 35)

§ 10. A pena de prizão com trabalho nos lugares,
onq.e não houver cazas preparadas para o cumprimento
della, será substituida pela de prizão simples, acres
centando-se a esta mai a sexta parte do tempo, por
que aquella devia iIppôr-se. (C. crim. art. 49)

il.rt. ~9G. Quando o réo fôr convencido de mais
de um crime, impor-se-lhe-ão as penas estabelecidas para
cada um delles. (C. pr. art.· 61)

~ 1. Porém si tiver incorrido na pena de morte,
nenhuma outra pena corporal se lhe imporá, podendo
s6mente anexar·-se a aquella a pena de multa. (C. crim.
art. 61)

S 2. Quando o delinquente tiver inr)orrido em duas
ou mais penas, que e lhe possam impór uma depois
de outra, se lhe imporá no gráo maximo a pena do
crime maior, que tiver commetido, não sendo a de
morte, em cujo cazo se lhe imporá a de galés perpe
tuas. (e. crim. art. 62)

AI·t. ~9'. Nas sentenças condemnatorias devem
ser dezignadas as prizões publicas, em que os condem
nados devem sempre cumprir a prizãO. (C. crim. art. 48)

§ 1. Tambem devem declarar o lugar do degredo
aos condemnados nesta pena, que nunca será compre
hendida dentro d'a comarCIl,. em que morar o ofendido.
(C. crim. art. 51)

§ 2. Não é admissivel dezignar-se pa.ra cumprI
mento da pena de prizão a. propria caza do cidadão.
(A. 3 Abr. 1843)
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CAPITULO IV.

Da execução das sentenças.

. SECÇÃO I.

DA COl\IPETENClA PARA A EXECUÇÃO E TEi\IPO DELLA.

AI"t. ~9S" ~ execução das sentenças aos Juizes de
Direito, e dos tribunaes pertence:

•
1. o Nos municipios das comarcas geraes aos Juizes

fllunicipaes; (C. pr. art. 3'2 § 2; R. 31 Jan. 1842 art.
21 § 9; A. 5 Fev. 1874)

2. o Nas comarcas especiaes aos Juizes de Direito.
(O. 22 Nov. 1871 art. 13 fine; A. cit.)

§ 1. Das sentenças proferidas pelas autoridades ju
diciarias, nos cazos em que lhes compete o julgamento
final, cabe a execução a essas mesmas autoridades. (A.
15 Dez. 1851)

§ 2. Nos crimes de importação de escravos, em que
aos Auditores de marinha compete o julgamento, cabe
lhes a execução das sentenças. (A. 9 Jan. 1851)

AI"t. ~99. Logo que as sentenças condemnatorias
tiverem passado em julgado, serão os réos postos á dis
pozição do juiz executor por ordem escripta do juiz
da sentença. (R. 31 Jan. 1842 art. 406)

§ 1.o As execuções suspendem-se:
1.o Pendente o recurso de revista, nos cazos de pena

capital, degredo, ou galés;
2. o Pendente o recurso de graça, no cazo de pena

de morte. (L. 18 Set. 1828 art. 7; A. 22 Jan. 1855;
A. 24 Out. 1871 j A. 20 Ag. 1874)

§ 2. Os réos condemnados, que se axarem no es-
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taào de loucura não serão punidos emquanto nelle se
conservarem. (C. crim. art. 64)

§ 3. Quando os réos forem convencidos de mais de
um delito, sofrerão as penas corporaes umas depois das
outras, prin ipiando e seguindo da maior para a menor,
com' atenção ao gráo de intensidade, e não ao tempo
da duração. (C. crim. art. 61)

g 4. O réo condemnado em crime de ação parti
cular pôde voluntariamente recolher-se á prizão para
cumprir a pena, logo que a sentença passe em julgado,
embora a parte acuzadora não promova a prizão do
mesmo réo. (A. 15 Abr. 1872)

AI·t. 500. Quando os réos forem remetidos de um
lugar para outro para cumprimento da sentença, sem
se haver liquidado a multa no juizo, que os remete,
deve a liquidação fazer-se no juizo das execuções do
lugar, onde se axarem os mesmos réos. (A. 5 Abr. 1850)

SECÇÃO II.

DA. LIQUIDAÇÃO DA MULTA •

.t\.i·t. 501.. O Juiz executor, recebendo ordem para
a execução da sentença condemnatoria, no mesmo des
paxo, que mandar cumprir a dita sentença, ordenará a
diligencias necessarias para a liquidação da multa. (D.
18 Mar. 1849 art. 1)

§ 1. Quando a multa fór de tantos por cento do
valor de qualquer objeto, si este já estiver liquidado
e conhecido, o juiz mandará fazer a conta, e por ella
ficará liquidada a multa. (D. cit. art. 2)

§ 2. Quando o valor do objecto não fór conhecido,
o juiz nomeará um arbitro para o liquidar, e ter de
pois lugàr a conta. (D. cit. art. 2)
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§ 3. Quando a multa fór correspondente a um
'Certo espaço de tempo, deverá o juiz mandar avaliar
'Por um arbitro quanto póde à condemnado haver em
cada dia por seus bens, emprego, ou industria, para
que o Contador, regulando-se por esse arbitramento,
dezigne a somma correspondente ao tempo marcado na
sentença. (C. crim. art. 35; D. cit. art. 3)

§ 4. O arbitrador, de que acima se trata, será
nominalmente dezignado no despaxo' do juiz, o qual
em cazo algum deixará essa dezignação dependente do
Escrivão, nem de qualquer terceiro. (D. ciL art. 4)

I § 5. No mesmo dia, em que fór o despaxo en-
tregue ao Escrivão, ou no immediato, será o arbitrador
avizado, e juramentado, dando logo, e em seguida, o
seu arbitramento fundamentado, por el)e escrito e as
sinado, ou tomado por termo nos autos, assinado pelo
arbitrador. (O. ciL art. 5)

§ 6. Si o arbitramento depender de maior exame,
poderá o juiz nomear dous arbilradores em vez de um,
e marcar-lhes o prazo improrogavel! que não exc~da

de 8 dias para ambos conjuntamente. (D. cit. art. 5)
§ 7. Si os .arbitradores forem advogados, terão

vista nos autos; não o sendo, poderão examinaI-os
no cartorio, onde o Escrivão lhos franqueará em quanto
durar o prazo marcado. (D. cit. art. 5)

AI·t. 502. Feito .Q arbitramento, irá em 24. horas
'0 feito ao Contador independente de novo despaxo, e
este, em 4.8 horas improrogaveis, liquidará a multa, e
voltará o feito au cartario. (D. cil. art. 6)

§ 1. Esta liquidação será intimada ao réo e ao
pro urador da Camara municipal. (D. ci.L art. 7)

§ 2. Dentro de 5 dias poderá o sobredito procu
rador requerer nova liquidação por arbitradore~ á apra-
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zimento das partes; para o que indicará cada uma
das partes trez nomes, d'entre os quaes o juiz esco
lherá um por cada parte. (D. cito art. 7)

§ 3. Si os dous arbitradores assim escolhidos a
aprazimento das partes discordarem, o juiz nomeará
terceiro, que será obrigado a concordar com algum
dos laudos, ou com o primeiro arbitramento. (D. cito
art. 7) .

§ 4. Quem requerer a segunda liquidação deve
promover as intimações, e diligencias necessarias, para
que se conclua dentro de 20 diàs ; e só no cazo de
impedimentos alheios á sua vontade poderá o juiz con
ceder outros tantos dias, além do prazo necessario
para correr qualquer citação edital, ou por precatoria.
(D. cito art. 7)

AI't. õoa. Si nos prazos marcados não se con
cluir a segunda liquidação, subsistirá a primeira. (D.
cito ad. 7)

§ 1. Si porém o juir entender, que essa primeira
é evidentemente exagerada, ou diminuta, poderá ex
oficio ordenar que se prosiga nas diligencias da se
gunda, ou mesmo que se faça independente de recla
mação contra a primeira. (D. cito art. 7)

AI't. õo.. Si algum dos arbitradores escolhidos
sob proposta da par1l1 não der laudo, será processado
como dezobediente, e substituido por outro escolhido
pelo juiz independente de audiencia dos interessados.
(D. cito art. 8)

AI't. õOÕ. O acuzador particular, ou o Promotor
publico pódem espontaneamente aparecer e intervir na
liquidação, qualquer que seja o seu estado, preferindo
.neste caso o procurador da Camara municipal. (D. cito
art. 9)
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§ 1. O juiz tambem póde ordenar, que o Promo
tor publico intervenha na liquidação. (D. cito art. 9)

§ 2. Nos cazos, em que a multa não fór aplicada
á municipalidade, e sim a beneficio de terceiro, a
este competem os direitos, que acima se reconhecem
no procurador da Camara municipal. (D. cit. art. 9)

AI"t. &08. Si contra a primeira liquidação não
se reciamar, e passados 8 dias contados da intimação,
o réo não tiver pago a quantia liquidada, será reco
lhido á prizão, ou pella conservado até prestar fiança
idonea, ou pagar, ou cumprir a pena substitutiva da.
multa. (C. crim. arts. 56, 57; D. cito art. 10)

§ 1. Si se houver ordenado nova liquidação, os S
dias contar-se-ão da segunda intimação. (D. cito art. 10)

§ 2. Quando porém essa nova liquidação houver
sido requerida pelo réo, em vez de segunda intima
ção, basta, que o Escrivão assine em audiencia os 8
dias, que correrão logo, quer tenham estado prezen
tes o réo e seus procuradores,. quer não. (D. cito art. 10)

Art. &0'. Concluido o prazo dos 8 dias, si o
réo não tiver pago, o Escrivão fará logo nas 24 horas
seguintes os autos concluzos ao juiz para reduzir a
multa a outra pena, segundo as regras seguintes:

§ 1. Si a multa tiver sido imposta ao réo condem
nado em prizão simples por infração de um mesmo ar
tigo de lei, será commutada em um terço mais da pena
de prizão, que lhe tiver sido imposta por essa infra
ção. (C. pr. art. 291; D. cit. art. 12)

'§ 2. Quando se .não verificar a bipoteze supra, e
a multa imposta fór correspondente a um certo espaço
de tempo, a commutação será em prizão com trabalho
por esse mesmo tempQ. (C. crim. art. 57; D. cit~

art. 13)
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§ 3. Quando a multa for sem relação a tempo, o
juiz nomeará arbitradores para calcular o tempo de prizão
com trabalho necessario ao réo para ganhar a impor
tancia da multa e nesse tempo lhe será commutada.
(e. crim. art. 57; D. cit. art. 14)

§ 4. Quando não houver prizão com trabalho, terá
lugar a redução desse tempo á prizão simples com o
aumento da sexta parte do tempo. (e. crim. art. 419,
D. cit. art. 15)

~ 5. A commutação da pena de multa, que não fór
correspondente a certo tempo, nunca poderá exceder a
trez annos de prizão com trabalho. (L. 15 Sete 1869
art. 6)

A."t. 60S. Feita a redução, o réo será immedia
tamente enviado a cumprir a pena substituitiva da multa,
salvo se estiver cumprindo outra pena de maior, ou
igual intensidade. (C. 6rim. art. 61; D. 18 ~Iar. 1849
art. 16)

§ 1. Neste cazo deve fazer-se as communicações
necessarias para, concluida uma pena, começar logo o
cumprimento da outra. (D. cit. art. 16)

§ 2. Estas dispozições não comprehendem o calO
de estar provado no processo, que o réo tem meios
de pagar a multa, devendo nesta hipoteze conservar-se
na prizão indefinidamente até pagar. (C. crim. art. 56;
D. cit. art. 16)

§ 3. Para conceder-se a commutação da pena de
, muHa em prizão, não é necessario que o réo prove in

solvabilidade, que alias se prezume em seu favor,
quando no processo não está provado o contrario. (A.
15 Jan. 1850)

AI"t. 609. Â. todo o tempo que o réo sati fizer a
importancia da multa, ou da parte que lhe faltar, para
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se haver por cumprida a sentença, será posto em liber
dade, não estando por aI prezo. (D. cito art. 7)

§. Tambem poderá o juiz admitir fiança idonea
ao pagamento em termo razoavel; que não exceda de
um mez nas multas inferiores a 400:tt>, de 3 mezes nas
inferiores a 1 :000:tt>; e de 6 mezes nas out.ras. (C. crim.
arts. 32, 57; D. cito art. 17)

AI't, &:1.0. Só será admitido a afiançar:
1. o Quem hipotecar bens de raiz equivalentes á

multa, e sitos na mesma comarca, mostrando que os
possue livres e dezemhargados, e sob sua livre admi
nistração;

2: Quem depozitar .no cofre da Camara municipal
o valor da multa em moeda, apolices da divida pu
blica, de que mostrar ter a plena propriedade, ou trastes
de ouro ou de prata devidamente avaliados, e que cu
bram com segurança o valor da mnlta. (C. pr. art. 107;
D. 3 Dez. 1841 art. 46; D. cit. art. 18)

§ 1. O juiz, que admitir fiança, que não tenha
esses requizitos, incorrerá na multa de 100:tt> a 200~ .

. (D. cito art. 19)
§ 2. O Escrivão, que não tiver informado o juiz

contra essa falta, incorrerá na multa de 20:tt> a 80:tt>. (D.
cito art. 19) .

§ 3. O fiador, que sem ter os meios de fazer efe
tiva a fiança a assinar, incorrerá em prizão de 1 a 3
mezes, e as testimunhas de abono em prizão de 8 dias
a um mez. (L. 3 Dez. 1841 art. 112; D. cito art. 19)

§ 4. Os juizes, Escrivães, Contadores, e arbitra
dores, que não cumprirem os seus deveres, incorrerão
na multa de 10:tt> a 100:tt> imposta pelos Juizes de Direito
em correição. (D. cit. art. 20)

AI,t. &:1.:1.. Nos crimes de abuzo de liberdade de
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imprensa, si o autor, ou o editor não tiver meios para
satisfazer a multa, é responsavel o impressor. (C. pr.
art. 312)

ilt-t. 5:1.2. Ninguem poderá ser recolhido á prizão,
nem nella conservado, a pretesto de multa, emquanto
esta não estiver liquidada. (D. cit ad. 21)

AI-t. 5:UI. Logo que as multas estiverem liqui
dadas, os procuradores das Camaras municipaes, ou as
partes interessadas, poderão requerer contra os bens dos
multados as providencias necessarias para fazer efetiva
a cobrança. (D. cito art. 32; D. 6 ~iai. 1868 art. 5;) 2)

SECÇÃO III.

DA EXECUÇÃO DA PE 'A CAPITAL.

A.-t. 5:1.•. Depois de sé haver tornado irrevogavel
a pena de morte por ter sido negad:l. a clemencia im
perial ao recurso de graça, o juiz da sentença mandará
juntar aos autos cópia do avizo imperial, que houver
recebido, e porá o réo á dispozição do juiz executor por
ordem escrita. (R. 31 Jan. 184.2 art. 306)

§ 1. Recebida ~ ordem, o juiz executor, a fará au
toar, e mandará intimar ao réo na vespera do dia, que
tiver dezignado para a execução, que nunca será em
domingo, dia santo, ou de festa nacional. (C. crim.
art. 29; A 2 Ag. 1859)

§ 2. A pena de morte será dada na forca, e no
lugar, oude o réo tiver cometido o delito. (C, crim.
art. 38; A. 25 Ag. 1834)

§ 3. A forca se levantará por ordem do juiz exe
cutor, quando fór' necessaria, sendo demolida logo de
pois da execução da pena. (A. 25 Nov. 1834; A 17 JaTI.
1835; A. 30 Juno 1836)
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§ 4. Para a execução o mesmo JUIZ executor no
meará o algoz dentre os sentenciados á mesma pena, ou.
sentenúiados a outra qualquer, não podendo jamais cons
tranger-se alguem a prestar esse serviço. (A.. 25 Nov. 1834;
A. 30 Jun. 1836)

.'-.'t. 5:15. O juiz da execução requizitará a força
militar. necessaria para acompanhar o réo até o lugar
da execução. (C. crim. art. 40)

§ 1. No dia dezignado o réo com seu vestido 01'

dinario, e prezo, será conduzido pelas ruas ,mais pu
blicas até o lugar da execução, acompanhado pelo juiz
executor com o E~crivão das execuções. e da força mi
litar. (e. crim. art. 40)

~ 2. Ao acompanhamento precederá o Porteiro,
lendo em alta 'voz a sentença, que se fÓr executar.
(C. crim: art. 4.0)

§ 3. O juiz executor prezidirá a execução até
que se ultime, e o Escrivão passará certidão de todo
este acto, o qual se juntará ao processo respetivo. (C,
erim. art. 40)

§ 4. Então o dito juiz por sua sentença declarará
termina'da e concluida a execução, dando parle ao
juiz da sentença para o fazer averbar no processo
principal. (R. 31 Jan. 1842 art. 408)

A.'t. 3:1.6. Os corpos dos inforeados serão entl'e
gues a seus parentes, ou amigos, si os pedirem aos
juizes, que prezidirem a execução, mas não poderão
interral-os com pompa, sob pena de prizão por um
mez a um anno. (C. erim. art, 4.2)

All't, 51'. Na mulher prenhe não se executará a
pena de morte sinão 40 dias depois do parto. (C.
crim. art. 43)
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SECÇÃO IV.

DA EXECUÇÃO DAS SENTENÇAS DE GALÉS, PRIZÃO cmr TRABA

LHO, E PRIZÃo SIMPLES.

AI·t. iit.S. Logo que as sentenças condemnato
rias a galés, prizão com trabalho, ou prizão simples
passarem em julgado, o Escrivão immediatamente fará
o processo com vista ao juiz das mesmas sentenças,
o qual por seu despaxo mandará remeter ao juiz da
execução a competente ordem por elle assinada para
ser cumprida a sentença. (R. 31 Jan. 184~ art. 408)

§ l. O juiz da execuçãO, recebendo ordem do juiz
julgador, a mandará autoar, e cumprir. (A. 2 Ag. 1859)

§ 2. Si a pena imposta pela sentença fór de galés
o juiz executor, si houver dentro do municipio arse
nal de marinha, ou qualquer outro estabelecimento
de obras publicas, em que, segundo as ordens do
Governo na côrte e dos Prezidentes nas províncias.
se empreguem 'galés, mandará expedir cartas de guia
dirigida á autoridade, ou empregado encarregado da
díreção ou administração de taes estabelecimentos ou
obras, para fazer empregar nellas o réo; recommen
dando-lhe que o faça ter debaixo de boa guarda e
segurança por todo o tempo da condemnação. (R. cit.
art. 409)

§ 3. Si a pena fóI' de prizão com trabalho, pro
cederá o juiz executor da mesma f6rma, dirigindo a
carta de guia á autoridade encarregada da direção ou
administração das cazas de correção ou quae quer
outras prizães destinadas para esse fim, que estejam
dentro do municipio. (R. cito art. 4.10)

§ 4. Quando nos municipios, em que os réos se
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axarem prezos, não houverem os sobreditos estabele
cimentos, em que tenha lugar os trabalhos de galés,
ou não existam cazas de correção ou prizões com
trabalho, o juiz executor dirigirá as cartas de guia
ao juiz das ex.ecuções do termo mais vizinho ou mais
facil, em que houverem 'taes estabelecimentos ou pri
zões: (R. ciL art. 41)

§ 5. O juiz a quem fór remetido o réo, cum
prindo a carta de guia, a fará autoar pelo Escrivão
das execuções, e expedirá outra com o' teor dessa á
respetiva autoridade. (D, cito art. 411)

§ 6. As cartas de guia deverão conter especifica
damente:

1. o 03 nomes e sobrenomes dos réos; e os apeli
dos, por que forem conhecidos;

2. 0 A sua naturalidade, filiação, idade, estado, e
modo de vida;

3. o Estatura e mais' sinaes, por que fizicamente
se distinguam;

4. o O teor das sentenças contra elles proferidas i

5.o Todas as mais declarações, que as circuns~

tancias exigirem. (R. cit. arL 412)
§ 7. As autoridades ou empregados, que houve

rem recebido os réos para o cumprimento das sen
tenças, deverão passar recibos, nos quaes se dezigna
rão os mesmos réos com indicações iguaes ás da guia.
(R. cito art. 413)

. § 8. Estes recibos serão entregues pelos conduto
res dos ditos réos á autoridade, que houver feito a
re~essa, e se j untarão aos respetivos autos. (R. ciL
art. 413)

§ 9. Si ~ pena fôr de prizão simples, o juiz exe
cutor expedirá ordem para que o réo seja prezo, si
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estiver solto, ou fique e se conserve prezo na cadeia
do municipio, declarando nella o tempo da prizão,
na f6rma da sentença. (R. cil. art. 414)

§ 10. O Escrivão das execuções fará assento no
lugar competente do livro respetivo da cadeia com
declaração do dia, mez, e anno em que prinCIpIa o
cumprimento da pena, assinado pelo Carcereiro. (R.
ciL art. 414)

§ 11. A copia autentica desse assentamento erá
junta aos autos. (R. cito art. 414)

AI't. ÓU). A pena de prizão. deve ser cumprida
na cadeia dezignada na sentença; e s6 por circunstan
cias extraordinarias p6de o réo ser provizoriamente
transferido para outra prizão, devendo voltar para
o lugar dezignado na sentença, apenas cessarem as
circun~tancias extraordinarias. (A. 19 Jun. 1869)

AI't. ó~o. Os réos de crimes civis só podem ser
remetidos para o prezidio de Fernando em cumlJri
mento da pena:

1.o Quando forem militares condemnados a mais
de dous annos de galés;

2. o Quando forem condemnados por crime de moeda
falsa;

3. o Quando forem condemnados a degredo;
4. o Quando no lugar em que deve executar-se a

sentença de prizão, não haja cadeias seguras, prece
dendo neste cazo ordem do Governo. (D. 5 Mar. 1859)

AI't. ó~:I., O réo prezo, que fór condemnado á
pena de prizão com trabalho, não será obrigado a este,
pendente a apellação. (L. 15 Set. 1869 art. 7)

§ 1. Confirmada porém a sentença, será levado em
conta no cumprimento da pena o tempo de prizão
simples, que o réo tiver sofrido desde a sentença de
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primeira instancia, descontada a sexta parte. (L. ciL
art. 7)

§ 2. O disposto neste artigo não terá lugar, si o
réo preferir o cumprimento da pena de prizão com tra
balho, não obstante a apellação. (L. ciL art. 7)

AI"t. ~22. O düeito dominical sobre o escravo
dezaparece pelo facto da condemnação definitiva do
mesmo escravo á pena de galés perpetuas; e assim uma
vez perdoado, e considerada a pena extinta, não póde
o condemnado voltar á escravidão. (A. 30 OuL 1872)

SECÇÃO V.

DA EXECUÇÃO DA PENA DE BANIMENTO, DEGREDO, ou
D'ESTERRO.

AI"t. 623" Recebida a ordem para. ser cumprida a
sentença , si.a pena fôr de banimento, o juiz executor
depois de a fazer autoar, mandará intimar o réo para que
no prazo; que lhe assinar, apronte-se para sahir do Im
perio. (R. 31 Jan. 1842 art. 445; A. 2 Ag. 1859)

§ 1. Si o mesmo réo estiver em porto de mar, ou
em alguma cidade ou vila fronteira, o Juiz municipal
o fará embarcar, ou sahir do territorio do Brazil, sendo
acompanhado até o embarque ou até os limites do Im
perio, por um Oficial de justiça, o qual lhe commi
nará a pena de prizão perpetua, imposta pelo artigo 50
do Codigo criminal, no cazo de voltar; do que pas
sará certidão para ser junta aos autos. (R. cit. art. 415)

§ 2. Quando o réo- não estiver em porto de mar,
nem em cidade, ou vila limitroft-l, o juiz executor o
remeterá com carta de guia ao juiz das execuções do
porto de mar, cidade ou vila limitrofe, que lhe ficar
mas perto, ou mais facil; e este, cumprindo a carta
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de guia, o fará embarcar ou sahir dos limites do ter
ritorio do Brazil, na f6rma do paragrafo precedente,
e remet.erá certidão para se juntar aos autos. (R. cito
art. 416)

."-rt. ã2L1. Si a pena fôr de degredo, o juiz exe
cutor remeterá o réo com carta de guia ao juiz exe
cutor do termo, que comprehender o lugar destinado
pela sentença para rezidencia do réo. (R. cito art. 417)

§ 1. Este juiz, cumprindo a dita carta de guia, a
fará autoar, e immediatamente lavrar termo de apre
zentação do réo, dezignado co m todas as indicações es
pecificadas na dita guia, obrigando-o por esse termo,
que elle a sini:l.rá, a aprezentar-se em juizo em certos
prazos, mais ou menos breves, çonforme as circunstancias,
e a não sahir do dito lugar emquanto durar o tempo
do degredo. (R. cil. arl. 417)

§ 2. De tudo enviará certidão para se juntar aos
autos principaes. (R. ciL art. 417)

.I-\Il"t. &2&. Si a pena fôr de desterro, o juiz exe
cutor mandará intimar o réo para se aprontar e sahir
do termo, ou termos, que a sentença lhe tiver inter
dito, no prazo que lhe assinar. {R. cito art. 417)

§ 1. Findo e te prazo, o constrangerá a sahir solto
si a pena fôr s6mente de 6 mezes, e debaixo de prizão,
si o .mesmo desterro fôr por mais tempo. (R. cito art. 418}

§ 2. No cazo aqui mencionado, e de ir o réo solto,
cumprir a sentença, levará elle mesmo a carta de guia
para as justiças de qualquer termo, onde se aprezentar,
fóra daquelle que a sentença lhe inhibio, tendo assinado
termo de não entrar no lugar, ou lugares,· de que fór
desterrado, antes do· tempo marcado na sentença, sob
pena ·de ser condemnado na terça parte mais; na f6rma
do artigo 54 do Codigo criminal. (R.;·cit. art. 418)

25
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§ 3. Feita a aprezentação daquella guia, o mesmo
réo r~meterá disso certidão ao juiz respetivo. (R. cito
art. 418) .

§ 4, No cazo porém, em que o réo vá prezo, será
acompanhado por um Oficial de justiça, o qual, apenas
ó mesmo réo estiver. fóra do limites do termo, ou termos,
de que foi obrigado a sahir, o deixará ir solto, depois
de lhe ter intimado, e comminado a pena do artigo 54
do Codigo criminal.

§ 5. De tudo o referido Oficial de justiça passará
certidão para ser junta aos autos. (R. ciL art. 418)

SECÇÃO VI.

DA EXECUÇÃO DA PENA DE SUSPENSÃO E DA DE PERDA

DO EMPREGO,

ti..·t. ã~Q. A. pena de suspensão e a de perda do
emprego, imposta a empregados publicos por crime de
responsabilidade, começa a cumprir-se depois de pas
sada em julgado a sentença condemnatoria. (D. 5
Nov. 1856).

§ 1. Quando a sentença fôr preferida no juizo de
direito, e houver apelação, só depois de confirmada a
sentença na Relação, deve a pena execu,tar-se. (D. ciL)

§ 2. Passadas em julgado as sentenças con.lemna
torias, o juiz execlltor as fará autoar, e intimar aos
réos. (A.rg. do A. 2 Ag. 1859)

§ 3. Intimados os réos, estes no cazo de perda do
emprego, o deixarão perpetuamente; e no cazo de sus
pensão, ficarão privados do exercicio do emprego, que
motivou a condemnação, ~em como de exercer qualquer
outro, salvo .de eleiçãO popular, durante o tempo de-
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clarado na s~ntença. (C. crim. arts. 58, 59; A. 2 Ag.
1867; A. 12 Abr. 1872)

§ .Í, Essa intimação constara do processo da con
demnação. (Prat.)

§ 5. O juiz executor oficiará ao superior do em
pregado condemnado, communicando a sentença, e sua
intimação. (Arg. dos A. 5 Nov. 1831, 23 Abr. 1834,
24 Abr. 1834) .

SECÇÃO VII.

DA EXECUÇÃO DA PENA NO CAZO DE INDEMNIZAÇÃO

ll.l·t. 5~'. Quando o réo condemnado a satisfazer
o damno cauzado pelo delito não tiver bens para
serem executados, a fim de realizar-se a indemnização
ao ofendido, o juiz do processo civil da indemnização
o remeterá ao' juiz criminal para reduzir a satisfação
do damno á prizãO. (A. 18 Out. 1854)

§ L Recebido o processo, o juiz da execução cri
minal fará intimar o réo para satisfazer o damno
dentro de 8 dias. (C. crim. arL 32)

§ 2. Não fazendo o réo efetiva a indemnização
no sobredito prazo, o juiz criminal o condemnará á
pena de prizão com trabalho pelo tempo necessario
para ganhar a quantia. da satisfa.ção. (C. crim. art. 32)

§ 3. Para o calculo da pena de prizão, mand'ará
o juiz executor avaliar por um arbitro quanto póde o
réo ganhar por dia; e em tantos dias quantas forem
as quotas diarias necessarias para preenxer a quantia
da indemnização, fixará a pena. (C. crim. art. 32;
D. 18 Mar. 1849 art· 3)

~ 4. Reduzida a importanoia da indemnização á
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prizão, será o réo recolhido á cadeia para cumprir a
pena I;la fórma ordinaria. (Arg. D. 18 Mar. 1849
art. 14)

§ 5. A pnzao ficará sem effeito apenas o delin
quente ou alguem por elle satisfazer, ou prestar fiança
idonea ao pagamento em tempo razoavel, ou o ofen
dido se der por satisfeito. (C. crim. art. 3,;,,)

§ 6. No cazo de indemnização devida por' dote,
tambem ficará sem efeito a pena de prizão, si o de
linquente se· cazar com a ofendida. (C. crim. arts. 219,
225, 228; A. 17 Jun. 1865)

SECÇÃO VIII.

DA TERMINAÇÃO DO PROCESSO DA EXECUÇÃO.

AI't. õ~s. Ao juizo em que existir o processo
principal, communicará a autoridade, ou empregado, ao
qual houverem sido remetidos o condemnados, a sol
tura, obito, fuga, ou qualquer interrupção, que tive
rem os mesmos condemnados na execução da pena. (R.
cit. )

§ 1. EsLas communicações se juntarão aos respe
tivos processos, que serão concluzos ao juiz da execu
ção. (R. ciL arts" 421, 422)

§ 2. Quando a communicação fôr .de soltura, por
haver terminado o tempo da pena de galés ou prizão,
o juiz por sua sentença haverá a execução por cum
prida, e mandará dar baixa )la culpa. (R. cito art.
422)

§ 3. Quando a communicacão fôr de obiLo do
< •

condemnado á pena de galés ou prizão, o juiz haverá
a execução por extinta. (R. cito art.. 422)
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§ 4. Tratando-se da execução de pena u1tima~ man
dará o "juiz do processo principal juntar a este a cer
tidão da execução, como se determina no artigo 504
paragrafo 4. (R. cito art. 408)

SECÇÃO IX.

DA ATISFAÇÃO.

Art. 629. O delinquente satisfará o damno: que
cauzar com o delito. (C. crim. art. 21)

§ 1. São obrigados á satisfação:
1 o O delinquente;
2. o O senhor pelo escravo até o valor deste;
3. o O que gratuitamente tiver participado dos pro

dutos. do crime, até a concurrente quantia;
4.o O herdeiro dos acima obrigados até o valor

dos bens herdados. (C. crim. arts. 21, 28, 29)
§ 2.0 São tambem obrigados á satisfação, embora

punidos não sejam:
1.o O menor de 14 annos;
2. o Os loucos de todo o genero;
3. o Os que commeterem crimes violentados por

força, ou medo irrezistiveis;
4. o Os que commeterem crimes cazualmente no

exercicio ou pratica de qualquer acto licito com a
atenção ordinaria. (C. crim. art. 11) "

Art. 630. Tem direito a pedir indemnização:
1. o O ofendido;
2.0 Seus herdeiros;
3. 0 Qualquer terceiro, em cujo poder estivesse a

couza, objecto do crime, que fosse obrigado a restituir.
(C crim. arts. 21, 24, 29)
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AI"t. 53:1.. Quando o crime fór commetido por
mais de um delinquente, a satisfação serà à custa de
todos, ficando porém cada um delles solidariamente
obrigado, e para esse fim se haverão por especi.almente
hipotecados os bens dos delinquentes desde o momento
do crime. (C. crim. art. 30; L. 24 Set. 1864 art. 3;
R. 126 Abr. 1865 arts. 110 § 1, 120 § 3)

AI't. 532. A satisfação será sempre a mais com
pleta: qne fôr possivel, sendo no cazo de duvida a
favor do ofendido. (C. crim. art. 22)

§ 1. No. cazo de restituição far-se-à da propria
Cauza com indemnizacão dos deterioramentos, e na falta
dellÇl do seu equivalente. (C. crim. arts. 23, 24)

§ 2. Si apropria couza estiver em poder de ter
ceiro, será este obrigado a entregaI-a, havendo a in
demnização pelos bens do delinqueute. (C. crim.
art. 24)

§ 3. Para se restituir o equivalente, quando não
existir apropria couza, será. ella avaliada pelo seu
preço ordinario, e pelo de afeição, com tanto que este
não exceda á somma daquelle. (C, crim. art. 25)

§ 4. Na satisfação se comprebenderão não só os juros
ordinarios desde o momento do crime, como tambem
os compostos, contados na razão de 6 por cento ao
anno. (C. crim. art. 26; L. 24 Out. 1832)

§ 5. A completa satisfação do ofendido preferirá
sempre ao pagamento das multas. (C. crim. art. 30)

AI't. 533. A satisfação será sempre pe<hda por ação
civel, quer tenba havido, ou não, ação criminal. (L. 3
Dez 1841 drt. 68)

§ 1. ão se poderá porém questionar mais sobre
a existencia do facto, e sobre quem seja o seu autor,
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quando estas questões estiverem decididas no cnme.
(L. 3 Dez. 1841 art. 68)

§ 2. Não tendo o delinquente meios para satisfazer
a indemnização devida, será condemnado á prizão com
trabalho pelo tempo necessario para ganhar a quantia
da satisfação. (C. crim. art. 32)

§ 3. O perdão ou minoração das penas impostas
aos réos, com que os agraciar o poder moderador, não
os eximirá da obrigação de satisfazer o mal cauzado
em toda a plenitude, e as custas do processo. (C. crÍm.
art. 66; A. 3 Dez. 1835)

TITULO III.

DOS PROCESSOS ESPECIAES_

CAPITULO I.

Do processo e julgamento das infrações
. de posturas municipaes.

&'."t. 63•. Compete aos Juizes de Paz '0 julga
mento das infrações de posturas municipaes com ape
lação, no efeito suspensivo para os Juizes de Direito.
(D. 22 Nov. 1871 art. 45)

§ 1. Lavrado o auto da infração com assinatura de
duas testimunhas, será remetido ao Procurador da Ca
mara municipal, e este, antes de requerer a execução
judicial, dará avizo á parte infratorapara pagar a
multa, quando a pena fór sámente pecuniaria. (D. cito
art. 45 § 1)

§ 2. Na falta de pagamento voluntario da multa,
será aprezentado o auto da infração com requerimento
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do Procurador da Camara municipal ao Juiz de Paz,
que mandará intimar com a cópia do mesmo auto a
parte infratora para comparecer na primeira audiencia,

. citadas tambem as testimunhas, que o tiverem assinado.
(D. cit. art. 45 § 2)

§ 3. Si não comparecer nem mandar excuza rele
vante, será julgada á revelia em vista do auto. (D.
cito art, 45 § 3)

§ 4. Aprezentada e aceita a escuza, será adiado o
julgamento para a seguinte audiencia. (D. ciL art.
45 § 3)

§ 5. Si a parte infratora comparecer, lhe será lido
o auto; e querendo contestaI-o, o juiz mandará escre
ver as suas alegações, e juntar os documentos, que
oferecer; inquirirá as testimuoQas da acuzação, e as
que forem aprezentàdas pelo réo, até o numero de trez;
e proferirá a sua decizão na mesma audiencia ou,
quando muito, na seguinte, (D. cit. art. 45 § 4)

§ 6. Si a parte condemnada quizer apelar, poderá
fazeI-o, ou logo verbalmente em audiencia, ou por es
crito nl? prazo de 48 horas; e tomado por termo o
seu requerimento, immediatamente o Escrivão fará os
autos conduzos ao Juiz de Direi~o, remetendo-os dire
tamente a e11e, si estiver no lugar, ou, em sua au
zencia, para o cartorio do Eserivão do Juri, a fim ~e

serem aprezentados ao Juiz de Direito, quando xegar.
(D. cit. art. 45 § 5)

§ 7. A demora dos Escrivães na remessa e apre
zentação dos autos será punida pelo Juiz de Direito com
a multa de 10~ a 30~. (D. cito art. 45 § 6)

§ 8. Proferida a sentença no juizo de direito em
gráo de apelação, e passando a mesma sentença em
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julgado, baixarão os autos para no juizo de paz execu
tar-se. (A. 26 Selo 1872) •

§ 9. Para o processo de infração de posturas não
basta a participação dos guardas ou agentes policiaes,
mas é necessario o auto assinado por duas testimu
nhas, de que trata o paragrafo 1, podendo esse auto
ser lavrado por· qualquer autoridade policial agente da
força publica, ou oficial publico. (A. 20 Mar. 1872
não impr.)

1l...t. ã35. No fim de cada trimestre os Juizes
de Paz remeterão á Camara municipal uma relação
das infrações de posturas, que tiverem julgado durante
aquelle prazo, declarando as condemnações e absolvi
ções, e bem assim as apelações, que se derem. (D.
cil. art. 46)

CAPITULO II.·

Dos prooessos polioiues.

SECÇÃO r.

DOS TERMOS DE SEGURA1~ÇA E BEM VIVER.

1l..'t. 53G. Podem ser compelidos a assinar termo
de segurança os legalmente suspeitos da pretenção de
commeter algum crime. (C. pr. art. 12 § 3; R. 31
Jan. 1842 art. 112)

A ..t. 53'. Podem ser compelidos a assinar termo
de bem viver:

§ 1. Os vadios, isto é, os que não tomarem ocu
pação honesta e uhl, de que possam subsistir, depois
de advertidos pela autoridade policial, não tendo renda
suficiente.
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§ 2. Os mendigos, nos lugares em que existem
estabelecimentos publicos para elles, ou havendo pes
soas, que se ofereçam a sustentaI-os, ou quando es
tiverem em termos de trabalhar.

§ 3. Os bebados por habito.
§ 4. Os turbulentos, que perturbam o socego publico.
§ 5. As prostitutas, que por palavras e ações ofen-

dem os bons costumes, e tranquilidade publica, e a
paz das familias. (C. pr. arl. 12 S 2; R. 31 Jan.
1842 arl. Ul; C. crim. arts. 195, 296)

."-II't. Ú3S. São competentes para fazer assinar
termo de segurança e bem viver:

1.o Os Xefes de Policia; (L. 3 Dez. 1841 arl. 4
§ 1; R. 31 Jan. 1842 arl. 56 §§ 2, 3)

2. o Os Delegados de policia; (L. cito arl. 4 § 1;
R. cil. art. 62 § 1)

3. o Os Subdelegados de Policia. (L. cito art. 5;
R. cito art. 63 § 1)

4. o Os Juizes municipaes. (L. cil. art. 17 § 2;
R. cil. arl. 64)

§. Tambem é competente para fazer assinar termo
de bem viver o Juiz de Paz. (R. cito art. 65 § 4)

AI't. ú39. O procedimento para obrigar a termo
de segurança e bem viver pMe tet' lugar:

1. o Por queixa; (R. cito arl. 111)
2. o Por denuncia; (C. pr. arl. 123; R. ciL art.

113)
3. 0 Ex-oficio. (C. pr. art. 12~; R. cit. art. 111)
§ 1. Procede-se por queixa, quando alguma pes

soa tiver justa razão para temer que outra tente um
crime contra ella, . fazendo-o saber por meio de pe
tição a qualquer das autoridades acima mencionadas.
(R. cit: art. 111)
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§ 2. Procede-se por denuncia q ull.ndo qualquer
Oficial de justiça, ou cidadão conduzir á pre~ença da
autoridade policial do' distrito a qualquer individuo
que fÓI' encontrado junto do lugar, onde se acaba de
perpetrar um crime tratando de esconder-se, fugir,
ou dando qualquer outro indicio desta natureza, ou
com armas, instrumentos, papeis, e efeitos, ou outras
couzas que façam prezumir cumplicidade em algum
crime: ou que pareçam furtadas. (C. pr. art. 123; R.
cit. art. 113)

§ 3 Procede-se ex-oficio, quando a qualquer das
autoridades supramencionadas constar, que existem
nos sellS distritos alguns in~ividuos comprehendidos em
qualquer dos cazos acima ditos, mandando-os vir á
sua prezença com as testimunhas, que souberem do
facto. (C. pr. art. 121; R. cit. art. 111)

AI·t. ã!(O. Nos cazos de queixa e denuncia de
vem a parte ql18ixoza, e o condutor dar juramento, e
provar com te timunhas, ou documentos, a sua infor
mação escrita. (C. pr. art. 126; R. cito art. 111)

§ 1. O acuzado póde contestar verbalmente a in
forma.ão, e provar tambem a sua defeza, antes que
a autoridade rezolva; e por isso no cazo de queixa
deve ser notificado para vir á prezença da mesma au
toridade. (e. pr. art. 126; R. cit. art. 112)

§ 2 Si o acuzado requerer prazo para a sua de
feza, conceder-se-Ihe-á um improrogavel. (C. pr. art.
121; R. ciL. art. 111)

A.l·t. &• .1. Nos cazos de queixa ou denuncia, si
a au toridade entender, que ha fundamento razoavel,
depois de ouvir o acuzado, parà acreditar-se, que elle
te~1ta um crime, ou é cumplice, ou socio em algum, o
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sujeitará a termo de segurança até justificar-se. (C.
pr. art. 124; R. cito art. 111)

§ 1. Si a gravidade do cazo exigir, a autoridade
porá a pa.rte queixoza sob a guarda de oficiaes de
justiça, ou outras pessoas aptas para guardai-a, em
qnanto o .acuzado não assinar o termo. (C. pr. art.

.127 ;R. cit. art. 112) .
§ 2. Porém si o acuzado destruir as prezunções'

.ou provas do queixozo, ou do condutor, a au.toridade
o mandará em paz. (C. pr. art. 128; R. cito art. 112)

A.lt~t. {i~~. Os termos de segurança seguem todas
as regras estabelecidas para a fiança dos réos, que se
pretendem livrar soltos. (C. pr. art. 129; H. cito art.
112)

."I~t. ãil3l. No cazo de procedimento ex-oficio,
provado algum dos factos iegaes, mandará a autori
dade por seu despaxo, que o indiciado assine termo
de bem viver, em o q.ual se fará' menção na sua pre
zença das provas aprezentadas pró, ou contra, do
modo de bem viver prescrito pela mesma autoridade, e
da pena comminada, quando o não observe. (C. pr. art.
121; R. cit. art 111)

Art. ~iliI. Nos termos de segurança e bem viver
poderá a autoridade comminar aos compreendidos em
algum dos cazos a pena de multa até 30iJtJ, prizão até
30 dias, e 3 mezes de caza de correção, ou oficinas
publicas. (C. pr. art. 12 § 3)

Art. ãLlã. Estes termos serão escritos pelo Es
crivão 13m livro para esse fim destinado, assinados
pelo juiz, testimunhas, e partes; e quando estas não
queiram assinar, ou não souberem escrever, assinará
por ellas uma testimunha. (C. pr. art. 130; R. cit.
art. 112)
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SECÇÃO II.

DO PREPARO DO PROCESSO NOS CRHIES POLICIAES.

A.."t. ã.j,G. Os Xefes, Delegados, e Subdelegados
de Policia, os Juizes municipaes, os Juizes suplentes
dos Juizes municipaes, e os Juizes substitutos dos
Juizes de Direito das comarcas especiaes organizarão
o processo preparatorio das infraçães dos termos de
segurança e bem viver, e dos crimes, a que não está
imposta pena maior qUI~ multa até 100, prizão, de
gredo, ou desterro até 6 mezes, -com multa ou sem
ella, e trez mezes de caza de correção, ou oficinas
publica. (D. 22 Nov. 1871 art. 47; A. 19 Abr. 1872)

A."t. õ~,. Aprezenlada a queixa ou denuncia de
.um de ses crimes, a autoridade preparadora mandará
citar o de1inquente para ver-se processar na prim.eira
audiencia. (D. cil. art. 48)

§ '1. Terá lugar a me ma citação, si, indepen
dente de queixa ou denuncia, con tal' a existencia de
~rime policial; e ne. te cazo se procederá previamente
ao auto circunstanciado do facto, com declaração das
testimunhas, que nelle hão de jurar, e que serão de
duas a cinco. (D. ciL art. 48 § 1)

§ 2. O Escrivão ou o Oficial de justiça permitirá
ao delinquente á leitura do requerimento ou auto, e
mesmo copiaI-o, quando o queira fazer. (D. cit. art.;
11 § 2)

§ 3. Não comparecendo o delinquente na audien
cia aprazada, a autoridade dará á parte o juramento
sobre a queixa, e inquirirá summal'Íament~ as suas' tes
timunhas, reduzindo-se tudo a escrito. (e. pr. art.
208; D. ciL)
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~ 4. Comparecendo o delinquente~ a autoridade
fara a leitura da queixa, depois de tomar o juramento
ao queixozo, ou lavrar o auto do § 1. receberá a de
feza, inquirirá as testimunhas, e fará as perguntas,
que entender necessarias, sendo ludo escrito nos autos,
aos quaes manda;rá juntar a expozição e documentos,
que. a parte oferecer. (C. pr. art 209; D. cito art.
48 § 4)

§ 5. Si as tesLimunhas não puderem ser inquiridas
na primeira audiencia, continuará o processo nas se
guintes, até que estejam colhido todos os ésclareci
mentos necessarios .• (O. cito art. 48 § 5)

§ 6. Terminado o processo preparatorio, poderão
as partes dentro de 24 horas, contadas da ultima au
diencia examinar os autos no cartorio, e ofp.recer as
alegações escritas, que julgarem convenientes a bem do
seu direito, regulando-se o prazo de modo que não
seja prejudicada a defeza. (D. cit. art. 48 § 6)

§ 7. Si houver mais de um !'éo, o prazo será de
48 horas. (D. cit. art. 48 § 6)

§ 8. Findo o prazo, a autoridade, analizando as
peças do proeesso, emitirá o seu parecer fundamenta
do; e mandará, que os autos sejam remetidos ao juiz
que tiver de proferir a sentença. (O. cito art. 48 § 7)

§ 9. Essa remessa se fará dentro das 48 horas
decorridas da ultima audieneia, sob pena de multa
de 2011/> a 1001'tl, que pela autoridade julgadora será
imposta a quem der cauza á demora. (D. cito arL. 48
§ 8)

ll.a"t. ~IlS" São competentes para proferir a sen
tença, nas comarcas especiaes os Juizes de Direito, e
nos termos das comarcas geraes os Juizes municipaes.
(L. 20 Selo 1871 art. 4; D. cit. art. 48 § 9)
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CAPITULO III.

Do processo de contrabando.

AI"t. õ.t:s. No contrabando fóra do' flagrante de~

lito o processo observa a seguinte regra:
1. o Nos municipios das comarcas geraes deve ser

organizado pelos Juizes municipaes, e julgado pelos
Juizes de Direito;

2. o Nas comarcas especiaes deve ser organizado, o
julgado pelos Juizes de Direito. (L. 20 Set. 1871 arts. 3
§ 1, 5 § 1)

AI"t. ·õiiO. O processo começará:
1. U Por denuncia do Promotor publico, ou de

qualquer do povo; (C. pr. art. 74 § 4; R. 31 Jan,
1842 art. 386)

2. o Ex-oficio, quando o Promotor publico ou o
Adjunto deste não ~er a denuncia dentro de 5 dias,
contados da data, em que elles receberem os esclare
cimentos ou provas do crime, ou em que este se fizer
notaria. (L. 20 Set. 1871 art. 15 §§ 1, 3, 5; R. 31
Jan. 1842 art. 394)

§ 1. A denuncia por crime de contrabando, além
dos requizitos geraes, deverá conter: .

1.0 A expozição do como, quando, e sobre que
generos e mercadorias se ·commeteu o ontrabando;

2. o A declaração (pelo menos aproximada, e quando
fóI' passivei) do seu valor, regulado pela pauta daii
Alfandegas, e dos Consulados. (R. 31 Jan. 1842 art.
387)

§ 2. Si a denuncia não estiver nos termos legaes
o juiz a mandará emendar. (R. cito art. 3g7)

§ 3. Si não houver denuncia, servirá de baze do
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processo um auto, em que o JUIZ fará declarar a no
ticia, que teve da existencia do crime com as circun
stancias do paragrafo 1, e inquirirá sobre elle 3 testi
munhas, que verifiquem essa existencia; sem o que não
proseguirá (R. cito art. 395)

AI't. áó:l. Recebida e autoada a denuncia, ou
autoàdo o auto, d'e que trata o paragrafo prece
dente com a inquirição já feita, o juiz mandará citar o
denunciado, para a sua primeira audiencia que nunca
será no mesmo dia da citação. (R. cito art. 388)

§ 1. Comparecendo o denunciado, o juiz, com cita
ção do Promotor publico, ou do denunciante, lhe fará
os interrogatorios necessarios. (R. cito art. 389)

§ 2. Quando o. denunciado, au indiciado, respon
dendo aos interrogatorios, declarar, que tem a alegar
defeza, e produzir provas o juiz lhe assinará para isso
o prazo de .5 dias, que por motivo justificado poderá
prorôgar por outros 5. (R. cit. art. 389)

§ 3. O,EscrivãO dará ao réo traslado da denuncia,
e dos documentos, com que houver' sido insteuida, ou
do auto, que se lavrar, na fórma acima recom~endada,

não havendo denuncia; e só depois de entregue o
dito traslado correrá o prazo do paragrafo antecedente.
(R. cit. art. 390)

§ 4. No prazo marcado aprezentará .0 réo a sua
defeza assinada por advogado, declarando nesse acto
as testimunbas, que tem de produzir, e que não po
derão ser substituidas. (R. cit. art. 390)

.§ 5. A. nomeação das testimunhas, tanto do denun
ciante, como do denunciado será feita de maneira que
bem as faça conhecer para evitar qualquer fraude" de
clarando-se os seus nomes, estados, profissão, domicilio,
ou rezidencia. (R. cit. art. 291)
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- § 6. A.prezentada a defeza do réo, o juiz em au
diencia fará assinar uma dilação improrogavel de 10
dias para a inquirição das testimunhas de ambas as
partes. (R. cil. art. 392)

§ 7. Finda a dilação com as provas ou sem ellas,
se farão os autos conduzos para serem definitivamente
julgados com a absolvição ou condemnação do réo.
(R. ciL art. 392)

§ 8. Si o réo não tiver comparecido na audiencia
para que fôra citado, ou, si tendo comparecido, re
nunciar a defeza, o processo seguirá á revelia, e o
juiz, inquirindo as testimunhas, decidirá definitivamente
condemnando ou absolvendo. (R. cil. art. 393)

AI-t. 5ii~. Das sentenças proferidas nos crimes de
contrabando ba apelação para a Relação do distrito.
(L. 3 Dez. 1841 art. 78 § 1)

AI·t. iiã3. Do contrabando em flagrante delito co
nhecem os Inspectorp.s das Alfandegas, e os Administra
dores de Mezas de rendas. (A. 3 Qut. 1844; D. 19
Set. 1860 ad. 742)

CAPITULO IV.

Dos cri:rn.es da Lei de 2 de Julho de 1.850.
e 1. de Sete:rn.bro de 1.86 O.

SECÇÃO L

DA FOR!I1AÇÃO DA CULPA E PRONUNCIA _ OS CAZOS DE FALENCIA.

AI't. iiiiii, Aberta a falencia do commei-ciante, e
tornando-se irrevogavel a decizão do juizo commercial,
procede-se á qualificação da falencia. Esta qualificação
compete:
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1.o No mUlllclplO da côrte, e nas comarcas das ca
pitaes das provincias da Bahia, Pernambuco, e Maranhão
aos Juizes especiaes do commercro;

2. o Nos demais termos do Imperio aos Juizes mu
nicipaes, quando a cauza é de valor até 500~, e aos
Juizes de Direito, quando a cauza é superior á dita
quantia .. (C. com. art. 820; D. 1 Mai. 1855 arts. 19,
20, 24 ;A. 6 Abr. 1872)

i\.l't. úiP5. Tornando-se definitiva a decizão da aber
tura da falencia do commerciante, proced~rá o juiz
commercial ao inventario da massa falida. (C. com.
arts. 812, 813)

§ 1. Concluido o inventario, proceder-se-á ao .ba
lanço, si o falido o não tiver aprezentado; e fexado o
mes~o balanç,o, ou ainda mesmo pendente e11e, proee
derá o dito juiz commercial com o curador fiscal ao
exame, e averiguação dos livros do falido, para co
nhecer si estão em fórma legal,. e escriturados com re
gularidade e sem vicio. (C. cit. arte 818; .R. 738 de
25 Nov. 1850 arts. 120, 121)

§ 2. Outro sim indagará as cauzas verdadeiras da
falencia, podendo para este fim perguntar testimunhas
que julgar precizas, e sabedoras. (C. cit. arL. 818)

§ 2. Estas testimunhas são impresclndiveis na ins
trução do processo, e constituem formula substancial.
(D. 8 Nov. 1856 art. 1)

§ 4. Serão interrogadas em prezença do falido,
quando prezente, ou do seu procurador, e do curador
fiscal, e do Promotor publico, quando possam assistir.
(e. ciL art. 818)

§ 5. A cada um delles é licito contestar as tes
timunhas no acto da inquirição, e requerer qualquer
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diligencia concernente ao descobrimento da verdade.
(C. cito art. 818)

§ 6. Si a diligencia porém parecer ao juiz ocioza,
ou impertinente, será denegada. (C. cit. art. 818)

§ 7. Póde o juiz ex-o/ficio decretar, antes de pro
ferir a decizão de qualificação, qualquer diligencia ne
cessaria ao esclarecimento da verdade. (C. pr. art. 144;
D. 8 Nov. 1856 art. 1; R. 31 Jan. 1842 art. 200 § 2)

§ 8. Ultimada a instrução do processo será ou-
vido o Promotor publico. (A. 9 Mar. 1850)

§ 9. Feito o que, o juiz, qualificará a falencia:
1. o Ou julgando-a cazual;
2.° Ou julgando-a culpoza;
3. Ou julgando-a fradulenta. (C. com. art. 800,

801, 802, 803, 820)
§ 10. Si julgar a falencia culpoza, ou fraudulenta,

pronunciará o falido, como no cazo caiba com os
cumplices. si os houver. (C. com. arLs. 800, 801, 802,
803, 820)

§ 11. Pronunciados o falido e cumplices (haven
do-os), serão remetidos prezas com o traslado do pro
cesso ao Juiz de Direito criminal para serem julgados.
(C. cit. art. 820)

AI't. ..58. Os efeitos civis da pronuncia não se
invalidam pelo julgamento criminal, qualquer que
elle seja. (C. cit. art. 820)

SECÇÃO II.

DA FORMAÇÃO DA CULPA E PRONUNCIA NOS OUTROS CRli\IE

ESPECIAES.

Au·t. 55;'. Formarão culpa os Juizes municipaes
nas comarcas geraes, e os Juizes de Direito nas co-
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marcas especiaes, quando se tratar dos seguintes CrI
mes:

1. o Moeda falsa;
2. 0 Roubo e homicidio commetidos nos mumCl

pios das fronteiras do Imperio;
3. o Rezistencia comprehendida na primeira parte

do artigo 116 do Codigo criminal;
4." Tirada de prezos, de que tratam os artigos

120, 121, 122, 123, e 127 do mesmo Codigo;
5. o Furto de gado vacum e cavalar nos campos e

pastos das fazendas de criação ou cultura. (D. 9 Out.
1850 art. t; L. 1 Set. 1860 art. t; L. 20 Set. 1871
art. 4.)

§ 1. Nas comarcas especiaes cooperarão nos pro
cessos, até pronuncia excluzive, os Juizes substitutos.
(L. 20 Set. 1871 arts. 4, 8 § 1; D. 22 Nov. 1871
art. 115 § 3)

§ 2. Nestes processos de formação de culpa guar
dar-se-á a ordem estabelecida para a formação da
culpa nos demais crimes communs. (D. 9 OuL. 1850
art. 1)

AI't, ÕÕS. Nas comarcas geraes, concluidas as
diligencias do processo, o Juiz municipal proferirá o
despaxo de pronuncii'l., ou não pronuncia, e interporá.
recurso ex-oficw para o Juiz de Direito. (O. 9 Out.
1850 art. 2)

§ 1. Este recurso não terá efeito suspensivo, salvo
quando tenham sido prezos osréos por ser o crime
inafiançavel; pois então s6 depois de decidido favora
valmente o recurso, serão relaxados da pl'izão. (O. cito
art. 2)

§ 2. Si o réo estiver prezo ou afiançado, ser-1he-á
intimada a pronuncia, e dentro de 5 dias improroga·
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veis poderá juntar as razões e documentos, que julgar
necessarios. (O. ciL art. 2)

§ 3. Neste cazo a parte contraria poderá juntar
as suas razões e documentos. (D. cit. art. 2)

§ 4. Si o réo estiver auzente, o processo seguirá
para a instancia superior sem intimação. (D. cito art. 2)

§ 5. Para juntar as razões e documentos será dada
a vista dentro do cartorio do Escrivão. (D cit. art. 2)

.'\.I·t. úãD. Nas comarcas especiaes, terminadas as
sobreditas diligencias, o Juiz de Direito proferirá seu
despaxo de prol1uneia ou não pronuncia, quando tiver
organizado por si o processo, ou si não o tiver org<r
nizado, quando receber organizado pelo Juiz substituto.
(L. 20 Set. 1871 arts. 4, 8 § 1; D. 22 Nov. 1871 arts.
13 § 3, 15 § 3)

§ i. Proferido o despaxo de pronuncia ou não pro
nuncia, dar-se-á recurso voluntario interposto pelas.
partes para a Relação do distrito. (L. cit. art. 17 ~ 1;.
D. cito art. 55 § 1)

e2. o Juiz de Direito, logo que lhe fór prezente
o processo, quando o não organizar por si, por o ter
sido pelo Juiz SLlbstituto, ou por o ter sido pelo Juiz.
municipal, e ne11e axar preterição de formalidades le-·
gaes, que induzam nulidades, ou faltas! que prejudi
quem o esclarecimento da verdade, ordenara todas as
diligencias nece sarias para supril-as. (O. ~ Out. 1850,
art. 3; L. ciL art. 8 § 1)

~ 3. Estas diligencias poderão ser feitas pelo Juiz
de Direito, ou perante o Juiz substituto, ou perante (}
Juiz municipal, conforme aquelle julgar mais conve
niente. (O. cit. art. 3]

All't. 560. Nas comarcas geraes, recebido o pro
cesso pelo Juiz de Direito, si não julgar necessarias
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as diligencias, ou concluidas ellas, deverá em praZú
breve, que nunca exceda a 15 dias, dar ou negar
provimento ao recurso. (D. ciL art. 4)

SECÇAO UI.

DO JULGAME:-';TO DOS CRnrns ESPECIAES.

tb·í. áS.!, Depois de se tornar definitiva a pro
nuncia nos crimes especiaes, o Juiz de Direito man
dará logo dar vista ao Pl"Omotor publico para este
f.ormar o libelo, que será oferecido na primeira au
diencia. (D. 9 Out. 1850 art. 5)

§. No cazo de haver parte acuzadora, poderá ser
admitida a adir ou declarar o libelo, com tanto que
o faça na audiencia seguinte. (D. ciL art. 5)

AI,t. áG2. Si ao tempo da decizão do recurso o
Juiz de Direito das . comarcas geraes não se axar no
termo, em que deve ter lugar o julgamento, ordenará
a remessa do procésso, depois de cumprido o disposto
no artigo antecedente, ao juizo, donde veio, para ne11e
preenxerem-se as diligencias legaes. (D. cito art. 6)

§. Si o processo remetido trouxer libelo s6mente,
o Juiz municipal assinará na primeira audiencia um
termo para que na seguinte audiencia li parte acnza··
dora o pos a adir, ou declarar. (D. ciL art. 7)

AII't. ÓGa. Oferecido o libelo, deverá o Escrivão
preparar uma copia delle com aditamento si o tiver,
dos documentos, rol das teslimunhas, que entregará
ao réo, quando prezo, . pelo menos 3 dias antes do
seu julgamento, e ao afiançado, si elle ou seu procu
rador aparecerem para recebeI-o. (D. cit. art. 8)

1. Da entrega da copia do libelo, documentos,
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e rol das testimunbas o Escrivão exigirá recibo, que
juntará aos autos. (D. cit. art. 8)

§ 2. Si o réo quizer oferecer a sua contrariedade
escrita, lh~ será aceita, mas s6mente se' da'rá vista
do processo original a elle .ou seu procurador dentro
da cartorio do Escrivão, dando-se-lhe porém os tras
lados, que quizer, independente do despaxo. (D. cit.,
art. 9)

§ 3. Na concluzão do libelo, assim corno do seu
aditamento, e da contrariedade, se endicarão as testi
munhas, que as partes tiverem de aprezentar. (D. cit.
art. 9)

§ 4. Além destas testimunbas póde o Juiz no'va
mente ouvir algumas do summario, si o julgar precizo
para mais completo conhecimento da ve1]dade, ou ex
oficio, ou a requerimento das partes. (Av. 16 ~ov. 1857)

Ai"t. 5G.. Findo o prazo de 3 dias, na primeira
audiencia, prezentes o Promotor publico. a parte acu
zadora o réo, seus procuradores e advogados, o juiz,
fazendo lêr pelo Escrivão o libelo, contrariedade, e
mais peças apresentadas, procederá ao iuterrogatorio
do réo e á inquirição das testimnnbas~ ás quaes po
derão tambem o Promotor publico, e a parte fazer as
pergunttts, que julgarem convenientes. (D. cit. art. 10)

§ 1. O interrogatorio e depoimento serão escritos
pelo Escrivão, assinados pelos respondentes, e rubri
cados pelo juiz. (D.· cit. art. 10)

~ 2. Além das testimunha oferecidas no libelo e
contrariedade, as partes terão o direito de aprezentar,
até se encerrar os debates, mais 3 testimunha. (D.
cit, ar1. 11)

§ 3. Findas as inquirições, o juiz dará sucessiva
mente a palavra ás partes por si, ou por seus advo-
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gados, afim do deduzÍI:em verbalmente o seu direito.
(D. cit. art. 12)

l\.i·t. 505. Terminada a discussão oral, si as partes
a tiverem querido. immediatamente se farão os autos
concluzos ao juiz, o qual proferira a sua sentença defini
tiva, condemnando ou absolvendo o réo. (D. cito art. 12)

. §. Esta sentença será pub1icada em uma das duas
primeiras audiencias, ou no mesmo prazo em mão do
Escrivão, que a intimará ás partes. (O. cito art. 12)

Art. ~G8. Quando o Juiz de Direito não estiver
no termo, em que deve julgar o crime, apenas ahi
xegue, ou mesmo antes, marcará o dia para a audien
cia, de que trata o penultimo artigo, ordenando neste
cazo ao Juiz municipal a notificação das testimunhas,
intimação ás partes, e todas e quaesquer diligencias
necessarias para que o julgamento se efetue no dia
dezignado. (D. cit. art. 13)

§ 1. Sempre que o Juiz de Direito se axar no
termo é obrigado a proceder logo ao julgamento, não
podendo retirar-se para ou tI'O antes de ha ver profe
rido a sentença final. (D. cit. art. 14.)

§ 2. Quando o Juiz de Direito se axar em outro
termo, deverá comparect;Jr naquAlle em que tiver de
proceder ao julgamento, apenas lhe o permita o cum
primento dos seus deveres nos outros termos da co
marca. (D. cit. art. 15)

§ 3. Quando ocorrerem circunstancias taes, que
se torne prejudicial á boa administração da justiça
qualquer demora no julgamento, o Juiz de Direito
deverá partir immediatamente, ainda mesmo interrom
pendo outro serviço. (D. cito art. 15)

§ 4. Nesses cazos o Prezidente da provincia lhe
poderá ordenar. (D. cito art. 15)
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SECÇÃO IV.

DIspozrçõEs ESPECIAES DE COMPETENCIA.

AI-t. liG'. Nos Cl'.imes de roubo e homicidio com
metidos nos municipios das fronteiras do Imperio
são competentes para a formação da .culpa os Juizes
municipaes, e para o julgamento os Juizes de Direito'
ainda quando em razão do uomicilio seja intentada
a acuzação em outro municipio. (D. 9 Out. 1850 art. 16)

§. Quando o crime de rezistencia comprehendido
na primeira parte do artigo 116 do Cotligo criminal
tiver lugar contra a execução de ordens do Juiz de
Direito, ou do Juiz municipal, a jurisdiçãO, que lhes
competiria, será exercida pelos suplenteg. (O. cito art. 17)

AI't. áGS. ~as comarcas especiaes, quando se
houver de julgar o crime de banca-rota, os Preziden
tes das Relações dezignarão por despaxo o Juiz de Di
reito, que deva julgar em .cada um dos processos. (D.
30 Dez. 1871 art. 1)

§. Não serão com tempIados na distribuição os
Juizes de Direito especiaes do commercio. (D. cit. art. 1)

CAPITULO V.

Do processo de responsabilidade dos enl.
pregados publicos não privilegiados.

SECÇÃO L

DA SUSPENSÃO PREVIA.

Art. 669. O Governo na côrte, e os Prezidentes
nas provincias podem, antes de iniciado o processo

•
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criminal, suspender administr~tivamente o empregado
publico não privilegiado, que incorrer em crime de
responsabilidade. (L. 3 Out. 1834 art. 5 § 8; A.. 29
Jan. 1844\,

§ 1. Decretada a suspensão, serão immediata
mente remetidos ao juiz competente os documentos
necessarios para a instauração do processo. (L. ciL)

§ 1. Quando o Prezidente da provincia ordenar a
suspensão tem o Governo, si julgar infundado, e
dezacertado o acto, o direito de o revogar, não obs
tante axar-se já sujeito ao poder j'udiciario; o que
alias não impede ao juiz de instaurai' o processo, e
proseguir ne11e como ju~gar de direito. (A. 22 Fev.
1872)

§ 3. O empregado publico suspenço do exercicio
pode auzentar-se do termo da culpa, salva a pena de
revelia, em que em sua auzencia possa incorrer du
rante o processo. (A. 3 Dez. 1872) .

§ 4. A suspensão administrativa para sujeitar o
empregado publico ao processo judiciario de responsa
bilidade. não priva o mesmo empregado suspenso do
exercicio das funções de qualquer outro emprego ou
cargo. (A. 28 Dez. 1872)

§ 5. A suspensão anLrior ao processo criminal
tamsomente cessa si o Governo ou o Preúdente, que a
determinar, a não revogar, por virtude' de sentença
passada em julgado. (A. 3 Jun. 1862)

SECÇÃO II.

DO TEl\lPO PARA A AÇÃO DE RESPO SABILIDADE.

AI't. 6;0. A ação rpara verificar a responsabili-
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dade dos empregados publicos não privilegiados deverá
ser intentada ex-officio pel a autoridade judiciaria, ou por
ordem superior dentro de 8 ilnnos dçpois do crime
commetidú. (C. pr. art. 154)

§ i. Começará porém dentro de anno e dia:
1.° Sendo intentada pelo proprio queixozo;
2.° Quando qualquer do povo a intentar por infra

ção da ConstituiçãO, ou uzurpação do exercicio de
algum dos poderes publicos. contra a segurança interna
ou externa do Estado; (C. pr. art. 154)

3.° Quando qualquer do povo a intentar por su
bôrno, peita, peculato, ou concussão. (C. pr. art. 154)

§ 2. Depois de 3 annos não admite-se acuzação
particular nos crimes de responsabilidade; mas den
tro de 8, havendo rrovas do crime, procede-se con
tra o delinquente por ação publica. (A. 10 ~1ai. 1849)

SECÇÃO III.

DA FORMAÇÃO DA CULPA.

r'lu-t. ü,.. O Juiz de Direito conhecerá da re
ponsabilidade dos empregados publicos não privilegia
dos:

1.0 Por meio de queixa ou denuncia do Prom:>tor
publico, ou de qualquer cidadão, ou de estrangeiro
em causa propria; (C. pr. arts. 37 § 1 74 §~ 2 e 4.,
154; R. 31 Jan. 1842 art. 396)

2. o Ex-oficio, quando lhe forem prezentes autos
ou papeis. e nelles reconhecer crime de responsabili
dade; (C. pr. aL·t. 157; R. 31 Jano 1842 art. 396;
L. 20 Selo 1871 art. 15 § 7)
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, 3. o Quando lhe fôl' ordenado por autoridade supe~

rior. (R. cito arl. 396)
§ 1. A queixa ou denuncia sómente será admitida,

sendo aprezentada:
1. o Por escrito;
2." Com assinatura do queixozo, ou denunciante,

reconhecida por Tabelião, ou Escrivão do juizo, ou
por duas testimunhas ;

3.° Com documentos, ou justificação, que faç.am
acreditar a existencia do delito, ou uma declaração
concludente da impossibilidade de aprezentar alguma
dessas provas. (C. pr. arl. 152; R. ciL arl. 397)

§ 2. Logo que se aprezenlar uma queixa legal, e
regularmente formalizada, o Juiz de Direito a man
dará <-lutoar, e ordenará por seu despaxo, que o de
nunciado seja ouvido por escrito, salvo:

1.0 Quando já o tiver 'sido por oruem do Governo,
ou dos Prezidenles ele provincia;

2.. Si estiver fóra do distrito ela cul pa ;
3.° Nos crimes, em que não tem lugar a fiança;
4..0 Quando não se souber o lugar da sua rezi-

dencia. (C. pr. art. 160; R. cil. al't. 398; D. 8 Out.
1843)

§ 3. Paré,t esta audiencia expedirá ordem ao réo
diretamente ou por intermedio elo Juiz municipal re8
petivo, acompanhada da queixa ou denuncia, e do
cumentos, com declaração dos nomes do acuzaclor, e
das testimunhas, afim de que responda nu prazo im
prorogavel de iS dias. (C. pr. art. 159; R. ciL art.
399)

~ 4. Julga-se renunciar o beneficio da audiencia
prévia o réo, que não respondeu no prazo, que para
isso lhe foi marcado. (D. 8 Oul. 1843)
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}'b-t. ii'~. Dada a resposta do acuzado, ou sem
ena, no cazo de a não ter dado em tempo, ou de não
dever ser ouvido, o Juiz de Direito ordenará o processo,
fazendo juntar a resposta aos autos, e fazendo ao de
nunciado ou queixozo as perguntas, que lhe p'arecerem
necessarias para descobrir a verdade, e inquirir sobre
ellas testimunhas'. (C. pr. art. 80; R. cit art. 400)

§ 1. Depois passará á inquirição das testimunhas,
a que assistirá o réo, si estiver prezo, ou afiançado,
ou rezidir no distrito, e poder ser levado á prezença
do juiz. (e. pr. arL 142; R. cit. art. 4.00)

§ 2. Ahi poderá o réo ser interrogado pelo juiz,
e contestar as testimunhas, sem as interromper. (C. pr.
art. 142; R. cit. art. 400)

§ 3. Feitas quaesquer outras diligencias, que o juiz
julgar convenientes, será ouvido o Promotor publico.
(R. cit. art. 400; A. 9 Mar. 1850)

§ 4. Então segundo o que Clxar verificado, o juiz
pronunciará ou não o acuzado. (R. ciL art. 400)

}\.l-t. 51;3. São efeitos da pronuncia em crime de
responsabilidade ;, .

L' Ficar sujeito o pronunciado á acuzação cri
minaI;

2.' Ser prezo ou conservado na prizão, em quanto
não prestar fiança nos cazos, em que a lei a admite;

3.' Suspender-se-Ihe metade do ordenado ou soldo,
que tiver em razão do emprego, e que' perderá todo,
não sendo afinal absolvido;

4.' Ficar suspenso do exercicio das funções publi
cas, e do direito de votar e ser votado para eleitor,
membro da Assembléa geral e da Assembléa provincial,
e cargos para os quaes se exige qualidade para ser
eleitor. (C. pr. art. 165; L. 20 Set. 1871 art. 29)
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§ 1. Todavia o Juiz de Paz mais votado, embora
pronunciado em crime de responsabilidade, não fica
inhibido de prezidir á j unta de qualificação eleitoral.
(L. 20 Set. 1871 art. 29; L. 19 Ag. 18·46 art. 2)

§ 2: A suspensão do exercicio das funções publi
cas não estorvará o acesso legal, que competir ao em
pregado pronunciado. (e. pr. art. 165)'

§ 3. Revogada a pronuncia, ou absolvido o réo,
será este immediatamente solto por mandado do juiz,
e restituido ao seu emprego, recebendo a metade do
ordenado, que deixou de perceber. (e. pr. art. 174)

Art. ü,Li,. Quando o Juiz de Direito proceder ex
oficio, ou em virtude de orelem superior, seguirá a

. mesma ordem de processo, fazendo autoar a (\rdem ou
papeis, que houver recebido, ou os traslados ne\:essa
rios, e papeis, que servirem de baze ao processo. (R.
ciL art. 405)

.-li,t. ü~ 5». Quando as autoridades judiciarias, que
não forem os proprios Juizes de Direilo, formarem
culpa aos seu~ suba1temos, procederão nos termos ex
postos; e formada a culpa,. enviarão os respetivos pro
cessos ao juizo de direito. (U. cit. art. 401)

SECÇÃO IV.

DO JULGAl\1ENTO DOS PROCESSOS.

"lI't. 576. Proferidas as pronuncias nos processos
de responsabilidade por quaesquer autoridades judiciarias
nos cazos, em que lhes compete formar culpa aos seus
subalternos, serão os autos remetidos ao Escrivão do Juri,
que logo os fará concluzos ao Juiz de Direito. (U. 31
Jan. 1842 art, 401)
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§ 1. Aquelles processos, em que as pronuncias forem
proferidas pelos Juizes de Direito, depois de intimadas
ás partes, serão concluzos aos mesmos Juizes.. (R. cit.
art. 401)

§ 2. Si. nos processos, que lhes forem aprezentados,
encontrarem os Juizes de Direito faltas, que induzam
nulidade, ou prej udiquem o esclarecimento da verdade,
procederão, ou mandarão proceder ex-oficio a todas as
diligencias necessarias para sanar qualquer nulidade,
ou para mais amplo esclarecimenlo de verdade. (R. cit.
art. 200 § 2)

§ 3. Si ao Juiz de Direito não parecerem necessa.,.
rias essas diligencias, mandará logo dar vista ao Pro
motor publico para formar o libelo. (R. cito art. 401)

§ 4. No cazo de haver par.te acuzadora, poderá ser
admitida a adir ou declarar o libelo oficial, com tanto
que o faça no prazo de 3 dias. (R. cit. art. 401)

.l..·t. ã, ':I. Oferecido o libelo em audiencia pelo
Promotor publico, com o aditamento ou sem e11e, o juiz
mandará notificar o réo, ou seu legitimo procurador,
para aprezentar a sua contrariedade, produzir os docu
mentos da sua defeza, e nomear testimunhas no prazo
de 8 dias, .que poderá ser razoavelmente prorogado. (R.
cito art. 402)

§ 1. Findo o termo, e na audiencia aprazada,
prezentes o Promotor publico, a parte acuzadora, si houver,
o juiz, fazendo ler pelo Escrivão o libelo, contrariedade,
e mais peças do processo, procederá á inquirição das
testimunhas, que tiverem sido aprezentadas. (R. cit.
art. 403)

~ 2. O Promotor publico e as partes poderão fazer
ás testimullhas as perguntas, que julgarem convenien
tes. (R. cit. art. 4Q3)
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Ib·t. ii'S. Findas as inquirições, immediatamente
se farão os autos c.ollcluzos ao juiz, o qual depois de
bem meditado exame, profirirá a sua sentença condem
nando ou absolvendo o réo. (R. cito art. 404)

CAPITULO VI.

Do processo de responsabilidade dos e111
pregados publicos privilegiados.

SECÇÃO I.

DO PRIVILEGIO E DA CO~IPETENCIA •

.ll.!'t. ã,S. São empregados publicos privilegiados
no fôro criILinal:

1. o Os Juizes de Direito;
2. o Os Xefes de Policia;
3.' Os commandantes militares;
4. o Os Dezembargadores;
5.o Os Ministros do Su premo Tribunal de Justiça;
6.0 Os empregados do corpo diplomatico:
7.o Os Prezidentes de provincia;
8. o Os Bispos e Arcebispos. (C. pr. art. 155; L.

18 Ag. 1851; L. 20 Bel. 1871 art. 29 § 2)
§ 1. Hespondem perante a Relação:
1.o Os Juizes de Direito;
2.o Os Xefes de Policia;
3.0 Os commandanles militares. (e. pr. art. 155 §~;

:Jl. 3 Jan. 1833 art. 9 § 1; L. 20 Set. 187'1 a.rt. 29 § 2)
§ 2. Respondem perante o Supremo Tribunal de

Justiça:
1.o Os Dezembargadores;
2.° Os Ministros do Supremo Tribunal de Justiça;
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:lo o Os empregados do corpo diplomatico;
4. o Os Prezidentes de provincia;
5. o Os Bispos e A.rcebispos. (C. pr. art. 155 § 1;

L. 18 Ag. 1851 art. 1)
AIl·t. 3S0. Todos os empregados comprehendidos

no artigo precedente gozam do privilegio do fôro, quer
nos crimes de responsabilidade, quer nos crimes indi
viduaes, exceto os commandantes militares, que só nos
crimes de responsabilidade gozam do dito privilegio.
(Const. art. 164 ,§ 2; L. 18 Set. 1828 art. 5 § 2; C.
pr. art. 155; L. 18 Ag. 1851; L. 20 Set. 1871
art. '29 § 2)

SECÇÃO II.

DA SDSPENSAO PREVIA.

AI·t. B§:I.. Pode o Imperador suspender os emM

pregados publicas privilegiados, quando incorram em
crime de responsabilidade, mandando immediatamente
fazer eLtivo o. competente processo. (Const. arts. 101
§ 7, 104, por arg.)

. § 1. Para serem suspensos os magistrados, isto é,
os membros das Relações e dos tribunaes superiores, e
os Juizes de Direito é precizo:

1.o Que haja queixa contra elles;
2. o Que sejam ouvidos;
3.0 Que haja informação llecessaria;
4.0 Que seja consultado o Conselho de Estado. (Const.

art. 154; A. 29 Jano 1844)
§ 2. Dentre os empregados publicas privilegiados

podem os Prezidentes de provincia suspender os Xefes
de Poliqia, e os commandautes militares. (L. 3 Oul. 1834
art. 5 § 8; A. 29 Jan. 1844; L. 20 Set. 1871 art. 1 § 5)

. 'lJ7
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§ 3. Quando a Assembléa provincial suspender ou
demitir o magistrado sugeito á sua alçada, deverá a
queixa contra este feita ser enviada ao juiz competente
para proceder na fórma da lei, e impôr~se ao acuzado
as penas respetivas. (A. 24 Set. 1835)

§ 4. Nos cazos de suspensão, é applicavel aos em
pregados 'publi~.os privilegiados a dispoziçãO do artigo 558
paragrapho 3. (A. 3 Dez 1872)

SECÇÃO III.

DO TEl'tIPO PARA A AÇÃO CRIlIIINAL.

~·t. 582. Nos crimes de responsabilidade dos em
pregados publicos privilegiados prevalece o que está dis
posto no artigo 559 em relação aos empr'egados publicos
não privilegia.dos, quanto ao tempo da acção criminal.
(C. pr. art. 154; A 10 Mai. 1847)

§. Nos crimes individuaes, proceder-se-á contra
elles emquantO' os mesmos crimes não prescreverem,
conforme as regras precedentemente estabelecidas para
prescrição. (C. pr. arts. 540 e seg; L. 3. Dez. 1841
arts. 32 e seg.)

SECÇÃO IV.

DA FORMAÇÃO DA CULPA E DA PRONUNCIA.

"'-I·t. 5S3. Nos delitos, e erros de oficio, de que
devem conhecer o Supremo Tribunal de Justiça, e as
Relações, a queixa, ou denuncia, ou os documentos,
que teem de servir de baze ao processo, serão apre
zentados ao Prezidente do respetivo tribunal, que des-
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tribuirá o feito a um dos ministros do mesmo tribu
nal. (C. pr. art. 161; L. 18 Selo 1828 art. 20; L.
20 Dez. 1830 art. 28; R. 3 Jan. 1833 art. 10; D.
20 OuL 1850 ~art. 1; D. 2 Mai. 1874 art. 90)

§ 1. Si a queixa ou denuncia não estiver formu
lada nos termos legaes, o dito Prezidente por seu des
paxo mandará preenxer os requizitos, que faltarem,
pela parte, ou pelo Promotor publico ou Adj unto deste
si a denuncia fór oficial; e pronta, a destribuirá. (L.
20 Dez. 1830 art. 28; R. cit.. art. 10; L. 20 SeL
1871 art. 15 § 7; D. 2 ~iai. 1874 art. 90)

§ 2. O juiz, a quem tocar o feito, ordenará o
processo, fazendo autoar as peças instrutivas. (C.
pr. art. 161; L. 20 Out. 1830 art. 28; R. cito art.
11; D. 20 Out. 1850 art. 1; D. 2 Mai. 1874 art. 91)

, § 3. Escrevem no processo:
1.0 Perante as Relações o r.espetivo Escrivão das

apelações;
2. o Perante o Supremo Tribunal de Justiça o res

petivo Secretario. (L. 18 SeL 1328 art. 20; R. cit. art.
11; D. 20 Out. 1850 art. 1; D. 2 Mai. 1874 art. 91)

§ 4. Feita a autoação, ordenará o juiz do feito,
que o réo seja ouvido por escrito no prazo de 15
dias, enviando-lhe copia da queixa, denuncia, ou do
cumentos, com os nomes do acuzador, e das testimu
nhas. (L. 19 Selo 1828 art. 22; D. 31 Àg. 1329
art 1; L. 20 Dez. 1830 art. 29; C. pr. art. 162; R.
cit. art. 12; D. 30 OuL 1850 art. 1; D. 2 ~lai.

1874 arts. 91, 92)
§ 5. O réo responderá no prazo marcado, e diri

girá a sua resposta ou ao juiz do feito, ou direta
mente ao tribunal. (L. 18 Set. 1828 art. 22; R. cito
art. 13) .
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, . § 6. Rezidindo o réo fóra da sMe do tribunal,
enviará a resposta pelo primeiro correio, participando
a remessa ~o juiz do feito, si a fizer diretamente ao
tribunal. (L. cito art. 22)

§ 7. O prazo dos 15 dias conta-se da dala do
;fecebimento da ordem para a resposta. (D. 8 Out.
1843 art. 1)

§ 8. '0 réo, .que dentro do referido prazo não
responde, julga-se ter renunciado o favor da audiencia
previa. (D. ~ Out. 1843 art. 1)

AI't. áS... O réo não será ouvido:
1.o Si já o tiver sido por ordem do Governo;
2. o Quando estiver fóra do distrito da culpa;
3.o Nos crime§, em que não tem lugar a fiança;
4. o Quando não se' souber o lugar da sua reziden~

Cla. (e. pr. art. 160; R. cit. art. 11; D. 2 Mai. 1874
'art. 93)

.-i..'t. áSá. Com a resposta do réo; ou sem ella,
'no cazo de a não dar em tempo, ou não dever ser
ouvido, o juiz do feito procederá á inquiriçãO das
testimunhas, interrogatorio do réo, e a quaesquer ou
tras diligencias necessarias. (L. 20 Dez. 1830 arL. 28;
L. 18 Seta 1828 art. 20; R. cito art. 13; D. 20 Out.
1850 art. 1; D. 2 Mai. 1874 arL 94)

§ 1. Concluidas estas, o juiz do feito o aprezen
tará em meza para relataI-o verbalmente. (L. 18 Sel.
1828 art. 20; R. cit. art: 13; D. 20 OuL 1850 art.
'1; D. 2 Mai. 1874 art. 94)'

§ 2. O Prezidente do tribunal dezignará essa mes~

ma sessão para propôr-se o feito, e immediatameqte
escolher-se-ão por sorte os juizes do processo. (L. 1,8
Set. 1828 art. 20; C. pr. art. 161; R. cit. art. 14;
D. 20 Out. 1850 art. 2; D. 2 Mal. 1874 art. 95)
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§ 3. Quando o processo fôr perante a Relação, se
rão sorteados dous juizes, os quaes votarão com o juiz
relator. (e. pr. art. 161; L. 6 Ag. 1873 art. 1 § 7;
D. 2 Mai 1874 art. 95)

§ 4. Quando o processo fór perante o Supremo
Tribunal de Justiça, serão sorteados tres Juizes, os quaes
vútarão, não tendo o juiz relator parte na decizão.
(L. 18 Sel. 1828 art. 20; D. 20 Out. 1850 art. 2)

§ 5. Sorteados os juizes, o relator fará o relatorio
do processo, e instruidos os juizes da materia do
mesmo processo, passarão em acto sucessivo, e em
sessão do tribunal a julgar, si o réo deve ou não
ser pronunciado. (C. pr. art. 161; 1. 18 SeL 1828
art. 20; R. cito art. 14; D. 20 Out. 1850 art. 2; D.
:2 Mai. 1874 art. 95)

§ 6. A decizão vencer-se-á por dous votos confor
mes. (C. pr. art. 161; R. cit. art. 14)

§ 7. Todos os actos acima mencionados serão pra
ticado em sessão publica do tribunal nos cazos, em
que o réo estiver prezo, ou quando o crime fôr afian
çavel. (D. 20 Out. 1850 art. 3)

~ 8. Nos cazos em que o réo náo estiver prezo
e o crime fóI' inafiançavel, o relatorio do feito e o
orteio dos juizes para éJ. decizão sobre a pronuncia

serão feibs em sessüo publica, procedendo-se depois a
julgar sobre a cauza em sessão secreta na prezença
dos membros do tribunal, e do Secretario. (D. 20
Out. 1850 art. 4; D. 2 i\fai. 1874 art. 96)

§ 9. Os juizes, que tiverem de julgar sobre a pro
nuncia na forma exposta, poderão antes disto conferen
ciar particularmente sobre o feito, com tanto que na
mesma sessão se julgue sobre a pronuncia. (D, 20
Out. 1850 ad. 5)
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§ 10. Poderão tambem, antes de proferir a pro
nuncia, ou não pronuI).cia, proceder a todas as dili
gencias, que entenderem necessarias. (L. 20 Dez. 1830
art. 30; R. cit. art. 15)

il..·t. ÓSG. Pronunciado o réo, seguem-se os efei
tos da pronuncia conjuntamente como consequencia
della, sem dep~ndencia de declaração dos juizes, a
quem não é dado arbitrio algum a este respeito. (L.
20 Dez. 1830 art. 31)

§ 1. São efeitos da pronuncia:
1.o Ficar sujeito o pronunciado á acuzação criminal;
2. 0 Ser prezo ou conservado na prizã?, emquanto

não prestar fiança nos cazos, em qu.e a lei admite;
3. o Suspender-se-Ihe metade do ordenado ou soldo,

que tiver, em razão do emprego, e que perderá todo,
não sendo afinal absolvido;

4.· Ficar suspenso do exercicio das (unções pu
blicas, e do direito de votar e ser votado para eleitor,
membro da Assembléa geral e da Assembléa provincial,
e cargos, para os quaes se exige a qualidade para ser
eleitor. (L. 18 Set. 1828 art. 24; C. pr. art. 165; 1
20 Mai. 1871 art. 29)

§ 2. Sendo o réo despronunciado, será immedia
tamente solto, quando estiver prezo, bem como será
restituido ao seu emprego, e receberá metade do orde
nado, que deixou de perceber. (C. pr. art. 174)

A.rt. óS,. Ao juiz do feito compete admitir fiança
aos réos nos cazos, em que el1a tem lugar. (L. 31
Ag. 1829 art. 3)

il.rt. Õ§S. Si antes da pronuncia algum dos jui
zes sorteados vier a· ser impedido, a sua substituição
se fará immediatamente pelo sorteio. (D. cito art. 2;
C. pr. art. 163)
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§ 1. A substituição do juiz do feito impedido, se
fará sem pre por distribuição. (D. cit. art. 4.; C. pr.
art. 164)

§ 2. Cessando O' impedimento do mesmo juiz do
feito substituido, cessarão tambem as funções do su
bstituto, que passará logo o processo aqueIle a quem
substituio. (D cito art. 5; C. pr. art. 164)

'&'I-t, ÓSS. Quando fôr pronunciado um Prezi
dente de provincia, ou quem suas vezes fizer, a Assem
bléa provincial decidirá:

1.o Si o processo deve continuar;
2.° Si o pronunciado deve ser, ou não, suspenso

das suas funções nos cazos, em que pelas leis tem
lugar a suspensão. (L. 12 Ag. 1834 art. 11 § 6)

AI-t. &90. Quando fôr pronunciado um comman
dante militar, se remeterá ex-oficio copia da pronuncia
ao Prezidente da provincia para a fazer executar.
(C. pr. art. 166)

SECÇÃO V.

DO JUI.GAIIIENTO.

AI't. ó9:t. Depois de decretada a pronuncia dar-se-á
vista do processo ao Promotor da Justiça por trez
dias, para este for~ar o libelo acuzatorio, derivado das
provas dos autcs. (L. 18 Set. 1828 art. 25; R. 3
Jan. 1833 art. 16; D. 2 l\1ai. 1874 art. 93) .

§ 1. Si houver parte acuzadora, será admitida a
adir ou declarar o libelo, com tanto que o fáça:

1.0 No prazo de 48 horas, perante a .Relação ;
2.° No prazo de 3 dias, perante o Supremo Tri-
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bunal de Justiça. (L. 20 Dez. 1830 art. 32; D. 2 MaL
1874 art. 99)

§ 2. O réo será logo notificado por ordem do Pre
zidente do tribunal para comparecer no dia, que lhe
fôr dezignado, por si, ou por seu procurador, quando
estiver prezo, e ahi produzir a sua defeza. (L. 18 Set.
1828 art. 25; R. cito aft. 17; D. 200ut. 1850 art. 1)

§ 3. O dia será marcado com maior ou menor
espaço com ::J.tenção ás circunstancias que ocori'erem.
(R. cito art. 7)

Art. á92. Comparecendo o réo por si ou por
seu procurador no termo assinado, e oferecido pelo
Promotor da Justiça o libelo acuzatorio, se lhes dará
vista no cartorio para deduzir a sua defeza no prazo
de 8 dias, que será prorogavel ao prudente arbitrio
do juiz do f~ito. (L. 18 Set. 1828 art. 26; R. 3 Jan.
1833 art. 18; D. 2 Mal. 1874 art. 98)

§ 1. Findo este prazo, e na primeira conferencia
do tribunal, prezentes o Promotor da Justiça, a parte
acuzadora, o réo, ou seus procuradores, advogado, e
defensores, o mesmo juiz do feito deverá:

1.o Mandar lêr pelo Secretario a queixa ou de
. nuncia, a resposta do réo, o libelo, a contrariedade,

e todas as demais peças do processo;
2.o Proceder á inquirição das testimunhas, que se

houverem de produzir. (L. 18 Set. 1828 art. 27; R:
cil. art. 19; D. 2 Mai. 1874 art. 101)

§ 2. O Promotor da Justiça, e as partes. poderão
fazer ás' testimunhas as perguntas que quizerem. (L.
cito art: 27; R. cito 'art. 19; D. 2. Mai. 1874 art. 101)

Alot. á93. Terminadas as inquirições, e pergun
tas, o mesmo juiz, na conferencia seguinte, aprezen
tará por escrito um relatorio circunstanciado de todo
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o processo, que ahi será lido podendo ser verbalmente
retificado pelos juizes prezentes, pelo Promotor da Jus
tiça, e pelas partes, e seus procuradores, quando fôr
inexato, ou não tiver a preciza clareza. (L. cit. art.
28; R. cito art. 20; D. 2 ~fai. 1874 art. 102)

§ 1. Seguir-se-á a acuzação, e defeza do réo, e
logo depois a sessão se tornará secreta, e se discu
tirá a materia; no fim do que, declarando os juizes,
que estão em estado de votar, continuará a s~ssão em
publico, e proceder-se-á á votação. (L .• cit. art. 29;
R. cito art. 21; D. 2 !lai. 1874 art. 103)

§ 2. No acto da votação não estarão prezentes o
acuzador, réo, nem seus procuradores, advogados, e
defensores. (L. cit. art. 29; R. cito art. 21 ; D. 2 MaL
1874 art. 103)

§ 3. Quando o processo fôr perante a Relação, na
votação tomam parte todos os Dezembargadores pre
zentes, não sendo impedidos para o mesmo julga
mento os juizes, que votaram na pronuncia. (L. 6 Ag.
1871 art. 1 § 7)

§ 4. Quando o processo fôr perante o Supremo
Tribunal de Justiça, o julgamento erá ao menos por
seis juizes livres; não tendo voto o ministro que for
mou o processo, nem os que intervieram na pronun
cia, (Lo 18 Set. 1828 arts. 28, 29)

1\..,(. ii9.. A decizão será tomada por maIOfla
absoluta de votos, e no cazo de empate, quer sobre
a condemnação, quer sobre o gráo da pena, seguir-se-á
a parte mais favoravel ao réo. (L.' 18 Set. 1828
art. 29; D. 22 Ag. 1833; R. 3 Jan. 1833 art. 22;
D, 2 Mai. 1874 art. 104)

1\..0(. 595. Â. sentença, que se proferir, será lan
çada nos autos. por acordão assinado por todos os jui-
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zes, e poderá uma só vez ser embargada nos proprios
autos. (L. 18 Set. 1828 art. 29; R. 3 Jan. 1833 art.
22; D. 3 MaL 1874 art. 105)

AI't. ii9G. Si ao tempo de dever julgar-se final
mente o processo no Supremo Tribunal de Justiça, não
se axarem seis juizes livres, deferir-se-á o julgamento para
oútra sessão.. e quando aconteça não os haver entre
todos os membros do tribunal, convocar-se-ão por
sua antiguidade os Dezernbargadores da Relação da
côrte, que forem precizos. (L. 20 Dez. 1830 art. 44)

§ 1. Esta convocação será feita por oficio do Pr~

zidente do Supremo Tribunal de Justiça dirigido ao
Prezidente da Relação. (L. cito art. 34)

AI't. iiO'. Havendo as partes de opôr suspeição
aos juizes no processo de julgamento, proceder-se-á na
Relação nos termos dos artigos 333 e 334, e no Su
premo Tribunal de Justiça nos termos do artigo 337.
(Leg. ahi ciL)

AI't. ii9S. Si por qualquer acidente nenhum dos
juizes, que votaram nas decizões, poderem assinar o
acordão, du sentença, o Prezidente do respetivo tribu
nal nomeará ministros, que assine!ll' (Arg. do D. 13
l\lai. 1831)

AI't. ii99. Absolvido o 'réo, é este immediata
mente solto, estando prezo, restitue-se ao emprego, e
recebe metade do ordenado, que deixou de receber
durante a pronuncia (C. pr. art. 174)

SECÇÃO VI.

DO CUMPRIMENTO DAS SE TENÇAS.

AI't. 000. Para a execução das sentenças crimi-



- 427-

naes do Supremo Tribunal de Justiça, assim de con
demnação como de absolvição, se deverá juntar á porta
ria do Prezidente do mesmo tribunal, necessaria para
o cumprimento das ordens' e decizões do tribunal,
uma certidão autentica da sentença, passada pelo Se
cretario', á qual a mestna portaria explicitamente se
l:efira. (L. 20 Dez. 1830 aIt. 35)

§ 1. À portaria no cazo de sentença condemna
toria, será remetida aos juizes e autoridades, a quem
tocar a sua execução j e no cazo de absolvição se
entregará á parte, quando a requerer. (L. cit. art. 36)

§ 2. Si o réo, que fôr absolvido, tiver prestado
fiança pecuniaria, será esta a seu requerimento levan
tada por portaria do Prezidente do tribunal. (L. cito
art. 37)

AI"t. 00:1.. Quando se tratar do cumprimento de
sentença, proferida pela Relação, proceder-se-á pelo
mesmo modo, porque se procede para a execução das
sentenças do Supremo Tribunal de Justiça. (R. 3 Jan.
1833 art. 89)

CAPITULO IV.

Do processo nos criID.es de iID.portação
de escravos.

AI"t. 602. Perpetrado o crime' de importação de
escravos, prohibida pela lei de 7' de Novembro de
1831, e definida nas leis de .4 de Setembro de 1850,
·e 5 de Junho de 1854, procede o auditor de mari:
nha quanto á formação da culpa, pronuncia, e julga
mento, nos termos estabelecidos pelo Decreto de 14 de
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Outubro ·de 1850 desde o artigo 23 até o artigo 31
(Vid. o D.)

§ 1. Os recursos neste crime serão decididos nas
Relações como os demais recursos criminaes. (D. 1.t
Nov. 1850 art. 10)

§ 2. Nas apelações do mesmo crime as Relações
julgarão como as demais apelações criminaes. (D. 14
Nov. 1850 art. 10

AI't. G03. Emquando ao aprezamento das em·
barcações importadoras, e liberdade dos escravos apre
hendidos, procede-se nos termos marcados nos Decre
tos de 14, de Outubro, e 14 de Novembro de 1850.
processando-se. e julgando o .Auditor de marinha com
apelação para o Conselho de. Estado. (L. 4 Set. 1850
art. 8; Vid. ambos os DD.)

TITULO IV.

DOS RECURSOS.

CAP:lTULO I.

Dos recursos eDl.. geral.

AI't. iGO!f. Das decizões, despaxos, e sentenças,
de que tratam as leis do processo criminal, dão-se os
seguintes recursos:

1. o Recurso (tomado no sentido estricto);
2.o Agravo no auto elo processo;
3. o Apelação;
4. o Protesto por novo julgamento;
5. o Revista;
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6.° Habeas-corpus. (C. pr. art. 24.0; L. 3 Dez.
1841 arts. 69, 78, 87, 89; R. 31 Jan. 1842 art. 437 ;
L. 20 Set. 1871 art. 17)

§ 1. Ha tambem o recurso extraordinario de pe
tição de graça ao poder moderador no cazo de sen
tença condemnatoria (Const. art. 101 § 8)

§ 2. Nas cauzas crimes não se admitirão embar
gos alguns, qualquer que seja a denominação e natu
reza das decizões e sentenças da primeira e se
gunda instancia, quer inler1ocutorias, quer definitivas,
alvo quando julgam as Relações, e o Supremo Tri

bunal de Justiça nos crimes da sua competencia. (L.
3 Dez. 1841 art. 86; R. 31 Jan. 1842 art. 503; L.
28 Selo 1828 art. 29; R. 3 Jan. 1833 art. 22; D. 2
Mai. 1874 art. .l05)

S 3. Das sentenças proferidas nos crimes, de que
trata a lei de 10 de Julho de 1835, não haverá re
curso algum nem mesmo o de revista, mas prevalece
o que se dá para o poder moderador. (L. 3 Dez.
1841 art. 80; R. 3 Jan. 1842 art. 501)

§ 4. Não haverá outros recursos, nem meios de
defeza, além dos declarados nas leis do processo cri
minal. (C. pr. art. 292)

§ 5. Recursos expressamente denegados, qualquer
que seja a sua natureza, não podem ser admitidos e
concedidos pelo juiz da inferior instancia. (A. 8 Abr.
1843)
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CAPITULO II.

Do reourso em. sentido estrloto.

SECÇÃO I.

DOS CAZOS, C01IPETENCIA, NATUREZA, E EFEITOS DO RECUR O.

1l.rt. 605,. Dar-se-á recurso :
1. o Da decizão, que obriga a termo de bem 'VIver,

e de segurança, e a apreze:mtar passaporte;
2.' Da decizão, que declara improcedente o corpo

de delito;
3. o Do despaxo, que não aceitar a queixa ou de

nuncia;
4. o Dos despaxos do Juiz de Direito sobre a or

ganização do processo e quaesquer diligencias pre
cizas ;

5. 0 Da decizão, que pronuncia ou não pronuncia;
6. o Da concessão ou denegação de fiança e do seu

arbitramento;
7. o Da decizão, que julga perdida a quantia afian-

çada;
8. o Da decizão contra a prescrição alegada;
9. o Da sentença de commutação de multa;
10. 0 Da decizão de autoridade inferior, que impu

zer multa comminada nos regulamentos do processo
criminal;

11. o Da decizão, que concede soltura em virtude
de habeas-corpus. (L. 3 Dez. 1841 art. 69; H.. 31 Jan.
1842 art. 438; L. 20 Set. 1871 art. 17 § 2; D. 22
Nov. 1871 art. 57)

Art: G08. Estes recursos serão interpostos:
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1.0 Para a Relação· do distrito, quando as deci- .
zões forem proferidas pelos Juizes de Direito, quer
das comarcas especiaes, quer das comarcas geraes; (L.
1:1 Dez. 1841 art. 70,. R. cito art. 440 § 1; D. 22
Nov. 1871 art. 58)

2. o Para os Juizes de Direito, quando forem pro
feridas por outras autoridades judiciarias inferiores.
(D. 3 Dez. 1841 art. 70; R. cito art. 440 § 2)

§ 3. Quando se tratar de despaxos de pronuncia
ou de não pronuncia proferidos pelos Xefes de Policia
o recurso será:

1.o para o Prezidente da Relação na côrte, e nas
provincias do Rio de Janeiro, Pará, ~aranhão, Ceará,
Parahiba, Pernambuco, Alagôas, Sergipe, Bahia, São
Paulo, Rio grande. do Sul, Minas, ~1ato-grosso, e Goiaz;

2. o Para o Juiz de Direito da capital nas demais
provincias. (L. 20 Set. 1871 art. 9 § un.; D. 22 Nov.
1871 art. 12; L. 6 Ag. 1873 art. 1 § 1)

Art. 60'. Destes recursos são necessarios, e de
vem ser interpostos erJ:roficio pelo juiz:

1. o O de pronuncia ou de não pronuncia, em
todos os crimes communs, quando proferido pelo Juiz
municipal; (L. 20 Set. '1811 art. 17 § 1 ; D. 22 Nov.
1871 § 2)

2. o a de pronuncia, quando proferido pelo Xefe
de Policia; (D. cit. art. 9 § un.)

3. o a de pronuncia ou de não pronuncia nos cazos
de falencia, quer seja proferido pelo Juiz municipal.
quer pelo Juiz de Direito especial do commercio;
(D. 1 Mai. 1855 art. 61; D. 30 Dez. 1871 art. 2)

4. o a de não pronuncia nos crimes de importação
de escravos; (L. 4 Set. 1850 art. 9; D. 14 aut.
1850)
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5. o O de não pronuncia em crime de responsabi
lidade; (L. 3 Dez. 1841 art. 70; R. cit. art. 439 § 2)

6. o O de deaizão, que concede soltura em conse
quencia de habeas-corpus. (L. cit. art. 70 § 7; R. cito
art. 439 § 1)

AI't, 60S. OS demais recursos são voluntarios, e
serão interpostos à arbitrio das partes. (R. cit. art. 439
§ 3; L. 20 \Set. 1871 art. 17 §§ 1~ 2; D. 22 Nov.
1871 art. 55 § 1)

Art. G09. A interpozição do recurso não produz
efeito suspensivo; e por 'isso não obstante a sua exis
tencia proseguir-se-á nos termos posteriores regulares
do processo, como si recurso não houvera, exceto
quando fÓr interposto de despaxo de pronuncia ou de
não pronuncia. (1'. 3 Dez. 1841 aft. 72; R. 31 Jan,
1842 art. 445; L. 20 Selo 1871 art. 17 § 1)

§ 1. O recurso ex-oficio interposto dos despaxos de
pronuncia dos Xefes de Policia e dos Juizes munici
paes não suspende a prizão. decretada. (L. 20 Set. 1871
arts. 9 § ·un.. 17 § 1; D. 22 Nov. 1871 art. 55 § 2)
. § 2. Tambem não suspende a prizão decretada o
recurso voluntario interposto do despaxo de pronuncia
proferido pelos Juizes de Direito. (L. 3 Dez. 1841 aft 72;
R. 31 Jan. 1842 aft. 445)

Au't. 6.i.0. Decidido uma vez o recurso na supe
rIOr instancia, não ha outro algum recursD dusta deci
záo. (A. 30 Jan. 1845)

SECÇÃO n.

DA INTERPOZIÇÃO E SEGUHIENTO DO RECURSO.

Art. 8J.:I. Quando o juiz interpuzer o recurso
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ex-oficio em algum dos cazos ~upramencionados, decla
rará no fim da sua decizão ou despaxo, e ordenará ao
Escrivão, que immediatamente remeta os autos ao
superior, a quem competir. (R. 31 Jan. 1843 art. 441)

AI·t. 612. Os recursos voluntarios serão interpos
tos delitro de 5 dias contados da intimação ou pu
blicação das decizões ou despaxos em prezença das,
partes, ou seus procuradores, por uma petição sim
ples assinada pelo recorrente ou seu legitimo procurador,
dirigida ao juiz, que proferiQ a decizão ou despaxo, de
que se recorre. (L. 3 Dez. 1841 art. 72; R. cito art. 442)

§ L Sendo a petição aprezentada ao juiz dentro
dos 5 dias (o que se verificará por informação do Es
crivão, que a dará á requizição da parte independen
temente de despaxo), o mesmo juiz ol'denará, que se tome
o recurso por termo nos autos. (L. cito art. 72; R.
cito art. 443)

§ 2. Si o recurso' fór de pronuncia ou de não pro
nuncia, seguirá nos proprios autos. (L. 20 Set. 1871
art. 17 § 1; D. 22 Nov. 1871 art. 54)

~ 3. Esta disposiçãO não exclue a necessidade de
traslado para ficar no cartorio, si o feito houver de
ser enviado de um para outro lugar, salvo expressa
determinação do juiz em contrario. (D. 22 Nov. 1871
art. 54)

§ 4. Si se trn tal' de recurso, que não fêr de pro
nuncia, ou de não pronuncia, o recorrente especificará
na petição todas as peças dos .autos, de que pretenda
traslado' p'ara documentar o recurso. (R. cit. art. 442)

§ 5. Admitido o recurso, o juiz ordenará que se
expeçam os traslados pedidos com brevidade, assina ndo
prazo ao Escrivão para o fazer, si julgar necl-lSsario7

ou 14e fôr requerido. (R. cit. art. 443)
28
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§ 6. Si o prazo de 5 dias contados da intimação
ou publicação em prezença das partes ou seus procu
radores já tiver decorrido, o juiz não admitirá o re
curso. (R. cit. art. 443)

§ 7. Tambem o juiz não admitirá o recurso da
pronuncia, si o réo não estiver prezo, ou afiançado.
(A. 17 JuI. 1843i

§ 8. Dentro' dos ,5 dias contados da interpozição do
recurso, deverá o recorrentr. arrazoar e juntar docu
mentos, si o requerer. (L. 3 Dez. 1841 art. 73; R. 31
Jan. 1842 art. 444; L. 20 Set. 1871 art. 17 § 1;
D. 22 Nov. 1871 art. 54)

§ 9. Si dentro deste prazo o recorrido pedir vista,
ser-lhe-á concedida por 5 dias contados daquelle em
que findarem os do recorrente; e poderá então o re
corrido arrazoar, e juntar traslados e documentos. (L. 3
Dez 1841 art. 73; R. ciL art. 444,; L. 2q Set.
1871 art. 17 § 1; D. 22 Nov. 1871 art. 54)

§ 10. Com a resposta do recorrido, ou sem ella
será o recurso concluzo ao .juiz a quo, e dentro de
outros 5 dias, contados daquelle em que findar o prazo
do recorrido ou do recorrente, si aquelle não tiver
pedido vista, poderá o juiz reformar o seu despaxo, ou
juntar os documentos, que julgar convenientes, e fun- ,
damentar o seu despaxo. (L. 3 Dez 1841 art 73; R.
cito art. 444)

§ H. Si o juiz a quo reformar o seu despaxo, não
sobem os autos á superior instancia; mas póde a parte
agravada reCQrrer desse despaxo de reforma. (A. 13
Dez. 1847)

AI·t. G.l:J. Não são prej udicados os recursos in
terpostos ex-oficio bem como os interpostos pelo
Promotor publico, quando expedidos ou aprezentado;)
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fóra dos prazos fataes; serão porém respoDsabilisados
o juiz, o Promotor publico, ou qualquer oficial do juizo
que por faltas ou inexactidões ocazionarem a demora.
(D. 22 Nov. 1871 art. 56)

~. Tambem não serão prejudicados os recursos
interpostos pelas partes, quando por cauza de falta,
erro, ou omissão do oficial do juizo, ou de outrem, não
tiverem seguimento e aprezentação em tempo. (D. cil.
art. 56)

AI·t. GJ... OS prazos concedidos ao recorrente e
ao recorrido para ajuntar traslado, e arrazoados, po~

derão ser ampliados até o dobro pelo juiz, si assim
exigir a quantidade e qualidade dos traslados. (L. 3 Dez.
1841 ~rt. 75; R. 31 Jan. 1842 art. 444)

§ t. O recurso deve ser aprezentado na su perior
instancia dentro dos 5 dias seguint~s além dos da
viagem na razão 'de 4 leguas (26,400 kilom.) por dia,
ou entregue na administração do correio dentro dos
5 dias. (L. cito art. 76; R. cito art. 444)

§ 2. Para a aprezentação do provimento do re
curso ao juiz a qua, é concedido o mesmo tempo, que
se gasta para a sua aprezentação na superior instancia,
contando-se da publicação do mesmo provimento. (L.
cito art. 77; R. cito art. 444)

§ 3. Decidido o recurso pelo juiz, ou tribunal, e
aprezentado o' provimento ou não provimento ao juiz
a qua, este porá o seu «cumpra-se}) para constar, e
sortir os dividos defeitos. (A. 23 Mar. 1855, Form. n. 3)

Art. Gi.... Dar-se-á tambem recurso:
1.0 No cazo de indevida inscrição ou omissão na

lista geral dos Jurados; (R. 31 Jan. 1842 art. 446)
2.o Quando as reprezentações dos Xefes de Policia

e Delegados de Policia no exercicio de suas atribui-
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ções não foram atendidos pelas Camaras mulllClpaes,
e elles entender~m não serem procedentes as razões
opostas; (R. cit. art. 447)

3. o Das decizões do conselho municipal de recurso
sobre a qualificação dos cidadãos vo tantes pela. junta
qualificadora. (L. 19 Ag. 1846 art. 38)

. AI·t. 0.6. O recurso sobre a qualificação dos Ju
rados será interposto para o Governo na côrte e para
os Prezidentes nas provincias. (R. 31 Jan. 1842 art. 446)

§. Neste recurso se procederá pela forma estabe
lecida no artigo 65. (R. cit. art. 446)

AI·t. 81.'. O recurso das. reprezelltações dirigidas
ás Camaras municipaes será interpost.o:

1. o Para as Assembléas provinciaes nas provincias;
. 2. o Para a Assembléa gera1 na côrte.'

§ 1. Quando a materia fôr meramente economica
e administrativa o recurso será:

1 .o Para os os Prezidentes de provincia;
2. o Para o Governo, por intermedio dos mesmos

Prezidente-s. (R. 31 Jan. 1842 art. 447: L. 1 Out. 1828
art. 73; L. 12 Ag. 1834 arts. 1, 10 § 4)

§ 2. Estes recursos se realizarão por meio de re
prezentações circunstanciadas e motivadas, ás quaes
se justarão cópias autenticas daquellas que se houve
rem dirigido· ás ditas Camaras. municipaes, e de
qualquer resposta que estas tenham dado. (R. cit.
ad. 447)

AI·t. 81.8. Os prazos para os recursos contam-se
. por dias orJ.inarios (Ile (lie ad diem), entendendo-se um

diu civil p~r 24 horas contadas da meia' noite a
meia noite, embora esteja já começado o primeiro .dia
do prazo. (A. 30 Nov. 1869; Ord. L. :-l til. 13)
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SECÇÃO III.

DA DECIZX.O DO REC RSO NO JUIZO DE DIREITO.

lI"t. G·.I9. Subindo os autos ao juizo de Direito,
serão concluzos ao juiz ad quem. (A. 22 ~Iar. 1855;
Form. n. 31)

§ 1. E te proferirá a sua decizão, dando ou ne
gando provimento ao recurso interposto. ~L. 3 Dez.
1841 art. 76)

§ 2. Nos recursos processados por proprios autos'
estes se devolverão ao juiz a qtW, para mandar cum
prir a decizão. (L. 20 Set. 1871 art. 17 § 1)

§ 3. Nos recursos, que ~obem por traslado, se
extrahirá instrumento de sentença do provimento; que
se unirá por apenso aos autos principaes. (A.. 23 .1'lar.
1855, Form. n. 31)

§ 4. O, juiz ad quem decidirá o recurso dentro do
prazo de 15 dias quando se tratar dos crimes e pe
ciae, de que faz menção o artigo. 546. (D. 9 Out.
1850 art. 4)

S 5. Nos recursos dos demais crimes dará a sua
decizão no mais curto prazo pa sivel. (C. crim. art. 159)

SECÇÃO IV.

DA DECIZÃO DOS RECURSOS PERANTE o PREZIDENTE DA

RELAÇÃO.

A."t. G~O. Nos recmsos interpostos dos despaxo
de pronuncia ou de não pronuncia c:.os Xefes de Po
licia, proceder-se-á na sua decizão pelos Prezidente
das Relações sem intervençãO de juizes adjuntos, no
termos por que se procede perante o Juiz de Direito,
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na f6rma aCIma estabelecida na secção precedente.
(D. 2 Mai. 1874 a1't. 113)

§. Esta decizão será dada no prazo de 5 dias. (D.
cit. art. 11.3)

SECÇÃO V.

DA DECJZÃO DO RECURSO NA RELAÇÃO.

AI·t. 62:1.. Depois de sustentada pelo JUIZ da
pronuncia ou não pronuncia o seu despaxo, serão os
autos aprezentados na Relação no prazo do artigo 604
pa1'agrapho 1. (L. 3 Dez. 1841 art. 76; R. 31 Jan.
1842 art. 444; D. 2 Mai. 1874 art. 110)

§ 1. Desta aprezentação lavrará o Secretario do
tribunal a competente certidão sob a sua rubrica. (D.
15 Abr. 1834 art. 1 § 2; D. 2 Mai. ~874 art. 110)

§ 2. Concluzos os autos ao Prezidente da Relação
este os distribuirá a um Dezembargador, que servirá
de juiz relator. (A. 23 Jan. 1845; D. 2 Mai. 1874
art. 110)

§ 3. Examinado o processo pelo mesmo juiz rela
tor, este o aprezentará em meza na primeira sessão,
e ahi por sorte e publicamente se escolherão dous
juizes adjuntos, que com o juiz relator~decidam o re
curso. (L. 3 Dez. 1841 art. 76; L. 6 Ag. 1873 a1't.
1 § 7; D. 2 Mai. 1874 art. 111)

§ 4. Instruidos os juizes da mate1'ia do processo
pelo relataria e leitura de quaesquer peças dos autos,
proferirão a sua decizão, segundo a prova, por dous
votos conformes. (L. 3 Dez. 1841 art. 76; R. 3 Jau.
1833 art. 14; D. 2 Mai. 1874 art. 112)

§ 5. A decizão será lançada por acordão nos autos
assinado pelos trez julgadores. (D. cit. art. 112)
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§ 6. ,Si algum juir. sorteado não se axar suficien
temente instruido do processo, e não puder por isso
votar immediatamente, póde levaI-o para o examinar
mas não retardará a decizão por mais tcmpo do que
o intervalo de uma a outra conferencia. (A. 23 Jun. 1845)

..ll·t. 622. Os Dezembargadores, que votarem nos
recursos da pronuncia, ou de não pronuncia, não
ficam impedidos para o julgamento final da cauza.
(L. 6 Ag. 1873 art. 1 § 7)

CAPITULO III.

Do agravo.

AI't. 623. Dar-se-á agravo no auto do processo
das decizões do Juiz de Direito prezidente do Juri,
sobre q~estões, de que dependerem as deliberações
finaes do conselho de julgamento:

1.0 Quando a questão fÓr de direito;
2.0 Quando haja duvida em ser a questão de facto

ou de direito. (L. 20 Sel. 1871 a'rt. 17; C. pr. art. 281) ,
AI·t. 6~tj,.·A Relacão tomará conhecimento do, .

agravo, si por apelação o feito subir ao tribunal. (D.
22 Nov. 1871 art. 26)

.\.I't. 626. Os agravos no auto do processo serão
julgados pelo mesmo numero de juizes. e pela mesma
fórma, por que se hão de julgar as apelações, prece
dendo sempre o conhecimento daquelles ao desta. (R.
3 Jan. 1833 art. 41)

§ 1. Antes de se discutir, e votar sobre a materia
das apelações. se discutirá, e votará sobre os pontos
dos agravos do auto do processo qne tiverem sido
leúlmente interpostos, tratando-se uns depois dos
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outros pela ordem, em que se axarem nos autos. (R.
cito art. 42)

§ 2. QUél:ndo o agravo, ou agravos do auto do
processo se não julgarem dignos de provimento, assim
se declarará por sentença lançada nos autos, condem
nando-se aos que os interpozeram nas custas respe
tivas; e preseguir-se-á no julgamento da apelação em
acto consecutivo. (R. cito art. 43)

§ 3. Si os agravos do auto do processo se consi
derarem no cazo de deverem ser providos, conhecen
do-se porém que apezar de terem sido menos justos
os despaxos, ou sentença interlocutorias, de que se
interpozeram, nada com tudo faltou no feito, . que
fosse essencial, e necessariQ para fazer constar a ver
dade, sobre que se bazeasse a sentença definitiva;
será lavrada a sentença de provimento para o fim
sómenle de poder a parte agravada requerer, que se
faça efetiva a responsabilidade da juiz. pelos meios
competeI!tes, ·e se seguirá o julg·tmento da apelação.
(R. cito art. 44)

§ 4. Si com o provimento do agravo, ou agravos do
auto do processo se declarar, ou a nullidade dos autos,
ou de algum dos termos do processo, ou a necessi
dade de algum acto, ou diligencia indispensavel para
o conhecimento e decizão' da cauza, ou outra simi
lhante, lançada a sentença, se não tratará mais do
julgamento da apelação. (R. \ cito art. 45)

§ 5. No primeiro cazo, si a nulidade fôr insuprivel,
e essa falta de suprimento influir na decizão da cauza
será julgado nulo todo o processo com direito para
nova ação. (R. cit. art. 46)

~ 6. Si porém ella fóI' suprivel, ou si essa falta
de suprimento não . influir para a decizão depois de
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lavrada a sentença sobre o agravo, se conhecerá da
apelação, como acima fica dito. (R. ciL art. 46)

§ 7. No segundo caza, lavrada a sentença sobre o
agravo, se mandarão reverter os autos para o juizo,
donde vieram apelados, para ahi fazer o juiz inferior
as diligencias, e tornaI-os a remeter á Relação afim
de ser julgada a apelação, vist'JS os autos de novo
pelos trez Dezembargadores já dezignados, ou pelos
que legalmente os substituirem. (R. cito art. 46)

CAPITULO IV.

Da apelação.

SECÇÃO 1.

DA NATUREZA, lNTERPOZIÇÃO, E EFEITOS DA APELAÇÃO.

Ai·t. G~G. A ~pelação é necessaria, sendo intel'
posta cro-oficio,. ou é voluntaria, ficando a arbitrio
das partes. (R. 3l Jan. 1842 art. 448)

,lrt. G~'. A apelação necessaria ou ex-oficio tem
lugar, quer a parte tambem apele, quer não:

§ 1. Quando o Juiz de Direito j \lIgar na forma·
ção da culpa não criminozos:

1.o Os menores de 14 annos;
2. o Os loucos de todo o genero;

. 3. 0 Os que commeterem crimes violentados por
força ou medo irrezistiveis;

4. 0 Os que commelerem crimes cazualmeote !la
exercicio ou pratica de qualquer acto licito. (C. crim.
art. 10; L. 20 Set, 1874 art. 20; D. 22 ov, 1871
art. 84)
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§ 2. Quando o prezidente do Juri entender, que
o conselho de julgamento proferio decizão sobre o
ponto principal da cauza contraria á evidencia rezul
tante dos debates, depoimentos, e provas pera~te elle
aprezentadas. (i.. 3 Dez 1841 art. 79; R. cito art. 449)

§ 3. Quando a pena aplicada em consequencia da
decizão do dito conselho fôr de morte, ou de galés

. perpetuas, (L. cito art. 79; R. cito arL. 449)
AI·t. 62S. Nem o réo nem o acuzador terão di

reito de solicitar a apelação do paragrafo segundo
do artigo precedente por parte do prezidente do Juri,
o qual a não poderá interpôr si, immediatamente que
as decições do Juri forem lidas em publico, não de
clarar que apelará ex-oficio,. o qúe será declarado pelo
Escrivão da cauza. (L. 3 Dez. 1841 art. 79; R. cito
art. 449)

.'-I·t. 629. A. apelação vaIuntaria ou a arbitrio
das partes dá..:se:

§ 1. Das Sentenças dos Juizes de Paz e Juizes
municipaes nos cazos, em que lhes cabe o julgamento
final.

§ 2. Das 'decizões definitivas ou interlocutorias com
força de d~finitivas proferidas pelos Juizes de Direito
nos cazos, em que lhes compete haver por findo o
processo.

§ 3. Das sentenças dos Juizes de Direito, que
. absolverem ou condemnarem nos cnmes de responsa

bilidade.
§ 4. ·Das sentenças proferidas pelo Juri:
1.0 Quando não tiverem sido guardadas as for

mulas substanciaes do processo;
2. o .' Quando o Juiz de Direito se não conformar

com a decizão dos juizes de facto;
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3.· Quando o mesmo Juiz de Direito não impuzer a
pena declarada na lei. (C. pr. art. 301; L. 3 Dez.
1841 art. 78; R. 31 Jan. 1842 art. 450; L. 20 Set.
1871 arts. '2 § 1, 3 § 2, 4)

.A1't. 630. As apelações, que forem interpostas
pelas partes, o serão dentro de 8 dias, contados da
quel1e em que forem notificadas as decizões ou senten
ças ás mesmas partes ou seus pro'curadores. (R. 31
Jan. 1842 art. 451)

§ 1. Serão interpostas em audiencia ou' por meio
de uma simples petição assinada pelo apelante, ou seu
legitimo procurador, dirigida ao juiz, que proferio
a decizão ou sentença, de que se apela. (R. cit. art. 451)

§ 2. O mesmo juiz mandará tomar as apelações
por termo nos autos, sendo interpostas em tempo. (R.
cil. art. 4.J1)

A.1't. 63J.. São competentes para conhecer das
apelações:

1.· Os Juizes de Direito nos cazos do artigo 620
paragrapho 1;

2.· As Relações dos distritos nos cazos do artigo 618
e do artigo 620 paragraphos 2, 3, 4. (L. 3 Dez. 1841
art. 78; R. cit. art. 451)

-<bot. 632. A apelação, que ex-oficio ou a reque
rimento de parte fôr interposta de sentença condemna
toria, terá efeito suspensi \"0 para senão dar á exe
cução antes da decizão superior, exceto:

1.· Quando a pena fól' pecuniaria;
2: Quando a pena fôr de prizãosimples;
3.· Quando a pena fór de prizão com trabalho.

(L. 3 Dez. 1841 art. 83; R. 31 Jan. 1842 arts. 458,

459; L. 15 Set. 1869 art. 7)
§ 1. No cazo de pena pecuniaria o juiz executor



- 444-

obrigará o réo a depozitar a importancia da condem
nação, procedendo pelos meios coactivos, quando o
mesmo réo o não faça voluntaria' e amigavelmente, mas'
não poderá sofrer prizão a pretexto de pagamento da
multa, emquanto não fôr decidida a apelação. (L. cito
art. 83 § 2; R. ciL art. 459)

§ 2. No· cazo de pena de prizão simples, si o réo
estiver prezo, o juiz execu tor far-lhe-á abrir assento
de estar em cumprimento da sentença. (R. ciL art. 4.58)

§ 3.. No cazo de condemnação á prizâo com traba
lho, o réo, estando prezo, entrará no cumprimento da
pena, mas não será obrigado a trabalho, pendente a
apelação. (L. 15 Set. 1869 art.. 7)

§ 4. Confirmada a sentença, será levado em conta
no cumprimento da pena o tempo de prizão simples,
que o réo tiver sofrido desde a sentença da primeira
instancia, descontada a quinta parte. (L. 15 Set. 1869
art. 7) .

§ 5. Esta dispoziçãO não terá lugar, si o réo pre
ferir o cumprimento da pena de prizão com trabalho,
não obstante a apelação. (L. cito art. 7)

§ 6. Cumprida a pena de prizão simples, ou de
prizão com trabalho, será o réo po to em liberdade,
embora nâo esteja decidida a apelação, e da sua de
cizão possa rezultar condemnação em maior pena. (A. 6
Ag. 1859)

AII·t. 833. Si a apelação fôr interlJosta de sen
tença absolutoria, será esta, não obstante a pendencia
deste recurso, posta em execução, exceto :

§ 1. Quando o prezidente do Juri apelar, si con
juntamente ocorrerem as duas circunstancias:

1. o De ser inafiançavel o crime;
. 2. o De não ser unanime a decizão do conselho de
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julgamento. (L. 20 Set. 1871 art. 17 § 4; D. 22
Nov. 1871 arl. 60) .

§ 2. Quando o Promotor publico ou a parte ofen
dida apelar da decizão a respeito de réos acuzados de
crimes p';Inidos no maximo com as penas de morte,
galés, ou prizão com trabalho por 20 annos ou mais,
e prizão simples perpetua, si a decizão do conselho
de sentença não houver sido unanime. (L. cil. arl. 17
§ 5; D. cit. art. 61)

§ 3. No prazo de 2 dias deve ser interposta a
apelação, de que trata o paragafo 2 deste artigo; e
não o sendo, pôr-se-fio em liberdade os réos absol vidos ;
os réos sujeitos a penas menores, do que as mencio
nadas, serão soltos immediatamente depois de proferi
da a sentença absolutoria. (L. cil. art. 17 § 5; D.
cit. art. 61 § 1)

§ 4. Para regular o efeito das apelações no cazos
acima dos paragrafos 1 e 2, prevalecerá o despaxo de pro
nuncia. (D. cil. art. 62)

~ 5. Verificados os cazos dos paragrafos 1 e 2, ficará
suspenso o efeito da absolviçãO; e o réo será conservado
na prizão, em que esliver até a decizão do tribunal
superior. (R. 31 Jan. 1842 art. 459 fine)

A.-t. G3.. Em todos os cazos, em que a entença
fÔr proferida sobre decizão unanime do conselho de
julgamento, a apelação será sempre DOS dous efeitos,
devolutivo e suspensivo. (L. 20 Sete 1871 art. 17
§§ 4, 5)

!l.·t. GlIii. Dar-se-á tambem apelação da impozi
ção das penas de multa e prizão estabelecida nos reg u
lamentos do Governo por virtude das leis do processo
criminal. (L. 3 Dez. 1841 art. L12; R. 31 Jan. 1842
art. 460; L. 20 Set. 1871 art. 29 § 14)
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§ 1. Esta apelação será:
1.0 Para o Juiz. de Direito, quando as penas forem

impostas pelas autoridades inferiores;
2. o Para a Relação do distrito, quando o forem pelos

Juizes de Direito, e pelos Xefes de PoliCi!l. (R. eit.
art. 460)

SECÇÃO II.

DO SEGUIMENTO E APREZENTAÇÁO DA APELAÇÃO.

AI·t. GaG. Para a decizão das apelações serão
remetidos ao juizo superior os proprios autos:

1. o Quando nelles fôr comprehendido um só réo;
2. 0 Quando sendo mais, forem todos apelantes ou

interessados igualmente na decizão da apelação. (R.
31 Jan. 1842 arL 453)

§ 1. Quando no processo houver mais de um réo
e dever proseguir a respeito dos que ainda não tive
rem sido julgados, subirá ao juizo superior o traslado,
dando o juizo do feito todas as providencias para a
sua breve extração e expedição. (R. cit. art. 453)

AI·t. Ga,. Quando o juizo interpuzer apelação
ex-oficio por entender, que a decizão do juri de sen_
tença sobre o ponto principal da cauza é contraria á
evidencia rezultante dos debates, depoimentos, e pro
vas aprezentadas, deverá escrever no processo os fun
damentos da sua convicção contraria á referida de
cizão. (R. 31 Jan. 1842 art. 454)

§ 1. O juiz .deve fundamentar a apelacão com as
razões, que tiver no prazo de 8 dias. (A. 13 JuI.
1843)

§ 2. Si sobrevier ao JUIZ, que interpôz a ape-
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lação, impedimento, que o impossibilite de lancar
nos autos os fundamentos da sua convicção, o susbs
tituto ou sucessor não poderá dezistir da apelação,
mas colherá dos autos as razões, que possam funda
mentar a apelaçã~. (A. cit.)

§ 3. Quando não possa. encontrar, e exp!3nder
razões suficientes, todavia. remeterá os autos á supe
rior' instancia. (A. cil.)

"'-I't. GlIS. Si a apelação fór interposta pelo juiz
em consequencia de ser a pena aplicada a de morte
ou a de galés perpetuas, o mesmo juiz nenhuma ob
servação fará, nem a respeito das circunstancias favo
raveis ao réo, quaesquer que ellas sejam anteriores,
ou. posteriores ao julgamento, salvo, si entender, que
se axa tambem no cazo' do artigo antecedente. (R. cit.
art. 455)

AI't. G39. Quando a apelação voluntaria fór
interposta para o juizo de Direito, as partes arra
zoarão ali. (A. 29 Ju!. 1842)

AI't, G!&O. Quando porém a apelação fór inter
posta para Relação, podem as partes arrazoar no juizo
inferior, ou no juizo superior. (R. 3 Jan. 1833 art.
26; D. 2 Mai. '1874 art. 117)

§ 1. si o apelante declarar no termo de apelação
que pretende arrazoar na instancia superior, o Escri
vão do processo fará logo remessa dos autos sem dar
vista ás partes. (R. 3 Jan. 1833 art. 26)

§ 2. Si porém não houver esta declaração, o Es
crivão dará. vista a cada uma das partes ex-oficio
para arrazoarem por escrito no termo de 10 dias, ou
sejam singulares ou coletivas. (R. cit. art. 26; D.
cito art. 117)

§ 3. Findo o prazo, cobrará os autos com razões
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ou sem ellas, si não derem em tempo, e fará remessa
á instancia superior. (R. cito arts. 25, 26)

§ 4. Si o réo condemnado e prezo fugir d.epois de
haver apelado, não seguirá a apelação para a supe
rior instancia, nem nesta terá decizão, emquanto não
fór prezo. (A. 23 ~lar .. 1855, Form. n. 54, uot. 77)

§ 5. Os autos devem ser aprezentados na instan
cia superior da Relação nos seguintes prazos:

1. o. De 4 mezes, sendo as apelações interpostas de
juizes da mesma provincia, em que estiver a Relação j

2. o ])e 8 mezes, sendo de outras províncias. (R. 3
Jan. 1871 art. 27)

All,t, 6!l:l. As apelações interpostas ex-oficio, ou
pelo Promotor publico, qllando espedidas e aprezen
tadas' f6ra dos prazos falaes, uão ficarão prej udicadas,
serão porém responsabilizados o juiz, e o Promotor
p'ublico, ou qualquer oficial do juizo que, por faltas
ou inexatidões, ocazionarem a demora. (O. 22 Nov.
1871 art. 59) .

§. Tambem não ficarão prejudicadas as apelações
interpostas pelas partes, quando por cauza de falta,
erro, ou omissão 'do oficial dQ juizo, ou de 'outrem,
não tiverem seguimento e aprezentação em tempo. (D.
eit. art. 59) .

AI't. G!I~. O Promotor publico não p6de dezi til'
da apelação por elle interprjsta. (A. 21 Nov. 1854)

SECCÃO III.. ,

DO JULGAMENTO DA.S APELAÇÕES ANTE o JUIZO DE DIREITO.

AI,t. Sfia. Subindo os processos por apelação ao
Juiz de Direito, este mandará dar vista ás partes para
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arrazoar, sendo, para cada uma dellas o prazo de 5
dias. (A. 29 Jul. 1842)

§ 1. Arrazoando as partes, caza o façam no prazo
legal, ou não o fazendo nesse prazo, o Escrivão co
brará os autos, e os fará concluzos ao juiz. (Arg. do
R. 3 Jan. 1833 art. 26)

§ 2. Concluzos os autos, o mesmo juiz proferirá a
sua decizão, confirmando, ou reformando a sentença
apelada, segundo as' provas. (Arg. da L. 3 Dez. 1841
art. 67; R. 31 Jan. 1842 art. 404)

§ 3. Antes porém de proferir a sentença definitiva
p6de, julgando necessario, proceder, ou mandar pro
ceder a qualquer dilig ncia para sanar nulidad.es, ou
pàra melhormente esclarect:r a verdade. (H. 31 Jan.
1842 art. ~OO § 2)

SEcçio IV.

DO JULGAMENTO DAS APELAÇÕES NA RELAÇÃO.

ll..·t. GtJ,<A. Aprezentad.os os autos da apelação ao
Secretario da RelaçãO, este escreverá nos mesmos autos
sob a sua rubrica a data do recebimento, e os fará
concluzos ao Prezidente do tribunal, que os destribuirá
ao Dezembargador, a quem competir. (D. 2 J\lai. 1874
art. 110)

§ 1. Então o mesmo Secretario distribuirá o pro
cesso a um dos Escrivães das apelações, o qual im
mediatamente o fará Goncluzo ao juiz relator. (D. ciL
art: 116)

§ 2. Este examinará si o feito está no cazo de
ser proposto e ordenar-á por despaxo o pagamento de
direitos, e as diligencias necessarias. (D. cito arte 116)

29
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§ 3. Si as partes já houverem arrazoado na pri
meira inslancia, o juiz relator mandará dar vista ao
Promotor da Justiça para que alegue e requeira por
parte da justiça. (D. cit. art. 19 § 1; A. 17 Set. 1874)

§ 4. Si porém as partes não houverem ali arra
zoado, o mesmo juiz relator lhes mandará dar vista
por 10 dias improrogaveis a cada uma, ou seja sin
gular ou coletiva. (D. cito art. 117)

§ 5. Findos os termos' serão ou autos cobrados
pelo Escrivão com razões ou sem ellas, e subirão ao
juiz relator que então ordenará, que ao Promotor da
Justiça se dê vista. (D. cit. art. 19 § 1; Á. cit.)

§ 6. Havendo este falado, subirá o processo ao
juiz relator, que o examinará, e pondo a nota de
visto, escreverá o relatorio nos autos, e os passará ao
Dezembargador, que se lhe seguir na ordem da pre
cedencia, e este ao seguinte. (D. cit. art. 118)

§ 7. O relatorio consistirá na expozição da materia
e termos do processo, sem todavia revelar o voto do
juiz relator. (D. cit. art. 118; L. 20 Set. 1871 ari.
27 § 5; D. 1 Mai. 1855 art. 4.3)

§ 8. Os juizes revizores lançarão nos autos a nota
de visto, e a declaração de terem, ou não, axado con
forme o relatorio, ao qual farão neste ultimo cazo
as retificações, que entenderem necessarias. (D. 2 Mai.
1874 art. 119)

§ 9. O terceiro juiz, que tiver visto o processo,
o aprezentará em meza, pedindo ao Prezidente dezi
gnação de dia para julgamento. (D. cit. art. 120)

§ 10. Discutida a materia por todos os Dezem
bargadores prezentes no dia aprazado para o julga
mento, decidir-se-á li cauza por maioria de votos do
tribunal. (D. cit. art. 121; L. 6 Ag. 1873 art. 1 § 7)
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§ 11. Conforme o vencido, se lançará nos autos
por acordão a sentença do tribunal, escrita pelo re
lator, e assinada por todos os juizes. (D. cito art.
122)

.§ 12 Havendo empate na votação, prevalecerá a
opinião mais favoravel ao réo. (L..22 Ag. 1833; D.
cit. art. 123)

§ 13. Quando na votação sobre qualquer ponto
divergirem os votos, absolvendo uns, e condemnando
outros em crimes e penas diversas, sem que uma das
opiniões tenha pluralidade, prevalecerá a condemnação,
si a maioria de votos fôr no sentido de condemnar;
e emquanto ao gráo da pena, seguir-se-á aquelle que
tiver maior numero de votos, contando-se como favo
raveis á minoração da pena os votos de absolvição.
(Ass. 29 Abr: 1659)

Art. 6L15. Nos cazos de apelação ex-oficio, quer
por não conformar-se o fuiz com a decizão do juri
de sentença, quer por força da pena, a Relação man
dará submeter a cauza a novo julgamento, si, pelo
exame escrupulozo do processo, reconhecer:

1. o Ou que nelle não foram guardadas as for
mulas substanciaes;

2. o Ou que a decizão é manifestamente contraria
á evidencia rezultante dos depoimentos, provas, e
actos constantes do mesmo processo. (L. 3 Dez. 1841
art. 81; R. 31 Jan. 1842 art. 456)

§ 1. Então regressarão os autos ao juizo inferior
para efetuar-se o novo julgamento. (C. pr. art. 302)

§ 2. Quando se tratar de apelação da primeira
especie supra menf}ionada, a Relação terá em vista
os fundamentos escritos no processo pelo juiz apelante,
e á vista delles decidirá, si a causa deve ou não
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ser submetida a novo julgamento perante o Juri. (L.
3 Dez. 1841 art. 79 S 1; R. cil. ·art. 454)
. § 3. Si a decizão fór negativa, e si as razões pro-
duzidas pelo juiz apelante parecerem notoriamente fri
volas e infundadas, de maneira que se manifeste pre
varicação, abuzo, falta de exação da parte delle, pro~

videnciaI'á para se fazer efetiva a responsabilidade.
(R. cit. art. 454)

§ 4. No cazo de impozição de pena, que não fóI'
a decretada na lei, a Relação reformando a sentença
imporá a que fôr correspondente ao delito. (C. pr.
aI't. 303)

AI·t. U"Cl~. Quando a decizão da Relaeão fóI' con
firmatoria da impozição da pena, .o Escrivão do feito
extrahirá sentença, que se remeterá ex-uficio ao juizo
inferior, si o crime fór de ação publica, ou se entre
gará á parte interessada, quando o crime fór parti
cular. (R. 3 Jan. 1833 art. 31; C. pr. art. 302)

AI·t. G..,. Si no curso do exame da revizão do
processo o juiz relator do feito fór impedido, a subs
tituição se fará por distribuição. (R. 3 Jan. 1833 art.
87; L. 31 Ag. 1829 art. 4)

§. Cessando o impedimento do juiz substituido,
cessarão tambem as funções do substituto, que pas
sará logo o feito a aquelle a quem substituio. (R. ciL
art. 89; L. cil. art. 5)

CAPITULO V.

Do protesto por novo julgalllento.

AI't. G!lS. O pro~esto por novo julgamento s6mente
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terá lugar nos cazos, em' que por decizão do Juri de
sentença fór imposta:

i.a'À. pena de morte;
2. a A pena de galés perptuas. (L. 3 Dez. 1841

art. 87; R. 31 Jan. 1842 art. 492)
~ 1. Este recurso deve ser in terposto den tro de

8 dias depois de ser notificada a sentença., ou publi
cada no prezença do réo. (R. cit. art. 462)

§ 2. PÓde ser interposto verbalmente em sessão
do tribunal, ou por petição, e será tomado por termo
nos autos. (A. 23 ~Iar. 1855, Form. n. 5'2)

§ .3. Quando o réo condemnado uzar do protesto
por novo julgamen to, ficarão sem efeito as apelações
ex-oficio interpostas pelo juiz, e quaesquer outros re
cursos. (L. 3 Dez. 1841 art. 88; R. cit. art. 50.4)

§ 4. Interposto o recurso, e procederá a novo
julgamento no mesmo lugar do primeiro. (L. ciL art. 8i ;
R. cil. art. 412)

§ 5. o cazo de impossibilidade de se formar novo
c.onselho de sentença no mesmo lugar, será o réo jul
gado no termo mais vizinho. (L. 3 Dez. 1841 art. 8i ;
R. cit. art. 463)

§ 6. Aimpossibilidade dá-se, verificada a hipoteze do
artigo 224 paragrapho 4. (D. 22 de Nov. 1871 art. 25)

~ 7. Do novo c?nselho de sentença não poderá
fazer parte nenhum dos juizes de facto, que tenham
intervindo no primeiro julgamento. (L. 3 Dez. 184.1
art. 81)

AJI·t. 6.0. Não tem lugar o recurso, quando em
razão do sexo, ou idade, ou de outra qualquer circuns
tancia legal, não forem efetivamente aplicada as
penas de morte, ou galés perpetuas. (Ac. da ReI. da c,
15 Out. 1850)
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Art. OÕO. Uzando o réo deste recurso uma ~ez,

não lhe é licito repetil-o; pôde porém em novo julga
mento dar-se apelação oficial, si no cazo couber, con
forme o artigo 618. (A. 18 Out. 1848)

CAPITULO VI.

Da revista.·

SECÇÃO I.

DOS CAZOS, INTERPOZIÇÃO, SEGUIMENTO, E APREZENTAÇÃO DA

REVISTA .

.",rt. GB.. A revista é recurso interposto das sen
tenças proferidas em ultima instancia para o Supremo
Tribunal de 'Justiça. (Const. art. 164 § 1; L. 18 Set.
1828 art. 5 § 1)

§ 1. E' permitido este recurso das decizões profe
ridas em gráo de apelação:

1.0 Pelos Juizes de Direito:
I. Sobre o crime de contrabando fôra do flagrante

delito; .
II. Sobre a prescrição alegada na formação da

culpa, ou no julgamento, quando julgada procedente.
2. o Pelas Relações:
I. Sobre as decizões definitivas, ou intetlocutorias

dos Juizes de Direito nos cazos, em que lhes compete
haver por findo o processo;

II. Sobre as sentenças dos Juizes de Direito, que
.absolverem ou condemnarem nos crimes de responsa
bilidade, e nos crimes especiaes;
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III. Sobre as sentenças proferidas em virtude de
decizão do Juri;

IV. Sobre as sentenças dos Auditores de ~hrinha

no crime de impartação de escravos. (C. pr. art. 306;
L. 3 Dez. 1841 art. 89; R. 31 Jan. 1842 art. 464; L. 2
Jul. 1850; L. 4 Set 1850 art. 9; D. 9 Out. 1850 art. 26)

§ 2. Tambem é permitido o mesmo recurso das
sentenças das Relações:

1.0 Nos crimes dos Juizes de Direito, e dos Xefes
de Policia:

2.° Nos crimes de responsabilidade dos comman
dantes militares. (L. 18 Set. 1828 art. 6; C. pr. art.
306; L. 20 Set. 1871 art. 29 § 2; L. 20 Dez. 1830
art. 5)

Art. G5~. As revistas s6mente concedem-se veri
ficando-se algum dos dous cazos seguintes:

1.0 Nulidade manifesta da sentença;
2.° Inj ustiça notaria da mesma. (L. 18 Set. 1828

art. 6)
§ 1. .E' manifestamente nula a sentença, que é

dada:
Lo Sem citação da parte, exigindo-a as leis do pro-

cesso criminal; .
2. ° Contra sentença anterior pa5sada em julgado;
3.· Por falsa prova;
4.° Por peita, suborno ou coação;
5.° Por numero ilegal de juizes;
6.0 Por juiz incompetente. (L. 20 Dez. 1830 art. 8;

·Ord. L 3 til. 75. pr., til. 95 pr.; Alv. 3 Nov. 1768

§ 2)
§ 2. Ha injustiça notaria, quando violam-se dis-

pozições expressas das leis criminaes do Imperio. (L.
cito art. 8; Alv. ·cit. )
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§ 3. Quando ocorrerem nas revistas cazos taes e
tão graves e intrincados, que a decizão de serem ou
não comprehendidos nestas dispozições se faça duvi
doza no tribunal, solicitará elle as necessarias provi.
'dencias legislativas por inlermedio do Governo. (L.
eit. art. 8)

.t\.rt, G53. Não é permitida a revista:
1.0 Das sentenças de pronuncia, concessão, ou de-

negação de fiança, e de quaesquer interlocutorias;
2.° Das sentenças proferidas no fôro militar;
3. o Das sentenças proferidas no fôro ec1eziastico;
4: o Das sentenças proferidas pelo Senado como

'tribunal judiciario;i
5. o Das decizões do Supremo Tribunal de Justiça.

·(L. 3 Dez. 1841 art. 89: L. 20 Dez. 1830 art. 5)
§. O recurso de revista não tem efeito suspensivo

exceto quando é imposta' pena de morte, degredo, ou
galés, sendo os réos recorrentes. (L. 18 Set. 1828
art. 7)

AI't. Gii!l. A parte, que quizer uzar do recurso
de revista, fará disso manifestação por si, ou por seu
procurador, ao Escrivão, que a reduzirá a termo as
sinado pela parte, ou por seu procurador, e por duas
testimunhas. (L. 18 Set. 1828 art. 8)

§ 1. Regularmente a manifestaç.ão de revista deve
ser feita dentro de 10 dias, contados da publicação
da sentença, e logo intimada á parte contraria. (L.
eit. art. 9)

§ 2. Quando porém, os punidos quizerem mostrar
a sua innocencia, poderá a manifestação fazer-se nilo
só emquanto durar a pena, mas ainda mesmo depois
de executadas as sentenças, alegando não lhes ter sido
possivel fazeI-o antes, embora não provem a impossi-

r
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'bilidadade, bastando-ser atendivel. (L: cit~ art. 9; L,.
20 Dez. ·1838 art. 46)

§ 3. A manifestação de revista póde ser feita por
.qualquer procurador; ou seja bastante, ou geral, ou
seja particular, que estiver autorizado para o prose
guimento do feito na. instancia, em que se proferió a
sentença de que se interpõe a revista. (L. 8 Set.
1828 art. 9)' .

§ 4. A intimação da manifestação da revista á
parte contraria, quàndo esta não rezidir, ou não es
tiver no lugar, p6de ser feita na pessoa do procura
dor. (L. 20 Dez. 1830 art. 15)

§ 5. Si a parte tiver sido revel, e não estiver no
lugar do juizo, nem tiver constituido procurador, não
será preciza a intimação. (L. cil. art. 15)

§ 6. Nas cauzas, em que não houver parte acu
zadora, fár-se-á a intimação da revista ao Promotor
da Justiça. (L. cito art. 17)

AI·t. 6&5, Interposta a revista, as partes no ter
mo ele 15 dias arrazoarão por escrito sobre as nuli
dades ou injustiça, que servir de fundamento ao re
curso, sem novos documentos. (D. 18 Sel. 1828 arl.
10)

§ 1. Este termo é improrogavel, e concedido por
inteiro a cada urna das partts. ou sejam singulares,
ou coletivas. (L. 31 Ag. 1831 art. 6)

§ 2. O Escrivão continuará 'vista dos autos ás
partl3s, e ao Promotor da Justiça nos cazos, em que o
deva fazer, para arrazoarem, ficando a seu cargo co
braI-os, apelli'\s findé o termo da lei. (L. 31 Ag. 1829;
L. 20 Dez. 1830 art. 21)

§ 3. Si ambas as partes, ou algumas dellas., de
pois de feita a manifestação e intimação da revista,

o
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deixarem dI! arrazoar por escrito, não se deixará por
esse motivo de conhecer do merecimento do recurso.
(L. 20 Dez. 1830 art. 22)

Art. 858. Depois dc preparados os autos com ra
zões ou sem ellas, e feito o traslado dos autos, o Es
crivão os remeterá ao Secretario do tribunal pelo
correio, pago o porte pelo recorrente, e da remessa
juntará conhecimento ao traslado. (L. cit. art. 23)
. § 1. Porém no lugar, em que estiver o tribunal,
a remessa dos autos se fará independente de traslado,
que s6mente se tirará depois que fôr concedida a re
vista, sendo para este fim remetidos ao Escrivão com
petente, o qual, tirado o traslado, os reenviará ao
Secretario do tribunal para serem remetidos á, Rela
Ção, que o tribunal tiver dezignado. (L. cito art. 24)

§ 2. Si por algum dezastre acontecido no correio
se perderem os autos remetidos ao tribunal, poderá a
parte com uma certid1h) autentica do Diretor geral do
correio na côrte, pela qual conste o dezastre, interpôr
de novo o recurso, na fórma da lei, servindo o tras
lado dos autos como si fossem os originaes. (L. cit.
art. 39)

AI't, GÕ'. Não se poderão suprir no tribunal as
faltas e omissões das solemnidades, que a lei exige
para a interpozição das revistas. (L. cit. art. 38)

Art. G5S. Tanto os autos como o traslado serão
selados á custa do recorrente, não se fazendo a re
messa sem que este tenha pago o selo, e o porte no
correio. (L. cit. art. 25)

§ 1. Si o Escrivão porém fizer a remessa sem pa
gamento do 'selo, será por e1le responsavel. (L. cito
art. 25)

§ 2. A demora por falta de pagamento do selo
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dos autos e do traslado, e no porte no correio, lmpu
tar-se-á ao recorrente. (L. cit. art. 25)

§ 3. A falta do pagamento do selo não inhibe,
que se conheça do recurso. (L. cito art. 25)

Art. 859. Todas as providencias necessarias para
o Escrivão tomar o termo da manifestação, no cazo de
repugnar, e para fazer o traslado ou remessa, bem
como para todos os demais actos e diligencias prepa
ratorias, serão requeridas aos Preziden tes das Rela
ções, e tribuna~s, ou aos juizes de primeira instancia,
que tiverem proferido as sentenças. (L. cito art. 26)

i\.I't. 600. Os erros commetidos pelos Escrivães
dos juizos, de que se interpuzer a revista, ou pelo Se
cretario do tribunal nao prejudicarão as partes
quanto ao prazo dos 10 dias fixados para a manifes
taçao da revista, uma vez que ellas hajam cumprido as
dispozições legaes. (L. cit. art. 10)

§ 1. Provados taes erros perante o tribunal, defe
rirá este ao direito das partes, como si não existissem
salva a responsabilidade dos que as houverem com
metido. (L. cit. art. 11)

§ 2. Quando houverem embargos a, sentenças cri
minaes, nos cazos em que são admissiveis, não corre
prazo para o seguimento e aprezentação do recurso,
Bmquanto elles se não decidirem. (D. 18 Mar. 1835;
R. 3 Jan. 1833 art. 22 fine)

. "l.I't. 60.. O procurador da corôa p6de intentar
revista das sentenças proferidas entre partes, tendo
passado o prazo a estas concedido para a intentarem;
mas neste cazo a sentença de revista não _aproveitará
a aquelles que aprovaram a decizão anterior. (L. 18
Set. 1828 art. 18)
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il.·t'. GG~. As revistas serão apresentadas ao Su
premo Tribunal de Justiça 1).OS seguintes prazos:

1. o Dentro de 4 mezes na cÔrte e provincia do
Hio de Janeiro;

2. o Dentro de um anno nas provincias de Goiaz,
Mato-grosso, Ceará, Piauhi, Maranhão, Pará, e Ama
zonas;

3. 0 Dentro de 8 mezes nas demais provincias. (L.
18 Set. 1828 art. 10)

§.Estes prazos contam-se do dia da interpoziçãO
da revista. (L. cito art. 10)

AI·t. 6G3. Si depois de feita a manifestação, e
intimação ela revista, falecer o procurador de algu ma
das partes antes' de arrazoar, ou por molestia, prizão,
ou outro gwve impedimento se impossibilitar, não
sendo a parte moradora no 1ugar do juizo, não cor
rerão os dias, que faltarem para o termo, sinão depois
que fór citado para constituir novo procurador. (L.
20 Dez'. 1830 art. 18)

.-t.rt. 68•. Não se compr~hendem no termo mar
cado para a interpoziçãO, seguimento e aprezentaç.ão
dos recursos de revista os que não poderem ter sido
interpostos, seguidos, e aprezentados no mencionado
termo em consequencia de guerra ou de outro qual
quer acontecimento, que haja suspendido o exercicio
legitimo da autoridade publica. (D. 17 Ju1. 1838)

SECÇÃO II.

DA DECIzÃO SOBIlE A REVISTA NO SUPRE~IO TIUUTJNAL

DE JUSTIÇA.

A.·t. 6Gó. Recebendo o Secretario do Supremo
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Tribunal de Justiça ·os autos, os aprézentará na pri
meira conferencia, e se distribuirão a um dos magis
trados, que será o relator. (L. 18 Set. 1828 art, 4)

§ 1. O ministro, a quem fôr distribuida a revista,
examinará os autos e alegações das partes, e aprezen
tar-á em meza a especie. que se trata, e os pontos
de direito, em que as partes se fundam. (L. cit. art.
12; L. 31 Ag. 1829 art. 7)

§ 2. E' pondo no processo uma simples declaração
de o ter visto, passará ao ministro, que immediata
mente se lhe seguir. (L. 18 Set. 1828 art. 12)

§ 3. Este, examinando o processo, o passará ao
ministro immediato, com igual declaração, o qual tam
bem examinará o processo, pondo a mesma declara
ção. (L. cito art. 12)

A ..t. GGS. Quando este ultimo tiver visto o pro
cesso, o aprezentará em meza no dia, que o Prezi
den te do Supremo Tribunal de JusUça dezignar, e a
portas abertas, ilustrado o tribunal pelos tres juizes, que
viram os autos e debatida a questão por todos os
membros prezentes, decidir-se-á á pluralidade de votos,
si se deve ou nlío conceder a revista. (L. cito al't.
13)

§ 1.. Nas revistas intentadas pelo Procurador da
coróa em beneficio da lei, nos termos do artigo 652,
havendo empate, sempre se seguirá a parte negativa.
(L. 20 SeL 1833 art. 3)

§ 2. O rezultado da votação do tribunal, conce
denáo, ou denegando a revista, se lançará nos autos
com as razões, em que elle se fundou. (L. 18 SeL
1828 art.. 13)

§ 3. Em um e outro cazo a decizão ficará cons
tando no tribunal; para o que será registrada 1iteral-
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mente em um livro para esse fim destinado, e se pu
blicará pela imprensa. (L. cit. art. 14)

§ 4. Denegada a revista, serão remetidos os autos
cx-oficio ao juizo, onde foram sentenceados, e o recor
rente condemnado nas custas. (L. cit. art. 15)

§ 5. Si a sentença tiver imposto pena de morte,
antes da execução, subirá á prezença do Imperador
para poder perdoar, ou minorar a pena (L. cit. art.
15; L. 11 Set. 1826 art. 1; Const. art. 101 § 8)

Art. G07. Concedida a revista serão os autos
remetidos ex-oficio a uma Relação que o Supremo Tri
bunal de Justiça dezignar, tendo em vista a commo
didade das partes. (L. 18 Set. 1828 art. 16)

§. Esta Relação será sempre diversa daquella que
proferia a decizão recorrida. (L. cit. art. 15)

AI·t. GGS. Si durante o curso da revizão dos
autos de revista, vier a ser impedido o ministro rela
tor, será substituido por distribuiçãO.' (L. 31 Ag. 1829
art. 4)

§. Cessando o impedimento do relator substituido,
cessarão as funções do substituto, que passará logo o
feito a quem substituio. (L. cito art. 5)

AI·t. 6GB. O Supremo Tribunal de Justiça €}n
viará todos os annos ao Governo uma relação das
cauzas crlminaes, que foram revistas, indicando os
pontos sobre que a expriencia tiver mostrado vicio
insuficiencia, as suas lacunas, e incoherencias, para o
Gov8rno propó~ ao corpo legislativo, afim de -;e tomar a
rezolução, que fór conveniente. (L. 18 Set. 1828 art. 18)
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SECÇÃO III.

DO JULGAMENTO DA CAUZA NA RELAÇÃO REVIZORA.

Art. G'O. Recebendo o Secretario da Relação
revizora os autos com decizão da concessão da revis
ta, os aprezentará na primeira conferencia do tri
bunal, cujo Prezidente os distribuirá a um dos De
zembargadores, que será o juiz relator e preparador
do feito. (L. 9 Nov. 1830 arts. 1, 2)

§ 1. Este depois de examinar o processo, pas
sal-o-á com uma simples declaração de o ter visto ao
Dezembargador, que immediatamente se lhe seguir
até o numero de trez, entregando-se depois ao Prezi
dente, que o dará para ordem do dia. (L. cit. art. 2)

§ 2. No dia dezignado o juiz relator aprezentará
por escrito um relatorio circunstanciado dos autos, a
que as partes ou seus procuradores e advogados po
derão fazer observações, quando não fór exato, ou
não contiver a preciza clareza. (L. cito art. 3)

§ 3. Depois seguir-se-á a discussão, e finda ella
terá lugar a votação. (L. cito art. 3)

§ 4. A decizão vencer-se-á por maioria de votos,
e no cazo de empate, quer sobre a condemnação,
quer sobre o gráo da pena, seguir-se-á a parte mais
favoravel ao réo. (L. cit. art. 3)

§ 5. Si a cauza tiver sido julgada em Relação,
,será decidida por todos os juizes do tribunal revizor.
(L. 18 Set. 1828 art. 16; L. 9 Nov. 1829 art. 3; L.
6 Ag. 1873 art. 1 §§ 1, 7)

§ 6. Ainda quando a Relação revizora tenha me
nor numero de juizes do que aquella, de cuja sen
tença se concedeu a revista, poderá rever e julgar o
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crime, com o numero' dê juizes necessarios para cons
tituir o tribunal. (D. '2 ~Iai. 1874 art. 130)

§ 7. Si tiver sido julgada por juiz singular, será
a cauza decidida por trez juizes do tribunal revizor.
(L. 18 Selo 1828' art. 16)

§ 8. Os actos do processo, a que se refere o pre
zente artigo serüo publicas, não podendo porém as
partes, nem seus procuradores e advogados assistir ao
acto de votação. (L. 9 Nov. 1829)

."-I't. G,:ll.. As .Relações, a que forem remetidos
quaesquer autos para a revista, em todo o cazo con
sideram-se plena e perfeitamente substituidas ás ou;,
tras Relações, e juizes singulares, que tiverem profe
rido as sentenças que deram motivo ao recurso, para
julgarem as cauzas á vista do que axarem alega,do e
provado nos autos, da mesma forma como si por taes
Relações, e jqizes singulares nunca tivessem sido
·julgados. (H. 17 Fev. 1838 art. 1)'

.,,-,"t. G'2. Si a revista tiver sido concedida. por
motivo de inj ustiça notaria, proveniente de se não ter
admitido ás partes alguma defeza essencial, como por
se não haver ordenado qualquer diligencia legal, in
dispensavel para a plena dilucidação da materia, e
perfeito conhecimento da cauza, ou por não se ter
dado provimento em agravo do auto do processo; e
si as Relações revizoras reconhecerem essa inj ustiça,
limitarão o julgado a remediaI-a, não se podendo em
tal cazo proferir sentença definitiva sobre a materia
principal da cauza, a que falta a necessaria ilustra
ção. (R. ciL art. 2)

§ 1. Si a revista se conceder por motivo de nu
lidades manifestas, e as Relações revizoras as julga
rem procedentes, sendo daquellas que o direito tem
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declarado ~nsanaveis, limit.ar-se-á a sentença a julgar
o processo nulo em todo ou em parte, conforme o
prejuizo que dellas deva rezultar á sua total ou par
cial validade. (R. cit. art. 3)

§ 2. Quando porém as nulidades, embora reco
nhecida, forem daquellas que se pôde sanar, e das
que, apezar de não serem sanadas, nenhum prejuizo
rezulta ao essencial do feito, existindo a legitimidade
das partes, e quanto seja necessario para ser sabida a
verdade, em tal cazo as Relações revizoras julgarão
definitivamente, sem atenção a taes nulidades e erros
do processo. (R. ciL art. 4)

§ 3. No cazo' de não poderem as Relacões revi
zoras proferir sentenças definitivas, que ponham fim a
toda a cauza, por alguma das razões acima expostas,
remeter-se-ão os autos aos juizes, em que se proferi
ram as sentenças recorridas, para nelles se prosegui
rem os devidos termos, na conformidade da emenda
da injustiça ou nulidade, que se tiver julgado. (R. ciL
art. 5)

§ 4. Si proferidas algumas destas sentenças pelas
Relações revizoras, não estiver nellas bem explicita e
claramente determinado o andamento, que deverão ter
os processos nos juizos, de que se recorreu, a fim
de se remediar a injustiça ou nulidade reconhecida
para o unico efeito da preciza declaração do que a
este respeito as partes julgarem obscuro, admitirão as
Relações revizoras essa declaração por petição, que ne
nhuma outra couza mais contenha. (R. cito art. 6)

AI·t. U,:I. Proferida a sentença da revista serão
ex-oficio remetidos os autos pelo Prezidente do tribu
nal revizor ao juizo, em que se proferioa sentença
recorrida, fazendo oficialmente ao Supremo Tribunal

30
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de Justiça participação da remessa. (L. 18. SeL 1828
art. 17)

Art. G,... Nos julgamentos de revista poderá o
autor recuzar um juiz, e o réo dous, sem motivarem
a recuzação. (L. 9 Nov. 1830 art. 4)

§. Quando forem dous os réos, ou mais, e quando
houver mais de um autor, se procederá nos mesmos
termos por que se procede perante o Supremo Tribu
nal de Justiça, como estabelece o artigo 326 paragrafas
1 e 2.(1. cito art. 5)

SECÇÃO IV.

DA RENUNCIA DA REVISTA.

Art. G, ii. Ao impetrante de revista, depois de
sua manifestação, é licito renunciar o direito ao segui
mento della em qualquer estado, em que se axe, antes
da sentença da Relação revizora. (D. 20 Set. 1833
art. 6)

§ 1.. A renuncia será manifestada por termo assi
nado pela parte ou por seu procurador e duas testi
munhas. (D. cil. art. 7)

"§ 2. Este termo será mandado tomar:
1.0 Pelo juiz da cauza principal, em que se pro~

ferie a sentença, de que se interpõe a revista, quando
fôr um só juiz;

2. o Pelo Prezidente da respetiva Relação, quando
nella tiver sido proferida a s~ntença, tanto antes como
depois de se haverem expedido os autos para o Supre
mo Tribunal de Justiça;

3.° Pelo juiz, a quem os autos tiverem sido dis
tribuidos no cazo de estarem já os mesmos autos no
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Supremo Trib unal de Justiça, ou na Relação revizora
e de se aprezentar naquelle ou nesta o requerimento
da renuncia, ou dezistencia. (O. ciL arts. 7, 8)

§ 4. O termo de renuncia será julgado por sen
tença:

1.0 Pelo juiz singular, ou pela Relação, que tiver
proferido a sentença, emquanto os autos não tiverem
sido remetidos para o Supremo Tribunal de Justiça;

2." Por este tribunal, ou pela Relação revizora,
quando os autos se axarem naquelle, ou nesta. (D.
cit. art. 10)

§ 5. Quando o termo fôr feito perante o juiz ou
Relação, que proferio a sentença, de que se tiver in
terposto a revista, e os autos já: tiverem sido remeti
dos, deverá ser enviado ex-oficio pelo respetivo Escri
vão, ou Secretario ao Supremo Tribunal de Justiça,
ou á Relação, em que os autos se axarem. (D. cit.
art. 11)

1l.1·t. 8'6. S6mente se deixará de admitir a re
nuncia da revista, que tiver sido interposta pelo réo
ou seu curador, quando a sentença fôr de morte, salvo
o cazo de ter o mesmo réo obtido do poder modera
dor a moderação da pena, com que se contente. (D.
cito art, 12)

Art. G". Si por ventura a renuncia fôr inter
posta de sentença de qualquer juizo singular extinto,
poderá mandar tomar o termo o juiz, perante quem
correr a execução. (O. ciL art. 9)

...
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CAPITULO VII.

Da petição de graça.

'SECÇÃO I.

ESPECtES E EFEITOS DO "RECURSO.

Art. G'8. O recurso de graça interpõe-se direta
mente para o Imperador como unico depozitario do
poder moderador. (Const. arts. 98, 101 § 8)

§ 1. Este recurso cl necessario ou volunta~io:

1. o E' necessario o que se interpõe da sentença
proferida em ultima inslancia em qualquer parte do
Imperio, que impuzer pena de morte;

2.0 E' voluntario o que DOS demais cazos se In

terpõe a arbitrio das partes, mas s6mente de senten
ça condemnatoria. (L. 11 Set. 1826 art. 1)

§ 2. O recurso de graça só tem efeito suspensivo
no cazo de pena capital, nos demais cazos não sus
pende a execução da sentença. (A. 25 Set. 1833; A.
22 Jan. 1855; A. 24 Out. 1871)

§ 3. Em circunstancias urgentes compete privati
vamente ao poder moderador . fazer exceções,. dispen
sando o recurso de graça, afim de ter logo execução
a 'pena ultima. (L. cit. art. 2)

SECCÃO II.

DO RECURSO NECESSARIO.

AI·t. G'9. O récurso necessario será interposto:
1. o Pela parte condemnada;
2.0 Ex-oficio pelo juiz. (L. 11 Set. 1826 arts. 1, 3)
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§ 1. Póde ser interposto pela parte, quando ex
tintos os recursos ordinarios perante os juizes, fÓr
intimada a sentença ao réo, para que no prazo de 8
dias, querendo, aprezente a sua petição de graça.
(L. cit. art. 3)

§ 2. Será interposto ex-oficio, quando, findos os 8
dias acima ditos, não tiver o réo aprezentado a mesma
petição de gra~a. (L. ciL art. 3)

Art. OSO. O direito de petição de graça, e a
necessidade de sua interpozição ex-oficio comprehende
todos os cazos da lei de 10 de Julho 1835, quer
mencionados no artigo 1 da dita lei, quer os de in
surreição, e qualquer oulro, em que caiba pena de
morte. (D. 2 Jan. 1854; A. 22 Jan. 1855; A. 27
Out. 1857)

.l.rt. GS:I.. Nos cazos de recurso necessario, quer
o réo tenha aprezentado a petição de graça dentro
dos 8 dias prescritos pela lei, quer o não tenha feito,
o juiz fará extrahir o traslado de todo o processo,
que deve ser remetido ao poder moderador. (D. 16
Dez. 1853; D. 14 Ou t. 1854 art. 3)

§ 1. Além do traslado de todo o processo, com
qu~ deve ser instruida a petição de graça, será acom
panhada do relataria do mesmo juiz. (D. 9 Mar. 1837
art. 3)

§ 2. Este relatorio deve conter essencialmente:
1. 0 A relação do facto e suas circunstancias;
2. o O exame das' peças constantes dos autos;
3.o A declaração das formalidades substanciaes,

que foram guardadas ou preteridas;
4. o A expozição da conduta e vida passada do réo,

e suas circunstancias pessoaes. (D. 14 Out. 1854 art. 4)
§ 3. Quanto o relatoria fôr feito pelo juiz, que
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prezidio o Juri, deverá indicar, além do que se axa
indicado no paragrafo antecedente, as provas produ
zidas e não escritas, assim como os pontos principaes
do debate si não constarem dos autos. (D. 14 Out.
1854 art. 4)

§ 4. Quando o processo tenha sido sujeito á de
cizão da Relação por apelação, o recurso de graça,
quer da parte, quer ex-oficio, será remetido pelo juiz
relator do processo por intermedio do Prezidente da
mesma Relação á Secretaria da Justiça. (D. 14 Out.
1854 art. 1)

§ 5. Nos cazos, em que não ha apelação, serão
os recursos dirigidos á mesma Secretaria da Justiça
pelos juizes da sentença diretamente na côrte, e por
intermedio dos Prezidentes das provincias nas mesmas.
(D. cito art. 2) .

§ 6. Quando os recursos forem remetidos por in
termedio dos Prezidentes da Relação, ou d,os Prezi
dentes de provincia, os relatorios dos juizes irão acom
pimhados de informação, ou parecer dos sobreditos
Prezidentes. (D. cit. art. 3) .

§ 7. As dispúzições supramencionadas, prescre
vendo a f6rma e o modo da interpozição do recurso. de
graça, s6 dizem respeito aos cazos de pena capital.
(A. 22 Jarr. 1855)

SECÇÃO III.

DO RECURSO VOLUNTARIO.

AI't. GS~. os cazos de recurso para perdãO, ou
commuLação de pena, que não fór a capial, serão as
petições aprezentadas na côrte á Secretaria da Justiça
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e nas provincias aos respetivos Prezidentes. (D. 27
Ag. 1849; D. 28 Mar. 1860 art, 1)

§ 1. As petições neste cazo devem ser instruidas
com os seguintes documentos:

1, o Certidão da queixa, denuncia, ou ordem, por
que se houver instaurado o processo;

2. o Certidão do corpo de delito, quando o houver;
3. o Certidão dos depoimentos das testimunhas da

acuzação e da dewza;
4.° Certidão das sentenças;
5: Todos os mais documentos, que aos recorren

tes e aos respetivos juizes pareçam convenientes. (O.
28 Mar. 1860 art: 2)

§ 2. Quando os recorrentes por sua pobreza não
possam ajuntar ás petições os documentos acima men
cionados, os Prezidentes das provincias e o Diretor ge
ral da Secretaria da Justiça farão juntar ex-oficio. (D.
cit. art. 3)

§ 3', Aprezentadas as petições aos Prezidentes de
provincia, estes as remeterão· sem demora ao Impera
dor, a'companhadas de todas as informações, que pos
sam, esclarecer a materia e orientar sobre ajustiça,
ou injustiça da pretenção, e si o suplicante merece,
ou não perdão, ou commutação da pena. (D. 27 Ag.
1849 art. 3; A. 31 Out. 1865)

§ 4. Ao remeter taes petições os mesmos Prezi
dentes de provincia as farão acompanha,r de uma mi
nuta, contendo os esclarecimentos seguintes:

1. o Nome do peticionario;
2. o Pena .'\ que foi condemnado;
3. o Data em que foi a mesma pena imposta, por

que Juri, ou Juiz:
4. o O crime que commeteu, e em que tempo;

,
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5.o Si foi condemnado a outras' penas;
6.o Si está prezo ou sol to, e desde que dia;
7.· Desde quando começou a cumprir a sentença;
8. o Informação do juiz da condemnação;
9. o Informacão do diretor da caza de correcão,. .

ou do carcereiro da cadeia, em que estivér. (A. 28
Jun. 1865)

AI't. asa. Quando réos militares militarmente
condemnados forem expulsos do seniço, e postos á
dispozição das autoridades criminaes para cumpri
mento da pena, estas informarão ás autoridades mili
tares, por cujo intermedio deverá ser dirigida a peti
ção de graça, sobre o comportamento daquelles que
requererem perdão das penas, a que forem condem
nados. (D. 9 Mai. 1860 arts. 1, 2)

SECÇÃO IV.

DO JULGAMENTO DO PERDÃO ou COMMUTAÇÃO.

AI't. as.. Decidido o recurso, será a decizão
communicada ao Prezidente da provincla, pena que a
faça constar ao peticionario. (D. 27 Ag. 1849 art. 10)

AI't. aSii. O perdão, e com mutação de pena,
quer nos cazos de recurso necessario, quer nos cazos
de recurso voluntario, para sortirem efeito devem ser
previamente j"Qlgados conforme as culpas. (D. 14 Out.
1854 art. 6; D. 28 Mar. 1860 art. 5)

AI't, asa, O julgamento da conformidade da
culpa pertence:

1: Ao tribunal ou juizo, em que pender o pro
cesso;

2: Ao juiz executor, quando a sentença estiver

,..
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em execução. (D. 14 Out. 1854 art. 7; D. 28 Mar·
1860 art. 5)

§ 1. A conformidade da culpa consiste na identi
dade de cauza, e pessoa. (D. 14 Out. 1854 art. 8)

§ 2. A forma do julgamento será a l,Ilesma dos
recursos criminaes, e se haverá sempre como negocio
urgente. (D. 14 Out. 1854 art. 9 j D. 28 Mar. 1860
art. 5)

§ 3. No cazo ele perdão, ou commutação de pena,
verificando o tribunal ou juiz, que houve ob ou subrep
ção de alguma circunstancia essencial, que poderia in
fluir na denegação da clemencia imperial, devolverá o
decreto de perdão, ou commutação, expondo respeito
zamente a mencionada circunstancia. (D. 14 Out. 1854
art. 8; D. 28 Mar. 1860 art. 5)

§ 4. Decidida pelo poder moderador a duvida pro
posta' pelo tribunal ou juiz, serão o perdão, ou com
mutação da pena julgados conformes pelos mesmos
JUIzes, que suscitaram a duvida. (D. 14 Out. 1854
art. 10; D. 28 1\la1'. 1860 art. 5)

SECÇÃO V.

DO JULGilfENTO DA AMNISTIA.

AI·t. OS;. Promulgado o decreto imperial de
amnistia, envia-se copia do mesmo decreto ao juiz da
culpa, ou da execução.

§ 1. Na corte a copia é enviada diretamente ao
juiz pelo Ministerio da Jusliça; e nas provincias por
intermedio dos respelivos Prezidentes.

§ 2. Recebid a subredita copia, é esta junta aos
autos, e o juiz declarará extinta a culpa, e finda a
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acuiação, si aind'a não houver condemnação definitiva,
ou terminada a execuçâo, si esta já se houver iniciado.
(Cons. art. 101 § 9; Ag. do R. 31 Jan. 1842 arts.
421, 422)

CAPITULO VIII.

Do habeas-corpus.

SECÇÃO I.

DOS CAZOS E DA COl\IPETENCIA PARA o HAl3EAS-CORPUS.

ill't. GSS. Tem lugar o pedido e concessão da
ordem de habeas-corpus :

1. o Quando alguem sofre prizão ilegal;
2. ~ Quando alguem sofre constrangimento ilegal

em sua liberdade, embora não tenha xegado a sofrer
o constrangimento corporal, bastando ver-se deUe
ameaçado. (C. pr. ar1. 340; L. 20 Set. 1871 art. 18
§ 1)

Art. GS9. Póde requerer a ordem de habeas
corpus:

1. o Todo o cidadão brazileiro para si ou para
outrem; .

2. o O estrangeiro para si. (L. cito art. 18 § 8)
AI't. 690. Independentemente de petição, qual

quer juiz póde passar ordem de habeas-corpus ex-oficio
todas as vezes que no curso de um processo xegue ao
seu conhecimento por prova de documentos, ou ao
menos de uma testimunha jurada, que algum cida
dão, oficial de justiça, 011 autoridade publica tem
ilegalmente alguem sob sua guarda ou detenção. (C.
pr. art. 344)
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AI't. 891.. E' competente para conceder ordem'
de habeas-corpus o juiz superior ao que decretou a
prizão; sendo a superioridade de. gráo na ordem da
jurisdição judiciaria a uuica, q~e limita a competen
cia da respetiva autoridade em rezolver sobre as pri
zões feitas por mandado das autoridades judiciarias.
(L. 3 Dez. 1841 art. 69 § 7; L. 20 Set. 1871 art.

18) •
AI"t. 892. Concedem ordem de habeas-corpus:
1. o Os Juizes de Direito nas suas comarcas;
2. 0 As Relações no distrito de suas jurisdições;
3. o O Supremo Tribunal de Justiça em todo o

Imperio. (C. pr. art. 342; L. 20 Set. 1871 art. 18
A. 12 Jan. 1844 § 1)

§ L Os Juizes de Direito poderão expedir ordem
de habeas-corpus a favor dos que estiverem ilegal
mente prezos, ainda quando o fossem por determina
ção dos Xefes de policia, ou de qualquer outra au
toridade administrativa, e sem excluzão dos detidos a
titulo de recrutamento, não estando ainda alistados
como praças no exercito ou na armada. (L. 20 Set.
1871 art. 18; A. 30 Ag. 1873)

§ 2. Si algum Prezidente de provincia ordenar
uma prizão ilegal, ao Supremo Tribunal de Justiça
compete expedir ordem de habeas-corpus a favor do
paciente. (A. 12 Jan. 1844 § 3)

AI't. 893. ão se concede ordem de habeas-cor
pus em favor dos militares militarmente prezos. (A.
19 Fev. 1834)

.i\rt. 89,.. Negada a ordem de habeas-corpus ou
de soltura pela autoridade' inferior, poderá ella ser
requerida perante a autoridade superior. (L. cit. art.
18 § 4)
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SECÇÃO II.

DO PROCESSO DE HABEAS-CORPUS, DO SEU EXITO, E El<'EITOS.

Ar't. G9ã. A petição para uma ordem de habeas
corpus deve dezignar:

1.o O nome. da pessoa, que sofre a ~iolencia, e
o de. quem é della cauza ou autor;

2. o O conteúdo da ordem, porque foi me tido na
prizão, ou declaração explicita de que, sendo reque
rida, lhe foi denegad.a;

3. o As ~'azõp,s em que funda a persuazão da ilega
lidade de prizão ou do procedimento da autoridade,
que motiva o 'contrangimento;

4. o Assinatura e juramento sobre a verdade de
tudo quanto alega. (C. pr. art. 341; Lo 20 Set. 1871
art. 18 § 1)

"'-lIot. G9G. Em vista de uma tal petição a au
toridade competente no distrito de sua jurisdição tem
obrigação de mandar e fazer passar dentro de 2 horas
a ordem de habeas-corpus; salvo constando evidente
mente, que a parte nem pôde obter fiança, nem pôde
por outra alguma maneira ser aliviada ou izenta da
prizão. (C. pr. art. 342)

§ 1. A ordem de habeas-corpus deve ser escrita
pelo Escrivão do juizo, ou pelo Secretario du tribu
nal, e assinada pelo juiz, ou Prezidente do mesmo
tribunal. (C. pr. art. 343; L. 31 Ag. 1829 art. 1;
R. 3 Jan. 1833 art. 40; D. 15 Abr. 1835 art. 1 § 2)

§ 2. Nella deve ordenar-se explicitamente ao de
tentor ou carcereiro (quando esteja realizada a prizão),
que dentro de certo tempo, e em certo lugar, venha



- 477-

aprezentar perante o juiz ou tribunal o paciente, e
dar as razões do seu procedimento. (C. pr. art. 34.3)

§ 3. Quando da petição e documentos aprezenta
dos a qualquer juiz ou tribunal, se inferir contra
alguma pessoa particular ou publica prova tal de deten
ção, que justifique perante a lei a sua prizão, incluir-se-á
na ordem um manjado neste sentido. (C. pr. art. 3.45)

AI,t. Gfn. A autoridade, que expedir ordem de
habeas-corpus, tem o dever de propugnar pela sua
execução. (A. 3 Out. 1835.

§ 1. Qualquer Inspetor de quarteirão, Oficial de
justiça, ou guarda nacional) a quem fôI' aprezentada
uma tal ordem, tem obrigação de executaI-a ou coad
juvar a sua execução. (C. pr. art. 346)

§ 2. As ordens, que levarem logo o mandado de
prizão, serão executadas com as formalidades requeri
das para a prizão dos delinquentes. (C. 1'1'. art. 347)

§ :J. As que o não levarem, serãu primeiramente
aprezentadas ao detentor ou carcereiro, e quando el1es
a nãc queiram receber, lidas em alta voz, serão afi
xadas na sua porta. (C. pr. art. 347;

. § 4. O Oficial de justiça passará então certidão
ou. atestll.ção jurada de llldo; á vista da qual o juiz
ou tribunal, mandará passar ordem de prizão contra
o desobed.iente, a qual será ex.eculada como aCIma
fica estabelecido. (C. pr. art. 348)

§ 5. O detentor ou carcereiro, depois de prezo,
será levado á presença do júiz ou tribunal, e si ahi
se obstinar em não responder ás perguntas, que o juiz
houver de fazer-lhe acerca do paciente, em favor de
quem se expedir a ordem de habaas-corpus, será
recolhido á cadeia, e .processado conforme a lei. (C.
pr, art. 349)

,
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§ 6. Neste cazo o juiz ou tribunal dará providen
cias para que o paciente seja tirado da detençáo por
meio de buscas .nos termos legaes, estando em caza
particular, ou por quaesquer outros meios compativeis
com as leis, estando em cadeia publica, afim de que
se efel.ue o seu comparecimento. (C. pr. art 350)

Art. 69S. Nenhum motivo excllzará o detentor
ou carcereiro de levar o paci.ente, que estiver sob seu
poder, perante o juiz ou tribunal, salvo:

L o Doença grave;
2. o Falecimento;
3. o' Não identidade de pessoa provada evidente

mente;
4.. Resposta jurada de que não tem, nem jamais

teve tal pessoa em seu poder. rc. pr. art. 351; L. 3
Dez. 1841 art. 111)

§. No cazo de doença grave do paciente o juiz
irá ao lugar vel-o. (C. pr. art. 351)

il. ..t. 699. O carcereiro, detentor, escrivão, ou
ofiáal do juizo, que de qualquer modo embaraçar,
demorar, ou dificultar a expediçãO de uma ordem de
babeas-corpus, a condução e aprezentaçao do paciente ou
a sua soltura, além das penas, em que possa incorrer na
fórma da lei, será multado na quantia de 40~ a 100~

pela autoridade competente. (O. 22 Nov. 1871 art. 75)
AI't. '00. Obedecendo o dententor ou carcereiro,

ou vindo por qualquer outra maneira o paciente pe
rante o juiz ou tribunal, elle o examinará, e axando
que de facto está ilegalmente detento, ou que é ile
gitima a ameaça da prizào, ou que o seu crime é
afiançavel, o soltará, ou evitará a prizão iminente, ou
o admitirá á fiança. (C. pr. art. 362; L. 20 Set. 1871
art. 18 § 1)

r
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§ 1. Si a .prizão fôr em consequencia de processo
civil, que interesse a algum cidadão, o juiz ou tri
bunal não soltará o prezo sem mandar vir essa pessoa, e
ouvil-a sumariamente perante o queixozo. (C. pr. art. 354.

§ 2. Sendo possivel, o juiz ou tribunal requizitara
da autoridade, que ordenou a prizão, todos os escla
recimentos, que provem a sua legalidade por escrito,
antes de rezolver a soltura do prezo ou determinar a
não execução da ordem de prizão. (C. pr. art. 355;
L. 20 Set. t871 art. 18 § 1)

Art. ;'0.. A prizão julgar-se-á ilegal:
1. o Quando não houver uma justa cauza para ena;
2. o Quando o réo esteja na cadeia sem ser proces

sado por mais tempo do qne marca a lei;
3.0 Quando a autoridade, que o mandou prender

não t,~nha o direito para o fazer;
4. o Quando já tem cessado o motivo, que justi

ficava a prizão. (C. pr. art. 353)
§ 1. Não se poderá reconhecer constrangimento

ilegal na prizão determinada por despaxo de pronun
cia, ou sentença de autoridade competente, qualquer
que seja a arguição contra taes actos, que s6 pelos
meios ordinarios podem ser nulificados. (L. 20 Set.
1871 art. 18 § 2)

§ 2. Em todos os cazos, em que a autoridade que
conceder a ordem de habeas-corpus, reconhecer, que
houve da parte da que autorizou o constrangimento
ilegal abuzo de autoridade, ou violação flagrante da
lei, deverá, conforme fôr de sua competencia, fazer
efetiva, ordenar, ou requizit~r a responsabilidade de
que assim abuzou. (L. cil. art. 18 § 3)

§ 3. Quando dos documentos aprezentados se re
conhecer evidentemente a ilegalidade do constrangi-

..
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mento, o JUIZ, a quem se impetrar a ordem de ha
beas-corpus, poderá ordenar a immediata cessação
desse cunstrangimento mediante caução, até que se
rezolva definitivamente. (L. cil. art. 18 § 5)

§ 4. E' reconhecido e garantido o direito de justa
indemnização; e em todo o cazo das custas contadas
em tresdobro a favor de quem sofrer o constrangi
mento ilegal contra o responsavel por similhante abuzo
de poder. (L. cito art. 18 § 6)

_"....t. ,o~. Decretada a soltura do paciente antes
da culpa formada, cessam com a pronuncia os efeitos
do habeas-corpus. (A. 12. Jun. 1835)

§. A plena concessão do habeas-corpus não põe
termo ao processo, nem obsta a qualquer procedi
mento judicial, que possa ter lugar em juizo com
petente. (L. 20 Set. 1871 art. 18 § 7; A. 5 Mar. 1836)

SECÇÃO III.

DA APREZENTAÇÃO E ilfODO DE JULGAR o HABEAS-CORPUS NO

JUIZO DE DIREITO.

AI"t. '03. Aprezentada ao Juiz de Direito uma
petição de habeas-corpus, examinará, si ella está nas
condições do artigo 685; e havendo faHas, as man
dará suprir por seu despaxo. (Arg. R. 3 Jan. 1833
art. 35; R. 31 Jan. llH2 art. :200 § 2; D. 2 ~lai.

1874 art. 82)
§ 1. Estando em devida fórma a petiçãO, a man

dará auloar, afim de seguirem· se os termos indicados
no artigo 686 e subsequentes. (Arg. R. 3 Jan. 1833
art. 35; R. 31 Jan. 1842 art. 441; D. 2 Mai. 1874
art. 84)
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§ 2. Póde o paciente trazer advogado para verbal
mente deduzir o seu direito. (C. pr. art 222)

§ 3. Quando o Juiz de. Direito expedir ero-oficío
uma ordem de habeas-corpus, servirá de baze ao res
j>etivo processo o despaxo, que determinar a expedi
ção com quaetiquer documentos, que mande juntar.
(C. pr. art. 344)

AI·t. '0•. Feitas as diligencias legaes, o Juiz de
DireiLo proferirá nos autos a sua decizão, quer con
cedendo, ou denegando a soltura do paciente, quer
concedendo ou denegando a cessação da ameaça do
constrangimento ilegal. (C. pr. art. 352; R. cit. art.
441; 1. 20 Set. 1871 art. 18 § 1)

§ 1. Si a decizão conceder soltura, o juiz no mes
mo despaxo declarará, que recorre dessa decizão para
a Relação do distrito. (L. 3 Dez 1841 art. 69 § 7;
R. 31 Jan. 1842 art. 439 § 1)

§ 2. Neste mesmo despaxo ordenará ae> Escrivão,
que immedi4tamente remeta os autos ao tribunal su
perior. (R. cito art. 441)

§ 3. A interpoziçãO do recurso não obsta á imme
diata soltura do paciente, quando esLiver prezo, nem
impede a cessação da ameaça, si apenas houver im
minencia da prizão. (L. 3 Dez j 841 arts. 69 § 7, 72;
L. 20 Set. 1871 art. 18 § 1)

SECÇÃO ·IV.

DA APREZENTAÇÃO E 111000 DE JULGAR o HABEAS-CORPUS NA

RELAÇÃO.

Art. '05. A. petiçãO, que se fizer á Relação
para se obter uma ordem de habeas-corpus, Eerá apre

31
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zentada em qualquer dia ao Prezidente do tribunal. (R.
3 Jan. 1833 art. 45; D. 2 Mai. 1874 art. 81)

§ 1. Si estiver formada com as circunstancias exi
gidas no artigo 635, o Prezidente a mandará autoar
pelo Secretario. (R. cito art. 35; D. 15 Abr. H~34

art.. 1 § 2; D. 2 Mai. 1874 art. 82) •
§ 2. Faltando alguma dellas, mandará por seu

despaxo, que o impetrante preenxa as formalidades
legaes .. (R. cito art. 35; D. 2 Mai 1874 art. 82)

§ 3. Axando ·se a peti~ão nos devidos termos, far
se-á a autoação. (D. clt. art. 83)

§ 4. Feita a autoação, o Prezidente, depois de
examinar a realidade e circunstancias do facto á vista
dos documentos; fará de tudo minucioza expozição
á meza, na primeira sessão do tribunal que houver
de' ter lugar dentro de 48 horas da aprezentação da
petição; no cazo contrario convocar-se-á sessãl) extra
ordinaria. (O. ciL art. 83)

§ 5. Discutida a materia, se decidirá pela plura
lidade de votos dos juizes prezentes, incluzive o Pre
zidente, si tem, ou não, lugar a expedição da ordem
requerida. (D, cit.,art. 84; A. 17 Set. 1874)

Sendo afirma tiva a decizão, o Secretario do tri
bunal . escreverá a ordem, que, assinada pelo Prezi
dente, será dirigida sem demora ao detentor, carcerei
ro, ou outra pp.ssoa, de quem se recêe o constrangi':'
ment~ corporal. (O. cit. art. 85)'

§ 7. Na decizão se ordenará o çomparecimenlo do
impetrante em dia P.. hora determinada, se exigirão
os esclarecimentos necessarios. (e. pr. art. 343 fine)

~ 8 Qllan o da petição, e documentos aprezenta
dos se inferir contra qualquer pessoa particulú ou
publica prova tal de detenção, que jusÜfique perante a
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lei ,a sua prizã~, incluir-se-á na ordem um mandado
de prizão. (C. pr. art. 345)

§ 9..ConcI uidÇl.s as diligencias convenientes para
o comparecimento, do paciente, e comparecendo este
aprezentado' pelo detentor ou carcereiro, o Prezidente
exporá em meza o que c9nstar dos esclarecimentos ou
informações obtidas, serão perguntados detentor ou car
ceI'eiro e o paciente, si precizo fór, podendo este apre
zentar advogado para deduzir o seu direito. (C. pr.
arts. 322, 343)

§ 10. ,Finda a discussão da materia entre os
membros do tribunal, este com voto do Prezidente,
rezolverá sobre a legalidade ou. ilegalid.ade da pri'lão.
QU mandando soltar o {laciente, si estiver pre~o, ou
cessar o constrangimento, si del1e estiver s6mente
ameaçado .. (C. pr,. art. 352; L. 20 Set. 1874 art. 18 § 1)

,§ 11. Ás decizões do ,tr.ibuna~ sobre as petições de
habeas-corpus serão lançadas por a~ordão nos autos,
escrito pelo Prezidente, e por este assinado com os
demais juizes. (D. 2 Mai. '1874 art. 84; Av. 17 Set.
1874)

,·bot. ;·OG. Quando na execução da· ordem· se d~r

dezobtdiencia, na f6rrna do artigo 687 paragrafo 3,
aprezentada ao Prezidenle a certidão, ou atestação ju
rada do oficial da diligencia,' conforme o citado arti
go paragrafo 4, se procederá da maneira acima esta
belec~da 110 artigo 695 paragrafo 4 em diate (D. cito
art. 87)

1l.R·t. '0'. Si a ordem ·de habeas-corpus fôr ex
pedida· eflj~oficio pelo . Tribunal, o despaxo, que deter
minar' a expedição da mesma ordem, será autoado com
os documentos, a que elle se referir, para baze do
processo; . e ·distribuído o feito, se I proseguirá nos
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demais termos. (C. pr. art. 344; D. 15 Abr. 1834
art. 1 § 2)

~"I·t. ,OS. As ordens' necessarias para Gumpri
mento das determinações do tribunal, relativas á efeti
vidade do habeas-corpus, serão expedidas em nome,
e com assinatura do Prezidente da Relaçã,o. (R. cit.
art. 40)

Art. '09. As fianças, que se derem nos cazos
de habeas-corpus perante a Relação, serão tomadas e
processadas perante o Prezidente da mesma. (~. 15
Abr. 1834 art. 1 § 3; A. 18 Már. 1835; L. 31 Ag.
1829 art. 3)

•Art. , 10. Das decizões da Relação sobre habeas
corpus não ha recurso; póde porém o paciente poste
riormente á denegação da ordem ·de. habeas-corpus ou
de soltura pela Relação, requerer ao Supremo Tribu
nal de Justiça. (L. 3 Dez. 1841 art. 70; L. 20 Set.
1871 art. 18 § '4)

SECÇÃO V.

DO PROCESSO DE HABEAS-CORPUS PERANTE o SUPREMO TRIBUNAL

DE JUSTIÇA.

AI·t. ,1.•. Quando ao Supremo Tribunal de Jus
tiça se dirigir uma petição de .habeas-corpus, será
aprezentada ao Prezidente do tribunal em acto de con
ferencia. (C. pr. art. 342; L. 18 Set. 1828 art. 4 § 1)

§ 1. Si estiver formada com as condiçóes do artigo
685, o mesmo Prezidente a mandara autoar pelo Se
cretario, e a distribuirá immediatamente a um dos mi
nistros do 'tribunal. (L. cito arts. 4 § 2, 41)

§ 2; Faltando alguma deilas, as mandará suprIr

r
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por seu despaxo para seguir-se a autoação, e a àistri
buição, apenas estiver em forma legal. (e. pr. art.
341) .

§ 3. O ministro, a quem fôr distribuida, sem de
mora, e interrompido qualquer outro serviço, em que
se axe ocupado, examinando pela petição e documen
tos juntos a natureza e circunstancias do facto; fará
de tudo fiel exposição em meza. (Prat.; L. 18 Set. 1828
arts. 11, 13)

Feito isto, se procederá nos termos, em que se
procede na Relação, como se especifica no artigo 695,
com a differença porém de não ter voto () Prezidente
do tribunal. (Prat.; C. pr. art. 342; L. cil. arts. 11,
13, 35)

.~rt. ''1.2. As ordens necessarias para o cumpri
mento das determinações do tribunal, afim de tornar
se efetivo o habeas-corpus, sertio passadas por meio de
portarias em nome e com a assinatura do Prezidente do
mesmo tribunal. (L. 31 Ag. 1829 ar!. 1)

AI't. ':Ia, As fianr,as, que se houverem de prestar
por habeas-corpus perante o Supremo Tribunal de
Justiça, serão processadas pelo juiz do feito. (L. cit.
art. 3) .

CAPITULO IX.

Da extinção da ação criIninal e da pena.

&I't, , • .:l. A ação particular contra o delinquente
extingue-se:

1.o Pela morte do acuzado; (Const. art. 179 § 20;
R. 31 Jan.· 1842 art. 162)
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2: Pela morte do acuzador; (C. pr. art. 7'2; L. 3
Dez 1841 art. 92)

3. o Pela sentença absolutoria do réo; (Const. art.
179 § 12; C. pr. art. 327)

4.· Pela prescrição; (C. pr. art. 329)
5.· Pela amnistia; (Const. art. LOl'§ 9)
6.· Pela dezistencia da parte ofendida. (C. cnm.

art. 67) .
AI"t. 7:1.5. A. ação publica contra o delinquente

€x tingu e-se :
1.. Pela morte do acuzado; (Const. arL 179 § 20;

R. cit. art.· 162)

2: Pela sentenca absolutoria do réo; .(Cons. aft.
179 § 12; C. pr. art. 327)

3.· Pela prescrição; (C. pr. art. 329)
4.· Pela amnistia. (Const. art. 101 § 9)
AI"t. 711.8" Extingue-se a pena;
1.. Pela morte do ,réo condemnado; (Const. al't.

179 § 20; R. cit. art. 162)
2.· Pelo perdão imperial; (Cons. art. 101 § 8;

<t. crim. art. 66)
3. o Pelo perdão do ofendido nos crimes de ação

particular; (C. crim. art. 67)
4.· Pelo cumprimento da sentença condemnatoria.

'(l:. crim. arLs. 33 e seg.; R. 31 Jan. 184.2 art. 422)
.'-."t. ,:1.,. Havendo por parte do ofendido dezis

tE::ncia do direito de acuzar, ou perdão da pena im
'posta, serão dados por escritura publica, ou tomados
por termo nús autos assinado pelo mesmo ofendido;
~sem o que não terão validade. (A. 31 Dez. 1853)

§ 1. Feita a escritura publica, ou lavrado e assi
Ilado o termo, será a dezistencia ou o perdão julgado
por sentença. (A. 27 Abr. 1853 § 3)

r
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§ 2. No curso da formação da culpa a dezisten
cia será julgada pela autoridade, que organisar o pro
cesso; si porém a dezistencia sobrevier depois de for
mada a culpa, ~erá j.ulgada. nos termos do artigo 437
paragrafos 3, 4, e 5. (A. 27 Abr. 1833; A. 2 Mar. 18741.

§ 3. O perdão é julgado pelo juiz da execução da
sentença condemnatoria. (D. 14 Out. 1854 art. 7 § 2)

§ 4. Não sendo o crime de ação particular Só'
mente proseguirá o Promotor 'publico nos termos da
acuzação, dada a dezistencia, e continuará o cumpri

. mento da pena, outorgado o perdão. (e. crim. art. 67)
§ 5. Para que assim se proceda, o juiz·, que julgc: -.'

a dezistencia ou o perdão, mandará dar dos auto!>
vista ao Promotor publico. (A. 27 Abr. 1853 § 3)

1l.I't. ':l.S. Verificado o cazo .le morte, aos autos
se juntará a competente certidão, ou documento legal,
que a comprove, para se julgar extinta a execução
da pena (R. 31 Jan. 1842 a ts. 162, 422)

.b't. , U). Nos cazos e amnistia, julga-r-se-á
como nos cazos de concessão de perdão, ou de com
mutação da pena, da maneira por que já fica deter
minado. (Ric. arts. 676 e 677)





FORMULARIO
DOS

DA

COMPETENCIA DO JURY..





•

ADVERTENCIA.

Tendo concluido a Consol'idação do processo crl'1m
nal, já entregue ao Governo Imperial, corria-me a obri··
gação de rever o Formulario dos processos criminaes,
publicado com o Avizo de 23 de Março 1855, afim de
° acommodar ao estado atual da legislação, na forma
do artigo 7 das Instruções, que acompanharam o De
creto de 6 de Novembro de 1872, e que foram-me
enviadas com o A.vizo de 28 de ~farço de 1873.

A Lei de 20 de Sete::nbro, e o Decreto de 22 de
Novembro de 1871 deram ocazião a várias mudanças
no processo da formação da culpa, já pela modificação
das atribuições das autoridades processantes, e já por
algumas regras nov~mente. estabelecidas no modo de
processar.

Dahi nasceram as muitas alterações, que tive de
fazer na parte do Formulario relativa á formação da
culpa.

Quem confrontar o Formulario revisto com o an
tigo, observará, que a alteração foi consideravel, e que,
tornalldo-o mais amplo, procurei dar-lhe clareza e pre
cizão.
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Emquanto á parte do Formulario concernente ao
julgamento perante o Juri, não a retoquei, nem fiz alte
ração alguma; porllue a legislação atual a não exige.

Si a Lei de 20 de Setembro de 1871 alterou o·
modo do julgamento perante o Juri, estabelecendo a
prezidencia deste tribunal nas comarcas especiaes por
Dezembargadores, veio depois a Lei de 26 de Agosto
de 1874 restabelecer as couzas no estado anterior
áquelle acto legislativo, restaurando nas ditas comar
cas a· prezidencia do Jmi pelos Juizes de Direito.

Assim o processo peranU~ o Juri continúa a ser o
mesmo, que axava-se estatuido na legislação. anterior
a 1871.

O uzo dos Formularias no processo judicial é de
grande vantagem, não só porque estabelece uniformi
dade na administração da justiça, dando regularidade,
e cOllgruencia aos actos publicas da vindita legal, mas
tambem porque é um poderolO auxillar da autoridade
no dezemp~nho das suas funções.

Os modelos facilitam a préltica dos actos judiciaes,
lembram opol'tunamente debgencias e pesquizas, que
no momento 'preciz;o escapariam á memoria, e regula
rizam os termos do processo; o que tudo redunda em
vantagem da administração da justiça, dando-lhe ra-

o pidez, clareza, e facilidade.
O Formulario é um guia para o funcionaria inci

piente e não deixa de aproveitar aos mai ... provetas.
Por môis clara, e por m.ais minuciosa, que seja a

lei em seus preceitos, el1a fica sujeita a variadas for
mulas de execução, as 'quaes muitas vezes são insufiJ

cientes, e quiçá desparatadas por nascerem ora da inex
periencia dos funcionarias ora de erroneos sistemas, ora
de inteligencias pouco meditadas do texto da lei.
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o Formulario de 1855 tem conseguido vantajozo
rezultado em bem da justiç3.. Esta verdade manifesta
se a todos aquelles que conhecem as praticas diver
gentes e censuraveis, aparecidas antes da publicação
do mesmo Formulario, quer' em relação á formação da
culpa, quer em relação ao julgamento perante o Juri.

Algumas del1as, embora absurdas, iam-se enraizan
da, e tomando força pelo uzo.

A execução importa muito ao pensamento da lei,.'a
qual por via da execução p6de modificar-se por tal
sorte, que não corresponda aos intuitos do legislador.

Assim a lei manda interrogar o delinquente, e in
quirir testimunhas j mas si ó interrogatorio não fór bem
formulado, nem a inquirição bem dirigida, ficará satis
fe~La a materialidade do preceito, mas não o seu inten
to nacional.

Da uniformidade do processo já uma certa jurispru
dellcia procura firma-se acerca das regras do julga
mento das cauzas criminaes, e principalmente no to
cante -ás formalidades substanciaes do processo; ponto
da maxima importancia por suas consequencias para a
justiça social.

Esta j urisprudencia tem sido com efeito um bene
ficio em grande parte rezultanteda regular organização
dos processos j porém não basta para assegurar os in
teresses da cauza publica.

No vago atuai do que seja formula essencial do
processo criminal, a justiça fica na inteira dependencia
do senso particular dos juizes superiores, que, nulifi
cando ou vigorando as decizões, não encontram normas
fixas e definidas· na lei: o. regimen do arbitrio é ine
vitavel.

Seria bem para dezejar, que em vista dos Formula-
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rios, o legislador brazileiro, apreciando' o valor dos
actos, firmasse claramente o que é substancial, e o
que é meramente acidental no processo,

Não basta em materia tão grave a jurisprudencia
dos tribunaes, que não. póde ter a mesma certeZ::l e in
variabilidade da h3i,

Só esta póde dar o criterio geral para substituir o
criterio individual.

Si outr'ora em cada provincia, e póde-se mesmo
dizer, em cada comarca, variavam os processos em seos
termos mais importantes, parecendo diversa a lei em
cada lugar, hoje assim ja nã~ sucede; e vemos; que
o processo criminal tem assumido certo caracter de
consistencia e cIm'eza, que d'antes não possuia.

O que foi, e o que podia ainda ser entre nós o
processo criminal pela variação e excentricidade de for
mulas, podemos coligir do que tem sido, e é o pro
cesso civil.

A mesma legislação rege o processo civil em todo
o Imperio; no entretanto, livre de Formulario autorita- .
rio, e entregue as regras dos praxistas, e ao criterio
dos juizes, cada fôro, e ás vezes cada magistrado, pro
cessa por formula diversa, rezultando d'abi a vacilação
das cauzas, a confllzão dos factos, e a· consequente in,.
certeza do direito das partes.

O xamado p,'ocesso summa.río, por exemplo, que no
fôro de uma cidade cinge-se a actos restritos e' par
cimoniozos, onde supita-se a verdade na escassez das
formulas garantidoras do direito, no fOro de uma vila
constitue montão informe de actos superf1uos, só ten
dentes a· crear o cahos enredador da verdade.

Ninguem jamais considerou normal, e vantajozo
esse modo de executar diversamente 'a mesma lei.
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Sei bem, que os Formularios não produzem a jus
tiça completa, conseguindo que o processo exhiba a ver
dade, significam todavia mais um esforço, e mais um
meio de obtel-a; e eis quanto basta para a sua ad
missão.

Considero importaute serviço para a boa adminis
tração da justiça a coo~denação das normas uzuaes e
communs do processo ditadas pela experiencia, e auto
rizadas pelo Governo.

Oxalá, que o trabalho, que acabo de rever, rece
bendo de homens peritos as dividas correções, e do Go
verno a necessaria sanção, concorra para o util fim de
m~lhOl:ar a justiça criminal no Brazil.

Rio de Janeiro, 8 de Abril de 1875.

T. ALENCAR ÁRARIPE.





FOR.~ULAR.IO .•

CAPITULO I.

Queixa, denuncia, procedi:rn.en"to oficial•

•\.11.'1'. :tI..-COMO COMEÇA O PROCESSO.

§ . O processo criminal póde começar:
1.' Por quelXa,
2. o Por denuncia,
3.o Ex-oficio.
§ 2. São competent.es para começar o processo:
1.o Os Juizes de Direito nas comarcas especiaes;
2: Os Juizes municipaes nas comarcas geraes.

AnT. ~.-QUEIXA.

Começando o processo por qUeixa o JUlZ examI
nará:

§ J.. Si o queixozo é pessoa competente para ofe
receI-a.

São competentes para oferecer a queixa.
1. o O pro pio ofendido;

32
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2.° Pae, mãe, tutor, ou curador, sendo menor;
3.° Senhor;
4.° Conjllge;
5.° Promotor publico, Adjunto deste, ou qualquer

do povo, sendo mizeravel;
6 ° Marido, ou mulher, no cazo de adulterio.
(C. pr. arts. 72, 73; C. crim. art. 352)
§ ~. Si a queixa é das excluidas pela lei.
São excluidas as queixas:
L o De qualquer cidadão, funcionario, ou corpora

ção contra o Imperador;
2.° Do ascendente contra o descendente por cnme

de furto;
3.o Do descendente contra o aS,cendente pelo mes

mo cnme;
4. o Dos afins nos dous cazos su pra;
5.° De qualquer individuo contra o adultero, não

sendo marido ou mulher;
6.° De qualquer pessoa contra viuvo ou viuva

em quanto ás couzas que pertenceram ao conjuge
morto;

7. o Contra as pessoas privilegiadas, sendo dadas
no fôro commum. (1)

(Const. arts. 47, 99; C. pr. arts. 253, 262; L. 28
Set. 1828 art. 5 §§ 1, 2; L. 3 Dez. 1841 art. 25
§§ 1, 5; L. 18 Ag. 1851 art. 1)

~ ti. Si as queixas versam sobre crimes, que teem

,(1) Teem privilegio de fôro: os Juizes de Direito, os Xefes de Polo
cicia, os Commandantes militares, os Dezembargadores, os Ministros ds
Snpremo Tribunal de Justiça, 03 Bispos, os Arcebispos, os Prezidcnte.
de Provincia, os empregados do corpo diplomatico, os Deputados geraes!
0S Senadores, os Ministros de Estado; os Conselheiros de Estado, e os
membros da familia imperial.

Tambem teem privilegio de fôro: os militares, nos crimes puramente
militares; os ecleziasticos nos crimes puramente ecleziasticos.
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JUIZO especial, fóra da competencia do juizo de direito,
ou do juizo municipal.

Estão fÓl'a dessa competencia:
1.· Ás infraçõcs de postura;
2.· O contrabando fóra do flagrante délito;
4.° Os delitos, cuja pena fôr:
Multa até 100~OOO;

Prizão, degredo, ou desterro até 6 mezes, com
muI ta, ou sem ella;

Ires mezes de caza de correção, ou oficinas pu-
blicas.

(L. 20 Set. 1871 arts. 2, 3)
§ •. Si a petição de queixa contém:
1.. O facto criminozo com todas as suas circuns

tancias ;
2. U O valor provavel do damno sofrido;
3.· O nome do delinquente, ou sinaes caracteristi

cos, si fôr desconhecido;
4.· As razões de convicção ou prezunção;
5.· Nomeação de todos os informantes e testi

munhas;
6.· O tempo e o lugar, em que foi o crime per-

petrado.
(e. pr. art. 79)
§ ã. Si tem o numero legal das testimunhas.
Nos cazos em que cabe denuncia, o numero legal

é de 5 a 8 testim unhas;
Nos cazos em que não cabe denuncia o numero

legal é de 2 a 5.
(L. 3 Dez. 1841 art. 48)
§ 8. Si está assinada pelo. queixozo, ou por pes

soa digna de credito; ou por procurador legitimo.
(C. pr. art. 78; L. 3 Dez. 1841 art. 92)
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ART. 3.-DESPAXOS DA QUEIXA.

§ :I. Quando a petição de queixa estiver com os
requizitos legaes, quer internos, quer externos, na
f6rma acima: expendida, o juiz proferirá o seguinte
despaxo:

« Recebo a queixa; e autoada a petição preste o
queixoso juramento, e venham os autos concl uzos. (1)

. « Rio 8 de Abril de 1875.
« F... (rubrica. do juiz) »

.
§ ~. Si o queixoso não fór pessoa competente, e

no cazo couber denuncia, o juiz despaxará:

({ Aceito a peticão de quei ~ como denuncia; e
seja a mesma petição autoada, vindo os autos con
cluzos.

« Rio de... de 1875.
« !j' (rub1'ica do .iuiz) »
(e. pr. art. 74)

§ 3. Si porém não couber a denuncia, não rece
berá a queixa.: o que declarará pelo seguinte despaxoj

« Não tem lugar a queixa por ser o queixozo
pessoa incompetente para requerer, e não ser cazo de
denuncia.

« Rio ... de... de 1875.
« F... (rubrica do juiz) »

§ •. Si não fór admissivel por incompetencía do
juizo, ou outro fundamento, dirá:

(1) i no juizo houver mais de um escrivão competente para o l?r~'
cesso, o juiz neste despaxo p.m vez da clausula- e autoada a pettçao
dirá - e clistribuidu e autoada a petição.

Si a queixa fôr oferecida pelo Promotor publico, ou adjunto deste,
suprime·se no despaxo a clauzula do jLU'amento, por gue supre o do cargo.
(R. 31 Jan. 1842 art. 500)
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({ ão te'm lugar a queIXa... (aqui exporá o fun-
damento.

« Rio ... de... de 1875.
({ F (rubrica do .juiz) »

§ Si a petição não contiver os requisitos legaes
externos, o juiz porá o seguin te despaxo:

({ Satisfeitas as condições do artigo 79 do Codigo
do processo criminal (ou outra qu.alquer lei, qtte ex~ja

Otttra qualauer' condição), volte.
« Rio ... de... de 1875.
<~ F... (ntb?'ica do juiz) »

§ G. Si não houver numero legal de testimunhas
o juiz declarará:

({ Preenchido o numero de 5 a 8 testimunhas (ou
de 2 a, 5, conforme o cazo (âr, ou não, de denwwia) ,
volte.

({ Rio ... de ... de 1875.
« F... (mbrica do juiz) }}

§ ,. Si faltar a assinatura do queixozo, dirá:

({ Assinada, volte. }}
« Rio ... de ... de 1875. »
« F... (1'ubrica do juiz) }}

ART. •.- DENUNCIA.

Começando o processo por denuncia, verá o juiz.
§ t.. Si é cazo, em que el1a tenha lugar.
Será aceita a denuncia, para se proseguir a jul

gamento DO Juri, quando se tratar:
1.o De crimes de responsabilidade;
2. o De crimes de pessoas privilegiadas; (1)

(1) Vide nota ao artigo 2 paragrafo 2 n. -7 deste capitulo.
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3. 0 De cnmes de jllizo especial; (1)
4. o De crimes de alçada policial. (2)
§2. Si o denunciante é das pessoas excluidas pela lei.
São excluidos da faculdaJie de denunciar·:
1. o O pae contra o tu ho ;!
2. 0 O marido contra a. -mulher;
3. o A mulher contra o marido;
4. o O irmão contra o irmão;

. 5. o O escravo contra o senhor;
6. o O advogado contra o cliente;
7. o O impubere;
8. 0 O mentecapto;
9.° O furiozo ;
10. 0 O filho-familia sem autorização do pae;
11. o O inimigo capital.
(C. pr. art. 75)
§ a. Si está assinada pelo denunciante, ou por

procurador, precedendo licença do juiz.
(C. pr. àrt. 78; L. 3 Dez. 1841 art. 9:2)
§ ~. Si contém os requizitos legaes, que são os

mesmos exigidos para a queixa. (art. 2 § 4)
(C. pr. art. 19)

(1) Teem juizo especial os crimes seguintes:
1.0 Falencia;
2. o Moeda falsa;
3.· Roubo commetido nos municipios das fronteiras do Imperio;
4. 0 Homiciclio commetido nos ditos municipios ;
5.0 Rezistencia comprehendida na primeira parte do artigo 116 do

Codigo criminal;
6.0 Tirada de prezos, de que tratam os artigos 120, 121, 122, 123, e

127 do Codigo criminal;
7. 0 Fm'to de gado vacum e cavalar nos campos e pastos das fazen-

das de criação ou cultura;
8. 0 Contrabando;
9.0 Importação de escravos;
10.0 Infração de termo de segurança;
11.0 Infração de termo ele bem viver.
(2) São da alçada policial os crimes seguintes:
lnrração de posturas;
AqueUes a que não estiver imposta pena maior do que:
1.0 Multa até lOS; .
2.0 Prizão, degredo, ou desterro até seis mezes, com multa, ou sem elia.
3.0 Tres mezes de caza de correção, ou oficinas publicas.
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ART. Õ.-DESPAXOS DA DENUNCIA.

§ :1.. Si não fór cazo de denuncia, ou não fôr o
crime da sua competencia, ou fór algum dos cazos,
em que se exclue a denuncia, porá o juiz o seguinte
despaxo:

{( Não tem lugar a aceitação da denuncia; por
quanto ... (aqui expenderá as razões)

{( Rio ... de ... de 1875.
{( F... (rub1'ica do y"uiz) }}

§ ~. Si faltar a assinatura do denunciante, ou
algum outro requizito legal observará o que está ex
plicado em relacão á queixa no artigo 3 paragra
fos 2 a 7, mandando satisfazer o requizito.

§ 3. Estando a denuncia em termos de ser aceita,
si a mesma fôr aprezentada pelo Promotor publico, ou
pelo Adjunto deste, o juiz proferirá o seguinte des
paxo:

{( Aceita a denuncia, e autoada esta com as peças
instrutivas, venham. os autos concluzos.

{( Rio... de ... de 1875.
{( F. (rubrica do y"uiz) }}

§ ... Si porém a denuncia for aprezentada por pes
soa particular, o despaxo será:

« Aceito a denuncia; [1) o denunciante prestr. ju':'
ramento; depois do que seja a mesma denuncia au
toada com as peças instrutivas, e venham os autos
conclu7,Qs.

« Rio. .. de... de 1875.
« F. (rub'rica do jttiz) }}

(1) Vide a. nota ao 801't. 3 Si 1 deste capitulo.
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.tl.RT. G.- PROCEDHiIENTO EX-OFICIO.

§ •. O juiz procede ex-oficio nos crimes da com
petencia do Juri :

1. o Quando o Promotor publico, ou quem suas ·ve
zes fizer, não aprezentar queixa ou denuncia ~os pra
zos marcados na lei;

2. o Quando ha prizão do réo em flagrante delito.
(L. 20 Set. 1871 arte 15) .
§ ~. Quer n'um quer n'outro cazo, o juiz rece

bendo o inquerito, e f{uaesquer outros documentos com
probatorios do crime, e da falta commetida pelo Promo
tor publico, ou pelo Adjunto deste, ou demonstrativos do
flagrante delito, exporá o cazo em uma Portaria, e llella
mandará autoar todos esses documentos na forma seguinte:

Portaria.

« Mostra-se dos documentos juntos, que F ... (nome
do réo) no dia.... no lugar (nome do lugar) prati
cou . " (aqui se mencionará o (acto), commetendo assim
o crime de ...

« E porque no cazo cabe ação oficial (ou deu-se a
prizão em ~agrante deli.to) , e o Promotor publico, (ou
o .Adj'ul'lto deste) não aprezentou queixa (ou denuncia)
no prazo de 5 dias estando o réo prezo, (1) mando ao
escrivão F ... (2), que autoando esta Portaria com os
sobreditos documentos. faça-me os autos concluzos.

« Rio. .. de... de 1875.
« F. .. (rub~'i('a do ,juiz) }}

(1) Si o crime for inafiançavel dirá:-no prazo de 5 dias, sendo o
crime inafiançavel.

Si o réo estiver prezo dirá: - no prazo de 30 dias, estando o réo
afiançado.

(2) Si no juizo houver mais de um escrivão competente para o pro
cesso, em vez de dizer-ao Escrivão F. dirá -ao Escrivão, a quem to
caI' por distribuiçéio.
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CAPITULO II.

Do in.querito policial.

I.ciRT. :t.-PEÇAS DO INQUERITO.

§ :t. Apenas ao conhecimento do Xefe de Policia,
do Delegado, ou do Subdelegado xegar a noticia de um
crime commum, procederá ao inquerito.

§ 2. Este inquerito comprehenderá:
1. o O corpo de delicto direto;
2. o Exames e buscas para a aprehensão de instru

mentos e documentos;
3. 0 Inquirição de testimunhas, que houverem pre

zenciado o facto criminozo, ou tenham razão de sa
bel-o;

. 4." Perguntas ao réo;
5. o Perguntas ao ofendido;
6." Tlldo o mais' que fór ulil para esclarecimento

do facto e das suas circunstancias.
(D. 22 Nov. 1871 art. 38)
§ 3. A. autoridade deve proceder ao inquerito :
1." Cabendo no crime ação publica;
2. o Havendo denuncia;
2. o Havendo requerimento de parte interessada;
4." Dando-se a prizão em flagrante delito.
(D. 22 Nov. 1871 art. 41)

ABT. 2.- CORPO DE DELITO.

§ •. Perpetrado o crime a autoridade policial de
verá proceder á vistoria no objecto do crime; do que
lavrará o competente auto, que se denomma corpo de
delito.
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§ 2. Não só as autoridades policiaes, mas tambem
o Juiz de Paz, o Juiz municipal, e o Juiz de Direito
podem proceder a esse auto de corpo de delito.

§ 3. Para se proceder a corpo de delito, a auto
ridade, que o tiver de fazer, lavrará a seguinte:

Portaria.

({ Tendo de proceder-se a corpo de delito em....
(aqui se declarará o o~ieto, que se houver de vistoriar),
nomeio peritos.. a F. .. e F... . que serão notificados
para comparecer em.... (lugar, onde se deve fazer o
exame), e. ahi prestarão juramento n acto do exame,
'O qual terá lugar hoje ás.... horas da manhã (da
tarde ou da noite), em prezença de duas testimunhas,
que serão intimadas.

« Rio. " de.... de 1875.
({ F. . .. (rubrica do juiz) })

§ ... Feitas peio Escrivão do juizo a notificação dos
peritos, e das testimunhas, o mesmo Escrivão passará a
seguinte

Certidão.

({ Certifico, que intimei aos peritos F .... e F ....
e as testimunhas F .... e F .... para o fim declarado
na Portaria supra.

({ Rio. .. de.,.. de 1875.
({ O Escrivão F.... »

§ Õ. Prezentes no lugar determinado o JUIZ, pe
ritos, testimunhas, e o escrivão, proceder-se-á ao auto
de corpo de delito na conformidade do seguinte
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Modelo.
« Aos, " dias do mez de... d.o anno do naSCi-

mento de N. S. Jezus-Christo de 1875, ás .. , do dia,
(uu da noite) nesta côrte (cidade ou vila, etc.) em ...
(lugar onde se fizer o corpo de del'ito), prezentes o lefe
de Policia (Delegado de Policia ou Subdelegado, etc.) F ...
(o nome por intei1'o) comigo Escrivão de seu cargo,
abaixo assinado, os peritos notificados F ... (o nome P01'

intei1'o, e si é P1'ofissional) , e F... (lambem o nome
por intei'fo, e si é lJ1'ofissional), moradores, o primeiro
em. , . (a morudiaj, e o segundo em (a moradia), e
as testimunhas F .... morador em e F ..•. mora-
dor em. . .. o juiz deferio aos peritos o juramento aos
Santos Evang"êlhos (ou em suas mãos), de bem e fiel
mente dezempenharem a sua missão, declarando com
verdade o que descobrirem e encontrarem, e o que
em sua consciencia entenderem; e encarregou-lhes, que
procedessem a exame em.. .(aqui se especificará o objeto
a exammar, si pessoa, cadaver, pred'ios, portas, gavetas,
ele.) e que respondessem aos quezitos seguintes:

« 1.0 .
« 2: .
« 3. 0

••••

(E assim por diante até o ultimo).
« Finalmente, qual o valor do damno cauzado.»

Em consequencia passarão os peritos a fazer os
exames e investigações ordenadas, e as que julgarem
necessaria!l; concluidas as quaes, declararão o seguinte:

(Descrevem-se aq~ti minuciozarnentc todas as investiga
ções e exames a que honverem procedtdo, e o que h01.we
1'em encontmdo e visto) ..

« Portanto respondem:
Ao 1.0 quezito, que....
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A li> o • to ..... quezl o, que .
Ao 3. 0 quezito, que .
(E assim par diante ate a ultímo).
«Finalmente quanto ao valor do damno cauzado

elles o arbitram em .... (a valor).
«E são estas as declarações, que em sua consciencia

e debaixo do juramento prestado teem a fazer.
« E por nada mais haver, deu-se por concluído o

exame ordenado, e de tudo se lavrou o prezente auto"
que vai por mim escrito e rubricado pelo juiz, e as
sinado pelo mesmo, perilos, e testimunhas, comigo
Escrivão F. " (a nome PO?' inteiro), que o fiz e escrevi;
do que tudo dou fé.

« F... (A ssinatu,m por inteiro do jtúz!

« F . t(D' " d ')
F· . Lta por wteu'o os pentos .

«( ...

« F t(D' .. d . })
FI' • • ~ta po?' tnletro as testunun laS .« .

« F (Dita por inteiro do Escr·ivão). })

Observações.

§ G. Este auto está conforme ao que a tal res
peito se axa determinado nos artigos 13.4. a 138 do
Codigo do Processo Criminal, e artigos 256 e 258 a
260 do Regulamento de 31 de Janeiro de 1842.

§ ,. A au toridade, que proceder ao auto de corpo
de delito, terá a maior cautela nos quezitos, que diri
gir aos peritos, devendo ter muito em consideração
não s6 as diversas circun~tancias essenciaes do facto, e
cuja existencia importa diversa classificação do crime,
como todas as outras, que o acompanhem, e possam
provar a existencia do delito, por mais fugitivas, que
ellas pareçam ser.

r
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Para isso deverão guiar-se pelas seguintes regras:

Regra 1."-Ferimento ou ofensa fiZ'ica.

Si se tratar de um ferimento ou ofensa fizica per-
guntará:

1.· Si ha o ferimen to ou ofensa fizica;
2. 0 Si é mortal;
3.· Qual o instrumento que o ocazionou;
4.' Si houve, ou rezultou mutilação ou destruição

de algum membro ou orgão;
5: Si póde haver ou rezultar essa mutilação ou

destruição ;
6. o Si p4çle haver ou rezultar inhabilitação do

membro ou orgão, sem que fique elle destruido;
7. o Si póde rezultar alguma deformidade, e qual

ella seja;
8. o Si o mal rezultante do ferimento ou ofensa

fizica produz grave incommoclo de saude;
9.0 Si inhabilita do serviço por mais de 30 dias.
E tudo deve ser mencionado no auto.
(Cod. crim. arts. 195 e 201 a 205)

Regra 2."-Hom·icidio.

Si o cazo fór de homicidio ou morte, perguntara:
1.0 Si houve com efeito a morte;
2. o Qual a .sua cauza immediata;
3. 0 Qual o meio empregado que a produzio;
4. 0 Si a morte foi caozadü por veneno, incendio,

ou inundação;
5. o Qual a especie do veneno, qual o genero do

incendio, ou da inundação;
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6." Si era mortal o mal cauzado;
7." Si não sendo mortal o mal cauzado, delle re

zultou a morte por falta de cuidado do ofendido.
E de tudo se fará menção no auto.
(Cod. crim. arts. 192 a 196)

Regra 3."-In{a.nticidio.

Si se tratar de infanti cidio, perguntará o juiz:
1.o Si houve a morte;
2." Si era recemnascido o falecido, si viveu, e

quantas horas;
3. o Qual a cauza que produzio a morte;
4. o Quaes os meios empregados, e com circunstan

ciada especificação;
5.° Si a morte foi ocazionada por meio criminozo~

ou si por qualquer cauza natural e alheia da vontade
humana.

(Cod. cnm. arts. 197 e 198)

Regra 4."-A borto.

Si se tratar de aborto, fará as perguntas seguintes:
1." Si teve lugar o aborto;
2." Que idade tem, ou poderia ter o feto;
3." Qual a cauza que o originou;
4." Si houve emprego de meios interior ou exterior

mente, que o produzissem, ou' pudessem produzir;
5." Quaes forem esses meios;
6.' Si independente de se nlio verificar o aborto,

esses meios seriam capazes de o produzir;
7: Não tendo havido aborto, si está gravida a

mulher.
(Cod. crim. arts. 199 e 200)
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Regra 5."-Estupro.

Si se tratar de estupro, fará os quezitos seguintes:
1.0 Si houve defloramento;
2. 0 Qual o meio empregado;
3: Si houve copula carnal;
4. o Si houve violencias para fim libidinozo;
5: Quaes ellas sejam.
(Cod. crim. arts. 219 a 224)

Regra 6."-Pa1'to suposto.

Si fôr o cazo de parto suposto, deverá perguntar
o seguinte: <:l .

1.0 Si está gravida a mulher, ou não j

2. 0 Si realmente o esteve, e pario;
3.' Si a criança nasceu de tempo ou de que

idade;
4: Si a criança prezente é, ou parece ser pro

pria ou alheia.
(Cod. crim. art. 254)

Regra 7!-Envenenamento.

Quando se tratar de envenenamento, perguntará:
1.o Si houve propinação de veneno interior ou ex

teriormente;
2.o Qual elle seja;
3: Si era de tal qualidade, e em dóze tal, que

cauzasse a morte, ou pudesse cauzal-a;
4. o Si não a podendo cauzar, produzio, ou podia

produzir grave incommodo de saude, ou não;
5. o Qual seja esse illcommodo ;
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6.0 Si rezultou, ou póde rezultar aleijão, ou de
formidade, ou inhabilitação, ou destruição de algum
orgão, ou membro.

(Cod. crim. arts. 16 § 2, 192)

Regra 8.a-Falsidade.

Si se tratar de falsidade, perguntará:
1. o Si o papel, ou escritura, ou outro objeto, que

se aprezente, é verdadeiro, ou falso;
2. 0 Si é falsa, ou verdadeira a asssinatura .....

(referencia ao papel);
3.0 Si ha alteração no papel. .... ou escritura... ,

etc., e qual seja;
4.. o Si é de pu nho de F...... (o queixozo ou a

peSSOCt a quem, se 1'cfira) a letra do papeL.... ou a as
sinatura;

5. o Si ella se parece com a do réo, ou de alguem
conhecido;

6.0 Si ba indicios de ser o réo ou essa outra
pessoa quem o fizesse;

7. o Quaes são esses indicios á vista do papeL ...
(escritura ou assinatw'a, etc).

(Cod. crim. art. 1.67)

Regra 9.a-Moeda falsa.

Si se tratar de moeda falsa, fará os quezitos se-
guintes:

1. o Si é ou não verdadeira a moeda prezente;
2. 0 Qual o seu pezo;
3.° Qual o seu valor intrinseco;
4. o Qual o seu valor nominal;
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5. o Quaes os sinaes que a diferençam da verda
deira, tanlo na maleria de que é fabricada, como no
cunho, emblema, ele.

Advertencia.

Sendo nola ou papel ue credito, que se receba
como moeda nas eslações publicas, deixará de fazer o
2. o e 3.0 quezilos supra referidos, e no 1.0 substi tuirá
a palavra moeda pela de nota ou papel; e em seguida
a esle fará os seguintes ~

2. o Qual o numero da serie;
3. o Qual a assinatura;
4. 0 e 5. 0

, como se· axam.
(Cod. crim. (?ils. 173 a 176; L. 3 Out. 1833)

Regl'a 10..-Destmição ou damno.

Si se lralar de destruicão ou damnificacães de. .
construções e bens publicos ou particulares, pergun-
tará o seguinte:

1.0 Si houve destruição, damnificação, ou mutila-
ção desses objetos;

2. 0 Em que consistio essa deslruição, ou damno ;
3. o Com que meios foi cauzado;
4.. Si houve incendio, arrombamento, inundação;
5'.0 Si esses objetos destruidos damnificados ser-

viam para distinguir e separar limites das terras ou
predios.

(Cod. crlm. arls. 178, 266, 268)

Regra 11."-A rrombamento .

Quando se tralar dearrombamenlo, fará o juiz as
perguntas seguintes:

33
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1.' Si ha vistigios de violencias ás couzas ou
objetos. . .. (declamr-se-ão quaes);

2.. Quaes elles sejam;
3: Si por essa viulencia foi vencido, ou podia

vencer-se o obstaculo qUtl existisse;
4: Si havia obstaculo;
5.' Si se empregou força, instrumentos ou apare

lhos para venceI-o;
6.' Qual foi essa força, instrumentos, ou apare

lhos.
(Cad. crim. arts. 16 § 13, 270)

Regra 12."-Outros cnmes.

Si se tratar de outros factos, ou
r
de tentativa, fará

o juiz sempre as perguntas, que julgar necessarias,
segundo a natureza delles, e regras já estabelecidas.
Bem como em qualquer cazo poderá fazer mais al
gumas ou tras, si assim entender conveniente para des
cobrimento e esclarecimento da verdade, e deixar de
fazer outras, que pelas circunstancias do cazo entenda
serem absolutamente inuteis ou e15cuzadas.

1.' Observação. - Peritos.

Os peritos deverão declarar com toda a exatidão
e minuciozidade tudo quanto encontrarem nos exames,
a que procederem: e o descreverão no lugar compe
tente do auto, que se lavrar; de maneira que ahi
fiquem bem consignados o facto e de todas as suas
circunstancias, apreciaveis no exame, assim como todas
as investigações de qualquer genero, a que se haja
procedido no corpo de delito.
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Para isso deverão os peritos atender bem, não só
á inspecção exterior, mas tambem ás investigações e
exames os mais minuciozos, e a tudo quanto acom
panhar o fucto, que os induza a crêr, que houve, ou
não, acto criminozo, ou pelo contrario um facto na
tural, por exemplo, de morte, de suicidio, de aborto,
etc., podendo até fazer perguntas ao ofendido, que os
orientem e esclareçam; e de tudo se deverá fazer
completa e fiel descrição.

2.· Observação.- Instrwnentos do cnlne.

o juiz tambem por sua parte deverá ter muito
cuidado em coli[lir os instrumentos, que encontrar, e
de que houver suspeitas que hajam servido para a per
petração do crime; os quaes, assim como quaesquer
oulros objecfos nas mesmas circunstancias, serão postos
em juizo para servirem de prova, como no cazo
caiba.

(Reg. 31 Jan. 1842 art. 260)
Assim con:;o, para esclarecimento e descobrimento

da verdade, poderá fazer ao ofendido as perguntas,
que julgar necessarias. Desse interrogalorio será la
vrado aulo apartado do do corpo de delito.

(Cod. pr. crim. arts. 80, 136)
Do que houver o juiz coligido se fará a devida

menção no auto competente.

3.' Observação accessona.

1.o O corpo de delito p6de ser feito de dia ou
de noite, em dia santo, ou feriado.

(Reg. 31 Jan. 1842 art. 260)

,
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2.° Na nomeação dos peritos escolherá o juiz me
dicos, cirurgiões, .boLicarios, ou outros quaesquer pro
fissionacs, e mestres de o~cio, que pertençam a
algum estabelecimento publico, ou por qualquer mo
tivo tenham vencimento dos cofres nacionaes.

Só em cazo de urgencia, em que estes possam com
parecer prontamente; serão xamados outros- quaesquer.

(H.eg. 31 .Jan. 1842 ad. 259)
3.° E por que os escrivães muitas vezes escrevem

erradamenLe os termos scientificos, e comprometem
a'5sim não só a reputaç.ão dos peritos, como principal
mente a justiça, tornando ininteligiveis em alguns
cazos as descrições) e a determinação do facto, terá
o juiz o cuidado de exigir, que Ofr' peritos escrevam
esses termos, ou mesmo redijam por escrito as suas
respostas, quando assim convenha, para que o escri
vão por ahi se guie na redação do auto respetivo.

Modelo do aula de sanidade.

Aos .. , dias do mez de. " do anno de... nesta
côrte, (cidade, ou vila, etc.) em .. , (o lugar) prezente o
juiz .F ... (o nome por inteiro) comigo escrivão de seu
cargo, testimunhas abaixo assinadas e os peritos no
meados F ... (o nome por inteiro, e si .é profissional)
morador em. .. e F ... (o nome por inleiro, e si é profis
sional) morador em... deferio o juiz aos peritos o
juramento aos Santos Evangelhos (ou em suas mãos), de
fielmente e com verdade declararem o que encontrarem e
entenderem em sua consciencia, e encarregou-lhes, que
procedessem a exame em... (a pessoa ou, ind'ivid'uo) ,
e que respondessem aos quezitos seguintes:
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1. 0 •••

2.·. '..

á margem).

Dita. dos peritos.

Dila das partes.

DiLa das test1.lnunhas.F .
}' .
F ..
F ..
F Dite, do escrivão.
(O juiz deve tambem rubricai'

B.·, ..
--: (E assim por diante até o ult'imo).

E passando os peritos a fazer os exames ordenados
e investigações necessarias, declararam o seguinte ~

(Descreve-se aqui minueiozamente o que tiverem (eito).
Portanto respondem :
Ao 1: quezi to,.. a resposLa.
1 G). 'tL\O.... quezl o a 1'esposta.
Ao 3: quezito a resposta.
(E ass'im 1Jf/1' diante até o ultimo).
E por nada mais terem visto, e que declarar,

deu o juiz por fi~do este Hame, de que se lavrou o
prezente auto, que vae pelo mesmo juiz rubricado e
assinado, com as testimunhas :F, .. (o nome por inteiro)
e F .. (o nome por intei1'o) e os peritos supra decla
rados, (e tambem a parle, tanto Autor como Réo, si a
houver, e tiver, assistido ao exame) e comigo F. .. escri
vão, que o escrivi.

F. " Assinatura por inteiro (lo juiz.

~::: ~

t

)

Observações sobre o aulo de sanidade.

1.' O juiz, quando se proceder a auto e exame
de sanidade, terá sempre prezente o auto do corpo de
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delito, a fim de o confrontar e retificar no mesmo
exame.

2.· Sobre os quezitos regular-se-á o juiz, não só
pelo que a parte, requeira, como pelas regras antece
dentemente estabelecidas para elles, ,no caso do corpo
de delito.

E fará os que forem requeridos, e os que elle en"
tender necessarios para descobrimento da verdade.

Assim por exemplo, si se tratar de ferimento, o
juiz á vista do auto de corpo de de1itc fará os que
zitos necessarios para retifical-o.

Si ahi se houver declarado, que podia rezultar
aleijão ou deformidade, por exemplo, deverá no exame
de sanidade perguntar, si com efeito .ezultou o aleijão
ou deformidade referida n.o corpo de delito, e qual a
sua causa, ou si ella p6de ainda verificar-se.'

Si no eorpo de delito estiver declarada inhabili
tação de serviço por mais de 30 dias, e antes de fin
dos rÓI' requerido o exame para mostrar, que o feri
mento ou ofensa desapareceu, e o indivüllio se resta
beleceu antes desse prazo, a ponto de poder continuar
a trabalhar, perguntará o juiz se com efeito a ferida
está sã ou curada, de modo que o intlividuo possa
trabalhar, e no cazo negativo, quantos dias ainda exi
girá o seu curativo para esse fim.

E á similbança destes procederá nos outros cazos.
3.' Si se tratar de loucura, o juiz fará os quezl

tos seguinte :
1. o Si a pessoa prezente, (o 1'(0) sofre dc aliena

ção mental;
2. o Si é continua ou tem lucidos intervalos;

.3. 0 Si é geral ou parcial;
4.' Qual a sua especie ou genero ;

" .
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. 5. 0 Desde que tempo data ella;
6. o Si o facto... (o que fizer obJ'eto da acuzação),

ena o commeteu, ou podia ter f.:ommetido em estado
ou acto de loucura, ou em lucido intervalo.

(Cad. crim. arts. 10 § ~, e 64)
4.' Si se tratar de prenhez para o fim declarado

no artigo 43 do Codigo penal, perguntará o juiz o se
guinte:

1.0 Si está prenhe a mulher prezente, (a n!), ou
SI já esteve, e paria;

~. o Estando prenhe, quando poderá vir a parir;
3. o Tendo já parido, ha quantos dias.
5.' -A descrição dos peritos deve ser a mais exata,

clara, e minucios1l. passiveI; do mesmo modo que no
corpo de delito, segundo as regras já estahelecidas.

1J'Jodelo do termo de exame de cadaver ou autopsia.

Aos. . .. dias do mez de.... do anno do nasci
mento de Nosso Senhor Jezus Cristo de ..... nesta côrte,
(cidade, vila, etc.) em... (o h~ga1'), prezente o Juiz mu
nicipal, (Delegado de Policia, etc.) F.... (o nome por
intei'ro) , comigo escrivão de seu cargo, as testimunhas
ahaixo assinadas, e os peritos nomeados F . " (o nome
PO?' intei?'o, e s~ é profissional), morador em .. " e F .
(o nome por inteiro, e si é profisswnal) , morador em .
o juiz deferio aos peritos o juramento aos Santos Evan
gelhos (ou em suas mãos) de bem e fielmenle declara
rem com verdade o que encontrarem, e em sua con
sciencia entenderem, e encarregou-lhes, que procedes
sem ao exame do cadaver, que ali se axava (quando
rÓI' de pessoa conhecida, logo se declarará em seguida isso
mesmo), e que respondessem aos quezitos seguintes:
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1. o ••••

2. 0
••••

3. 0
••••

(E assim por diante até o ultimo).
E havendo os peritos procedido ao exame orde

nado, declararam o seguinte:
(Desc?'el)e-se aqui minuciozall'/'ente o cadaver, seu aspecto

exterior, estado, compri.mento, volume, sexo, idade, cabelos,
etc.,. e com especialidade qualquer ale-ijão, defeito. sinal,
gu outra qualquer circunstancia, que nelle se encontrm', de
maneira que se possa bem descobri?' de que pessoa é o ca
daver, e provar a sua identidade,. e em seguida o estado
do corpo e dos orgãos, tanto exterior corno interionnente,
quaes as lezões encontradas, suas cauz .., ete., as opera
ções que houverem praticado no cadaver e entranhas, etc.)

Em consequencia respondem:
Ao 1.0 quezito ... , a resposta.
Ao 2. o quezHo. . .. a Tesposta.
(E assim por diante até o ultimo).
E por nada mais terem a examinar e a declarar,

deu o juiz por findo o exame, de que se lavrou o
prezente auto, que vae pelo mesmo juiz rubricado e
assinado, com as testimunhas F .... e F ..... os peri
tos supra declarados, e comigo F. .. escrivão, que os
escrevi, do que ludo dou fé.

F ..... Assinatura por inteiro do juiz.

~ : : : : }Dita dos per-itos.

~': : : : }Dita das testimunhas.

F. . .. Dita do esc'rivão.
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Observações sobre a autopsia.

1." Deverá o juiz ter toda a cautela nos quezitos,
que formular. em vista do facto e suas circunstancias.

As regras já estabelecidas para o corpo de delito
são aqui aplicaveis.

2' Os peritos deverão ter o maior cuidado nos exa-
J

mes, a que procederem, não esqueGendo investigação
alguma: que os possa levar á convicção de que um
crime se ha commetido.

A.ssim como descreverão com a maior minuclOzI
dade e exatidão o aspecto exterior do cadaver, não dei
xando de descrever circunstancia alguma por insigni
ficante que pareçâ~, tanto no que tenda a comprovar a
identidade do individuo, como a existencia de ofensas
externas ou internas; assim como do mesmo modo pro
cederão a respeito do estado interior, depois de aberto
o cadaver ; quaes as lezões internas e externas, suas
cauzas, etc.; e tudo quanto o possa rodear, que tenha
relação com ó facto.

Si se tratar de envenenamento, ou factos de igual
gravidade, ainda mais minuciozas deverão ser as in
dagações, e exames, e a sua descrição.

Modelo do auto de exhumarAio.

Aos.... dias do mez de ... do anno do nascimento de
Nosso Senhor Jezus Cristo de.... nesta cÔrte (ci
dade, vila, ele.), em ... (o cenuterio, igreja, ou l1~gar

qualque1' onde esteja o cadavel, ou se prezUlna estar en
terraclo) prezente o Juiz municiprl!, (Delegado de Poli
cia., Subdelegado, etc.) F... (o nome por inteiro), comigo
escrivão de seu cargo, as testimunhas abaixo, assinu-
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das, e os peritos nomeados F .. , (o nome. por inteiro
e si e profissional), morador em.,. e F.,. (o nome
por inteiro, e si é profissional), morador em... foi
pelo mesmo juiz ordenado a F.... (o empregado,
guarda, ou quem quer que tenha a seu cargo as' sepulttt
ras, si houver,. ou a pessoa queixoza, ou denun::iante, ou
qualquer outm que saiba), que lhe indicasse a sepultura
de F . " enterrado ha .. (o tempo .. , ou de munero.,.
ou q'ual elle entenda ,pelos sinaes que tiver obtido .. , ou
o ltlgar onde conste..ter eUe sido enterrado) ; o que cum
prindo F.,. (o empregado, gUa1'da, etc,), indicou o lu
gar tal. " .' e dice ser abi, que se sepultou (ou, lhe
consta haver sido entermdo) o individuo, de que se trata
e dirigindo-se para o lugar indicado o juiz, comigo
escriYão, peritos, testimunhas e o referido empregado
(gtla?'da, ou pessoct que tiver Í7t(lwado o lttgar) , declaróu
o mesmo empregado (guarda ou pessoa ref'erida) , ser
exatamente este o lugar, em que elle sabe (ou lhe
consta) haver sido enterrado F." (ou a pessoa, q-uando
se ignorar o nome) .. e em consequencia ordenou o juiz~

que se procedesse á exbumaçilo do cadayer, que ahi
se encontrasse, a fim de se proceder ne11e a exame:
o que com efeito se fez na prezença do juiz, de mim
escrivão, peritos, testimunhas, e mais pessoas, que ali
se axavam, entre as quaes o empregado (ou guarda, ou
pessoa que houver indicado o lugar), do que dou fé, e
foi exhumado um cadayer em estado,., (perfeito ou
ncío) , o qual estava metido em um caixão tal .. , (ou
nlio, quando não houver caixlio)" exhumado o cadaver
foi colocado em,.. (o lttgar).. e ahi o juiz deferia aos
peritos o juramento, etc. (O mais como no corpo de
del-ito, ou autopsia; com a diferença de de'ver aqui assi
n ar lambem o empreqado ou pessoa que houver dezignado

r
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a sep1tltura, ou lugar, donde tenha sido .dezenterrado o
cadaver).

Seguem-se as assinaturas, depois de encerrado o
auto.

O juiz tambem rubl"icará á margem do mesmo
auto

Observações sobre a exhumação.

1. o Si o cadaver estiver enterrado em lugar não
destinado, como, por exemplo, em um mato, em uma
estrada, etc.. e si não houver em qualquer cazo pes
soa, que indique a sepultura ou esse lugar, o juiz,
pelos indicios que tiver, procederá por si, declarªn·"
do-se isto mesmôi)no auto, que portilnto deve neste
sentido ser alterado em tal cazo.

2.. Si não puder ter lugar o corpo de delito e
autopsia logo em seguida á exhumaçiio, isto mesmo
se declarará no auto, e a razão por que; assim como
onde fica elle depozitado, e as pro videncias, que se
houverem tomado para que não possa o cadaver ser
subtrahido ou substituido.

Mas, em tal caza, o juiz exigirá sempre dos pe
ritos, depois de lhes deferior o juramento, que exami
nem o exterior do cadaver, e declare.m qual o seu es
tado, sinaes I etc. E na resposta terão os peritos muito
cuidado, e em vista as regras já estabelecidas para a
autopsia, tendente a comp['ovar a identidade, pelo
menos; e sendo possivel tambem as lezões viziveis
exteriormente.

Em o novo dia procederá então á autopsia e
corpo de delito, segundo. as regras estabelecidas, e
determinando si é o cadaver o proprio e identico,
que fôra exhumado.
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Jl.RT. a.-LOCALIDADE, DOCmIENTOS, E INSTRUltfEN'rOS DO

CRIME.

§ :I. A autoridade, que proceder ao auto ao cor
po de delito, deverá ter muito cuidado em examinar
a 'localidade, onde o crime fôr perpetrado, para fazer
a conveniente descrição; bem como em coligir os ins
trumentos, que encontrar, e de que houver suspeitas,
que hajam servido para a perpetração do crime; os
quaes, assjm como quaesquer outros objetos nas mes
mas circunstancias, serão postos em juizo para servi
rem de prova, como no cazo caiba.

(Cod. pr. crim. art. 136; D. ,22 Noy. lR71 art.
4.2 § 2).

§ ~. De tudo se lavrará o séguinte:

Auto de descrição local, e aprehenção de doçumentos, e
inst1'1un enlos.

Aos.... dias do mez de.... do anno de.... ás ...
horas da manhã (da tarde, ou da noite) nesta côrte
(cidade, vila, elc) em... (lugar onde se encontrar, o objeto
do crime, Ott constar ter s'ido o crime perpetrado), pre
zente o Xefe de Policia (Delegado de Policia, S'l.tbdelega
do, etc.) F... (o nome por extenso) comigo escrivão de
seu cargo abaixo assinado e as testimunhas F.... mo
rador 'em... (lu.ga1' da nwradia) , e F.: .. morador em ...
(lugar da moradia), o juiz examinou o local, onde
axava-se ... (aqui menciona-se o objelo do crime, como si
{dI' cadaver, porta arrol1'/,9ada, OLt qttalquer outro objeto
que haja sofrido Q. violencia) I em que acabava de fazer
se auto de corpo de delito denominado o local, re
conheceu-se ser este... (faz-se a descrição do lugar e1n
tudo quanto possa esclarecer o delito).
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E como fossem encontrados os documentos ..,.
{me!l.cionam-se os q'l.~e (orem encontraaos, como r.artas, ou
qnaesqtW1' outros papeis), mandou o juiz aprehendel-os
para unirem-se ao inquerito.

E porque tambem se axt'lssem os instrumentos ...
(aqui se especificarão quaes sejam, como p~~nhaes, pistolas,
maxctdos, alavancas, ele.), mandou igualmente o juiz
aprehendel-os para ficarem em juizo como prova do
crime e suas ciscunstancias.

Para constar mandou o juiz lavrar este auto, que
vae assinado pelo mesmo juiz com as testimunhas, e
comigo F. .. escrivão, que o escrevi.

F. .. Assúwtura por cxlen so do juiz.

~: : : tDita dfas testimunha~.
F. '. Dita. do escrivão

Observações.

§ 3. Si os instrumentos aprezentarem sinaes VIZl

veis de terem servido para a perpetração do crime,
estes sinues serão declarados, como si o punhal esti
ver tinto em sangue, si a arma de fogo mostrar ter
sido, ha pouco, disparada, etc.

Então convirá, que no anta figurem os peritos
para fazerem as competentes declarações.

§ •. Si para a aprehensfio dos documentos e ins
trumentos houver necessidade de buscas, a ellas se
procederá nos termos adiante indicados nos actos da
formação da culpa.

"-BT. ..-FLAGRANTE DELITO.

§ t.. A pTÍzão em flagrante delitu póde ser efe
tuada:



_. 526 -

1. o Por qualquer pessoa do povo;
2.· Por qualquer oficial de justiça;
3." Por qualquer autoridade policial;
4." Por qualquer autoridade criminal.
§ 2. Nos dous primeiros cazos, o prezo será im

mediatamente conduzido á prezença da autoridade
mais proxima: nos dous ultimas a autoridade pre
zente procederá ao competente auto de prizão.

§ :I. São competentes para a aprezentação do
prezo, e levantamento do auto:

1.o Os Xefes de Policia;
2. o Os Juizes de Direito;
3.· Os Juizes substitutos;
4." Os Juizes municipl1es;
5.° Os Juizes suplentes;
6. o Os Juizes de Paz;
·7. o Os Delegados de Policia;
8. o Os Subdelegados de Policia.
(L. 20 Set. 1871 art. 12)
§ ... Quando o réo fôr p.rezo em flagrant~ delito

por qualquer pessoa do povo, ou por qualquer ofi
cial de justiça, e fôr levado á prezença da autoridade,
esta, ouvindo o condutor, tratará immediatameute de
perguntas ao réo, e de inquirir as testimul1has, que
o acompanharem: do que se lavrará o seguinte

Auto de fiugrante delito.

Aos. .. dias do mez de... do anno de... , nesta.
côrte (cida.de, vila, elc.), em caza de rezidencia de
F. " (tal autoridade), compareceu F. .. (si rOr oficial de
justiça () declarará), dizendo que havia prendido a F ...
em acto de... (declarará aqui o delito que commete~ m~
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estava commetendo, e si ia fugindo perseguido pelo cla
mor publico, ele.), e por isso o conduzira á prezença
deste juizo, s~ndo acompanhado das pessoas, .que se
axam prezentes (si houver sido).

E incontinente interrogando o juiz algumas das
pessoas, que acompanharam o mesmo prezo, dice F...
que era verdade o que acabava de expôr o condutor;
o que foi tambem confirmado pelas outras testimunhas
F ... e F.... , etc.

Passando o juiz a interrogar o conduzido, pergun
tou-lhe qual seu nome, filiação, idade, estado, profissão,
nacionalidade, naturalidade, e si sabia ler e escrever:

Respondeu xamar-se F... . filho de F.. . . e F....
de. " annos dl'l ;~dade, solteiro (cazado ou vittvo) , al
faiate (ou negociante, p"oprietario, etc.) brazileiro (por
tuguez, (rancez, etc.), nascido em... (o lugar), e que
sabe ler e escrever (ou só assina?' o seu nome, ou não
sabe lér nem esc·rever).

Perguntou-lhe mais o juiz, si era verdade o que
acabavam de dizer as pessoas prezentes, (ou o condu
tor), e'o que tinha a alegar em sua defeza.

Respondeu, que... (aqui se escreverá a ?'esposta).
E por nada mais haver respondido, nem lhe ser

perguntado, mandou o juiz lavrar de tudo o prezente
auto, que v.ae rubricado pelo juiz e assinado pelo
mesmo, pelo condutor, prezo, e testimunhas já decla
radas, (ou 1Jo1' F... e F... a rOrJo, etc.) comigo F...
escrivão, que o escrevi.

F. .. Assinatura do juiz.
F.. , Dita do conduto?' (ou de alguem a rogo, por não

saber, ou não poder escl'ever).
F... Dita do prezo (ou de alguem a rogo, por não

saber ou não poder escrever).
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~.. 'IDita das testim'Unhas que acompanharam, ou de ~
F: ~: a1guem por eilas, etc.

F. " Dita do escrivão.
(Cad. do pr. crim. art. 132)
(O juiz deve tambem rubricar á margem).
§ ii. Si o prezo não quizer assinar o auto, ou

não indicar, nem consentir, que alguem por elle assine
a seu rogo, quando não saiba, ou não possa escrever,
o juiz., fará assinar por eile duas testimunhas, que
tenham assistido ao interrogatorio, declarando isso
mesmo no auto, o qual será alterado na parte res
petiva da fórma seguinte:

« Epol" nao querer o réo assinar, apezar de ~aber

escrever (ou por não querer indicaf',ou consentÍ1', que
P01' elle algucm assinasse, visto ~nc/'o saber escrever), vae
este assinado por duas testimunhas F... e F... que
assistiram ao interrogatorio, depois de lhe ser lido, etc.

(Cod. proc. crim. art. 99)
§ G. Quando a prizão, fÓr efetuada pela propria

autoridade, que tiver de fazer lavrar o auto de fla
grante delito, no principio do auto ,se farão as con
venientes modificações, na fórma seguinte:

« Aos. .. dias do mez de... de... nesta côrte
(cidade, vila, etc.) no lugar. .. ahi preze~ o Dr. Xefe
de Policia (Delegado de Policia, Subdelegado, Jui'G de
Paz, etc.) F . " (nom,e por- extenso) declarou, que aca
bava de ol'llenar I e efetuar a prizão de F ... por axar
se este em acto de ... (aqui se mencionará f) del·ito,· que
cvmmeteu, ou eslamt com,jnetendo, Ott se ia perseguido pelo
clamor ZJublico, etc.),. por isso o considerava prezo em
flagrante delito.

« E incontinente interrogando as testimunhas do

rr
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facto, declarou F ... que (aq'ui se expenderá o que twer
presenciado a testimunha sobre a prizão),. o que foi con
fifl!1ado pelas testimunhas F... e F ...

« 'Passando o juiz a interrogar o prezo, etc. (O
mais co mo no modelo SUp1'a).»

§ ,. Na falta ou impedimento do Escrivão do
juizo, a autoridade'- ali mesmo nomeará e juramentará
pessoa~ que lavre o auto de flagrante delito.

(L. 20 Set. 1871 art. 12 § 2)
§ S. Feito o auto de flagrante delito, será o réo

levado á prizão:
1. o Si o crime fôr inafiançavel;
2. o Si, sendo aliançavel, o réo não. prestar fiança

provizoria, ou de, nitiva.
(L. 20 Set. 187l arts. 13, 14)

ART. á.- INQUlfuçÃo SUMMARIA.

§ :1... !Feito o corpo de 'delito, descrição local,
e auto de flagrante delito, o juiz passará a fazer a
inquirição summaria das testimunhas, que saibam do
delito, e suas circunstancias, ou tenham razão de
sabeI-o.

(D. 22 Nov. 1871 arte 42)
§ ~. Esta inquirição constará de seguinte:

Auto de inq1,íír'íção summaria.

Aos... dias do mez de... de... nesta côrte
(cidacle, vila, etc.) no lugar onde se axava o Dr. Xefe
de Policia (D,elegado de Policia ou Subdelegado) F... ahi
compareceram as testimurihas, que foram summaria
mente inquiridas sobre. o crime. .. (declarar-se-á qual),

84



- 530-

que acabava de ser perpetrado, e por elle foi declarado
o seguinte:

Ai.' testimunha F... (nome por extenso) de...
annos de idade, solteiro (cazado ou viuvo), empregado
publico (ou outm profissão), morador em... natural
de. '. depois de jurada declarou, que... (Aqui se ex
porá o que a testimunha (leclara?' sebre U (;1'ime- e suas
oi1'cunstancias) .

E admitido o réo (si estiver prezente) a contestar a
testimunha disse, que (aqui se expenderá a contestação)~

A 2.' testimunha F etc.
A 3.' testimunha F•.. etc.
E de cornQ assim declararam as testimunhas,

mandou o juiz lavrar este auto, lqu ' vae por elle as
sinado com as testimunhas, réo, e comigo F." escri
vão, que o escrevi,

F...Âssinat'u'ta do juiz.

F."IF. .. Dita das testim'unhas.
F ..
F Dita do réo.
F Dita do escrit·ào.

Observações.

§ 3. Neste auto deporão as testimunhas, que apa
recerem, sem limItação de numero..

§ tI,. Si as testimunhas não poderem ser inquiri
das no mesmo dia, far-se-á novo auto das que forem
'inquiridas no dia seguinte.

AUT. 8.-PERGUNTAS AO OFENDIDO.

§ t. Sendo passiveI interrog-ar o ofendido, a au
toridade policial o fará vir á sua prezença e lhe fará

• r
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as convenientes pergunt.as acerca do crime,' e quaes
quer circunstancias convenientes acerca do mesmo
crime: do que se lavrará o seguinte:

Auto de perguntas ao ofendido F... (nome por erctenso).

AOS ••. dias do mez de... nesta cÔrte (cidade, vila,
etc.) em. .. (lugar), ahi, prezente o Dr. Xefe de 1'olicia
(Delegado de Policia ou Subdelegado ( F... (nome por ex_
tenso), compareceu o ofendido F... e pE;llo juiz lhe
foram feitas as perguntas do modo seguinte:

Perguntado qual o seu nome, filiação, idade,
estado profissão, nacionalidade, naturalidade e si sabe
lêr e escrever.

I
Respondeu xamar-se... etc.
Perguntado mais como se tinha passado o facto

exposto na petição inicial (por~aria" etc.).
Respondeu, que...
(E assim por diante).
E como nada mais foi perguntado, nem respOlL

dido, deu o juiz o acto por findo, mandado lavrar o
prezente auto~ que, depois de lido e' axado conforme,
assina com o ofendido, e comigo F. " escrivão, que o
escrevi.

F. .. Assinatum da autoridade.
F... Dita do ofendido.
F. " Dita do escrivão.
(D. 22 Nov. 1871 art. 42 § 4)

AUT. '.-EXAUES.

§ 1.. Quando, além do corpo de delito, fôr neces
sario proceder a quaesquer exames a autoridade en
carregada do inquerito os fará; e feitos estes exames,
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se lavrarão _ os competentes autos para constar no
mesmo inquerito.

Estes autos serão do teor seguinte:

Auto de exame.

Aos. .. dias do mez de... de.... nesta cÔrte
(oidade, vila, etc.), no lugar.... (onde o exame se
fiZ81') , prezentes o Dr. Xefe de Policia (Delegado de Po
licia ou Subdelegado) comigo escrivão abaixo assinado,
os peritos notificados F (o nome por inteiro, e si é
profissional), morador em e F.. , (o 'nome por intei-
ro, e si e lJrofissional) morador em. .. as testimunhas
F... morador em... , e F ... morae.or em ... o réo
F. .. assistido do seu advogado F. .. e o Promotor
publico (ou Adjunto do Pronwt()T publico, ou F... a
parte que~xoza ou denunciante neste processo, quando a
houver), ahi o juiz deferio aos peritos juramento aos
Santos Evangelhos (ou em suas mãos), de bem e fiel
mente dezempenharem a sua missão, declarando cqm
verdade o que descobrirem e encontrarem; e encan'e
gou-lhes, que procedessem a exame em... (aq1fi decla
ra-se o objeto que deve examinar-se), e que respondessem
aos quezitos que lhes fossem aprezentados.

Passando os peritos a fazer as investigações neces
sarias, responderam quanto aos quezitos do Promotor
publico (ou do Adjunto do Promotor publico, ou aUlO?~)

pela fórma seguinte:
Quanto ao 1.·, que .
Quanto ao 2.·, que .
(~ assim por d'iante até o ultimo) .
Hesponderam' em relação aos quezitos do [réo (si

os houver).

r
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Quanto ao 1.0, que ...
Quanto ao 2.°, que..•
(E assim por diante até o ultimo).
E desta fórma houve o juiz o exame por findo, e

mandou lavrar este auto, que assina com os peritos,
testimunhas, partes assistentes, e comigo F. " escrivão,
que o escrevi.

F... Assina.tum do juiz.

~: : : ~Dita. elos peritos.

F l Dita das testimunl,as.•
F ~

F \

j: ::~Dita eltD partes e seus aelvI)gados.
F... ~
F. .. Dita do escrivão.

Observação.

§ ~. Quer o Autor qner o Réo oferecerão por es
crito os quezitos sobre os pontos questionados; e esses
quezitos serão assinados pelas partes ou seús advoga
dos, bem como serão rubricados pelo juiz e se junta
rão em seguida ao auto de exame.

ABT. 8.-· RELATORIO.

. § :1.. Terminadas as diligencias do inquerito, serão
autoadas todas as peças uelle, e se farão concluzos
os autos á autoridade, que proferirá o seu despaxo,
no qual recapitulará o que fór averiguado, e ordenará,
que seja remetido ao Promotor publico, ou quem suas
vezes fizer, indicando ao mesmo tempo as testimu-
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nhas mais idoneas, que por ventura ainda não tenham
sido inqueridas.

§ ~. Si o inquerito fôr ex-oficio, o juiz dará o
seguinte:

Despaxo.

Vendo-se o prezente inquerito, procedido, ex
oficio, de1le mostra-se, que... (aqui se exporá tudo
quanto estiver averig~6ado em ?,p{erencia ás provas do in
.querito).

E porque no cazo em questão cabe o procedi
mento oficial, mando, que estes autos sejam remeti
dos ao Dr. Juiz de Direito (si (ôr en' comarca especial,
ou ao Dr. Juiz munic.zpal do termõ . .. si (ôr em comarca
geral, afim de que, transmitido ao Promotor publico,
ou a quem suas vezes fizer, se proceda nos termos de
direito.

São testimunhas dignas de inquirição F... mo
rador em.... F... morador em.... F... morador
em.. , etc., etc.

Rio... de... de...
F. .. (nome por extenso da autoridade) •

§ 3. Si o inquerito fôr a requerimento da parte
e o crime tiver ação publica será o

Despaxo.

Vendo-se o prezente inquerito procedido a re
querimento de F... (nome da parte suplicante), delle
mostra-se, que... (aqui se exporá tudo quanto estiver
averiguado em relação ás pl'Ovas do inque?'ito).

E porque no cazo cabe acuzação oficial, ex-
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traia-se cópia, que ficará no cartorio, e sejam os
autos originaes entregues á parte suplicante, afim de
que delles uze como ao seu direito convier. -

Pague a mesma parte suplicante as custas.
Rio... de... qe...
F. .. (nome po?' extenso da auioridade).
(D. 22 Nov. 1871 art. 42 § 8)

§ ... Si o inquerito fôr a requerimento de parte,
e o crime não tivpr ação publica, será o

Despaxo.

Vendo-se o prezente inquerito procedido, a re
-querimento de F... (nome da parte suplicante), delle,
mostra-se, que... (aq'ui se expen.derá tudo q'uanlo estive?'
averiguado em .relação ás provas do inquerito).

E porque no cazo em questão não cabe ação pu
blica, sejam os autos entregues á parte suplicante,
independentemente de traslado, afim de que delles uze
como ao seu direito convier.

Pague a mesma parte suplicante as custas.
Rio . . . -de... de.. .
F . . .. (nome por extenso da autoridade).
(D. 22 Nov. 1871 art. 42 § 8)

Obset'~ações .

§ õ. Todas as diligencias do inquerito se farão
dentro do prazo improrogavel de 5 dias.

§ G. O indiciado prezo assistirá a ellas, e poderá
impugnar o depoimento das testimunhas.

§ ,. O indiciado afiançado poderá requerer sua
admissão aos termos do inquerito, e contl3star as tes

timunhas.

•
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. (D. 22 Nov. 1871 arte 48 § 7)
§ S. Para a notificação e comparecimento das

testimunhas e mais diligencias do inquerito policial,
se observarão, no que fór aplicavel,. as dispozições,
que regulam a formação da culpa.

(D. 22 Nov. 1871 art. 42 § 9)
§ 9. Quando, perpetrado o crime, aparecer logo

a autoridade judiciaria competente para a formação
da culpa, não haverá inquerit(); e a autoridade po
licial se limitará a auxiliaI-a.

Este auxilio consiste:
1.. Em coligir em-oficio as provas e esclarecimen

tos, que possa obter, remetendo-as á sobredita au
toridade judiciaria;

2.· Em proceder, na esfera das suas atribuições,
ás diligencias, <pie lhe forem requizitadas pela mesma
autoridade judiciaria, ou requeridas pelo Promotor pu
blico cu quem suas' vezes fizer.

(D. 22 Nov. 1871 art. 40)

- Jl.RT. 9.-REMESSA no INQUERITO.

§ :I. Publicado o relatorio, os autos do inquerito
serão remetidos ao Juiz de Direito nas comarcas espe
ciaes, li ao Juiz municipal nas comarcas geraes.

§ ~. Esta remessa se fará, lavrando o escrivão
do inquerito o seguinte:

Termo de 1'emessa.

Aos ... dias do mez de... de . .. faço remessa
destes autos ao meritissirno Juiz de Direito (si houver

.mais de urna vara, o declara-rá) da comarca de. .. (ou
ao Juiz municipal do termo de ...).
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o escrivão F... (nome por extenso). '

§ 3. Entregues os autos ao Juiz de Direito, este
dará immediatamente o seguinte:

Despaxo.

Haja vista o Dr. Promotor publico para requerer a
bem da Justiça.

Rio de .. o de ...
F , (1''ttbrica do juiz).

. §!lo Si o Juiz de direito não poder orgamzar o
processo por atluencia de trabalho, ou por impedi
mento legitiJIlO, acrescentará no final do despaxo:
« perante o Jwiz Ii'ttbstituto. })

§ &. Si os autos" forem ao Juiz municipal,
este proferirá despaxo igual ao do paragrafo 3 supra,
afim de que o Promotor publico requeira perante e11e.

(D. 22 Nov, 1871 art. 44)
§ G. Então o escrivão, ~a quem houver sido dis

tribuido o inquerito (quando haja mais de um competente
no ju.izo) , publicará o despaxo do juiz, e dará vista
ao Promotor publico pelo seguinte :

Termo de vista"

Aos o o o dias do mez de. .. de o' •• me foram en
tregues estes autos com o despaxo supra, e os faço
com "yista ao Dr. Promotor publico F .. o

O escrivão F . .. (nome por extenso).

§ ;. Recebendo o Promotor publico o inquerito,
escreverá a sua petição de fJueixa ou .denuncia, ins
truida com à mesmo inquerito, e quaesquer docu
mentos, que por' ventura hajam xegaq.o ao seu poder
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e a aprezentará ao juiz processante, o qual despaxará
nos termos apontados no capitulo 1 artigos 3 e' 5.

Observaçüo .

$ S. Quando nas comarcas geraes a autoridade
fatora do inquerito fizer remessa delle ao Juiz mu
nicipal, dará immediatamente siencia ao Juiz de Di
reito da comarca, afim de que possa este observar as
dispozições do artigo 15 da Lei de 20 de Setembro
de 1871.

CAPITULO III.

Modelo dos aotos da for:rn.ação da oulpa.

"
. ./lRT. "I.-AUTOAÇÃ-O.

§ •. Apenas o escrivã.o receber denuncia, ou
petição de queIxa, ou portaria para procedimento ofi
cial, com ordem de autoação, a fará pelo modo
seguinte:

Su I11 mario

F... (queixozo ou
F.·..

1875
da culpa

Escrivão F...
denunciante (L) A.

R.

(sobrenome) .

Anno do Nascimento de Nosso Senhor Jezus Cristo
de. .. aos... dias do mez de... nesta cÔrte (cidade,

(I) Conforme fór queLxozo ou denunciante, declarará sempre esta
qualidade em seguida ao nome.. .

Si fór o Promotor pnblico, ou Adjanto desse dirá.: « A Justiça por
seu Promotor-A.

Si a autoridade proceder ex-oficio, se dirá.; « A Justiça (por proctl
dimento ex-oficio)-A.

rr
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vila, elc.)em o meu carlorio compareceu. F. .. e por
elle me foi entregue a petição (01L portaria) e docu
mentos (si os h01J,ver), que adiante vão juntos; do que
lavro este auto e dou fe. •

Eu F... escrivão, que o escrevi.
(Cod. pr. crim. arts. 140, 141)

§ ~. Si fôr o juiz quem mande pelo seu oficial,
ao nome do apreúmtante. acrescentará; «oficial deste
J'U~ZO. }}

§ 3. Si o proprio juiz ~fôr quem entregue, dirá:
« em o meu cartorio pelo juiz F... (nome por inteiro)
me foi enlregtLe a portaria e docwnentos, etc. }}

Obsen ações.

§ !I. Como a autoridade policial é obrigada a
fórmar o inquerito logo que um cgme se commete
ordinariamente serve de baze á formação da culpa
o mesmo inquerito.

§ õ. No cazo porém de não ter-se feito o in
querito, a portaria inicial para o procedimento oficial,
ou a queixa, ou a denuncia, veem acompanhadas de
documentos, que servirão de baze ao processo, cabendo
á autoridade judiciaria proceder aos actos da instrução
do processo:

§ 6. Estes actos consistem no seguinte:
1. o Corpo de. delito;
2.0 Perguntas ao ofendido;
3. o Inquirição de testimunhas;
<i. o Exames ou vistorias;
5. o Obtenção e junção de documentos;
6. o Interrogatorio do réo;
7. o Defeza escrita deste;
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8. O Audiencia do Promotor publico;
9.' Diligencias porterióres á audiencia.

ART. 6.-JURAi\1E TO.

§ :I. Em seguida á autoação, sendo passiveI, ou
o mais breve passiveI, irá o escrivão á prezença do
juiz, si já ahi não estiver, com o queixozo ou denun
ciante,e lavrará o seguinte:

Termo de ,juramento.

Aos. .. dia~ do mez de... de... nesta cÔrte
(cidade, v'ila, etc.) em caza das audierfvias (ou rezidencia)
de F... Juiz de Direito (o'u J'I-!,z:z municipal ou Juiz
substituto), onde eu' escrivão de seu cargo foi vindo pre
zellte F... (o quei~ozo, denunciante, ou seu legitimo, procu
rador que para isso tenha /·icença elo ,juiz), o juiz lhe deferio
o juramento aos Santos Evangelhos em um livro delle~,

em que pÔz a sua mão direita (O'l-~ em suas mãos); e
pqr el1e foi declarado, que jurava em sua alma (ou
na de seu constituinte) ser verdadeira a queixa (Ot~ de
nuncia), e que el1a é dada sem dólo, nem malicia, s6 a
bem da justiça. E de como assim o dice e jurou, lavro
este termo, que vae assinado pelo juiz com o jura
mentado (ou éom F... por não saber, ou não poder
o ,juramentado escrever), e comigo.F... escrivão, que o
escrevi.

F. .. Rubn"ca do ,juiz.
F. ... Assinatura por inleÍ1'o do queixozo, ou denulJ,

ciante, ou seu procurado?', ou de q't~eln por elle aSStnar.
F. .'. Dita do escrivão.
(Cod. pr. crim. art. 78)

r
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§ ~. Este termo é indispensílvel para o prosegUl
mento da queixa ou denuncia, para evitar nulidãde
do processo; devendo por isso haver todo o cuidado
em não omiLil-o.

~.RT. a.-cORPO DE DELITO.

§ .I. Quando não houver inquerito policial, por
que a autoridade judiciaria se anticipou a investigar
do facto criminozo, o juiz formador da culpa terá de
proceder a corpo' de delito, discriçãó lúcal, exames,
e aprehensão de documentos e instrumentos do crime.

. NesCe cazo servirão os modelos do capitulo 2,
artigos 2, 3, 4, rg.

§ ~. Além das autoridades, que por ocazião do
inquel'ito procedem a corpo de delíto, tambem o
podem fazer:

1.o O Juiz de Direito;
2. o O Juiz muni(~ipaI;

3. 0 O Juiz de Paz.
§ a. Quando estas autoridades fizerem o corpo

de delito a requerimp,nto de parte, e em cazo em que
não haja lugar a denuncia, ou procedimento oficial,
ou acazação publica, depois de lavrado o competente
auto, o escrivão fará os autos concluzos ao juiz, afim
de julgaI-o procedente ou improcedente.

§ -ii. Si fÓr procedente porá o juiz o seguinte:

Despaxo.

Julgo procedente o corpo de delito procedido em...
(pessoa ou couza); entreguem-se os autos á parte su
plicante, independentemente de traslado, visto não caber
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a denuncia no cazo em questão; e pague a mesma
parte suplicante as custas.

Rio ... de ... de ...
F . . . (Nome por inteiro elo juiz).

§ õ. Si o corpo de delito fór ainda a requeri
mento de parte, mas em- cazo em que tenha lugar a
denuncia ou aCllzação publica, porá o juiz o seguinte:

Despaxo.

Julgo procedente o corpo de delito a fIs. pro
cedido em. .. (pessoâ ou couZ'a) j entreguem-se os autos
á parte suplicante, ficando porém traslado no cartorio,
visto caber a denuncia no cazo em fluestão j e· pague
a mesma parte suplicante as custas.

Rio de ... de...
F (Nome por extenso 40 juiz).
(Cod. pr. crim. art. 139)

§ 8. Si porém fÓr improcedente, dirá o seguinte
por seu

Despaxo.

Julgo improcedente o prezente corpo de delito j e
pague a parte suplicante as custas.

Rio ... de ... de ...
F. .. (;Yame p01' inteiro do juiz).

Observações.

~ "I. Do despaxo de improcedencia do corpo de
delito cabe recurso, nos proprios au tos =

1.0 Para a Relação, si fór proferido pelo Juiz de

Direito;

r
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2. 0 Para o Juiz de Direito,. si fôr proferido pelo
Juiz de Paz, ou pelo Juiz municipal.

(Reg. 31 Jan. 1842 arts. 438 § 2, 44.0)
§ S. Quando fôr o Juiz de Paz, que fizer o corpo

de delito, sem ser a requerimento de parte, deverá
remeteI-o, apenas o conclua, ao Promotor publico, ou
ao Adj unto do Promotor pu blico, dando disto parte ao
Juiz de Direito nas comarcas especiaes, e ao Juiz mu
nicipal nas comarcas geraes.

(Reg 31 Jan. 1842 art. 261; L. 20 Set. 1871,
art. 15 § 4)

§ 9. Ao auto de corpo de delito, que fizerem as
autoridades judiciarias, e os Juizes de paz, se juntarão,
antes da remessaoao Promotor publico, ou ao Adjunto
do Promotor publico, (si por ventura tiverem sido feitos) :

1.· O auto de descrição local, aprehensáo de do-
cumentos, e instrumentos do crime;

2.· O auto de flagrante delito;
3. o O auto de perguntas ao ofendidu;
4. o Quaesquer autos de exame ou vistoria;
5.· Qualquer documento, que sobrevenha ao auto

de aprehensão, e possa esclarecer o facto e .suas cir
cunstancias.

AR'I'.•.- PERGUNTAS AO OFENDIDO.

§ :lo Si o juiz formador da culpa entender, que
deve fazer perguntas ao ofendido, q ueixozo, ou denun
ciante, para esclarecimento da verdade, antes da in
quirição das testimunhas, o fará, lavrando o seguinte:

Auto de pel'gu1~tas ao ofendido.

Aos. . .. dias do mez de.... de.... nesta côrte
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(cidade, vila, etc.) em cazas de audiencias (ou de Tezi
dencia) de F .... Juiz de Direito da comarca (ou Juiz
municipal deste termo), ahi prezente F.... ofendido
(queixozo ou denunciante), comigo escrivão abaixo no
meado, pelo dito juiz foram feitas ao mesmo ofendido
(queixozo ou denunciante) as seguintes pergunlas:

Pergunlado qual o seu nome, idade, estado, filia
ção, naturalidade, nacionalidade, profissão, e rezidencia:

. Respondeu xamar-se .....
Perguntado como se tinha passado o facto exposto

na petição inicial (portaria, etc.)
Respondeu .... etc.
(E assim por diante).
E como nada mais foi pergu'nlado nem rtlspondido,

deu o juiz por finjo esle aulo, qne, depois ue lido
e axado conforme, assina com o ofendido (o·u por F ....
por o ofendido não saber, O~t não poder escrever) e co
migo escrivãO, que o escrevi,

F Assinatura do juiz,
F Dita do ofendúlo, denu1tciante, etc., ou a da

pessoa que por eUe assina?'.
F ... ' Dita do escrivão.

§ ~ O juiz deve rubricar á margem deste auto.
(Cod. pr. crim. art. 80)

ART. Ó.-lNQUlRlÇÃO ng TESTI~1UNHAS.

§ :1. Lavrado e assinado o termo de juramento, si
houver queixa ou d~nuncia, ou immediatameJ;lte depois
da auloação, si o procedimento fór ex-oficio ou agitado
pelo Promotor publico, ou Adjunto deste, o escrivão
fará os auto.; concluzos da seguinte fórma:
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Termo de concluzão.

Aos. .. dias do mez de... de ... faço estes autos
conc1uzos ao Dr. Juiz de Direito desta co'marca (ou
Juiz m,unicipal deste termo) F ....

O escrivão F ....

§ ~. Indo os autos ao JUIZ, este proferirá o se
guinte:

Despaxo.

Proceda-se á inquirição das testimunhas indicadas
na queixa (ou na denuncia, ou no inquerito) , intimadas
ellas para virem depôr na fórma da lei; e marco o

dia. .. ás tO horà's da manhã na sala das audiencias
deste juizo, notifidando o A. (1) e R. (2) para assis
tirem ao processo)

Rio... de... de...
F. " (Rubrica do juiz).
(C d . t 39 "',9, 11 1, 11 ~)o . pr. cnfi. ar s., ,(j,,(j,_

IYotificação de testimunhas e 1'130.

§ a. Concluidos os actos anteriores, que possam
ter lugar, e demais diligencias necessarias, se proce
derá á inquirição de testimunhas no dia e hora
marcada. E p~ra o seu comparecimento, assilll como
para o do .réo, que está solto, se .expedira o seguinte:

(1) Quando se proceder ex-oflóo se dirá: notificados o Promotor
publico (Ot~ o Ailjwnto do P,'omoto,' publico) e o reo, etc.

Qnando se proceder em cazo de dennncia havendo parte acnzadora
se dirá: notificados o A., Promoto,' publico (ou o Adjunto do P,'omo-
tOl' publico) e o Teo, etc. .

(2) A notificação do réo tem lugar, q~ando elie está prezo, afiançado
ou J'ezide no disl.rito, de modo que possa comparecer.

(Cod, pr. crim. art. 142)
35
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Mandado pam notificação de testirnunhas e reo.

F. .. (tal autoridade). .
~Iando a qualquer oficial.de justiça deste JUl~o,

a quem este fór aprezentado, indo por mim asssinado,
que dirija-se a... (o ltt[Jal' onde rezide o reo no distrito,
ou pu,der seI' encontmdo nelle), e ahi intime a F... para
no dia. " do mez... a... hora, comparecer neste juizo
afim de assistir á inquirição de testimunhas, e ver-se
processar pelo crime de... de que é acuzado; e bem
assim intime tambem a F... e F... (todas as testi
n'IIUnhas e informantes), para virem depôr no dia e hora
acima dezignados; com pena, ao acuzado, de revelia,
e ás testimunhas de dezobediencia, além das mais
em que por lei pussam incorrer. O que cumpra. Eu
F.. ' escrivão que o escrevi.

F. .. (R ubr ica da atttm'ülade).
(Cod. pr. crim. art 82)

Comparecimento debaixo de vamo

§!I. Si as testimunhas não comparecerem ou
mesmo o réo, e é possiveI, que venham, expedir-se-á
o seguinte:

Aiandac19 pJ,j'J, virem debaixo de vam as testinwnhas
e o 1'éo,

F... (tal autoridade).
Mando a q'ualquer oficial de justiça deste juizo,

a quem este fÔl' aprezentado, indo por mim assinado,
que vá, .. (o lugar da rõzidencia do R., Ott onde no
distrito possa seI', encontrado, ou das testimu,nhas, si contra

r r
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estas (ôr o mandado,) e sendo ahi, intime o réo (ati as
testimunhas) F.. , para que incontinente o acompanhe e
venha a minha prezença, já que o não fez apezar, de
intimado (ou notificado) anteriormente, afim de assistir á
inquirição de testimunhas e ver-se processar pelo
crime. " de que é acuzado, (ou afim de deporem no
processo instau1'ado contm F... si (orem testi1nunhas),. e
cazo o não faça, o mesmo oficial o traga debaixo
de vara, na fórma da lei. O que cumpra.

Eu F... escrivão que o escrevi.
F... (Rubrica do juiz).
(Cod. pr. crim. arts. 95, 142)

Condução do 1'éo prezo á prezença do juiz.

§ ~. Si o réo está prezo, então o juiz o mandará
. conduzir á sua prezença, expedindo a seguinte ordem,
mandado, ou

Porta1'ia para ser conduzido á prezença do jttiz o 1'éo
prezo.

O carcereiro da cadeia de... en~regue ao ofi
cial de justiça, que este lhe aprezentar, indo por mim
assinado, o prezo F... que ahi se _axa á ordem e
dispoziçãO deste juizo, afim de assistir á inquirição de
testimunhas e ver-se processar pelo crime de... de
que é acuzado. O que cumpra. _

Eu F... escrivão que o escrevi.
F... (Rubrica do juiz).

Si o réo está auzente, ou SI se oculta, ou si não
rezide no distrito, etc., o juiz deve proseguir li sua
revelia.

(Cod. pr. enm. art. 142)
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Cm'tidão da notificação do ?'éo e testimunhas.

§ 6. Feita a intimação ou notificaçãO, o oficial
de justiça lavrará no verso do mandado a seguinte:

Cert'idão de notificação.

Certifico, que em virtude no mandado retro, fui
ao lugar (.u luga'res nelle dezignados) , e ahi intim~i o
réo F... e testimunhas F... e F... etc., em suas
proprias pessoas, por todo o conteúdo do mesmo
mandado, que lhes foi lido; do que ficaram bem
sientes. O referido é verdade, do que dou fé.

Rio. .. de... de... ~

F. .. ( ome por intei?'u).
Oficial de justiça do juizo de...

§ ,. Si não fizer a intimação a todos ou a alguns,
portará por fé isso mesmo, declarando a razão por
que não o fez.

§ S. Quando o mandado fór de conduzir debaixo
de vara, e o oficial de justiç,a trouxer assim o notifi
cado, acressentará logo em seguida á fraze - ficaram
bem sientes, - o seguinte:

« E como não obedecesse incontinente, trouxe
debaixo de vara á prezença do j uir, na fórma do
m.e mo mandado. O referido, etc. })

Observações sobre a condução do do pl'ezo.

§ 9. Quando tiver lugar a condução por portaria
_ao carcereiro, o oficial de justiça, logo que receba o

prezo, passará no verso della o seguinte:
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.. Recibo.

Foi-me entregue o prezo constante da portaria
retroo

Rio... de... de...
F, .. (Nome por inteiro).
Oficial de justiça do juizo de...

§ :1.0. O carceréiro fica com a portaria em seu
poder atá lhe voltar o prezo, e só então a restituirá.

Os mandados e portarias com as certidões, etc.,
se juntarão aos autos.

Qual-ificação do reo.
3

§ :1.•• Logo que o réo compareça, o juiz procederá
immediatamente ao respectivo-

Auto de qual-ificação .

Aos... dias do mez de... de... nesta côrLe (ou ci
dade, vila, fl'eguezia, ctc., de...) em caza das audien
cias do juizo... (ou de ,'czidencia eJ"J juizF. . ,), ahi, pre
zente o juiz F... (ou o mesmo juiz) comigo escrivão
de seu cargo, compareceu F. " réo neste processo; e
o juiz lhe fez as perguntas seguintes:

Qual seu nome?
Respondeu xamar-se F...
De quem era filho?
Respondeu ser filho de F...
Que idade tinha ?
Respondeu ter... annos.
Seu estado?
Respondeu ser solteiro (cazado o·u vi-uvo).

,
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Sua profissão ou modo de vida?
Respondeu ser negociante (o'u empregado lJUblico,

€te.) .
Sua nacionalidade?
Respondeu ser brazileiro (lJOrtuguez, etc.).
Qual o lugar de seu nascimento?
Respondeu Eer nascido em...
Si sabia ler e escrever?
Respondeu que sabia (ou não sabia).
E terminada assim a qualificação do réo, mandou

o juiz lavrar o prezenle auto, que, depois de lido e
axado conforme, assina com o mesmo réo (ou com al
guent a seu rogo, por não saber escrever, ou' nã,) poeter) ,
e comigo F.. , escrivão, que o escrefi.

};'. .' Assinatum do juiz. .
F. .. Dita do réo (O"'L de alguem por elie, por não

poder, ou não saber escrever).
F... Dita do escrivão.
(Reg. 31 Jan. 1842 art. 171)

§ ..~. Si o réo fór menor de 21 annos, ou fór
escravo, ou fóI' pessoa mizeravel, nomear-Ihe-á o juiz
um curador, que o defenda, e com elle assista aos
termos da formação da culpa; o qual prestará o se
guinte:

JU?'amenlo ao curador.

Aos... dias do mez de. " de ... prezente F... (a
lJessoa nomeada' curadora, ou que teuha ele sel-o), o juiz
lhe deferio o juramento aos Santos Evangelhos em um
livro delles, em que paz a sua mão direita, (ou em
suas mãos), e o encarregou, que servisse de curador ao
l'éo F.. , por ser menor de 21 annooS (ou escraaoJ ou

r
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pessoa mizemve/) , e que bem e fielmente o defendesse,
requerendo o que fosse a bem de sua justiça; o qué
pelo mesmo F... foi dito e jurado, que cumpriria do
melhor modo que lhe fosse passiveI, e sem dólo nem.
malicia. E de como assim o dica e jurou, lavro o pre
zente termo, que assina o juiz, com o curador, e co-
migo F escrivão, que o escrevi.

F Rubrica do juiz.
F. .. A.ssinat'l.wa por. inteiro do curador.
F... Dita do escrivão.

Inquirição.

§ :13. Segu~-se-á a inquirição das testimunhas,
á qual deve preceder o seguinte

Termo de assentada.

Aos. .. dias do mez de... de... nesta cÔrte (ou ci
dade, vila, etc., de .. .), em a caza das audiencias do
juizo. " (ou em CCLza de 'rezidencia do juiz F. ..), onde eu
escrivão de seu cargo fui vindo, ahi prezentes o A. e
R. (1) pelo juiz foram inquiridas as testimunhas deste
sumario, como auiante se vê; do que, para constar,
faço esle termo.

O escrivão F.. .

1.' Testimunha.

F. " de... annos de. idade, empregado publico (ou

(1) Si comparece o A., e não o R., dir-se-á-prezente o A., e ti
revelia do R. por rlão compa,-ecer. .

Si o A. é a justiça dir-se-á:- prezente o Promoto,- publtco, (ou Ad
junto do Promotor publico) comparecendo elle.

Si ex-oficio, não se falia em A., dir-se·á sómente; -p"e:ente o 1'éo,
lou li "evelia do ,·éo). ~
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outra profissão) solteiro, (cazado ou viuvo), morador em...
natural de... e aos costumes dice nada. (ou dice ser
parente, amigo, ou inimigo, dependente do A. ou R. ou
de ambos, etc.), testimunha jurada aos Santos Evangelhos.
em um livro delles, em que poz sua mão direita e
prometeu dizer a verdade do que soubesse, e lhe fosse
perguntado.

E sendo inquirida sobre os factos constantes da
petição, (ordem, parte, oficio, etc.), de fIs ...

Respondeu que ...
Perguntado mais sobre ...
Respondeu, que ...
(E assim por diante).
E por nada mais saber, nem íser perguntado,

deu-se por findo este depoimento; o qual, depois de
lido e axado conforme, o juiz assina com a testi
munha) (O'l.~ com F . .. visto a testimunha não saber ou
não pode'r assinar), e comigo F ... escrivão, que o es~

crevi.
F . .. Rubrica do juiz.
F . . . Nome por inteiro da testimunha (ou de quem

por ella a rogo assinar) .
F . . . Dito do auto'r.
F ... Dito do roo.
F . .. Dito do escri·vão.

Observações sobre as testimunhas, seu numero, e contra·
ditas,

§ :1... Assim se procederá com as ou tras testimu
nhas, debaixo da mesma assentada, si forem inqui
ridas no mesmo dia.

Si a inquirição tiver de continuar em outro dia.

r
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faz-se nova asseutada, e se proseguirá como fica fOl'
formulado.

§ :Ui. Si a testimunha fÓr de seita religioza, que
prohiba o juramento, este não lhe será deferido; e
isto mesmo se fará constar no lugar respetivo.

Assim como, si outra fôr a f6rma do juramento da
sua seita, segundo ella lhe será deferido.

Si ella é meramente informante, tambem não lhe
será deferido juramento.

§ :1.8. A contradita póde ser oposta, ou antes de
ser indeferido o juramento á testimullha (porque, si
fôr incontinente provada, e de modo a tornal-a apenas
informante, não lhe será deferido o juramento), ou
depois de conclu~ o o inquerito dena, quando caiba ao
réo contestar a testimunha; e se redigirá como se segue:

. « Pelo réo foi dito, que a testimunha é .menor
de 14 annos, (ou escravo, etc.), o que mostra COCIl o
documento. que oferece, e requer se junte aos autos
(quando houver documento), e por isso apenas deve ser
reputada informante, etc. Pela testimunha foi respon·
dido, que é verdade (ou não é exacto). Em conse
quencia, o jui.z mandou que se proseguisse, mas não
deferio o juramento á testimunha (ou deferio, etc. ) »

:1.,. O réo não poderá Interromper a testimunha;
apenas a contestará depois que tiver deposto, como
se segue:

« Pelo réo foi contestada a testimunha, dizendo
que era inexato e menos verdadeiro o seu depoimento
por. .. etc., (e o mais que d·issef em relação) como ha
de mostrar em tempo· competente. Pela testimunha
foi dito, que sustenta o seu depoimento por ser ver
dadeiro (ou a altefação que fizer, si a fizer). »

.'
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Si não fôr contestada, dir-se-á:

« Pelo réo foi dito, que não contestava a teste
munha. »

§ :IS. Sobre o numero de testimunhas a inquirir
e outras dispozições, observar-se-á o que está dezigna
do na lei.

(Cod. pr. crim. arts. 86, 87, 89, 142; L. 3 Dez.
1841 art5. 47, 48; Reg. 31 Jan. 1842 arts. 264, 268)

Notificação ás testimunhas pam comlrlunicareln a mudança
de sua 'rezidencia.

~ :lO. Logo que cada testlmunha acabe de depÔr, o
escrivão lhe fará a intimação ordena&à na lei; do que
lavrará a seguinte:

Certidão.

Certifico, que intimei a testimunba supra decla
rada, para que, cazo tenha de mudar-se de sua atuaI
rezidencia dentro .10 prazo de um anno a contar desta
data, o comlllunique a este juizo, debaixo das penas
da lei, do que ficou bem siente, e dou fé Rio ...
de.,. de ...

O escrivão F ... (Nolne por inteiro). ,
(L. 3 Dez. 1841 arts. 51, 53 j Reg. 31 Jan. 1842

arts. 2940, 295).

ObserVltçãl) sobre a 1'epe1'gunta de testimunhas.

§ ~O. Quando fôr deferido ao réo,. que se reper
gunte em sua prezença testimunha inquirida em sua
auzencia, se observará o mesmo formulario, fazen,do-se
termo de. assentada, onde se fará a alteração seguinte:
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« :., prezente o réo F ... pelo juiz foi repergun
tada a testimun1a F. " (ou foram Teperguntadas a·s tes·
timunhas) deste summario, etc ... »

(Cod, pr. crim, art. 97)

Confrontação de testilnunhas.

§ 2., Quando houver divergencia entre duas ou
mais testimun1as, ou contradição, o juiz, si lhe fór
requerido, ou julgar necessario, as reperguntará em
face' uma da ouh~a; e disto se lavrará o seguinte:

Termo de confrontação.

Aos, " dias do mez de... de... nesta côrte
(cidade, vila, ele., de ... ), em as cazas de audiencias ~o

juizo .. , (ou nas cazas de TezidencLa do juiz F ...) a1i,
prezentes as testimun1as já inquiridas neste summario,
F ... e F .. " assim cómo o A. e R. (si o estiverem),
comigo escrivão deste juizo, pelo juiz foi ordenado ás
mesmas testimunl1as, que, visto a divergencia e con
tradição, ·que existe entre os seus depoimentos, os ex
plicasssem debaixo do juramento já preslado. E depois
de lidos perante ellas os depoimentos referidos; pela
testimunha F . .. foi dito .. , etc.; e pela testimunha
F . .. tambem foi dito que,., etc.
. E como nada mais declararam, mandou o juiz
lavrar este termo, que, depois de lido e axado con
forme, assina com as testimunhas (Ott com. F . " . vislo
não sabe'tmn Ott ncio lJodeJ'em escrever), com as parte
(si" houver), e comigo escrivão, que o escrevi.

F .. " Rubrica do Juiz.
F .. , .} Assinatum d~s ~estimu.nhas, (ou de quem por
F . ,", .1 eUas assmm).
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.: ~ :::t Dilas das partes, si estiverem, prezentes.

F. . . . Dita do escrivão.
(Cad. pr. crim. art. 96)

Inte1'rogátorio do réo.

§ ~~. Finda a inquirição de testimllnhas, tem
lugar o interrogatorio do réo, si elle está prezo, ou
póde comparecer; do qual se lavrará o auto seguinte:

Interrogatorio ao réo F• .•.

Aos '.. dias do mez de. . . de .. ~ em as cazas de
audiencias do juizo. . .. (ou de rezidencia do juiz F ... )
ahi, prezente o réo F .... livre de ferros e sem cons
trangimento algum, pelo mesmo juiz lhe foi feito o in
terrogatorio do modo que segue:

. Perguntado qual o seu nome?
Respondeu xamar-se ...
Donde é natural?
Respondeu ser natural de ...
Onde r~zide ou mora?
Respondeu, que ...
Da quanto tempo ahi rezide?
Respondeu, que ba ...
Qual a sua 'profi~são e meios de vida?
Respondeu, que ...
Onde estava ao tempo em que se diz aconteceu o

crime?
Respondeu, Efue estava em ....
Conhece as pessoas que juraram neste processo?

Ha quanto tempo?
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Respondeu, que ...
Tem algum motivo particular a que atribua a

queixa (uu denunci~)?

Respondeu, que ...
Tem factos a alegar ou provas, que o justifiquem

ou mostrem sua innocencia ?
Respondeu, que ...
E como nada mais re':lpondeu, nem lhe foi per

guntado, mandou o juiz lavrar o prezente auto, que
depois de lido e axado conforme, o mesmo juiz assina
com o réo (ou algttent a seu rogo, étC.) e comigo escri
váo, que o escrevi.

F Assinatura por il1tei1'o do jui:t.
F Dita 80 do, (ou de algnem por e/le).
F Dita elo escrivão.
(Cod. pr. crim. arts. 88, 99, 14.2)
-(O juiz tambem rubrica á margem).

Observações ao inte1'rogalO1'io.

§ 23. Si o réo oferecer defeza escrita e documen
tos, ou s6 documentos em prova da defeza, e reque
rer, que se juntem aos autos, o juiz o mandará fazer;
do que se fará menção no auto referido, dizendo em
seguida á ultima resposta:

«( Respondeu, que oferecia por escrito a sua defeza
(com, ot~ sem documentos, ou que em pruva o{C'receria os
documentos), que aprezentava, e requeria que se jun
tasse (ou juntassem) aos autos; ó que foi deferido pelo
JUIZ. })

(D. 22 ~ov. 1871 arL 53; Av.. 17 Dez. 1850; Av.
16 FeL 1854)

§ ~•• Si o Réo requer prazo para juntar docu-
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mentos e justificações processadas em outro juizo, ser
.lhe-á concedido o prazo improrogavel de 3 dias para
isso; e então no auto do interrogatorio, depoifl da res
posta final, dir-se-á:

« Respondeu, que tinha de aprezentar sua defeza
escrita e documentada (Ott documentos em seu favor);
para o que pedia o prazo de trez dias (ou menos); o
que foi deferido pelo juiz, etc. »

§ 25. Si o réo não quizer assinar o interrogato
rio, ou não indicar, nem consentir, que alguem por
el1e assine a seu rogo, quando não saiba, ou não
possa escrever, isto mesmo se fará constar naquelle
auto, alterando-se na parte respectiva, e dizendo-se:

« E por não querer o réo assinar, apezar de saber
escrever, (ou por não qUe1'er indicar, ou consenti?' que
por elle a.ssmasse alguem, visto não saber escl'eve1~, vae este
termo assinado por duas testimunhas F ... e F .. , que
assistiram ao interrogatorio, depois de lhes ser lido, ele. »

(Cod. pr. crim. art. 99)

§ 28. Si houver mais de um réo no mesmo pro
cessso, a cada um será feito o interrogatorio, de que
se lavrará o respetivo auto, segundo a formula e re
gras estabelecidas.

§ 27. Si o juiz entender necessario ou conve
niente, para averiguação dos factos e maior esclareci
mento da verdade, fazer novas perguntas ao acuzado,
o poderá fazer em qualquer acto do processo, até antes
de julgar; e disso se lavrará o competente auto.

(Cod. pr. crim. arts. 14.2, 14.4)

A.IlT. 8.-AuDIENCIA no PROMOTOR PUBLICO.

§ :1.. Concluida a inquirição de testimunhas, in-
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terrogatorio do réo (quando tenha lugar), e demais di
ligencias, serão os autos concluzos ao juiz.

§ ~. Si fór ca~o em que deva ser ouvido o Pro
motor publico, antes de pronunciar a sentença, dará o
juiz o segtfinte:

Dexpaxo.

Vista ao Promotor publico.
Rio ... de ... de •..
F.. .. (Rubrica do juiz) .

..\.BT. '.- DILIGENCIAS.

§ :1.. Com oÍlcio ou resposta do Promotor publico,
seja qual fôr, serão os autos de novo conduzos ao
juiz.

§ ~. Si fór requerida alguma diligencia, e o juiz
entender, que é necessaria ou conveniente, para es
clarecimento da verd~de, ou mesmo si o entender, sem
que seja requerida, mandará proceder a ella antes de
julgar.

§ 3. Si o Promotor publico houver requerido,
dará este

Despaxo.

Deferindo o requerimento da Promotoria publica,
a F... mando, que se proceda a ... (aqui mencionará
qual seja a diligencia); para o que. " (aqni ol'clenal'á
o que necessario (di' parCo a 1'calização da diligencia).

Rio... de... de... .
}'. " (Rubrica do juiz).
(Cod. pr. crim. art. 144)
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§.. Si a diligencia fôr decretàda ex-oficio, dará
O seguinte:

Despaxo.

Convindo para esclarecimento da verdade, que se
proceda á... (aqui declarará qual a diligencia) ordeno,
que a ena se proceda, e que... (determinará o que
convier para a ?'ea.lização da diligencia).

Rio... de... de.,.
F.. , (r'ubrica do juiz).
(Cod. pr, crim. art. 144; Reg. 31 Jan. 1842 art.

200 § 2)

§ ã. As diligencias, conforme as circunstancias do
cazo, pódem constar de:

1.. Buscas;
2.· Vistorias;
3: Nova inquirições;
4.- Informações de qualquer genero;
5.· Requizição de documentos á autoridade com

petente;
6.· Prizões do réo, ou de cumplices.
§ G. Efetuadas as diligencias ordenadas, o juiz

.mandará dar nova vista ao Promotor publico, o qual
com a brevidade possivel, examinará a materia 'e
prova dos autos, e dará a sua promoção, opinando
para que seja o réo pronunciado, ou não, ou para
que o processo tenha qualquer exito legal r conforme
ao direito.

(Reg. 31 Jan.- 1842 art. 22; Av. 15 de Fevereiro
1855)

§ ,. Oferecida a promoção, serão os autos imme
diatamente entr gues ao escrivão p~ra fazeI-os conclu
zos ao juiz.
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§ s. Si o processo tiver sido organizado nas
comarcas geraes pelo Juiz substituto, o juiz proces
sante mandará, que os autos subam em concluzão
ao Juiz de Direito para decidir, proferindo o se
guinte :

Despaxo.

Sejam estes autos concluzos ao Dr. Juiz de Direito
da comarca (ou da . •• vara, SL houver mais de 1.una).

Rio... de... de...
F. " (Rubrica do juiz).

§ 9. Si o processo porém tiver sido organizado
nos termos das comarcas geraes pelo Juiz municipal,
ou nas comarcas especiaes pelo Juiz de Direito, o es
crivão fará, logo depois da promoção do Promotor pu
blico, os autos concluzos a esses juizes.

§ 10. Proferidos os despaxos, o escrivão lavrará
o respetivo termo de data, e depois fará o de con
cluzão.

CAPITULO IV.

Pronunoia e reourso .

.lRT. :1..- PRO mNCIA.

§ J.. Terminados os autos da instrução do processo,
dada a promoção publica, e conduzos os autos ao juiz,
que tem de decidir do mesmo processo, tratará o
mesmo juiz, com a maior brevidade, de decretar a
pronuncia, ou não pronuncia, como fór de direito.

No cazo de pronuncia especificará o artigo de lei~

em que incorrer o réo.
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(Cad. pr. crim. art. 144; Reg. 31 Jan. 1842 art. 285)
§ 2. E' competente para decidir do processo da

formação da culpa: .
1.o Os Juizes municipaes nos termos das comarcas

geraes;
2.o Os Juizes de Direito nas comarcas especiaes.
3. 0 Os Xefes de Policia.
(L. 20 Set. 187'1 arts. 4, 9)
§ 3. Si o juiz entender, que pelas provas tem

lugar a acnzação, dirá por seu despaxo:

1.o - Pronunciando.

Vistos estes autos, em que são Inrtes como autor
F .. , (1) e como réo Ji'... (2) mostra-se em face do
corpo de delito (si o houver), dos dbcumentos a fIs. e fIs.
(si houver documentos), testimunhas, a fIs. e fls. e con
fissão do réo a fIs. (si houve?'), que..... (aqui se ex-

·porão os (actos e circunstancias comprobatorias do crime).
Portanto pronuncio o réo F... (3) como incurso

no artigo... do Codigo criminal (ou de qualquer outra
lei penal), e o sujeito á prizão (quando esta tem lugar),
e livramento na fórma ordinaria.

(1) Si fór em procedimento oficial, ou por denuncia do Promotor pu-
blico, dirá:

« Gomo Autora a Justiça, etc. »
Si forem dous ou mais os autores, dirá:
« Como autores' F .. , F... F •.. , etc. »

(2) Si forem dous ou mais réos, dirá:
« Oomo réos F ... F ... F .•. , etc. »

(3) Si tiver de pronunciar a mais de um réo, dirá:
« Pronuncio os réos F... F... F ... , etc. »
Havendo l'éos autores, e réos cllmplices, acrescentará:
« Sendo como autor F (Ot~ autol'es F ... F ... etc.), e como cum-

plice F ... (ou cumplices F ]J' ••• , etc.) »
Si: por ventur~ dentre os réos processados, algum ou alguns forem

considerados sem cull?!l. provada para a acuzação, acrescentará:
« Emquanto ao reo F... (ou "éos F... F ... etc.), julgo improcedente

o processo por falta de prova de sua culpabilidade, etc., etc. »
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o escrivão passe mandado de prizão contra o réo (1),
lance o seu nome no rol dos culpados, e pague o
réo as custas, em que o condemno. (2)

Rio .... de .... de ....
F . . .. (Nome p01' inteH'o do .iuiz).
(Cod. pr. crim. arts. 144, 146,30.7; D. 13 Out. 1834)

§ ~. Si o juiz entender, que não ha prova do de-
lito contra a,lguem, dirá:

2. 0 -Não pronunciando.

Vistos estes autos, em que é Autor F... (ou a
Just·iça publica), e Réo F ... (ou Réos F ... F ... etc.),
julgo improcedeu e a prezente queixa (denuncia ou pro
cedimento oficial),. por quanto... (aqui expencler-se-ão as
razões de convicção da inculpab-ilidacle do acuzado, ou dos
acuzados). -

Pague o queixozo (ou o denunciante, ou a mun'/.Ct
palidade) as custas dos autos. (3)

Rio ... de ... de ...

(1) Si o réo já estiver prezo, omitir-se-á esta clauzula, e dir-se-á:
« O escrivão recommende o réo na prizão em que se a.'l:a. »

(2) Si o réo fór pronunciado em crime aii.ançavel, o juiz acrescentará
no final do despaxo:

« E porque o crime da pronuncia é afiançavel, arbitro a fiança 'pro·
vizoria, que o réo póde prestar (ou cada um dos "éos póde prestar) na
quantia de IJ ,na fórma da tabella annexa ao Decreto de 22 de No
vembro de 187l.

(L. 20 Set. 1871 art. 14 Si 1; D. 22 Nov. 1871 art. 33 Si 2)
Quando o despaxo fó!' proferido por Juiz municipal, este acrescentará:
« E desta minha decizão recorro para o Dr. Juiz de Direito da co-

marca, a quem subirão os autos para rezolver como fór justo. »
Quando fór pelo Xefe de Policia, este dirá:
« E desta minha decizão reCOITO para a Relação do distrito, a quem

subirão os autos para rezolver como fór de direito. »
Este recurso oficial não suspende as prizões decretadas nos despaxos

d'e pronuncia
(L. 20 Set. 1871 arts. 9, 17 Si 1)

(3) Paga as custas o queíxozo, ou denunciante, quando ha queixa ~u
denuncia particular; paga as custas a municipalid8:de quando. a denuncia
é intentada pela promotoria publica, ou ha procedunento ofiCial.

(Cod. pr. crim. art. 307; Reg. 31 Jan. 1842 art. 4Q7)
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F .. , (Nome por inteiro do juiz).
(Cod pr. cnm. art. 145)

Observação.

§ á. Si o despaxo fôr proferido pelo Juiz munici
pal, acrescentará:

« E desta minha decizão recorro para o Dr. Juiz
de Direito da comarca, a quem subirão os autos para
decidir como fôr de direito. })

Si fÓr proferido pelo Xefe de Policia, acrescentará:

« E desta minha decizão recorro para a Relação
de distrito, a quem subirão os autos para rezolver como
.c d ..1~.,' 0.lôr e Ull·eIto. })

Si o despa~o fôr proferido pelo Juiz de Direito, e
o réo estiver prezo, dirá, depois da expozição das ra
zões, e antes do periodo final:

« O escrivão passe alvará de soltura em favor do
réo, visto axar-se preventivamente prezo, si por aI não
estiver na prizão. })

.U1T. 2.-PRIZÃO DEPOIS DA PRONUNCIA.

§ :I. A prizão depois da pronuncia tem lugar:
1. o Si o crime é inafiançavel ;
'2. 0 Si, sendo afiançavel, o réo não estiver afian

çado, ou não prestar fiança.
(Cod. 1)1'. crim. art. 100)
§ 2. Si dever ter lugar a prizão em consequen

cia da pronuncia, e o réo ainda não estiver prezo, ex··
pedir-se-á em duplicata o seguinte:
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Mandado .de p1'izão.

F .. Juiz municipal, etc., etc.
Mando a qualquer oficial de justiça deste JUlZO,

a quem este fôr aprezentado, indo por mim assinado,
que prenda e -recolha á cadeia publica o réo F...
(ou, além do nome, momeloT' em. . , com taes sinaes, ele.,
si (ór necessario pa'ta que o eXe(il~t01' conheça), por se axar
pronunciado por este juizo como incurso no art. .. do
Codigo criminal (ou de tal lei); o que cumpra na fór-
ma e sob as penas da lei. '

Eu F. .. escrivão que o escrevi.
F... (Rubrica do juiz).

(Cad. pr. c imo arts. 176 a 188; L. 3 Dez. 1841
art. 11; Reg. 81 Jan. 1842 art. 114 a 119; L. '20
Set. 1871 art. 13)

Modelo do auto de p1'izão, declul'ação do prezo e recibo do
Carcereiro.

§ 3. Efetuada regularmente a prizão, o oficial
de justiça lavrará no verso dos dous exemplares tIo
mesmo mandado de prizão o seguinte:

Auto de pl'izão.

Aos. .. dias do mez de... do anno de... pelas
. . .. horas da manhã (ou ela tarde), nesta côrte,
(cidade, vila, etc. de .. ) em... (o h~ga1' onde twe/' e(e
tuado a pr·izão), em virtude do mandado retro e ua
assinatura intimei a F.. ' depois de me ter dado a
conhecer, e de lhe aprezentar o mesmo' mandado,
para que me acompanhasse incontinente; e, como

.. ..
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obedecesse, conduzi-o á cadeia ... onde ficou recolhido
prezo; do que tudo dou fé, e para constar lavro o
prezente auto, que assino.

F... (Nome por inteiro).
Oficial de justiça do juizo...

§... Em seguida o executor entregará ao prezo
um dos ditos exemplares do mandado, e no outro
exemplar o prezo passa·rá a seguinte declaração:

Declamção do prezo.

Declaro, que ~fico entregue
deste mandado.

Rio. :. de... de...
F. .. (A ssinatum do prezo, ou

si não souber ou não puder escrever).

§ 5. Neste mesmo exemplar
o devido recibo da entrega 'do
fórma:

de outro exemplar

(j

de :alguem por elle,

o carcereiro. passará
prezo, da seguinte

Recibo do Ca1'cereiro

Recebi hoje pelas... horas da manhã (ou da tarde,
ou da noite) e fica recolhido a esta cadeia de. " o
prezo F,.. constante do mandado e auto respeti vos.

Rio... de... de...
F. " (Nome P01' inteiro).
Carcereiro.

§ G. Si o prezo recuzar fazer a declaração acima
mencionada, o executor lavrará o seguinte:

Auto de declamção.

Aos. .. dias do mez de... de... nesta côrte
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(cidade, vila, etc.), efetuada a prizão de F... (nome do
prezo), fiz-lhe entrega de um exemplar deste mandado
de prizão, e exigi, que declarasse haveI-o recebido j e
porque recuzasse fazeI-o, como prezenciaram as testi
munhas F... e F..• lavro este a.uto, que assino com
as ditas tastimunhas.

F... (Nome por inteiro).
Oficial de justiça.

F. . . lDito das testünunha~.F... ~

(Cod. pr. crim. arts. 179, 180 j L. 20 Sel. 1871
.art. 13)

Observações sobr o cazo de dezobediencia, ou re{ugio do
prezo.

Lo-No cazo de dezobediencia.

§ , Si o réo não obedecer e procurar evadir-se,
() oficial de justiça uzará dl força, si fôr necessario, e
até onde o seja, e pedirá auxilio, ou poderá ser auxi
liado por qualquer pessoa no acto da prizão j o que
tudo especificadamente fará constar no auto, que lavrar,
tendo efetuado por esse meio a prizão.

O auto será o mesmo já formulado, com a alte
ração seguinte:

« Em vez de dizer: - e como obedecesse, - dirá: - ,
como não obedecesse, e procurasse evadir-se, aprehendi-o,
empregando a (orça, e conduzi-o, etc.,- ou - a força,
sendo aUf.liil'iado neste acto pelos guardas nacionaes P. .. e
F. " ou F... e F... pessoas do P()vo, ou, etc., e con
duzi-o, .etc. »

(Cod. pr. crim. arts. 180, 183)

,
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2. 0-No cazo de refugiar-se em 'uma caza,

§ s. Si o réo, depois âa intimação do oficial de
justiça evadir-se, e se meter ou ocultar em alguma
caza, e o mesmo oficial de justiça o tiver visto ahi
entrar e ficar, iIltimará ao dono ou inquilino para que
incontinente o entregue, mostrando-lhe a ordem de
prizão, e dando-se bem a conhecer; e si a pessoa obe:
decer, e fór assim efetuada a prizão, lavrará o auto
como fica dito anteriormente, com a alteração seguinte:

« E como não obedecesse e se evadisse, e eu o visse
entrar em caza... (tal) e não sahir, dirigi-me a esta
caza; e, sendo ahi, intimei a F... dono, (ou inquilino)
da mesma, depois de me fazer bem conhrfJer, e de lhe apre
zenta?' o mandado relro, para que incontinenti me fizesse
entrega do prezo F. " que em a mesma caza se havia
metido: ao que obedecendo o mesmo F. .. fez-me entrega
do referido prezo, que conduzi á cadeia... etc.

(Cod. pr. crim. art. 185)

Observação sobre o cazo de Se?' necessario entrar ofi
cialmente e1n caza r.le algum cidadão.

§ 9. Si a dono ou inquilino da caza não obe
decer immediatamente, o oficial de justiça entrará á
força na caza, procedendo a arrombamento das portas,
quando fór necessario, nos termos e com as forma
lidades da lei; e efetuada asssim a prizão lavrará o
auto della, segundo a formula precedentemente dada,
com a alteração seguinte:

Em lugar de dizer: «no que obedecendo o mesmo
F. .. elc. ), dirá: -« ao que não obedecendo o mesmo
F. " e visto serem... horas do dia, tomei por tes-

r
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timunhas F... e F... com as quaes entrei em a
caza referida, tendo arrombado em prezença das
mesmas as portas, por axarem-se fexadas e ser negada a
entrada. »

Si não houver arrombamento, dirá s6mente: - «en
tre'/,' á força em a caza referida por ser negada a entrada
e passando a devassar a caza encontrei em. .. o prezo,
que aprehendi e conduzi á cadeia, etc... que assino
com as testimunhas supra~encionadas, (ou com F. ..
a rogo delles por não saberem, ou não poderem escrever.)

F. " (Assinatura do oficial de justiça.)
F j (Dita das testimunhas, ou de alquem, por ella ,
F ) quando não saibam, ou não possam escrever).

Si fór noite, esperará, que amanheça para proce-
der ao arrombamento e entrada, tomando no entanto
todas as sahidas da caza e declarando-a incommuni
caveI; efetuada depois a prizão, lavrará o auto como já
fica dito proximamente, com a alteração seguinte:

« E visto serem. .. horas da noite, tomei por testi
munhas F... e F... perante as quaes tendo nova
mente intimado a F... (u dono ou inq'l.âlinol para que
incontinenti .entregasse o prezo F... ahi refugiado,
e não havendo eUe obedecido, passei a tomar todas
as sahidas da mesma caza, colocando nellas guardas,
que requizitei, (si o houver (eito, ou pessoas do povo, etc.)
e por tres vezes em altas vozes proclamei incommu
nicavel a referida caza. Cercada assim a caza, ahi
fiquei com as demais pessoas, até que, amanhecendo
o dia, tratei então de arrombar as portas, por se
axarem fexadas, e ser negada a entrada, etc. >}

(Cod. pr. crim. arts. 185, 18~)
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Observações sobre o cazo de ?'e{ugia?'-se o rdo em distrito
de outra jurisdição.

§ :1.0, Si indo o oficial de justiça em segúimento
do réo para efetuar a diligencia, este se passar a dis
trito alheio, o mesmo oficial de justiça ahi poderá
entrar e efetual-a, procedendo na f6rma da lei, não
sendo neste cazo - necessario, que elle veja o réo en
trar em uma caza para ahi poder prendeI-o, bastan
do que tenha disto informação de alguem.

E verificada .a diligencia, lavrará o auto respe
tivo, segundo as regras e formulas já estabelecidas,
com as seguintes aI terações :

1.' Quando o réo esteja em um'á caza, e seja ahi
prezo, o oficial de justiça, si o tiver visto ahi entrar,
dirá no auto como se axa formulado; mas si não vir,
e fôr s6mente informado por alguem, dirá: ({. C PO?'
que {ui inf01'lnado de q~be o 1'60 ent'rára em a caza. , .
e não sahir'a, dirigi-me, etc »,

2.' Em o final do auto, antes da fraze « do que
t'udo dOlt (e,» dirá: « E declaro, que esta diligencia {oi
efetuada dent?'o do distrito de . . , (o iuizo) ,. indo em segui
mento do reo, este entrou por elle, seguindo a direção
que tomou, emquanto o pude ver, (ou, que vi, ou, se
gundo (ui in{ormado) , e ah'i o prendi, como dito fica.
tendo antes participado a.,. (autoridade) F , .. ou tendo
isto mesmolpa?'t-icipado a .. , (autoridade) F .. , depois de
?'eal·izada a diligencia, visto a urgencict do cazo, e'o perigo
de qualq~ter demora, do que tudo dou fé, etc.»

(L, 3 Dez. 1841 art. 11 i Reg. 31 Jan. 184.2 ads.
117, 118, 123, 124)
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Observa,ções sobre o cazo de ,'ezistencia.

§ :1.:1.. Si o réo não obedecer, e rezistir com
armas, ou força, e apezar disso fôr realizada de facto
a prizão, declarará- o oficial de justiça isso mesmo no
auto, dizendo: «E po"que o réo não obedecesse, e antes
p,'ocU1'asse rezistir, e de {acto reZ'istio á prizão, (relatará
o modo da rezistencia,. armas, pessoas que coadjuva.
ram a rezistencia, etc.) repeli com a força essa ,'ezis·
lencia, sendo coadjuvado neste a.cto por. ,. (si houver
auxilio); e depois da luta, c de dezarrnal-o, consegui apre
lwndel-o, como de facto ap,'ehendi, e conduzi, etc. )}

(Cod. pr. crim. art. 1~2)

Observação COml1tWn aos cazos antecedentes.

§ :1.2. O mandado, com o auto de prizão, decla
raçâo do prezo, e recibo do Carcereiro, e do mais
que ocorrer, será entregue ao escrivão, que juntará
ao processo.

Além disso, observar-se-á o mais que se axa de
terminado em lei: artigos 181, 183, 184, 187 do Co
digo do processo criminal, etc.

Si não se efetuar a diligencia, o oficial de justiça
no auto declarará isso mesmo, expondo minucioza
mente a rar.ão porque, e o mais que se houver
passado; e se juntará ao processo, o qual será incon
tinente concluzo ao juiz, estando em termos, para
providenciar como fór de direito.

Observações sobre a p'tecatoria pam a prizão.

§ .3. Quando o delinquente rezida ou esteja fóra

,
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do distrito da jurisdição do juiz, que decrelou a pri
zão, não espedirá o mandado, porem SIm precataria.

(Cad. pr. crim. arls. 81, 83, 178)
A qual, depois de cumprida, ou não cumprida,

havendo impossibilidade, será devolvida ao juizo de
precanle com os aulas respelivos de prizão, etc., e se
junlará ao processo.

Si o réo tiver sido prezo em consequencia della,
o juizo deprecado o remetel'á com oficio seu ao de
precanle. O oficio lambem se juntará aos autos com
o recibo, que o Carcereiro deverá passar da entrega
do prezo ao oficial de justiça, que o levar á ca
deia.

A. precataria se passará na fÇlrm; adianle exempli
ficada, e não admitte embargo de qualquer natureza
que seja

~Iodelo da ordem de soft1.bra.

§ ••. Quando tenha lugar a soltura, se pas
ará a seguinte:

Ordem de soltura.

O Carcereiro da cad~ia de.... ou quem suas
vezes fizer, sendo esta aprezentada, indo por mim
assinada, relaxe da prizão e ponha incontinente em
liberdade a F.... ahi recolhido e prezo á ordem e
dispozição deste juizo, corno indiciado de... (declarará
o crime), visto haver sido despronunciado (ou não pro
nunciado), si por aI se não axar prezo. O que cumpra.

Rio ... de ... de ...
Eu· F .. , escrivão que o escrevI.

r r
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o Juiz municipal, ou, et.c.
F. " (Nome por inteiro).

§ :lã. Si não estiver prezo á ordem ou dispozi
ção do juiz, que mandar soltar, dir-se-á no lugar com
petente: « ahi recolhido e prezo á oTdem de... (tal au
tm'idade), como indiciado, etc. )

§ :18. Cumprida a ordem e solto o réo, isto se
fará constar nos autos por oficio do Carcereiro, que se
juntará ao processo.

AUT. a.-TERMOS DO RECURSO.

§ :I. Da pronuncia ou não pronuncia cabe recur
so, o qual segue sempre nos proprios autos.

§~. O recurso é necessario, ou voluntario. E'
necessario, quando o juiz o interpõe por força da lei;
é voluntario, quando o autor ou o réo o interpõe á
bem do seu direito,

São interpostos necessariamente ou ex-oficio os re
cursos dàs decizões dos Juizes municipaes ou das de
cizões dos Xefes de Policia.

São interpostos voluntariamente os recursos das
decizões dos Juizes de Direito das comarcas especiaes.

§ a. O recurso necessario sóbe ao Juiz de Direito
da com arca, quando é in terposto pelo Juiz municipal,
e para a Relação do distrito, quando é interposto pelo
Xefe de Policia.

O recurso voluntario porém segue sempre para a
Relação do distrito.

(L. 20 Set. 1871 arts. 6, 7, 17)

Da interpoâção do 1'ecurso neressario.

§ •. A interpozição do recurso necessario faz-se,
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acrescentando o juiz processante ao seu despaxo de
pronuncia ou de não pronuncia a conveniente clau
zula.

Si fór o Juiz municipal dirá:

« E deste meu despaxo recorro na fórma da lei
para o Dr. Juiz de Direito da comarca, a quem su
birão os autos. })

Si fór o Xefe de Policia, dirá:

« E deste meu despaxo recorro na fórma da lei
para o Prezidente do Superior Tribunal da Relação, a
quem subirão os autos. })

§ õ. Quando o recurso
lação, ahi se procederá nos
mento.

Quandc subir ao Juiz de Direito, logo que este
receber o processo, dirá nos autos:

« Distribuido, volte concluzo.
« Rio. .. de... de ...
« F . . .- (Rub'rica do iuiz) }).

Mas si fôr um só o escrivão do juizo, ou si hou-
ver privat.ivo, dirá:

« Ao escrivão; e volte concluzo.
« Rio. ., de... de ...
« F.... (Rub1'ico. do juiz). })

§ G. O escrivão apenas receber o processo, la
vrará termo de recebimento ou de data,. e incontinente
o [~rá concluzo ao j uíz, que proferirá o seu despaxo
sustentando, revogando, ou reformando a decizão re
corrida.

§ ,. Antes porém que o faça, verá o JUlZ, si no
processo ha faltas, que possam induzir nulidades, ou

, r
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si ha necessidade de mais diligencias para esclareci
mento da verdade, e ex-oficio ou a requerimento de
parte procurará sanar as nulidades, ou obter os pre
cizos esclarecimentos.

(L. 3 Dez. 184l art. 50; Reg. 31 Jan. 1842 arts.
290, 291) .

§ S. Si houverem nulidades, e necessidade de di
ligencias, e poderem estas ser feitas, e aquellas sa
nadas perante o Juiz de Direito, dirá este por seu des
paxo, por exemplo:

« Preste o queixozo (OllJ denunciante) juramento,
e proceda-se ao interrogatorio do Réo F... para o
que sejam notificados para comparecer, sob as penas
da lei. Proceda-s outrosim a exame de sanidade na
pessoa do ofendido, para o que nomeio peritos a F ...
e F ... que no auto prestarão juramento.

({ Rio... de... de ...
(\ F. .. (Rubrica do juiz). })

§ 9. Si não poderem porém convenientemente ser
as nulidades sanadas, e as diligencias feitas perante o
Juiz de Direito, dirá e11e, por exemplo:

({ O escrivão devolva este processo ao juizo, donde
veio, para que o juiz ahi proceda ás diligencias se
guintes: -Primeiramente fará assinar pelo queixozo (ou
denunciante), a petição de queixa (ou de denuncia) fIs ;
assim como assinará o depoimento da testimunha F ,
rubricará o interrogatorio, procederá ao auto de quali
ficação (si o réo puder comparecer). Em segundo lugar
procederá a exame de sanidade no ofendido (ou réo);
acareará as testimunhas F ... e F .. , para explicarem
a divergencia e contradição em que se axam. O que
satisfeito, rerp.eta de novo a este juizo o processo, sem

,
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mais despaxo seu, que altere a pronuncIa (ou não pro
nuncia), já proferida.

« Rio... de... de ...
« F .... (Rubrica do juiz). »
(Reg. 31 Jan. 1842 art. 292; L. 20 Set. 1871

arts. 4, i)

§ :1.0. Neste ultimo caza regressarão os autos ao
juizo municipal, fazendo-se os devidos termos de re
messa, recebimento, e concluzão.

Ahi, depois de satisfej tas as diligencias determina
das, o Juiz m~nicipal ordenará a remessa dos autos
pelo seguinte:

Despaxo.

Axando-se satisfeitas e cumpridas as deligencia~

determinadas a fis .... , o escrivão remeta o processo
ao juizo de direito.

Rio ... de ... de ...
F . . " (R uhrica do juiz).

§ :l:l. Si não fór possivel cumprir algumas ou todas
as diligencias, o Juiz municipal declarará isso mesmo
no despaxo, em que ordenar a remessa, dando a razão
de impossibilidade de curnpril·as.

§ :1.2. Si por ventura nos recarsos, que ex-oficio
subirem á Relação, o Prezidente' deste tribunal ordenar
alguma diligencia, baixando os autos á inferior instan
cia, o Xefe de Policia procederá a essas mesmas dili
gencias, conforme fôr determinado, devolvendo depois
os mesmos au tos ao sobredilo tribunal para' decizão de
finitiva.

§ :13. Interposto o recurso necessario, podem as
partes, isto é, autor e réo, arrazoar e juntar documen-

(
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tos} fazendo para isto petição ao juiz do processo den
tro dos prazos legaes: ambas as partes terão vista dos
autos no cartorio.

(L. 20 Set. 187L art. 17; Decr. 22 Nov. 1871
art. 55)

Interpozic-ão do recw'so voluntario.

§ :ltJ,. Si da pronuncia ou não pronuncia, fór in
terposto o recurso em tempo competente e na fórma
da lei, o juiz o mandará tomar por termo.

O escrivão, apenas receber a petição despaxada, e
dentro do prazo legal, isto é, de 5 dias contados da
intimação ou publicação dos despaxos de pronuncia ou
de não pronunci8.l tomará por termo o recurso nos au
tos, como se segue:

Termo de recurso.

Aos. .. dias do mez de:.. do anno de... nesta
côrte (cidade, vila, etc.), em o meu carlorio compareceu
F ...' e por elle foi dito que recorria para o. supe- .
rior .. , (o .juizo), da sentenca de pronuncia contra elle
(ou da sentença de não pronuncia) proferida nestes autos,
na fórma de sua petição retro j do que dou fé, e fiz
este termo, que vae pelo mesmo assinado (OL' por F....
a seu rogo, por não saber, Ot, não pocler esvrever).

O Escrivão F .... Nome por extenso.
F. . . .. Assinatura do recorrente (ou de alguem por

elle) .
(L. 3 Dez. 184L art. 69 § 3, 70, 72; Reg. 31 Jan.

1842 arts. 438 §§ 3 e 4, 439, 440, 442, 443; L. 20
Set. 1871 art. 17 j DecI'. 22 Nov. 1871 art. 55)

§ :lã. Tomando o termo de recurso ná fórma su
37
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pra, arrazoarão o recorrente e o rec:)rrido nos prazos
legaes, tendo vista dos autos no CaI'torio.

Despaxo de sustentação, revogação, ou modificação, das de
cizães ele pronuncia ou de não prontmcia.

§ :((1. Conduzos os autos ao juiz superior para
julgamento, si axar conforme á lei o despaxo de pro
nuncia, ou de não pronuncia, o sustentará, dizendo:

1.o - Sustentando a pronuncia.

Vistos os autos, sustento o despaxo de pronuncia
a fls ... , por ser conforme a direito e ás provas dos
mesmos autos; e pague o réo as t.Istas. O escrivão
lance. o nome do réo no rol dos culpados, e SIgam-se
os termos do julgamento esta cauza.

Rio .. , de ... de ...
F .. ,. (Nome p07' inteiro do juiz).

2. o - Sustentando a não pronuncia.

Vistos os autos, sustento o despaxo de não pro
nuncia pr0fendo a fls... por conforme a direito, e ao
que consta dos mesmos autos; e pague o queixozo
(denunciante, ou a 1nunicipalidade) as custas. O escrivão
passe alvará de soltura em favor do réo (si estiver prezo).

Rio, .. de ... de ...
F ... , (íVome por inteiro do .fuiz).

.3,,- Re(unnanclo a não pronuncia, e pr01'!-nnciando.

Si revogar, pronun~iando, dirá:

« Vistos Prstes autos, revogo a não pronuncia, cons-

( (
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tante do despaxo a fIs... para julgar, como julgc;
procedente a queixa, etc. Mostra-se em face, etc. »

O mais, como si fôra a pronuncia, ilOS termos
constantes do artigo 1 paragrafo 3 deste capitulo an"7
terior.

4.°_ Reformando a pl'on1tncta e deixando de pronunciaI'.

Si revogar, não pronunciando, dirá:

«Vistos os autos, revogo a pronuncia decretada a
.fis... para julgar, como julgo, improcedente a queixa,
etc. »

O mais segundo o que se dlCe no capitulo ante
rior, com as a terações notadas precedentemente em
relação a passar-se o alvará de soltura, si o réo está
prezo.

5.o-Modificando sómente.

Si modificar s6mente a pronuncia, relativamente
á classificação do delito, dirá:

«Vistos ás autos, sustento a pronuncia decretada a
fis. .. mas para classificar o réo (Ott 1'60s) como incurso
no artigo... do Codigo criminal, (ou de outra lei) por
quanto.. , (aqui exporá as razões determinativas da nota
classificação). »

Si modificar a pronuQcÍa tão s6mente em relação
á qualificação dos delinqu entes, dirá:

« Vistos os autos, sustento a pronuncia decretada a
fis. .. mas para qualificar como autor o réo F... e
como cumplices F... e F.. . porquanto. " (aqui expen
derá as 1'azões determinativas da nova qualtficação). »

.,
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§ .I,. Obsenação.- Estas mesmas regr;ls se ob
ervarão) quando se houver de sustentar quanto a
un, e revogar, ou modificar quanto a outros a me
ma entenca de pronuncia ou de não pronuncia.

(C. pr. crim. art. 146; L. 3 Dez. 1841 art. 49;
fi g. 31 Jan. 18.i2 arls. 2 7, 289 293)

CAPITULO V.

TerJll.os dos autos.

~ 1... Para termo de juntada, vista, data, conc1u
zão, recebimento, publicação, intimação, remessa, uzar
e-á do formulario eguinLe:

1.0_ JlmtacZa.

o ... de... de..• em o me.u cartorio, faço juntada
a e te auto da petição ,(doCUl/l.entos, etc.), que adiante
eO'uem; do que para 'on tàr la 1'0 o prezente termo,

e dou fé.
O e cri,ão F... (l\ ome por in!eiro).

2. 0-fista.

o '" de... de... em o meu cartorio, faço
te auto com i ta a F... do que para conslar

iaTro o prezente lermo.
O e cri,âo F... CYome po,' intiÚro).

3.°_ oncluzão.

o . .. de... de... em meu cartorio faço estes

r r
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autos concluzos ao Dr. Juiz de Direilo (OLt Juiz 1/t'l.tnICl

pai, etc.); do que lavro o prezente termo.
O escrivão F ... (Nome p01' inteiro).

/1.°- Data Otl recebimento.

Aos.. ' de... de. " em o meu carlorio, me foram
entregues estes autos por parte de... (o juiz, escrivão,
advogado, etc" que tenha' entregado OH -remetido); do que
para constar faço o prezente termo.

O escrivão F... (Nome por inteiro).

5.°_ Publicação.

Aos... de... de... em meu cartorio, faço publico
0- despaxo (ou sentença), nelles ultimamente proferido,
na fórma do mesmo despaxo (ou sentença ou da lei);
do que para constar lavro o prezente termo, e dou fé.

O escrivão F... (Nome por intei1'o).

Si as partes forem prezentes, e ficarem sienles,
acrescentará:

«Na prezença das parles (ou de lal, quando fôr
apenas uma prezente), que ficaram bem sientes, etc.»

6. o-Intimação.

Certifico que intimei a F.,. o de paxo (on sen
tença. .. tal) em sua propria pessoa, (011 na pessoa
do procurador, quando este póde estar em, jni;o); do que
ficou bem siente. E para constar passo a prezellle cer
tidão, e dou fé.

Rio... de... de...
O escrivão F. .. (Nome por inteiro).
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J7. 0

_ Remessa.

Aos. " de... de... em o meu cartorio, faço re-
messa destes autos ao juizo... (ou escrivão do juizo . . ,),
na fórma do despaxo... (ou da te-i); do que para
constar lavro o prezente termo, e dou fé.

O escrivão F... (Nome por inteiro).

§ 2. Nos cazos, em que por lei póde o escrevente
juramentado lavrar e assinar alguns destes termos, os
lavrará e assinará em lugar do respetivo escrivão,
quando assim fór necessario ao expediente elos pro
cessos.

CAPITULO VI. r:

Dos incidentes da forDl.açào da culpa.

AUT. :I.-PRlZÃo ANTES DE CULPA FORMADA.

r.l. Ninguem póde ser prezo antes de culpa for
mada senão nos dOíls seguintes cazos:

1. o Flagrante delito;
2. o Indiciado em r.rime inafiançavel, havendo pro

',a documental do delito, ou depoimento de duas tes
timunhas de siencia propria.

No 2.· cazo não se verificará a pflzao preventiva,
si houver decorrido um anIlO depois da data do
crime.

(Const. art. 179 § 8; C. pr. crim. arts. 131, 133,
175; L. 20 Set. 1871 art. 13 §§ 2, 3)

§ 2. Apenas alguem seja prezo sem culpa forma
da, dentro de 24 horas a autoridade lhe fará constar
o motivo da, prizão.
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Si a pnzao se efetuar no lugar da reziJencia do
juiz, ou em distancia d~]]a até duas leguas, o prazo
se contará da entrada na cadeia.

Si porem se realizar em lugar mais distante, o
prazo se contará na razão de um dia por cada trez
leguas.· .

§ 3. Essa notificação far-se-H. pela seguinte:

Nota. ele culpa.

F ... Juiz municipal,. etc., (ou outm qualque1' auto
ridade) .

Faço saber a F.,.. que elle axa-se prezo em ...
á ordem e disP<iição deste juizo por ... (o motivo da
p1'izão) em virtude de queixa (ou denuncia) contra elle
dada por ],i'. .. (ou de procedúnento ofic'ial), e são tes
timunhas F ... F ... ele., (si as houver).

Eu F... escrivão que o escrevi.
F.. , (Assinatura do juiz).

§ •. Ainda que sejam co-réos do mesmo crime, a
cada um se dirigirá uma nota igulll. .

(Const. art. 179 § 8; C. pr. crim. art. 148)

Recibo do prezo.

§ ii. O prezo passará o devido recibo, que se
juntará ao processo dizendo:

«( Recebi, a nota constitucional, que me foi diri
gida pelo juizo... (tal) declarando o motivo da mi
nha prizão.

Rio de .•. de ...
F Nome do prezo, (ou de algueln por elle, quan-

do não saiba, o'li não possa, ou não queira assinar). »

•
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ART. 2.-ProzÃO DO INDICIADO.

§ :1.. Entendendo a autoridade processante, que o
indiciado está no cazo de ser prezo, determinará a
prizão. .

Esta determinação póde ser tomada ou por deli
beração espontanea, ou em virtude de reqUlzIçao do
Promotor publico, ou por deferimento á petição do
autor

§ 2. Si o réo rezidir no seu distrito, expedirá
mandado para a captura; si porém o réo estiver em
distrito alheio, expedirá' precataria.

§ 3. O mandado para a prizão d<> indiciado será
expedido nos seguintes termos: t';

Mandado de prizão.

F . .. Juiz municipal,' etc.
Mando a qualquer oficial de justiça deste juizo,

a quem este fór aprezentado, indo por mim asssina-
do, que prenda e recolha á cadeia publica o réo F .
(ou, além do nome, morador em... com os sinaes ;
si necessario fÓI' para ser conhecido), por se axar in-
diciado no crime previsto pelo artigo... do Codigo
criminal (ou da lei ); o qué cumpra na fórma e sob
as penas da lei.

Eu F ... escrivão que o escrevi.
F . .. (Rubrica do ju.iz).
(C. pr. crlrn. arts. 176 a 188; L. 3 Dez. 1841

art. 11; Reg. 31 Jan. 18-i2 arts. 114 a 119)

§ 4. A falta de mandado da autoridade forma
dora da culpa não inhibirâ a autoridade policial ou

r r
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juiz de paz de ordenar a prizão do culpado em cri-
me inafiançavel, quando encontrado:

1.' Si para isso houverem de qualquer modo re
cebido requizição de autoridade competente;

2. o Si fôr notaria a expedição de ordem regular
para a captura.

(L. 20 SeL 1871 art. 13 § 3)
§ &. O mandado de prizão se expedirá em duplicata.
(L. 20 SeL 1871 arl. 13)
§ 8. Para a prizão de criminozos pódem as au

toridades criminaes expedir ordens por meio de tele
grammas, cujos originaes deverão ser por ellas aS81
nados, e conler a declaração de serviço publico para
serem archivado nas estações, que as expedir.

Os telegrammas assim expedidos por autoridade
competente produzirão os efeitos de ordens legaes.

(D. 28 Dez. 1870 arts. 14.9, 157; L. 20 Set. 1871
arte 13 § 3)

§ ,. Estando o réo f6ra da jurisdição da auto
ridade, que decreta a prizão, cumpre atender si o
mesmo réo axa-se denlro do Imperio, ou em territorio
estrangeiro.

Si estiver dentro do Imperio expede-se carta pre
cataria para qualquer ponto, em que conste axar-se o
roo; si estiver f6ra do Imperio, e puder ser extradito.-
expede-se carta rogatoria para os paizes, êom quem
temos tratado de extradição. (1)

(1) :remos tratados de extradição_ com os segui?tes paizes:
Uru~ual........ Trat. 12 Out. 1851 - Per. Pmt. 3 vol. pago 3"26
Peru. . . . •••.. . . » 23» » -» » »» » 3.'34.
Equador........ J) 3 Nov. 1853 --» » »» » ~G
Espanha........ Decr. 12 Jun. 1872 Col. de leis do Brazil.
Conf. argentina. II 4 Dez.» » » »
Portugal. .. .... . » 10 Abril. 1873 » » »
Inglaterra.. " . .» 1 Set.» » » D

Italia.. . . .. .» 3 Maio.» » » »
Belgica. . . . . . » 24 Set.» \) » »
Paraguai. . .. . • . . » .•.•.• , . . •. . . . . . . . . " .•.•...........

.,



- 586-

expede-se pelo

Carta precataria para pri
.passada a requerimento

F. . . . .....
zão
de« Juizo de ...

§ S. Sendo a carta precataria,
teor seguinte:

« Rio de Janeiro.

Contra
F.. . . . . . . . . . . .

Dirigida ás j usti
ças do Imperio do Brazil, e
com especialidade as de. . . . .

« A VV. SS. Illms. Srs. Drs. Juizes de Direito do
crime, e mais pessoas de justiça de... (lugm' para onde
(ôr dit'igicla), a quem fôr esta aprezentada, e seu
cumprimento pertença. c

« Faz sa~er F Juiz... (autoridade que a expedir)
na cidade (ou vila) do Imperio do Bra~il:

«Que por F (nome da pa1'te suplicante) (1) me
foi feita a petição seguinte:... (aqui transc'Peve-se o
teor da petição).

« Depois via-se nella o despaxo do teor seguinte: ...
(t1'anSC1'eve-se o despaxo).

« Em virtude da, petição, e despaxo, passa-se esta
carta, qu~ vae por mim assinada. Pelo que em seu cum
primento depreco a VV. SS. ditos Senhores, Doutores,
Juizes e mais pessoas de justiça do Imperio do Brazil,
e especialmente ás de... que dignando-se exarar o

. seu respeitavel «cumpra-se }), ordenem a prizão do
suplicado (ou 1'00) F..• ahi rezidente... (sinaes si hou
verem), indiciado no crime de'... (ou pronunciado, ou

(1) Quando fór a· requerimento do Promotor publico, dirá:
« Que pela Promotoria publica me foi feita a petição seguinte .•. etc. ,)
Quando fór expedida ea;-oficio, dirá: r

Que a bem da justiça publica foi proferido o· despaxo seguinte...
(teo,' do despaa;o).

( Em virtude do qual passa-se esta carta... etc l)
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condemnado, s~ Ja houver qualquer das hipotezes); afim
de que, sendo o mesmo suplicado (ou réo) , remetido
e este juizo, responda pelo referido crime.

« Em VV. SS. assim ordenarem e cumprirem, pres
tdf8m serviços a Sua lVlagestade o Imperador, justiça
ás partes, e a mim mercê, certos de que em cazos
identicos, sendo por V. S. deprecado, outro tanto farei.

« Dada e passada na cidade (OH v-ila) de... aos...
do mez de... 'do anno de... quinquagezimo... da
Independencia e do Imperio.

« Eu F.. . escrivão o escrevi (ou subscrevi).
« F. .. (Assinat'um p01' inteiro do juiz). »

§ 9. Sendo arta rogatoria expede-se pela fórma
seguinte:

« Rio de Janeiro. Carta rogatoria para pri-
zão passada a requerimento

« Juizo de... de F . ..- .
Contra

F. . .
Dirigida ás Justi-

ças de , com especialidade
ás de .

« A VV. EEx. Illms. e Exms. Srs. )}Iinistros, Dou
tores, Juizes, e mais pessoas de justiça de.. , a quem
fór esta aprezentada e seu conhecimento pertença.

« Faz saber o Dr. F... Juiz de ... na cidade (ou,
vi/a) do Imperio do Brazi1.

« Que por F... me foi feita a petição seguinte: ...
(transcreve-se aqui a petição).

« Depois via-se o despaxo proferido G.o teor se-
guinte. .. (transcreve-se aqu'i o dcspaxo)

« Em virtude da petição e despaxo passa-se esta
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carta, que vae por mim assinada. Pelo que rogo a
VV. EEx. ditos Senhores Ministros, Doutores, Juizes e
mais pessoas de Justiça de ... especialmente ás de...
(quando o suplicado não exista na capital) que em nome
de meu Soberano, o Senhor D. Pedro II, Imperador
do Brazil, exarando VV. EEx. seu respeitavel «cumpra-

'selo) ordenem a prizão de F. " ahi rezidente (sinaes si
houveri iniciado no crime de... (ou p.ronuncindo, ou
cúndemnado, si houve'/' iá alguma das hipotezes) para que,
com' previa extradição, neste juizo responda pelo re
ferido crime. Por estas razões e em VV. EEx. assim
ordenarem' prestarão serviço ao meu So erano, certos
de que outro tanto farei, quando por VV. EEx. me fór
rogado em nome do vosso Soberanor

« Dada e passada na cidade (ou vila) de... aos...
do anno de... quinquagezimo... da Independencia e
do Imperio do Brazil.

«( Eu F... escrivão, que a escrevi (ou subscrevi).
«( F. .. (Assinatura por extenso do iuiz). )

iI.RT. 3.- EFETlVIDADE DA PRlZÃO.

§ :I. Quando se houver de efetuar a prizão de
alguem em virtude de mandado ou ordem, o oficial
executor da diligencia intimará ao réo o mandado.

§ ~. Si o réo obedecer lavra~á o auto de prizão,
como fica explicado no capitulo .4 artigo 2 paragrafo 3.

§ 3. Si porém não obedecer, e procurar evadir-se,
empregar-se-á a força, conforme a necessidade pedir,
afim de que a prizão se efetue, lavrando-se auto, como
declarou-se no capitulo .4 artigo 2 paragrafó 7.

§ !I. Si o réo, além de não .obedecer, opozer re
zistencia' com armas, o executor da ordem de prizão
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uzar~ daquellas que entender necessarias para a sua
defeza, para repelir a opozíção, e realizar a prizão,
lavrando-se auto como indica~se no capitulo 4 artigo 2
paragrafo 11.

§ 5. Si na repuha á opozição, acontecer a morte
do rezistente, neste cazo lavrar-se-á o seguinte:

Auto de ?'ezistencia e morte .
.

Aos. . . dias do mez de... do anno de... nesta
côrte (ci4ade, vila, etc.) no lugar... (únde se houver dado
o facto), em virtude. do mandado (ou ordem) retro (ou
supra) e sua assinatura, intimei ao réo F... depois de
me ter' da40 a conhecer, e de lhe aprezentar o mesmo
mandado, que m~ acompanhasse á "prizão (ou se entre
ga,sse á prizão) incontinente; e como não obedecesse e
antes rezistisse com... (mencionam-se as armas emprega
das), ferindo a F:'.. F... (ou matando a F.. , F...
etc.), guardas nacionaes (ou soldados, ou cidadãos), que
xamei para auxiliar-me, não foi passiveI cumprir-se a
ordem, depois de grande luta, e emprego de força,
sendo eu coadjuvado por F... e F.. , guardas nacio
naes (ou pessoas d~ outm qualquer condição); e então
sucedeu ser o mesmo réo morto no conflito, receben
do um ferimento de bala (ou outm qualquer ofensa)
praticado por F... (si fôr logo reconhecido o autor da
o(fmsa); pelo que deixou de fazer-se efetiva a prizão;
do que para constar lavro o prezente auto, que assino
com as testimunhas prezentes.

F. .. Assinatura do executO?'.
Oficial de justiça.

:. "!D.itu das pessoas ql~e tiverem. coadjnvado e aSSlS"
F: .. : t~do ao acto.

•



- 590-

§ 8. Quando se tratar de mais de um rezistente,
mencionar-se-ão todas as circunstancias relativãs a
cada um; como si foi morto, e si foi simplesmente
ferido, etc.

§ 'I. Si houver da parte dos executores do man
dado ferimentoii e mortes, e fôr passiveI conhecer-se
quaes os rezistentes, que praticaram tacs actos, isto se
especificará no auto.

§ S. Este auto será entregue a.o juizo para jun
tar-se ao processo, e servir de baze .a qualquer pro
cedimento, que parecer conveniente para verificar a
rezistencia, e modo porque se procede na repulsa
del1a.

(

ART. ... - BUSCAS.

§ :1.. A busca póde ter lugar antes ou depois de
instaurado à processo.

~ ~. Tem por fim:
1.0 A aprehensão de cotizas furtadas ou tomadas

por força, ou com falsos pretextos, ou axadas;
2.° A prizão dos criminozos;
3. ° A aprehensão de instrumentos de falsificação,

moeda falsa, ou outros objectos falsificados, de qual
quer natureza que sejam;

4.· A aprehensão de armas e munições preparadas
para insurreição ou motir~l, ou para quaesquer outros
CrImes;

5. o O descobrimento de objetos necessarios á prova
de algum crime ou defeza de algum réo.

(C. pr. cl·im. art. 189; R. 31 Jan. 1842 art.
120)

§ 3. para dar-se busca é necessario, que hajam

r
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vehemenles indicios ou fundada probabilidade da exis
tencia dos objetos ou do criminozo no lugar de busca.

(R. 31 Jan. 1842 art. 120)
§ -t,. São competentes para mandar proceder á

busca as autoridades criminaes e policiaes.
(D. 3 Dez. 1841 arts. 4 § 8; 5, 8, 17 § 2; R.

::S1 Jan. 1842 art. 120; L. 20 SeL 1871)
§ õ. Póde ser- ordenada:
1. o A requerimento de parle;
2. o Ex-oficio, nos cazos em que cabe este proce-

dimento. .
(L. 3 Dez. lR41 art. 10; R. 31 Jan. 1842 art.

120)
§ G. Quando a parle a requeira, o juiz não a

concederá senão a' vista de petição por ella assinada,
com especificada declaração das razões, em que se
funda, e prova documental ou mesmo de uma testi
munha ao menos, que justifique e induza vehemente
indicio.

(C. pr. crim. art. 191; L: 3 Dez. 1841 art. 10;
R. 31 Jan. 1842 art. 121)

§ ,. Quando seja cro-oficio, tambem não se expedirá
mandado para ella, si por ventura não houver su peita
fundada, que o autorize.

(L. 3 Dez. 1841 arL 10; R. 31 Jan. 1842 art.
120)

Neste cazo, antes, ou mesmo depois de efeLuada a
diligencia, si a urgencia não admitir demora, lavrar
se-á a declaração constante do seguinte:

Attto ele informação lJara busca e aprehensão.

Aos.. , dias do mez de... de... nesta côrte (ci-
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dade, vila, ele. de ... ), em cazas d~ rezidencia (ou das
audiencias), etc., de F... Delegado de Policia, etc., onde
fui vindo eu escrivão do seu cargo abaixo nomeado,
ahi pelo dito juiz foi-me ordenado que lavrassa o pre
zente auto na fórma da lei, dizendo que xegou ao seu
conhecimento que em... (deda·ra-se aqui o l'ugar) axa
va-se oculto F... indiciado do crime de... (ou rio
pronunciado em o G1'i7ne .. . O'U condemnado, etc., ou se axa
vam guardadas . .. taes COLtZaS, declara?' quaes, furtadas, ou
armas, ou instntmentos, duer quaes,. ele.), e porque ha
vendo recebido denuncia (ou participação), •e procedendo
ás necessarias informações, combinando-as com os do
cumentos existentes em seu poder (si os tiver), e com o

que diceram pessoas da vizinhança e teslimunhas,
etc. (lodos os mol~vos de suspeita) se confirmasse na sus
peita de que era verdadeiro o facto, ordenava, que se
expedi-se o mandado de busca para a prizão de F...
supra declarado (ou. para a. aprehensão das couzas men
cionadas, ou havia determinado expedir o mandado de busca
,já efetuado, constante neste juizo, por ser urgente essa pro
videncia) , do que para constar faço o prezente auto,
que vae rubricado pelo juiz, e assinado p-elo mesmo,
comigo F... escrivão, que o escrevi.

F .. " Assinat'ura por inteú'o do ,jttiz.
F .... Dita do escrivão.
(R. 31 Jan. 1842 art. 122)
(O juiz deve tambem rubricar á margem).

§ S. Sendo legal a busca, e em termos, expedir
se-á o seguinte mandado:

Mandado de busca.

F. . .. Subdelegado, etc. de ....
~Iando a qualquer oficial' de justiça deste juizo,

, r r
r
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a. quem este fôr prezente, indo por mim assinado, que
em seu cumprimento se dirija a caza n.... sita á
rua .... , (ou ao sitio, fazenda .•.. ) em .... , (o lugar),
onde é morador F ..., (uu de que é proprietario F... e
inquilino F...) e ahi depois de ler ao mesmo, e de lhe
mostrar o prezente mandado o intime, para que incon
tinenti franquêe a entrada da caza, afim de se dar
busca para se prender F ... , (descrever os sinaes da pessoa
que consta axar-se oculta em a dita caza ou para se apre
henderem os objetos seguintes, descrever os objetos que consta
axare1J'1,-se guardados c ocultos, etc., em a dita caza) e em
seguida proceda á mais rigoroza busca para o fim su
pra declarado, arrombando, si fór necessario, as portas
da caza, e os de armarios, gavetas, etc., e praticando
todas as diligenci , que sejam indispensaveis para se
efetuar a prizão (ou aptellensão) ordenada, podendo mesmo
prender em flagrante os rezistentes, e empregar os
meios legaes para a devida execuçáo deste mandado;
do que tudo lavrará o competente auto, que deverá ser
assinado por duas testimunhas, que tenham prezenciado
a dUigencia desde seu começo.

O que cumpra na fórma e sob as penas da lei.
F escrivão, que o escrevi.
F (Rubrica do iuiz).
(C. pr. crim. arts. 192, 193, 199, ~ 201; L. 3 Dez.

1841 art. 10; R. 31 Jan. 1842 art. 125)

§ 9. Efetuada a diligencia, o oficial incumbido da
mesma lavrará no verso do mandado o seguinte:

Auto de busca ou prizão (ou aprehensão).

Aos ... , dias do· mez de.... do anno de ....
nesta cÔrte (cidade, etc., de .... ) em cumprimento do

38
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mandado retro fui a caza n.... da rua .... , onde
mora F .... , segundo fui informado, e ahi, depois de
mostrar-lhe e ler o mesmo mandado, intimei-o para que
incontinenti me franqueasse a entrada da caza, afim
de proceder á diligencia ordenada e constante do re
ferido mandado; ao que obedecendo o mesmo F .... ,
eu convidei para assistirem á ailigencia as testimunhas
F .. " e F.. .. abaixo assinadas; e entrando na caza
supra declarada procedi á mais minucioza busca, exa
minando todas as salas, quartos, e lugares, (descreve-se
aqui o exame), fazendo abrir as portas que se axavam
fexadas, e as gavetas, armarios, etc. (o que se passar),
e ahi encontrei, em.... (o lugar), F escondido,
a quem prendi e conduzi á cadeia , onde ficou re-
colhido (ou encontrei os objetos .. ... rcaes, que aprehendi
e ficam em juizo, si (orem, objetos e não pessoa): do que
ludo dou fé, e lavro o prezente a.uto para constar, o
qual vae assinado por mim F... , oficial de justiça deste
juizó, e pelas testimu11has já declaradas.

F . . .. (Assinatura por inteiro do executor).
Oficial de justiça do juizo.
F .... jDitas de d'uas testinw.nhas pl'ezenciaes (ou de al

guem pOI: eUas, qHando não saibam ou não pos
F ... , sam escrever).
(e. pr. crim. arts. 198, 201; R. 31 Jan. 1842

art. 126)

Observações no cazo de clezobediencia ou ent1'oda no distrito
de outra jurisdipão, e outras circunstancias.

§ 10. Si o individuo não obedecer á intimação, o
oficial, tendo-a feito em prezença de uma testimunha,
(sendo possivel) que para mais facilidade póde ser uma
das duas que tenham de prezenciar a execução da di-

(
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ligencia, entrará á força na caza, arrombando as por
tas, etc.; e, efetuada a diligencia, lavrará o auto, como
fica relatado com a alteração seguinte:

« Ao que não obedecendo F.... como prvzenciou
F , eu convidei a esta mesma testimunha, e mais
a F " abaixo assinados, para assistirem á diligencia;.
e em consequencia passei a arrombar as portas da caza
(si necessario (ôr) , e entrei á força na mesma e ahi Rro
cedi, etc., ar,rombando as portas interiores, armarios.
etc. »

(C. pr. crim. arts. 188, 200)

§ :1.:1.. Si indo em seguimento do réo, ou de obje
tos furtados, ti ver o oficial de entrar em distrito alheio,
ahi poderá efetuar diligencia, prevenindo antes as au
toridades do lugar, ou depois, si a urgencia não per
mitir o avizo previo; e isso mesmo fará constar no
auto, como já se dice no capitulo anterior .

. (L. 3 Dez. 1841 art. 11; R. 31 Jan. 1842 arts.
117, 123, 124)

§ 'lf!. Quando se tratar da. execução do mandado,
observar··se-ú tudo o mais que é de lei, não esquecendo
que esses mandados só se pódem executa.r de dia,
além do mais que sobre prizãe já se dice no capitulo
anterior.

(C. pr. crim. arts. 197, 199; R. 31 Jan. 184.2 arts.
117, 118, 119, 123, 124, 126)

~ :t3. Si o oficial, apezar dos seus esforço , não
prender a pessoa indicada, ou não aprehender os
objetos, por não os ter encontrauo, ou por lbe não
ser passivei, declarará isso mesmo no auto, que de
verá lavrar. Mas no cazo de rezistencia, que tenda a
obstar a execução, póde empregar a força e pedir au-

..
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xilo para efetuar a diligencia, e até é do seu dever
fazeI-o.

§ :til. Efetuada, ou não a .liligencia, como dito
fica, será o mandado com os autos respetivos, e de
mais papeis, juntos ao processo pari\ constar, e pro
seguir-se, como fóI' de lei.

.-lRT. ã.--PRESCRIÇÃO

§ :t. A prescrição póde ser alegada antes de ins
taurado o summario, ou mesmo no curso da formação
da culpa, e com suspensão da cauza.

(L. 3 Dez. 1841 art. 35; R. 31 Jan. 1842 art.
276)

§ ~. Si for alegada peran te o Juiz preparador do
feito (Juiz substituto) e a autoridade vir, que é con
cludente, e não evidentemente caviloza, dará o se
guinte:

Despaxo.

Nos autos, remetam-se ao Dr. Juiz de Direito
da . .. vara. desta comarca.

Rio de •.. de ...
F (Rubrica do juiz).
(R. 31 Jan. 1842 arts. 278, 283; D. 22 Nov. 1871

ad. 3 § 2)

§ 3. Si porém vir, que é inconcludente, e cavilo
zamenle alegada dirá por seu:

Despaxo.

Requeira perante o Dr. Juiz de Direito.



- 597

Rio ... de ... de ...
F .. , (Rubr'ica do juiz).
E proseguirá nos termos preparatorios da cauza.
(R. 31 Jan. 1842 art. 283)

§ !I. No cazo de que o Juiz de Direito defira ao
requerimento, mandando ir os autos para julgar, a
autoridade fará juntar a elles a petição assim despa
xada, e remeter-lhe-os: para o que dirá no nllo
della por:.

Despaxo.

o eSCflvao juntando esta aos autos respelivos,
faça remessa im ediata ao Dr Juiz de Direito da ...
vara de comarca. })

R ... de ... de ...
.F • .. (Rubrica do j'uiz).
(R. 31 Jan. 1842 art.. 283)

§ 6. Quando a prescrição fôr alegada perante o
Juiz municipal, nas comarcas geraes, ou perante o
Juiz de Direito nas comarcas especiaes, o juiz dará o
seguinte:

Despaxo.

Nos autos.
R.... de ... de ...
F . '. (Rubrica do juiz).
(R. 31 Jan. 1842 arls. 276, 278, 284; L. 20 et.

1871 arls. 4, 5)

~ O. Concluzos os autos ao juiz, si este julgar
concludente a alegação procederá como. fôr de direito,
dando lugar á prova, e proferindo a sua decÍzáo
final.
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(R. 31 Jan. l842 art. 281)
§ ,. Si o Juiz municipal, ou o Juiz de Direito

recuzar in limine a prescrição, ou a desprezar afinal,
cabe do seu despaxo recurso:

1.o Do Juiz munici paI para o Juiz de Direito;
2. o Do Juiz de Direito para a Relação.
Este recurso processa-se como o recurso de pro

nuncia, e sem suspensão da cauza principal.
(L 3 Dez. 184.1 arts. 69 § 6, 70, 72; R. 31 Jan.

1842 arts. 282, 438 § 7, 442 11 445; L. 20 Set. _
1871 art. 6)

.\.8'1'. G. -SUSPEIÇÃOç

§ -t. Na formação da culpa não p6de o 11cuzado
arguir suspeição: todavia o juiz processante é obriga
do a dãr -se de suspeito, ainda qu~ recuzado não seja,
quando a respeito dç> réo fór :

1. o Inimigo capital;
2.o ln timo amigo;
3: Parente consanguineo ou afim até o 2. 0 gráo

por direito canonico;
4. 0 Amo;
5. o Senhor;
6. 0 Tutor;
7. o Curador:
8.° Contendor em alguma demanda;
9.. Interessado particularmente na decizão da

reauza.
(R. 31 Jan. 1842 art. 247)
§ ~. Quando o juiz houver de dar-se de suspeito,

\Ú fará sob juramento, proferindo nos autos o seguinte:



- 599-

Despaxo.

Sou suspeito na prezente .cauza, por ser .. o (aqui
declarará algum dos motivos acima especificados):. o que
juro. Portanto o escrivão passe os autos a quem com
petir, intimlldas as partes.

Rio ... ' de .. o de .. o
F . " (Nome por inteiro do J·uiz).
(Ro 31 Jano 1842 art. 249)

§ 3. Recebidos pelo escrivão os autos com este
despaxo, o mesmo escrivão, sem demora, fará termo
de concluzão ao legitimo substituto do juiz suspeito o
qual proferirá o seguinte:

Despaxoo

Prosiga-se.
Rio. .. de... de...
F. .. (R ubrica do }uíz).

Neste despaxo ordenará o novo JUiZ quaesquer
providencias necessarias ao andamento do processo.

ilRT. '.-FIANÇA.

§ :1.. A fiança p6de prestar-se em qualquer termo
do processo, uma vez que seja o crime reconhecido
por afiançavel.

A fiança é provizoria ou definitiva.
Na formação da culpa pois póde ter lugar qual

quer dos dous generos de fiança.
Os efeitos da fiança provizoria s6 duram por 30

dias, e mais tantos ouLros dias quantos forem necessa
rios para que o réo possa aprezentar-se ante o juiz
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para prestar a fiança definitiva na razão de 4 leguas
por dia; findos os quaes será prezo, si não estiver
definitivamente afiançado.

(L. 20 Selo 1871 art. 14; D. 22 Nov. 1811 art.
30)

§~. Requerida a prestação da fiança, o juiz, si
fôr cazo, em que deva ser ouvido o Promotor publico,
dirá na petição por seu

Despaxo.

Nos autos diga o Promotor publico.
rRio de... de...

F (Rubrica do juiz).

Si não fÓr, dirá simplesmente:

« Nos autos.
« Rio. .. de... de...
« F..• (Rubr1;ca do juiz). ))

. (Reg. 31 Jan. 1842 art. 222)

§ ri. Aprezentada ao escrivão a petição, este sem
perda de tempo a juntará aos autos.

No 1.0 cazo os fará com vista ao Promotor publi
co, e no 2. 0 os fará conc1uzos ao juiz.

O Promotor publico tambem sem demora examinará
os autos, e nelles dirá o que entender justo e de di-
reito. -

§ ~. Com o oficio ou resposta do Promotor pu
blico' ou sem ena, si a não der, concluzos os autos
incontinente ao juiz, este concederá, ou denegará a
fiança, como fór de lei.

1.o Si denegar dará o seguin te :
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Despaxo ..

Não tem cabimento a fiança requerida j porquanto
(aqui declarará os motivos da denegação).

Rio.. , de... de...
F . .. (Rubrica do juiz).

2.· Si conceder, cumpre atender si se trata de
fiança provizoria ou de fiança definitiva.

Da fiança p'I'ovisol"ia.

§ ii. Quando o juiz conceder a fiança provizoria
dirá por seu

• Despaxo.

Concedo a fiança provizoria requerida a fIs. pelo
valor de ~ (aqtâ mencionará a quantia), visto como o
réo está sendo processado pelo crime de... cuja pena
maxima é (por exemplo) de... annos de prizão .com
multa correspondente a metade do tempo, e o valor
acima fixado fica nos termos da tabela annexa ao De
creto de 22 de Novembro de 1871. (1) Àssim, feito o
depozito em dinheiro, ou em metaes, ou pedras pre
ciozas, ou em apolices da divida publica, ou apre
zentados dous fiadores idoneos, seja ° réo posto em
liberdade (ou passe-se contra mandado pa7'a niio ser
prezo).

Rio... de... de...
F. " (Rttbrica do juiz).

(1) Si a fiança fÓr requerida depois de pronuncia, dirá:
« Concedo a fiança provizoria l'equerid~ a fl~ ... pelo ~alor de R.,

já arbitrado na sentença de pronuncia. AssIm, feIto o depoZlto. etc. O maIS
como no modelo supra. »

(D. 22 Nov. 1871 art. 33 Si 3)
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(L. 20 Set. 1871 aft. 14; D. 22 Nov. 1871 art.
34)

§ G. Si o réo quizer e puder fazer logo nos cofres
municipaes o depozito .da importancia da fiança pro
vizoria em moeda, melaes preciozos, pedras precio
zas, ou apolices da divida publica, o escrivão dará a
seguinte:

fluía..

o portador vae depozitar no cofre da camara mu
nicipal em dinbeiro (ou em apolices da divida publica, ou
em joia.s e ban'as de OW'O, e prata, ou em pedras preciozas)
a importancia equivalente á quantia de ~ ,em que
foi arbilrada a fiança provizoria, que presta F... pelo
crime de... por que o processado no juizo. .. obri
gado á fiança definitiva.

Rio ... de ... de ...
O escrivão F. .. (Nome par inteira).

Entregues na Camara municipal os objetos do depo
zito, o depozitante cobrará o conhecimento respetivo
para juntar-se aos autos.

(D. 22 Nov. 1871 art. 34)
§ ,. Si não fóI' possivel fazer-se logo o depozito

nos cofres municipaes, far-se-á o mesmo em mão de
pessoa abonada, lavrando-se nos autos o seguinte:

1'ermo de depozito.

Aos ..• dias do mez de... de... nesta côrte (cida
de, vila, etc.) em meu cartorio ahi compareceu F...
pessoa- reconhecida pelo juizo como abonada, e por
elle foi dito, que recebia os objetos... (aqui se decla-
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'/'ará lJuaes eUes sejam de modo que se _possam bem co
nhecer e distingui?') , todos no valor total de ~ ,im
portancia equivalente ao valor da fiança provizoria que
presta F... pelo crime de... porque é processado
nestes autos; e de como recebeu- os ditos objetos, e
del1es ficou de posse, obrigando-se a todos os anus e
encargos de fiel depozitario do juizo, lavro o prezente
termo, que vae assinado pelo juiz, com o depozitario,
com o réo depozitante (si estiver prezente) e comigo
F... escrivão, que o escrevi: do que dou fé.

F... Assinatura do fuiz.
I

F.. ' Dita do depozitario.
F Dita o dcpozitantc.
F Dita do escrivão.
(D. 22 Nov. 1871 art. 34)

§ S. Si nem se poder fazer logo o depozito nos
cofres municipaes, nem houver pessoa abonada para
depo7.itario , ficará o depozito em juizo para dentro de
tres dias passar para os sobreditos cofres: e neste
cazo lavrar-se-á nos autos o seguinte:

Aulo de declaração.

Aos. .. dias do mez de... de... nesta cÔrte (ci
dade, vila, etc.) em meu carlorio foram aprezentados
os objetos... (aqui se cspccifica?'ào quacs sejam) os
quaes todos no valor de ~ ,importancia equiva
lente ao valor da fiança privizoria, que presta F. " réo
nestos autos, pelo crime por que é processado, ficam
em poder de mim escrivão, afim de que dentro de
tres dias passem para os cofres municipaes, na fórma
da lei: e para constar lavro este termo, que vae
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assinado pelo juiz, pelo réo depozitante (si estiver pre
zente) e por mim F. .. escrivão, que o escrevi e dou fé.

F. .. Assinatura do juiz
F. " Dila do réo depozitante, (quançlo prezente).
F. " Dita do escrivão.

§ 9. Si não se fizer o depozito como acima fica
dito e o réo aprezentar fiadores lavras-se-á o seguinte;

Termo de abonação.

Aos. .. dias do mez de... de... nesta côrte (ci
dade, vila, etc.) em meu cartorio compareceram F. .. e
F... que vinham como fiadores provizorios do réo F...

(

que f)stá sendo processado neste juizo (ou que está
pronunciado neste juizo) pelo crime de... ; e declaram
os ditos fiadores, pessoas reconhecidamente abonadas
pelo juizo, que prestavam fiança provizoria pelo dito
réo, e obrigavam-se pelo seu comparecimento durante
a referida fiança, sob a responsabilidade do maximo
do valor, que fór fixado na fianç,a definitiva, que
deverá preslar no prazo legal; e de como assim o
declararam e prometeram' cumprir, lavro o prezente

I

termo que vae por mim assinado r,om os ditos fiado-
res, com o afiançado (si est'i~er prezente); e comigo
F. .. escrivão, que o escrevi.

F. .. Assinalura do juiz.

F. .. ~ Dita dos fiadores.
F... ,
F. " Dita do afiançado, (quando esteja prezente).
F. " Dita do escrivão.

§ 1.0. Espedir-se-á mandad<;> de soltura, si o réo
estiver prezo, ou contramandado para o nao ser, si
ainda estiver soBo, logo que, como acima fica exposto:
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1.. Ou se estiver efetuado o depozito nos cofres
da Camara municipal ;

2.' Ou se houver feito o depozito em mão de
pessoa abonada ;

3: Ou ficar o depozito em juizo.
(D. 22 Nov. 1871 art. 34)

Observações.

§ t.l. Quando a fiança provizoria fôr concedida
a réo prezo por virtude do mandado, no verso deste,
si houver lugar, será lançado ou a elIe adicionado o
termo de fiança, e entregue ao executor para ser
aprezentado ao juiz da culpa, que o mandará juntar ao
respetivo processo.

No CilZO d prizão em flagrante, prestando o réo
fiança ante autoridade incompetente para a formação
da culpa, será o auto da fiança remetido á autoridade
competente para juntar-se ao processo.

(D. 22 (OV. 1871 arl. 36)
§ :1.2. A fiança provizoria p6de ser cassada pelo

juiz da fiança definitiva:
1.. Si reconhecer o crime por inafiançavel;
2.· Si exigir a substituição dos fiadores provizo

rios por não serem estes abonados;
3.· Si exigir a substit·uição dos objetos depozita

dos por não terem os mesmos valor suficiente.
(D. 22 Nov. 1871 art. 35)
§ :1.3. Depois de concedida a fiança provizoria,

será em todo o cazo ouvido o Promotor publico, ou
quem suas vezes fizer; o que o juiz ordenará pelo
seguinte:

Haja vista o Promotor publico (ou Adjunto elo
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P1'omotol' zmblico) , afim de reclamar sobre a fiança con
cedida o que convier a bem da justiça.

Rio. " de .... de...
F, " (Rullrica do juiz).

Falando o Promotor publico ou o Adjunto dp.ste
nos autos serão estes concluzos ao juiz para dicidir
sobre qualquer consideração ou req uerimento apre
zentado pela justiça publica, proseguindo o processo
em seus termos regulares.

(D. 22 Nov. 1871 art. 35)

F'iança definitiva.

§ ••. Si o juiz conceder fiança defini tiva, o fará
pelo seguinte: (

Concedo a fiança requerida; e nomeio para ava
liarem o damno cauzado, e as custas do processo até
os ultimas julgados a F. .. e F ... que prestarâo ju
ramento.

Rio de... de ...
F (llubrica do jtúz).

§ :15. Em seguida prestarão os peritos o jura
menta, de que o escrivão lavrará o seguinte:

Termo ele j'ummento aos arbitros.

Aos. .. dias do mez de... de... nesta côrte
(cidade, vila, etc.) em cazas de audiencia do juizo .
(ou de reZ'idencia do juiz F . . ,), ahi prezente, F e
F . .. peritos nomeados para avaliarem a fiança defi-
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nitiva, que tem de prestar F. .. no processo em que
é acuzado pelo crime de... na forma do despaxo
do mesmo juiz, este lhes deferia o juramento aos San
tos Evangelhos (ou em suas mãos) de bem e fielmente
procederem ao arbitramento do valor da dita fiança:
o que proffieteram e juraram, De tudo dou fé, e faço
este termo, Eu F. .. escrivão, que o cscrivi.

F . .. Rubrica do juiz.

~: :: \Assinatum dos pe1'itos).

§ :18. Feitos os autos com vista aos peritos, da
dos os laudos, serão concluzos ao juiz, que poderá
ouvir sobre elles o Promotor publico, si fÓI' cazo em
que este deva ser ouvido.

E afinal d' por seu

Despaxo.

A' quantia arbitrada acrescento a de na fór-
ma da lei: e pelo total de ~ preste-se a fiança.

Rio ... de... de...
F . .. ([lubrica elo .iuiz).
(e. pr. crim. arte 109 j R. 31 Jan. 1842 art. 30i)

§ :I,. Proseguindo-se dará o escrivão o bilhete
seguinte, para pagamento dos direitos nacionaes:

« F. .. vai pagar os IlOVOS direitos da quantia de
~ em que foi arbitrada no juizo. " a sua fiança

pelo crime de... por que é processado.
« Rio. .. de... de...

« O escrivão, F. " (Nome por inteiro). })

~ :flS. Si o réo, ou o fiador querem depozitar
no cofre da Camara municipal a importancia da fian
ça em moeda, apolices da divida publica, objetos de

•
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ouro, prata, ou joias preClOzas, o escrivão dará a se
guinte :

Gttia.

o portador vae depozitar no cofre da Camara
municipal em dinheiro (ou em apolices da divida pu
blica, Ott, etc.), a importancia equivalente á quantia
de ~ em que foi arbitrada a fiança definitiva, que
tem de prestar F... pelo crime de... por que é
processado no juizo... para solto se livrar.

Rio .. , de ... de ...
O escrivão, F ... (Nome por inteiro).

§ :1.9. Si houver fiador, se lavrará no livro, para
ISSO destinado, o seguinte: (

Tenno de fiança.

Àos. . . dias do mez de... do anno de. .. nesta
côrte (cidade, vila, etc., de.;.) em o meu cartorio
compareceu F ... morador em. '. e por ene foi dito,
que se obriga por fiador e principal pagador ao pé
do juizo, e na fórma da lei, do réo F .. ' pela quan
tia de ~ em que axa-se arbitrada a fiança defi
nitiva, que ao dito réo foi concedido prestar para
solto se livrar, pelo crime de ... por que é proces
sado em o juizo ... 'em virtude de queixa de F ...
(ou de denuncia de F... ou de procedimento oficia.l); e
pelo prezente termo obriga-se até á ultima sentença
do tribunal superior a pagar a supradita quantia, si
o réo fôr condemnado e fugir antes de ser prezo, ÓU
o correspondente, si a esse tempo o réo não tiver
meios para indemnização da parte e custas, assim
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como a responder pelo quebramento da fiança. Para
garantia e segurança de tudo hipoteca especialmente o
predio (ou pl'edios) sito em... dentro do termo (ou co
marca), que possue livre e dezembargadõ (ou para ga
rantia e segurança de tudo depozitou no cofre da Gamara
municipal valores cOl'respondentes,-si tiver feito depozito).
E, prezentes as testimuuhas de abono, F... morador
em .. , e F... morador em... proprietarios (ou nego
ciantes, etc.), por elles foi dito, que reconhecem e
abonam ao fiador F ... e por elle se obrigam subsi
diariamente a cumprir tudo quanto o mesmo fiador se
obrigou por este termo. Em seguida foram-me prezen
tes pelo réo, seu fiador e abonadores, os documentos,
que abaixo vão transcritos c ficam archivados em meu
cartorio, com a competente averbação (transcrevem-se os
documentos, que süo: () conhecimento de pagamento f!,os
novos direitos, o conhecimento do pagamento de decimas
urbanas, e cel'tidüo negativa, qttando se segura com hipoteca,
e o conhecimento do clepozito, quando se segu.ra com elle). E
para constar faço este termo, que assinam com o juiz o
findol', testimunhas de abono, e afiançado, neUe referi
dos; do que ludo dou fé. Eu F ... escrivão, que o escrevi.

F . . . Assinatura do juiz.
li' Dita do fiador.

l~ (Ditas das testimunhas.
F ~
F Dita do afiançado.
(e. pr. crim. arts. 102, 103, 107; L. 3 Dez. 1841

art. 39; R. 31 Jan. 1842 arts. 302, 303)

§ 20. Si fór o proprio réo, que, em lugar de fiador,
queira hipotecar bens de raiz, ou depozitar moeda, elc.,
no primeiro cazo luvrar-se-á o seguinte:
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Termo de hipoteca lJelo 1'eo.

Aos. . . . dias do mez de .•. : do anno de ... , nesta
côrte (cidade, vila, elc. de ...) em o meu cartorio (O'l~

em a cadeia ... si o reo estiver prezo), prezente o réo
F . . .. por elle foi dito, que havendo sido arbitrada em
a quantia de ';fi> a fiança, que deve elle prestar para
solto se livrar do crime de. . .. por que é processado
no juizo .. '. em virtude de queixa de F.... (o'u de
denuncia de F. ... ou de procedimento oficicd) , elle uzando
da faculdade, que lhe outorga a lei, em lugar de
fiador, hipoteca em garantia e segurança da referida
quantia, na fórma e para todos os efeitos na mesma
lei declarados, o predio (ou lJreelios),(sito em .... que
elle possue livre e dezembaraçado no termo (ou comarca),
como mostra pelos documentos, que oferece: E neste
acto peJo mesmo réo me foram dados os documentos,
que seguem (transcrevem-se os docwnentos, qtte Sc/,O: co
nhecimento elo pagamento elos novos direilus: conhecimento
ultimo da decima urbana, qu,anelo devida, e certidc/,o nega
tiva de hiputeca): os quaes ficam todos archivaclos em
o meu cartorio, com a competente averbação. Para
constar faço o prezente termo, que assinam com o juiz
o réo, e as testimunhas F.... e F.... do que tudo
dou fé.

Eu F... , escrivão, que o escrevi.
F Ass'inalura do .juíz.
F Dita do reo.

~ : : : : J Ditas das teslimunhas.

(e. pr. crim. art. 105; R 31 Jan. 18.H art. 304)

§ 21. No segundo cazo, não ha necessidade de
termo algum, basta o conhecimento do depozito.
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(e. pr. cnm. arls. 105, 106; R. 31 Jan. 1842
art. 304)

§ 22. Do lermo de fiança, e do de hipoteca, como
dito fica, se extrahirá certidão, que se juntará aos autos.

(e. pr. crim. art. 103)
E no cazo de depozito pelo réo, j un tar-se-á a elles

o conhecimento do depozito regularmente feito e' o do
pagamento dos novos direitos.

§ 23. Feito o que se vêm de expôr, o es·crivão
fará os aulos concluzos ao juiz, que, axando em ter
mos a fiança, hipoteca, ou depozito, dará o seguinte:

Despaxo ..

Julgo idonea a fiança constante de fls ... (ou a caução
hipotecc~ria de ~s .. ., ou o depozito constante de fis .... )
.0 escrivão passe alvará de soltura em favor do réo, si
por aI se não axar prezo (Ott passe contramandado em
favor do 1'60), depois de assinar elie termo de compa
recimento no juri independentemente de notificação, até
ser a final julgado.

Rio de .... de ....
F ' (Assinctlura do ,juiz).
(L. 3 Dez. 1841 art. 39; R. 31 Jan. 1842 art. 302)

§ 2 •. No livro das fianças lavrará o escrivão o se-
guinte:

Termo de comparecimento do réo F . ...

Aos. . .. dias do mez de do anno de . . . . ne ta
côrle (cidaclc, vila, etc. de ), em o meu cartorio (ou
cm a cadeia. . .. si es tiver o l'éo prezo), prezente o réo
F . . .. por eBe foi dito, que obrigava-se a compare-
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cer perante o juri em todas as sessões, que se instal
lassem desta data em diante, ine1ependente de qualquer
notificação, até ser julgado definitivamente pelo crime
de. . .. por que é processado no juizo.... em vir
tude de queixa de F.. .. (ou de denuncia: ou de proce
llimento oficial), sob pena de se julgar quebrada a fiança,
e ser recolhido- á cadeia. Do que, para constar faço o
prezente termo, e dou fé.

Eu F.... escrivão, que o escrevi.
F. . .. (Assinal'l.l1'Cl do 1'éo).

Uma certidão deste termo deverá juntar·se ao
processó. E nem se passará ao réo contramandado, ou
mandado de soltura, sem que o tenha assinado.

(K 31 Jan. 1842 art. 302) f'

§ 2õ. Concluido tudo, o escrivão sem demora pas
sará o contramandado, si tiver sido expedido mandado
de prizão e o réo ainda não estiver prezo, como segue:

Cont'l'amanclado de ]J'I'izão.

F. . .. (tal autoridade)
Mando a qualquer oficial de justiça, que o pre

zente contramandado vir, indo por mim assinado, que
não efetue a prizão de F.... , para a qual já se havia
expedido mandado de prizãº por este juizo, pela crime
de. . .. por que é processado, visto haver o mesmo
prestado fiança para sollo se livrar, na fórma da lei.
O que cumpra, sob pena de dezobediencia; e respon
sabilidade.

Rio de .... de ....
Eu F escrivão, que o escrevi.
F (Rubrica do juiz).

§ 20. Si estiver prezo, passar-se-á o' alvará, man-

('
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dado, ou ordem de soltura, segundo a formula já
dada no capitulo 4 artigo 2 paragrafo 14, com a al
teração seguinte:

«Em lugar das palavras: visto haver sido despronun
ciado, - dir-se-á: - visto o mesl'l'Jo haver prestado fiança
paTo solto se livrar '/'la fórm(~ da lei. »

§ 2'. Relativamente aos cazos, em que se deve
conceder a fiança, etc., obser var-se-ão as dispozições
em vigor, não esquecendo que ella se póde prestar,
mesmo antes de pronuncia, e em qualquer termo do
processo.

(e. pr. crim. arts. 133, 14.2, 352; L. 20 SeL
1871 art. 14 § ~l

Ob crvaçõcs sobre o reforço da fiança, dezis/encia, c que
bramento delta.

§ 28. Póde exigir-se reforço da fiança, ou quando
por engano foi tomada uma insuficiente, ou quando o
fiador sufre peruas, que o tornem pouco idoneo.

Proceder-se-á como é de lei.
(e. pr. crim. art. 110; R. 31 Jan. 18~2 arls.

:307, 310)
§ 29. O fiador pódc requerer, que o réo dê

outro que o substitua, dentro do prazo de 15 dias.
Observar-se-á tambem o que é de direito.
(R. 31 Jan. 18.4.2 arts. 308 § 3, 310 ~ 2)
§ ao. A fiança se julgará quebrada de direito

perante o juiz do processo, emquanto ahi estiver, no
caza do artigo 311 paragrafo 2 do Regulamento de
,31 de Janeiro de 1842. E se procederá na fórma es
tabelecida no artigo 313 e seg~ntes do mesmo Regu
lamento.
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Obsc1"l. ar-ão geral.

§ 3:1.. Da concessão ou denegação de fiança, quer
provizoria, quer definitiva, bem como do arbitramento
pelo juiz, ha recurso voluntario.

Da decisão, que julga perdida a quantia afiançada,
tambem ha recurso volunlario.

(L. 3 Dez. 1841 ad. 69 § 4.1; n. 31 Jan. 1842
arts.438 §§ 5, 6, 440 e seg.).

ABrI'. S.- HABEAS-CORPUS.

S 11.• Todas as vezes que no cur ) de um proces~

so xegue ao conhecimento da autoridade competente
qne alguem sofre prizão ou constrangimento ilegal,
p6de e11a, independente de petição, fazer passar ex-oficio
uma ordem de habf';as-corptts.

(e. pr. crim. art. 34.4; L. 20 Set. 1871 art.
18)

§ ~. E' competente para esse fim a autoridade
superior á 'que decretou a prizão, ou cauza o eonstran
gimento ilegal.

(L. 3 Dez. 1841 art. 69 § 7; L. 20 Set. 1871
art. 18)

§ 3. Quando a autoridade reconhecer, em face dos
documentos prezentes, que a prizão ou constrangimento
é evidentemente ilegal, poderá ordenar a immediata
,cessaçáo, mediante caução, até que rezolva definitivamente
·sobl·e- o habcas-corpus, que se requerer, ou fôr deter
minado pela mesma autoridade.

§ <I. Qu~ndo o juiz entender, que deve expedir
lIDa ordem de habaes-co1'pUS, o fará dizendo por seu
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Despaxo.

Expeça-se incon tineule ordem ao carcereiro da
cadela. .. (ou ao cletcntor F...) para no dia. .. ás...
horas· da manhã (ou ela tarele) aprczentar neste juizo o
acuzado F... que ali axa-se 'prezQ (ou detido). O escri
vão extraia cópia deste despaxo e dos documentos a
fis .. , fis ... etc. ; e autoando tudo faça-me os autos con
cluzos.

Rio... de... de...
F.•. (Rubrica do juiz).

Si por ventura entender, que tem lugar a caução,
neste despaxo acrescentará:

« Preste o a uzado caução, querendo, até decizão
definitiva. »

§ õ. Recebido o despaxo pelo escrivão, este sem
perda de tempo expedirá a ordem seguinte:

Aiandado de habeas-corpus.

F... Juiz de Direito, etc.
Mando ao carcereiro da cadeia... (ou u. F... o

detentor) que no dia... do mez de... do corrente anno,
as. .. horas da manhã (ou da ta1'de), aprezente em caza
das andiencias deste juizo (ou de minha rezidellcia) F...
que ahi axa-se prezo (ou detido em seu poder); o que
cumpra sob as penas da lei. Eu F... escrivão, que o
escrevi.

Rio de... de...
F (Rubrica do juiz).

Si se julgar necessario ou conveniente impôr logo a
comminação de prizão, dir-se-á no final do mandado:
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« O· que cumpra sob pena de prizão, além das. .
maIS, em que possa mcorrer. »

(C. pr. crim. arts. 345, 346)

§ 6. Quando a ordem fôr expedida, comminan
do logo a prizão ao carcereiro ou detentor, executar
se-á como a de prizão.

Quando porém fôr simples, isto é, sem essa com
minação, ob~ervar-se-á o que determinam os artigos 347
a 351 do Codigo do processo criminal, e artigo 111 da
Lei de 3 de Dezembro de 1841,

§ ,. Si o carcereiro ou detentor não quizer rece
ber a ordem, o executor a lerá em alta voz, e a fixará
á sua porta, e disto passará certidão, ou atestação
. d nJura a~ como se segue:

CerticZão.

Certifico (O'l.t atesto e juro aos Santos Evangelhos),
que em cumprimento de uma ordem de habeas-corp'l.ts,
do Juiz de Direito... fui á cadeia... (ou á caza. .. )
no dia... ás... horas da manhã (ou da tarde) do cor
rente anno, e ahi aprezentando ao carcereÍl'o F. .. (ou
detento'l' F...) a mesma ordem para aprezentar perante
aquellc3 juiz o acuzado F. .. que ahi axa-se prezo (ou
detido), elIe nem quiz receber a ordem, dezobedecendo
assim ao mandado da autoridade; pelo que li em voz
alta a mesma ordem, e afixei-a á porta da cadeia (ou
da referida eaza): o que tudo é verdade.

Rio . " de .. , de ...
F. .. Nome por intei1'o do executor, (eom declaração

si é oficial de just'iça, inspector de quarteirão, etc.).
(e. pr. crim. art3. 347, 348)

§ s. Neste cazo, e em geral, quando o carcereIrO
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ou detentor não obedeça, nem alegue excuza legal,
expedir,·se-á contra elle mandado de prizão, e se pro
cederá como é de lei.

(e. pr. crim. arls. 349, 350)
§ 3. Quando o acuzado aprezentar petição, re

querendo a ordem de habeas-eorpus, nesta petição o
juiz lançará o seguinte:

Despaxo.

Expeça-se incontinente ordem ao carcereiro da
cadeia. .. (uu ao detentor' F...) para no dia ... ás ...
horas da manhã (ou da ta7'fle) aprezentar perante este
juizo o pacient F... que ahi axa-se prezo (ou detido).
O escrivão autôe a prezente petição com os documen
tos juntos (si os houver), e venham os aulos' con
cluzos.

Rio de ... de...
F (Rttbl'iea do juiz).

§ :1.0. Expedir-se-á o mandado, e segujr-se-ão os
demais termos como fica indicado no cazo de expe
dição de ordem de habeas-corptts por oficio judicial.

§ :1.:1.. Quer n'um quer n'outro cazo o escrivão,
fazendo a autoação ordenada, mandará os autos conclu
zos ao juiz, o qual dirá então por seu

Despaxo.

Aprezentado o paciente, sigam-se as diligencias
legaes.

Rio. ". de ... de ...
F. .. (Rubrica do juiz).

§ :1.2. Comparecendo o carcereiro, ou detentor

..
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com o paciente no dia aprazado, a auloridade ouvirá
o mesmo carcereiro ou deten tal', fazendo o seguinte:

Attto de lJerguntas ao detentor.

Aos... dias do mez de.•. do anno de... nesta
côrte (cidade, vila, etc.) o juiz fez ao detentor do pa
ciente F... as perguntas seguintes:

Qual o seu nome, idade, naturalidade, estado, e
profissão?

Respondeu xamar-se... etc.
A' ordem de quem tinha o paciente prezo, e ha

quanto tempo?
Respondeu. .. etc. (j

(E assim (ará quaesquer lJergttntas que julgar conve
nientes) .

E como nada mais foi perguntado, mandou o
juiz lavrar este auto, que depois de lido e axado con
forme, assinou com o mesmo detentor. E eu F... es
crivão, que o escrevi.

F... Assinatura do juiz.
F. .. Assinatura do detentor ou carCC1'e~ro.

§ :i3. Depois de ouvido o detentor, o juiz fará ao
paciente as perguntas convenientes, lavrando o escrivão
o seguinte:

AuEo de perguntas ao lJaciente F...

E 'logo no mesmo acto foi pelo mesmo juiz inter
rogado o paciente pela mal eira seguinte:

Qual o seu nome, idade, naturalidade, estado, e
profissão?

Respondeu xamar-se. " etc,
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Qual o motivo da sua prizão?
Respondeu ... etc.
(F assim (ará as demais' jJlwguntas, que julgar neces

surias) .
E como nada mais foi perguntado, nem respondi

do, mandou o juiz lavrar este auto, que, depois de
lido e axado conforme, assinou com o paciente. E eu
F... escrivão, que o escrevi.

F.. , Assinatura do juiz.
F. .. Dila do paciente,

§ :I.~. Findo o interrogatorio do pacien te, o JUlZ

ouvirá verbalmente o mesmo paciente por si ou por
seu advogado, si quizer expender quaesquer razões, em
seu favor.

§ :1.&. Depois destas diligencias far-se-ão. os au
tos r~Oi1cluzos ao juiz o qual decidirá como fôr justo.

(e. pr. crim. art. 352)
§ :16. Si entender, que não tem lugar a soltura,

assim o detel'lIlinará pela seguinte:

Sentença.

Verificando-se pelas diligencia..; constante deste
autos, que o paciente F... prezo á ordem de... (tal
autoridade) não sofre em sua pessoa violepcia em con
sequencia de prizão ilegal (ou de constrangimento ilegal).
julgo improcedente a petição de habeas-corptt, com
que veio' a este juizo, e mando, que o mesmo paciente
regl'f'sse para a prizão, em que se axa para a seu
respeito proceder-se como fór de lei. E pague o pa
viente as custas.

Rio... de... de...
F.. , (~ssinalttra do juiz).
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§ t,. No cazo de haver fundamento para a prizão
mas ser o crime aflançavel, assim o declarará o juiz
pela seguinte:

Sentença.

Mostra-se dos documentos juntos (si os houver),
bem como das diligencias procedidas neste juizo,
que a prizão, que sofre o paciente (ou de que está
ameat-ado) al::a-se devidamente fundamentada na lei,
porquanto. .. (aqai se expenclerão as razões justifical'ivas
da prizão). Portanto julgo inadmissivel a soltura do
paciente (ou a cessação da ordem de prizão expedida);.
como porém o crime, por que está ,_'ezo (ou por que
vae ser prezo) é afiançavel, mando, que o mesmo pa
ciente preste fiança, querep,do. E pague as custas.

Rio. " de... de ...
F... (Nome por inteiro do juiz).
(e. pr. crim. art. 352; L. 20 Set. 1871 ad. I8}

§ :IS. No cazo de ilegalidade da prizão, ou de
constrangimento ilegal proferirá o juiz afinal a se
guinte : -

Sentcnça.

Mostra-se dos documentos juntos (si os houvcr) e
das diligencias praticadas por este juizo, que a prizão

'(ou o cfJnstmngimento) que sofre o paciente é ilegal;
por quanto (aqui se expenrlerão as razõcs de ilegalidade).
Por tanto mando, que cesse a dita prizão (Otb constran
gimento), passando-se ordem de soltura (ou mandado
declarativo de que não pódc ter lugar a prizão, de quc
axa-se o paciente ameaçado, etc). Desta minha decizão
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recorro para a Relação do distrito, pag-as as custas
ex-cauza.

lho... de... de...
li'. " (LVame pOI' inteiro do jutz).
(C. pr. crim. art. 852; L. :.0 Set. 1871 art. 18)

§ .t9. Requerida uma ordem de lwbeas-col'pUS, o
juiz, sendo possivel, reqnizitará da autoridade, que
ordenou a prizão os esclarecimentos, que provem a
sua legalidade, antes de rezolver a soltura do prezo.

(C. pr, crim. art. 355)
§ 20. Assim quando ordenar a aprezentação do

paciente, deve o juiz exigir da sobredita autoridade
os refeL'idos esclarecimentos por meio do seguin~~:

Oficio.

I\lm. Sr.
Tendo F. .. requerido a este JUIZO uma ordem

de habeas-col'pus em seu favor (ou a (aval' de F . ..),
cumpre que V. incontinente dê todos os precizos
esclarecimentos acerca da prizão, que o mesmo pa
ciente sofre, (o~~ de que vê-se ame.açado) visto ter sido
V. quem a ordenou, (o~~ viela ser V. a autol'idade, a
cuja ordem clle se axa prezo) cabendo advertir, que a apre
zenlação do paciente perante este juizo terá lugar
hoje ás. .. (O'L!- no dia... ás... horas d(~ manhã, ou
da tal'de), afim de rezolver-se acerCJ da justiça da
petição.

Deus Guarde a V.
Rio de ... de...
F Jniz de Direito.
Illm. Sr. F... (ei autoridade a quem róI' o ofi io

dirigido).
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§ ~•. Recebido o oficio, a autoridade, que o re
ceber deverá logo responder, dando os esclarecimentos
pedidos, na fórma seguinte:

O~cio.

Illm. Sr.
Em resposta ao oficio de V. com data de... no

qual pede esclarecimentos acerca da prizão ordenada
contta a pessoa de F... tenho a ponderar o seguinte:
(A qui se expenclerá os motivos j ustifiCCLtivos da ]JI'Ízlío
com as clüpo!ições lcgaes 1'elativCts ao cazo).

No entrdanto V. " decidirá como fôr de justiça.
De-us Guarde a V.. . J.~

Rio. " de... de. , .
Illm. Sr. Dr. F... JUIZ de Direito da comarca.
F. .. (Nome paI' intei1'o da cHtloriclacle respondente).

Quando a autoridade que tiver o paciente á sua
dispozição, não for a Il1'l3sma, que ordenou a prizão,
requizitará da au toridade, que a tiver decretado, os
precizos e.sclarecimentos para os transmitir á autori
dade superior que os houver exigido, conforme as
circunstancias o permitem.

§ ~~. R~cebida esta resposta, o juiz dará o se
guinte :

Despaxo.

Junte-se ao processo, e sejam-me os autos con
cluzos.

Rio de... de...
F (Rubrica elo juiz).
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o escrivãO 'cumprirá immediatamente este despaxo
lavrando termo de juntada e concluzão.

§ ~3. QuantIo houver sentença de soltura a favor
do paciente, o escrivão passará sem demora a se
guinte:

Orclen~ de soltura.

o carcereiro da cadeia de... (ou detentor F... )
relaxe da prizão, em que se axa F... por haver ob
tido por e te juizo soltura em vÍL'tude de decizão em
petição de lwbeas-corpus: o que cumpra.

Rio de... de...
Eu F escrivão, que o esúrevi.
F. " ( 011te lo juiz).

§ 2-4. Em todos o cqzos, em que a autoridade,
gue conceder a ordem de lwbeas-corptts, reconhecer,
que da parte da que autorizou a prizão, ou o cons
trangimente ilegal, houve abuzo de autoridade ou vio
lação flagrante da lei, deverá, conforme fór de sua
competencia, fazer efeti~'a, ordenar, ou raquizitur a
responsabilidade da que assim abuzou.

(L. 20 Set. 1871 art. 18 § 3)
1.. No cazo ue lhe compeLir fazer efetiva a res

ponsabilidade, ao despaxo, de que tratam o paragrafo
12 e o paragrafo 13 supra, acrescentará:

« E porque manifesta-se abuzo do. .. a1.ttorillade ou,
cargo) F... ordeno ao escrivão, que, extrabidos por
copia o prezente despaxo, e os documentos a fls ...
fls. " ete., os autó , e m'os faça concluzos, afim de que
por e5te juizo seja responsabilizado o me'mo F ... »

2.· No cazo de lhe não competir fa.zer efetiva
essa responsabilidade, acrescentará:
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« E porque manifesta-se abuzo da parte do ... (au
tO/'idade ou cargo) F... mando ao escrivão, que extraia
copia do prezente despaxo, e dos documentos fi fis ...
fIs .. , eLc., e me faça tudo prezenLe, afim de que com
oficio desLe juizo seja remetido a... (o juizo ou au
toridade que tem de proceder nos tel'l17,OS da responsabili
dade) ordenado (ou requizitando, confonne no ca.:o couber)
a responsabilidade do mesmo F ... })

§ 1!5. Dado o abuzo, cabe ao paciente o direito
de indemnização, e em Lodo o cazo das cusLas conta
das em Lresdobro; o que se realizará pelos meios civis.

(L. 3 Dez. 1841 art. 68; L. 20 Set. 1871 arL 18 § 6)
§ 1!8. O cidadão brazileiro p6de requerer para si

ou para ouLrem uma ordem de hal(:as-corpu'S; o es-
trangeiro porém só o 'p6de fazer para si.

(L. 20 Set. 1871 art. 18 § 8)
§ 1!'. Do despaxo, que concede soltura por habeas

corpus ha recurso ex-oficio.
(L. 3 Dez. 1841 art. 69 § 9)
§ 1!8. Expedido o mandado de soltura, isso mes

mo se fará constar dos autos, lavrando o escrivão a
seguinte:

Certidão.

Certifico, que em virtude do despaxo final exa
rado nestes autos, expedia-se ordem de soltura hoje
ás ... horas do dia: do que dou fé.

Rio ... de ... de ...
O escrivão F .•. (Nome p01' inteiro).

§ ~9. Passada a certidão supra, serão os aulos
remetidos ao Secretario da Relação.

§ ao. Si por ventura o mandado de soltura não
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fôr prontamente executado sem cauza legitima, ao JUIZ

qué o expedio, corr~ o dever de propugnar. pela sua
real e efetiva execução.

(Av. 3 Out. 1835)

CAPITULO VII.

Actos preparatorios para o julgaDl.ento
no Juri.

AUT.•.- RECEBli\IENTO DO SUMMARIO DA CULPA, E

OFERECIMENTO DO LIBELO.

§ :1.. Tornando-se definitiva a pronuncia, e rece
bendo o escrivão do Juri o processo· da culpa, lavrará
termo de recebimento, e immediatamente fará os autos
concluzos ao juiz preparador, que, nos termos das co
marcas geraes, é o Juiz municipal, e nas comarcas
especiaes, é o Juiz de Direito, ou o Juiz substituto,
quando incumbido do preparo dos processos.

§ ~. Concluzos os autos ao juiz preparador, este
examinará, si o autor é particular, ou si é a Justiça.

§ 3. Sendo o autor particular, dará o juiz o se
guinte:

Despaxo.

Ofereça o autor o seu libelo acuzatorio dentro de
24 horas, que correrão da publicação deste depa 10 em
audiencia, sob pena de lançamento.

, Rio .. , de... de ...
F.... (R'ubrica do juiz).

§ 1.1. Proferido este despaxo, o escrivão fará termo
40
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de publicação, no qual declarará, si estiveram, ou não r

prezentes as partes.
(e. pr. crim. arts. 228, 254.; L. 3 Dez. 1841 art.

52; R. 31 Jan. 184.2 arts. 324, 3:37; L. 26 Ag. 1875;
D. 27 Ag. 1874 art. 4)

§ õ. Si o autor fór particular, e não oferecer o li
belo acuzatorio dentro de 24 horas, o Escrivão do J uri
passará no processo a seguinte:

Certidão.

Certifico, que são passadas as 24 horas assinadas
ao autor F.... , . para oferecer o libelo acuzatorio con
tra os ré~s prezos (afiançados, ou auzentes) F.... F....
sem que o dito autor, ou alguem p0 elle oferecesse
o referido libelo, e para constar passei a prezente cer
tidão.

Rio .. " de .... de .
O Esçrivão do Juri F (Nome por intcú'o).

§ ,. Depois desta certidão, segue-se o termo de
concluzão ·ao Juiz municipal nas comarcas geraes ou ao
Juiz sulbsti tuto nas comarcas especiaes.

§ S. Si o cazo ocorrer em comarca especial, ou em
termo de comarca geral, onde não estiver o Juiz de Di
reito, o juiz preparador dará o seguinte:

Despaxo.

O eSCrlvao faça concluzos os autos ao Dr. Juiz de
Direito da comarca (ou da. . .. vam desta comarca) para
decidir sobre o lançamento.

Rio de .... de ....
F : (Rulirica do juiz preparador).



- 627-

§ O. Indo os autos concluzos ao Juiz 'de Direito,
este ordenará, que se d.ê vista ao Promotor publico
para dizer o que convier a bem.da justiça publica so
bre o lançamento, nos seguintes termos:

Despaxo.

Diga o Promotor publico sobre o lançamento da
acuzação.

Rio , de, ... de ....
F , (Rttbrica do .iuiz).

§ :1.0. Dando o Promotor publico a sua resposta,
o Juiz de Direito proferirá a sua sentença.

§ :1.:1. Si t' er de julgar procedente o lançamento,
dirá por seu

Despaxo.

Visto não ter o autor aprezentado o seu libelo.
acuzatorio no prazo das 24 horas, que lhe foram assi-
nadas, hei o lançamento por firme e valiozo, e a acu
zação por perempta para que ne11o. mais se não prosiga.
Dê-se baixa na culpa do réo, por ser meramente par
ticular o crime destes autos, e pague o autór as custas.

Rio .... de .... de ....
F . . .. (Nome por inteiro do j'lkiz).

§ .•~. Si o crime, de que se tratar, tiver ação
publica, será assim o

Despaxo.

Visto não ter o autor aprezeniado o eu libelo
acuzatorio no prazo de 24 horas, que lhe foram assi-
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nadas, hei o lançamento por firme P, valiozo, ficando
o mesmo autor inhibido de proseguir nos termos da
acuzaçào, pagas por elle as custas: E porque cabe
ação publica no crime, de que tratam estes autos,
mando, que vá o processo ao Promotor publico para
vir com o libelo, perante o juiz preparador, no prazo

. de 3 dias, e proseguir nos termos da acuzação.
Rio. " de... de•..
F. .. (Name por intúro do juiz).
(R. 31 Jan. 1842 arts. 337, 338)

§ :1.3. No cazo de haver justo motivo, pelo qual
o Juiz de Direito julgue não dever ter 1ugar o lan
çamento- do autor do direito de acuzação proferirá o
seguinte: fi)

Despaxo.

Considerando, que o autor não incorreu em omis
são, e que não deve ser privado do direito de acu
zação; porfJuanto (aqui se ewpenderão as mzões .Justifica
tivas da decizão). Assim mando, que o autor seja ad
mitido a oferecer o seu libelo acuzatorio perante o
juiz preparador dentro do prazo dê 24 horas, que
lhe serão assinadas, pagas as custas pelo réo.

Rio... de... de...
F.. , (R'Ubr'ica do juiz).
(R. 31 Jan. 1842 arts. 337, 338)

§ :1.4. No cazo de que tenha já decorrido o prazo
das 24 horas, tendo sido o libelo oferecido, mas não
aC0ito, a sentença supra, terminará da fórma seguinte:

« Assim mando que seja aceito e admitido o li-
belo acuzatorio oferecido pelo autor, seguindo-se os
demais termos da cauza. ))
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Si por ventura já si tiver feito validamente a as
inação judicial das 24 horas, o despaxo supra, em

vez das palavras «que lhe serão assinadas}) dirá:
« Que correrão da intimação desta decizão.»

§ J.ii. Si o Juiz tLlunicipal, nos termos onde não
estiver o Juiz de Direito, houver de decretar o lança
mento do autor por faUa de aprezentação do libelo
acuzatorio, proferirá nos autos o seguinte:

Despaxo.

Visto não ter o autor oferecido o seu libelo acu
zatorio no prazo de 24 horas, que lhe foram assinadas,
hei o mesmo autor por iançado da acuzação para
que nella mais não prosiga; e sejam estes autos con
cluzos ao Dr. Juiz de Direito da comarca, logo que
xegue a eBte municipio, afim de que confirme ou re
vogue este meu despaxo.

Rio... de ... de...
F. .. (. ome por 'inteiro do juiz).
(R. 31 Jan. 1842 arts. 337, 338)

§ :1.6. Indo os autos ao Juiz de Direito, este, ve
rificando o estado do processo, mandará ouvir o Pro
motor publico por via do seguinte:

Despaxo.

Diga o Promotor publico a bem da justiça obre o
despaxo a fi::; ...

Rio. '. de,.. de ...
F. " (Rubrica do juiz).
(R. 31 Jan. 1842 art. 338)

§ :1.'. Vindo o Promotor publico com seu oficio,
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ou resposta, o Juiz de Direito dará a sua sentença,
atendendo as duas hipot.ezes:

1.' De confirmar a decizão inferior;
2.. De reformar a mesma decizão.
§ .IS. Si houver de confirmar dará o seguinte:

Despaxo.

Considerando que o despaxo a fls .. axa-se de
conformidade com a lei e materia dos autos, por veri
ficar-se, que efetivamente o autor não ofereceu o seu

~ lihelo acuzatorio no prazo legal das 24. horas, que
lbe foram assinadas, confirmo o referido oospaxo, e mando,
que ao réo se dê baixa da culpa, visto não caber ação
oficial no crime, por que é o mesmo réo acuzado
neste processo, E pague o autor as custas.

Rio. " de... de...
F. " (N0111e pm' intei1'O elo j~biz).

(R.•3L Jan. 184.2 art. 338.)

§ :i9. Si tiver de confirmar o lançamento do
autor sendo porém o crime de procedimento oficial (1)
o despaxo será na primeira parte como o que fica
supra modelado, mas variará na segunda parte; e assim
depois das palavras « oon~nno o -referido despaxo)}, o
juiz, dirá:

« E visto caber ação publica no crime destes autos,
mando, qne os mesmos autos vão ao Promotor publico
para vir com o seu libelo acqzatorio perante o juiz

(1) A. tentativa e cumplicidade nos crimes inafiançaveis, teem acuzaçiio
por parte de justiça publica.

[A.. 27 Jan. 1 -5)
Nos crimes publrcos e particulares, afiançados, em que :lo Fazenda

11acional Ó interessada, cabe ao Promotor publico os termos do processo.
(A. 21 Nov, 1852)
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preparador, no prazo de tres dias e proseguir nos
termos da acuzação por parte da justiça. }}

(R. 31 Jan 1842 arts. 338, 339)

§ 20. No cazo de ter o Juiz de Direito de refor
mar a decizão do juiz inferior, dará o seguinte:.

Despaxo.

Considera~do, que não verifica-se omissão de parte
do autor, reformo o despaxl? a fis... ; porquanto
(aqui se empenderão os motivos justificativos da 'reforma).
E assim mando, que seja o autor admitido a oferecer,
o seu libelo perante o juiz preparador, no prazo de
24 horas, que he serão assinadas (ou que decorrerão
da intil1tação desta decizilo, si já si houve?' validamente
feito a assinação j~6Clicial). E pague o réo as custas.

Rio. " de... de...
F. .. (!Vame 1Jor inteiro do j uíz).
(R. 31 Jan. 1842 arts. 337, 338).

§ 2:1.. Quando o Juiz de Direito nas comarcas
especiaes fór o preparador do processo, por não in
cumbir o preparo ao Juiz substituto, os despaxos que
der sobre o lançamento do autor, serão redigidos
acommodadamente á sua intervenção direta nos actos

do processo.
(L. 26 Ag. 1874; D. 27 Ag. 1874 art. 4)

ART. 2.-LIBELO.

§ :1.. O libelo deve ser escrito e articulado.
(Ord. 1. 3 t. 20 pr.; §§ 27, 34; Ord. 1. 5

t. 124 pr.)
§ 2. No primeÍl'o artigo do libelo narra-se o facto,

declarando-se:
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L° O Nome do réo;
2.° A natureza do crime;
3.0 O lugar onde se perpetrou;
4. ° A hora, dia, mez e anno, em que se com··

met,eu (sendo possivel).
Nos demais artigos mencionam-se as circunstancias

absolutamente connexas e inseparaveis do facto, que
sirvam de uteis esclarecimentos.

(Ord. 1. 5 t. 124; R. 31 Jan. 1842 ãrts. 340, 367)
§ 3. Si o acuzador particular oferecer o libelo

acuzatorio, atenderá, quanto fôr possivel ao seguinte:

Modelo de libelo.

Por libelo crime acuzatorio, diz F... como au
tor, contra F ... réos prezos (ou afiançados, ou auzen
tes) F... e F. .. pela fórma seguinte, e sendo ne
cessario :

1.° Provará, que no dia.,. e lugar. .. onde elle
autor se axava com o réo A.... aconteceu conversa
rem sobre tal assunto; e como o réo depois de re
nhida discussão, por fim afirmasse, que elle autor
havia proferido tal propozição, e elle autor lhe res
pondesse que isso não era exato, o réo se enfureceu
de tal modo que, lançando mão de uma faca, ferio a
elle autor na face direita.

2.° P., que do ferimento rezultou deformidade
a elle autor, como consta do auto do corpo de deli
to, e é vizive1.

3.° P., que o réo commeteu o facto Crlmmozo,
seriam. .. horas da noite.

4.° P., que o réo commeteu o facto criminozo,
impelido pelo frivolo motivo de se lhe haver respon-
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dido, que ene réo não era exato em afirmar que
elle autor proferira tal propozição ....E mais.

5. o l'., que acudindo aos gritos deDe autor
seu curatelado F... com um xicote, e dando no
mesmo réo algumas xicotadas, recebeu deste quatro
facadas; e o réo teria morto o curatelado uelle autor
si este não houvesse corrido para um quarto, e não
fosse a porta deste tão forte que o réo não pôde abril-a
apezar dos esforços e meios que empregou. ,

6. 0 P., que as facadas produziram no curat61ado
delle autor grave incommodo de saude, como provam
os autos do corpo de delito e de sanidade.

7. 0 P., que as facadas produziram no curatela
do dene autor i habili tação de serviço por mais de
um mez, como, além dos autos referidos, se mostra
pelo documento n. 1

8.o P., que o réo commeteu este facto crimino
zo, seriam... horas da noite.

9. o P., que o ráo commeteu este facto cnmmo
zo faltando ao respeito devido á idade do curatelado
del1e autor, e tanto que, tendo este... annes como
mostra o documento n. 2, estava na possibilidade de
poder ser pae do réo, que apenas conta. .. anno ,
como se vê pelo documento n. 3.

10. P., que o réo commeteu este facto cnml
nozo com superioridade em arma, estando com uma
faca, e o curatelado del1e autor com um xicote, de
maneira que este não podia defender-se com probabi
lidade de repelir as ofensas. E por ultimo:

11. P., que tendo elte autor, doris dias depois
dos factos expostos nos artigos antecedentes, mandado
levar por um seu escravo de nome F... uma carta
a se'!1 irmão F ... no lugar... aconteceu, que o dito
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escravo encontrasse em... (a paragem) o mesmo r~o;

e como este entãõ lhe perguntasse, se o cobarde de
seu senhor já estava bom, para de novo marcaI-o, e
Q escravo respondesse que mais cobarde era elle réo
e recuasse; o réo, investindo com um cacete, tão ra
pido descarregou uma cacetada sobre a cabeça do mes
mo escravo, que este não pôde defender-se com a es
pingarda, que levava, e atordoado cahio.

·12. P., que o escravo delIe autor tendo reco
brado os sentidos, e não podendo continuar a viagem
voltou para caza, onde sofreu grave incommodo de
saude, proveniente do mal cauzado, como mostram os
documentos ns. 4 e 5.

13. P., que tres dias depois rborreu o escravo
delIe autor, não porque o mal cauzado fosse mortal,
mas porque não quiz por brutalidade e teima sujeitar
se ás operações e medicamentos convenientes. Tambem:

14. P., que na manhã do dia... a filha delle
autor, de nome F.... , cazada com o réo B .... não
parecendo doente de modo algum, foi em sua caza na
rua. .. subitamente assaltada de aflições taes, quando
almoçava, que cahio para traz sobre a cadeira, e ex··
pirou immediatamente, sendo sua morte violenta, e o
auLor del1a o réo seu marido, como depois se conheceu;
pois que.... (nurra-se o que constar).

15. P., que este réo commeteu o facto criminozo,
empregando (tal veneno), éomo demollstrou o auto da
analize chimica.

16. P., que este réo commeteu o facto criminozo,
abuzando da confiança posta pela filha delle autor
nelIe réo, como seu marido.

17. P., que este réo commeteu o facto criminozo
com premeditação, havendo decorrido mais de 24 horas
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do dezignio, que formára de matar sua mulher, á exe
cução da morte desta, como indica o facto de ter, seis
dias antes, comprado o veneno com que a matára.

18. P., que este réo commeteu o facto criminozo com
sorpreza, não havendo na ocazião deste, motivo ou razão
para sua mulher recear delle o mal cauzado .. Tambem :

19. P., que em tal dia, tendo elle autor sahido de
sua caza, na paragem ... , a fim de ir ao lugar ... , e
ahi deixando só sua mulher F.... , rec'ebeu esta do réo
C.... , que repentinamente entrára com uma espada,
uma cutilada que, lhe decepou o braço esquerdo.

20. P., que esta cutilada produzio na mulher
del1tj autor inhabilitação de serviç.o por mais de um
mez, como prova aulo de sanidade.

21: P., que desta cutilada rezultou á mulher
delle autor a perda de um membro dotado de movi
mento distinto, como prova o au to do corpo de delito.

22. P., que este réo commeteu o facto criminozo
com superioridade em sexo, forças, e arma, de maneira
que a mulher delle autor não podia defender-se com
probabilidade de repelir a ofensa.

23. P., que este réo commeteu o facto criminozo
com sorpreza, não havendo, na ocazião deste, motivo
ou razão para a mulher delIe autor recear do réo o
mal cauzado.

24. P., que este réo commeteu o facto criminozo
com reincidencia, tendo anteriormente praticado outro
da mesma natureza, como lllostra o documento n. 6.
Finalmente.

25. P., que este mesmo réo, depcis de haver dado
a cutilada na mulher delle autor, a qual cahira deza
cardada, tirou para si a quantia de ... , contl'a a von
tade do seu dono, que era el1e autor .

•
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26. P., que o réo, para tirar a referida quantia,
arrombou a gaveta na qual estava fexada.

27. P., que o réo, para tirar a dita quantia, com
meteu a ofensa fizica constante dos artigos 19 a 24.

28. P. que o réo commeteu o facto criminozo,
entrando na 'caza delle autor, para esse fim, tanto mais
que vira o autor receber a referida quantia, e guardaI-a

.na gaveta, que .arrolllbára.
Nestes termos pede-se a condemnação do réo A... ,

.no' gráo maximo do artigo 204 do Codigo criminal, por
se darem 'as circunstancias agravantes do artigo 16
paragrafas 1 e 4 do mesmo codigo; mais no gráo ma
ximo do artigo 205, por se darem as circunstancias
agravantes do artigo 16 paragrafas 1,. 5, e 6; e por ul
timo, no grao mé~io do artigo 'I9!t, na fórma do ar
tigo 20; tambem a condemnação do réo B... no gráo
maximo do artigo 192, por se qarem as circunstancias
agravantes do artigo 16 paragrafas 2, 8, 10, e 15; e
finalmente a cOlldemnação do réo C... no gl'áo maxi
mo do artigo 272, por se darem as circun_ tancias
agravantes do artigo 16 paragrafas 3, 6, 14, e 15. E
para que assim se julgue, se oferece o prezente libelo.
que se ~spera seja recebido, e a final julgado provado.
E custas ..

Vae com seis documentos; (o'u mais, ou sem elles) ,
e requer-se a bem da aCllzação, que tenham lugar as
diligencias legaes, e especialmente, que sejam notiOca
das as testimunhas abaixo arroladas, para comparecerem
ás sessões do Juri, afim de jurarem o que souberem,
e perguntaào lhes fór ácerca da prezente cauza.
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Rol das testimunhas.

F. morador\
F. morador .
F. morador
F. morador Indica-se clal'amenle a caza da
F. morador testimunha.
F. morador
F. morador
F. morador
F. " ( ame por inteiro do autor, do seu advogado,

O!, prrcumdor).

§ ... Seguir-se-á a declaração do recebimento do
libelo pelo Escrivão do Juri, que mencionará o dia e
hora desse recebimento, lavrando, o seguinte:

Termo de data.

Aos. .. dias do mez de. .. de... pelas... horas
da ... 'em meu cartorio, me foi entregue o libelo retro:
do que dou minha fé. E eu F... Escrivão do Juri, o
escrevi.

§ ii. Si a justiça fôr autora, o despaxo do juiz
será da forma seguinte:

Despaxo.

Dê-se vista ao Promotor publico para oferecer o
libelo acuzatorio dentro de 3 dias.

Rio. " de... de ...
F... (Rubrica do J·uiz).
(R. 31 Jan. 1842 art. 339)

§ 6. Proferido este despaxo o escrivão lançará o
seguinte:

•

•
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Termo de data.

Aos.. , dias do mez de... de... em meu cartorio
me foi entregue este processo com o despaxo supra
(ou retro) para publicaI-o, e cumprir. E eu F... Es
crivão do Juri, o escrevi.

§ ,. A este termo, seguir-se-á o termo de vista
na forma seguinte:

Termo de vista.

Aos ... do mez de... de... em meu cartorio, faço
estes autos com vista ao Promotor publico F... na
forma do despaxo supra (ou retro). E eu F... Escrivão
do Juri, o escrevi.

§ S. Indo o processo ao poder do Promotor pu
blico, este no prazo de 3 dias oferecerá o libelo acu
zotorio nos termos seguin tes :

Libelo.

Por libelo CrIme acuzatorio, diz a justiça como
autora por seu Promotor contra os réos prezos (afian
çados ou auzentes) A... B... e C... pela forma seguinte,
e sendo necessario : I

1.0 Provará, etc... (Veja-se o modelo anterior).
F.. ' (Nome 1Jor inteiro clo P1'omotor publico).

§ 9. Oferecido o libelo acuzatorio pelo Promotor
publico, o escrivão fará o competente termo na fórma
do paragrafo 3 deste artigo.

§ :10. Po(,1endo acontecer, e até acontecendo de
facto muito frequentemente, que no intervalo entre a
pronuncia e o oferecimento do libelo se descubram
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circunstancias do delito, que devam necessariamente
alterar sua classificação, não póde o autor ser obrigado
a estar por qualquer classificação, que, ou por falta
de conhecimenio e exata informação do juiz, que pro
nunciou, ou por qualquer outl'O motivo, não é a que
se conforma com a que elle autor entende dever fazer
e sustentar com razões filhas de sua propria convicção.

(A. 28 J uI. 1843)
§ :1.:1.. Embora o réo esteja implicado em varios

crimes no mesmo processo, dever-se-á aprezentar um
só libelo, qp.e os comprehenda.

(A. 23 Mar. 1853, Form.)
§ .~. Havendo diferentes réos, ou diversos acu

zadores, aprezentar-se-á um só libelo, que comprehenda
todos os réos.

(A. 23 Mar. 1855, Form.)
§ :13. No libelo póde juntar-se quaesquer docu

mentos uteis á sustenção da acuzação.
(A. 2 Abr. 1836; R. 31 Jan. 1842 art. 341)
§ ••. No rol das testimunbas p6de a parte acu

zadora aprezentar ou incluir não só as testimunbas, que
juraram na formação da culpa, como outras novas de
que tenha conhecimento.

(R. 31 Jan. 1842 arts. 341, 356)
§ 1..... Quanc1'o o promotor publico não oferecer o

libelo no prazo legal, será multado, suspenso, substi
tuido, e processado; mas não lançado. Novo Promo
tor publico aprezentará o libelo.

(R.. 41 Jan. 1842 art. 339)

A.RT. 3.- RECIBIMEN:rO DO LIBELO.

§ :1.. Logo que fór entregue o libelo acuzatorio, o

•
..
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escrivão tendo lavrado o termo de recebimento, fará os I

autos concluzos ao juiz preparador, o qual dará o se
guinte:

Despaxo.

Recebo o libelo; entregue-se cópia delle, dos
documentos (havendo), e do rol das testimunhas a cada
um dos réos prezas (afiançados, ou a seus procuradores,
si aparecerem para recebei-o). Sejam os mesmos réos
notificados para aprezentar a sua contrariedade; bem
como para responder na proxima sessão do J uri, que
se houver de convocar (ou que está convocada para odia . .. );
e logo que constar o dia da reunião da referida ses-

o são (ou estando n~unido o Jun) , expe.çam-se os neces_
sarios . mandados, afim de que na 'rórma da lei, e
como no final do libelo se requer sejam notificadas
as testimunhas para comparecer no julgamento desta
cauza. (1)

Rio de... de...
F (Rubrica do juiz).
(C. pr. arts. 231, 254, 255; L. 3 Dez, 1841

arts. 39, 52; R. 31 Jan. 1842 arts. 3:22,330,34.1,342)

§ ~. Si os réos estiverem auzentes, e axarem-se
pronunciados em crimes inafiansaveis, dará o juiz o
seguinte:

Despaxo ..

Recebo o libelo; e prezas todos os réos, ou a1guns
delles, sejam-me estes autos concluzos.

Rio de ... de...
F (Rubrica do juiz).

(1) No cazo de se haverem requerido no libelo outras diligencias,
serão estas convenientemente deferidas e ordenadas.
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§ 3. Segue-se o termo de data, e prezos todos
os réos ou alguns delles, o Escrivão do Juri juntand6
documento do qual c?nste a prizão, fará o prOCéSSO
concluzo ao juiz, que por seu despaxo mandará en
tregar cópia do libelo aos mesmos réos, e ordenará o
mais como no modelo do paragrafo 1.

§ ~. Si os réos estiverem auzentes, e axarem-se
pronunciados em crimes afiançaveis, será este o

Despaxo.

Recebo o libelo; e quando se passar o edital de
convocação da proxima sessão do Juri, nelle incluam-se
os nomes dos réos, e expeçam-se os necessarios man
dados, afim de. que, na fórma da lei, e como se
requer no final do libelo, sejam notificadas as, testi
munhas para comparecer- para o julgamento desta
cauza. (1)

Rio de... de...
F (Rubrica ela juiz).

§ ii. O juiz não admitirá libelos ineptos, isto é,
que não especificarem um facto e não concluirem pela
impozição de uma pena estabelecida por lei. No cazo
de ineptidãO o juiz os mandará reformar, multando
os assinatarios.

(R. 31 Jan. 1842 al't. 340)

ART. ~.-EDITAl DE CONVOCAÇÃO DO JUR!.

§ :1.. Dezignado pelo Juiz de Direito o dia para
a reunião do Juri, e passado o edital de convocação,
o Escrivão do Juri j untará ao processo a seguinte:

(I) Si no libelo se tiverem requerido outras diligencias serão con·
venientemente deferidas e ordenadas.

41

•

•



33. F.
34. F.
35. F.
36" F.
37. F.
38. l~.

39. F.
40. F.
Freguezia de.
41. F.
42. F.
43. F.
44. F.
45. F.-.
46. F.
47. F..
48. F..
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Cópia.

Edital.-F.•. Juiz municipal (ou Juiz substituto) da
cidade (ou vila) de... e seu termo:

Faço saber, que pel.o Juiz de Direito da comarca
F.. , lhe foi communicado haver dezignado o dia.. '.
de. .. do corrente anno, pelas 10 horas da manhã,
para abrir uma sessão ordínaria (ou extraordinaria) do
Juri, que trabalhará em dias consecutivos, e que
(ou pelo que), no cazo do artigo 327 do Regulamento
de 31 de Jane.i1'0 de 1842 havendo procedido ao sor
teio dos 48 Jurados, que têm de servir na mesma
sessão, em conformidade da lei, foram sorteados e de-
zignados os cidadãos seguintes: ~

Freguezia de. 17. F.
1. F. 18. F.
2. F. 19. F.
3. F. 20. F.
4. F. 2t. F.
5. F. 22. F.
6. F. Freguezia de.
7. F. 23. F.
8.. F. 24. F.
9. F. 25. F.

10. F. 26. F.
11. F. 27. F.
12. F. 28. 'F.
13. F. 29. F.
14. F. 30. F.
15. F. 31. :F..
16. F. 32. F.

Outro sim faço· mais saber, que na referida sessão

r
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hão de ser julgados os réos, que axam-se auzentes e
pronunciados em crimes afiançav~is, a saber:

F .
F .
F ..
A todos os quaes, e a cada um de per si, bem

como a todos os interessados em geral se convida
para comparecerem na caza... (indica-se com cZarem
a caza ela reunião do Jur'i) , em a sala das sessões do
Juri, tanto no referido dia e hora, como nos mais
dias seguintes, ernquanlo durar a sessão, sob as penas
da lei, si faltarem.

E para que xegue á noticia de todos, mandei,
não só passar prezente edital, que será lido e ati
x1do nos lugares mais publicas, e publicado pela im
prensa, havendo, como remeter iguaes aos Subdelega
dos de Policia do termo, para publicaI-os, e man
darem fazer as notificações necessarias aos Jurados,
aos culpados, e ás testimunhas, que axarem-se no seu
distrito.

Rio... de... de..
Eu F.. , Escrivão do Juri, o escrevi.
F... (Nome do juiz).
Está conforme-.- O Escrivão do Juri F... (Nome •

por inteiro).
(R. 31 Jan. 1842 arts. 329, 330)

§ 2. Os processos de réos auzentes pronunciados
em crimes afiançaveis, devem seL' preparados, e apre
zentados ao Jnri.

(A. 30 Set. 1839; A. 5 Dez. 1850)

• .il.RT. Õ.- COPIA DO LIBELO .

§ J.. Apenas o Escrivão do Juri receber o processo

•
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com o despaxo de recebimento do libelo, tratará de
executar o mesmo despaxo, á excepção da parte rela
tiva aos mandados para a notificação das testimunhas,
si acazo não constar ainda o dia da reunião do J uri ;
e para isso, si os réos estiverem prezos fóra da cabeça
do termo, com informação sua, fará o processo con
cluzo ao juiz, afim de que o juiz providencie, profe
rindo o seguinte:

De!paxo.

Requizite-se a remessa dos réos, que axam-se pre
zos- na cadeia de... (luga1' da prizão) , afi~ de que
estejam com a devida antecedencia rlo dia da reunião
do Juri; para o que oficie-se como fôr conveniente.

Rio de... de...
F (Rubrica do juiz).
(e. pr. art. 229;. R. 31 Jan. 1842 art. 321)

§ ~. Estando prezentes os réos o escrivão lhes
entregará copia' do libelo, dos documentos, e do rol
das testimunhas; e os notificará para tratarem, que
rendo, dos seus meios de defeza.

§ 3. Si entregues as referidas copias os réos não
derem recibo, passará a seguinte:

Certidão.

Certifico, que entreguei aos réos prezos F.. , e
F... a copia do libelo, dos d'ocumentos, e do rol das
tl:Jstimunhas; e como não dessem recibo da entrega,
o primeiro por não saber escrever, e o segundo por
não querer, passei a prezente declaração, que assinam
F. " e F... que tudo prezenciaram, e esta me ou-
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V1ram ler. E eu F... Escrivão do Juri a escrevi e
assino.

Rio ... de •.. de ...
F. .. (Nome por intei?'o do escrivão).

F ) (D' .. d . h'F: :: ,. LtCL por 'LnteLro as test'l.1nun asl.

§ .... Si porém os réo derem recibo, passará a e
guinte:

Certidão.

Certifico, que entregando aos réos prezas F... e
F. " a copia do libelo, dos dooumentos, e do rol das
testimuhhas, e lendo-lhes o artigo 342 do Regulamento
de 31 de Janeiro e 1842, e o despaxo a fis... os no
tifiquei para oferecerem as suas contrariedades escritas,
querendo, r ponderem na proxima sessão do Jut'i, que
se houver de convocar (OtL que axa-se convocada pata o
dia . .. ; ou que está retmida); e para constar passei a
prezente.

Eu F.... Escrivão' do Juri a escrevi e assino.
Rio .. ' de ... de ...
F. . .. (Nome P01' inteiro do escrivão).

õ. Dando os réos o devido recibo, deverá junla]··
o aos auto :

Recibo.

Recebi copia do libelo, pelo qual sou acuzado por
F.. : e dos documentos, e do rol das testimunha .

Rio ... de ... de ...
F. . . . (Nome p01' intú1'o do db).

: : ~ ~ : ((lVome por inteiro das testill"/'llnhasL

(R. 31 lan. 1842 art, 341)

"•
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§ 6. Similhantemente procederá o escrivão, quando
se tratar de _réos afiançados, que devem comparecer 'no
seu cartorio pOI' si ou por seus procuradores.

§ ,.. Si aparecerem no seu cartorio os réos afian
çados, ou seus procuradores, o escrivão r;edigirá, con
venientemente as sobreditas certidões, e juntará o com
petente recibo; ou passará certidão de que não com
pareceram.

§ S. As supramencionadas cópias deverão ser en
tregues antes de 3 dias do julgamento pelo (11enOS
cumprindo ao escrivão fazer essa entrega desde que re
ceber o despaxo do juiz preparador do processo orde
nando essa solemnidade, si desde então rôr pos ive1.

§ .9. A falta de entrega da cóp~ do libelo, das
notificações, para que os réos aprontem a sua defeza,
importa llullidade do julgamento, que se seguir.

§ O. A falta das sobredita certidões ou recibo ,
importa a falta de prova de que tae solemJ;lidade
fossem observadas.

~. pr. ar~. 99, 229, 237, 251, 252, 255; L. 3
Dez. 1841 art. 54; R. 3 Jan. 1842 arls. 321, 330, 341)

ART. G.-CONTRARIEDADI:'.

§ .I. A contrariedade deve ser articulada.
(Ord. 1. 5 t. 124 § 1)
§ ~. Embora não seja o réo obrigado a oferecer

contrariedade escrita, fora conveniente que sempre o
fizesse, tanto para em tempo requerer as diligencia
necessarias, como para, no cazo de apelação ex-oficio,
melhor poder julgar a Relação, conhecendo o que opoz
o réo contra a acuzação.

§ 3. a contrariedade tem o réo o direito de
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expÕI' toda e qualquer defeza, que possa ser-lhe util;
e poderá juntar documentos.

(A. 2 Abr. 1836 § 16)

§ ~. Tendo o réo de j untar aos autos a sua con
trariedade o fará, seguindo este

MDdelo.

Contrariando, diz F... réo prezo (ou afiançado)
pela fórma seguinte, e si necessario fôI':

1.o Provará que no dia ~ lugar tal, onde se axa
va el]e réo com o autor a disputarem a respeito de
tal assumpto, aconteceu que o autor se portasse na
discussão de um modo bastantemente grosseiro; e como
elle réo dissesse e não estava para aturaI-o, e pas
sasse a retirar-se, o autor tão' furiozo correu para
agarraI-o, que tropeçou em uma cadeira, e, sobre ou
tra cahindo, rezultou-Ihe da quéda o ferimento da
face direita, que com a maior má fé imputa a elle réo.
Quando assim não fosse:

2: P., que elle réo é quieto, pacifico, e por
tal commumente conhecido; pelo que não se póde,
crêr, e nem prezumir, que eUe réo ferisse o autor,
principalmente sendo ambos particulares amigos, e não
havendo cauza ou . molivo grave para isso. Tambem:

::5: P., que F ... homem demente, e tanto que
por esse motivo é o autor seu curador, segundo consta
a fls. . .. do processo, acudio ao gritos do autor, tra
zendo, não um xicote, e sim um cacete j e como se
encontrasse com elle réo, que se retirava,. o acomme
teu com cacetadas por tal fórma que el1e réo se via
na triste colizão de lhe dar as quatro facadas, pelas
quaes é acuzado, não obstante havei: assim procedido

•
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em sua defeza com os requizitos, que a lei eXIge.
Tanto assim:

4.° P., que elle réo teve certeza do mal, que se
propoz evitar sendo agredido pelo curatelado do autor
que, além de estar com um cacete, era homem
demente, e havendo até' sofrido algumas cacetadas,
como .mostra o documento n. '1

5.° P., que elle reo teve falta absoluta de outro
meio menos pr~judicial, sendo que o curatelado do
autor não lhe déra oca~ião para de outra sorte defen
der-se, lhe tomára até a sahida, por onde poderia es
capar, e o forçára á dezesperação de salvar sua vida
a todo o trance.

6. 0 r., que da parte delle réo, 0lC de pessoas de
sua familia, não partio provocação ou delito que oca
zionasse o conflito, não podendo como tal ser conside
rado o que elle réo disse ao autor, quando passou a
retirar-se. Além disso:

7. o P., que, dado e não concedido, que el1e réo
não tivesse commetido este crime em isua defeza, con
vencendo as mesmas provas do processo, que recebera
do curatelado do autor algumas. xicotadas, e fôru por
elle agredido e provocado, leria a seú favor as cir
cunstancias atenuantes do artigo 18 paragrafas 4, 6, e
8, do Codigo criminal. Finalmente:

8,0 P., que no dia, em que o autor diz ter seu
escravo F recebido delle réo uma cacetada, estava
elle réo em (lugar), como provam os documentos ns.
2 e 3; lugar este tão remoto da paragem, onde o
escravo sofreu a cacetada, que impossivel era ter sido
elle réo o delinquente. E mesmo se não aprezentasse
documentos, e não tivesse de oferecer ainda outras pro
vas da sua innocencia a esse respeito:
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9." P., que as testimunhas não afirmaram ter
sido elIe réo o verdadeiro delinquente, apenas jurando
ser este um sujeito, que muito se parecia com ene
réo; e isso com as antecedencias que se deram entre
elIe réo e o autor, nada mais constitue do que con
jeturas ou prezunçôes, que, ainda quando vehementes,'
não pódem, na fórma do artigo 36 do Codigo criminal,
dar motivo para impozição de pena.

Nestes termos se pede absolvição; e para que
assim se julgue, se oferece a prezente contrariedade,
que se espera seja recebida e a final julgada provada.
E custas.

Vai com tres documentos (ou mais, ou sem elles)
e requer-se a b'Yll da defeza, que te~ham Iugar as
diligencias legaes, e especialmente, que sejam notifi
cadas as testimunhas abaixo anoladas, para com pare'
cerem ás sessões do Juri, afim de jurarem o que sou
berem, e perguntado lhes fóI' acerca da prezente cauza.

Rol das testimunhas.

F morador .
F morador .
F (Assinatura do ?'éo, do Selt advogado, -ou do se'l.t

p'rocurador) .
§ 6. PÓde o réo, querendo, limitar-se á simples

contrariedade por negação escrevendo-a na fôrma se
guinte:

Modelo.

Contraria-se por negação, com o protesto de con
vencer afinal; e contra o autor pede-se custas.

-
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Requer-se a bem da defeza, que tenham· lugar
as diligencias legaes, e especialmente, que sejam noti
ficadas as testimunhas abaixo arroladas para compare
cerem ás sessões do' Juri, afim de jurarem o que
souberem e perguntado lhes fór ácerca da prezente
cauza.

Rol das testimunhas.

F morador .
F morador .
F (Assinatura do reo, do seu advogado, ou ln'o-

eU'rador) .

§ G. Dando-se o cazo de minoridade, pôde uzar
se da seguinte:

Formula.

Conlrariando, diz F... réo prezo (ou afiançado)
na seguinte f6rma, e sendo necessario:

Provará, que eUe réo é menor de 14 annos,
como mostra o documento junto.

Emquanto ao mais de que é acuzado, ~contra

rÍa por negação com o protesto de convencer afinal,
P, contra -o autor pede custas.

Vae com u~ documento, requer-se a bem da
defeza que lenham lugar as diligencias legaes (1), e
especialmente que sejam notificadas pa-ra comparecer
ás sessões do Juri. F... morador e F... morador...
afim de informarem o que souberem, e perguntado lhes

(1) Aqui póde requerer-se, além da notificação das testimunhas dadas
em rol, qualquer diligencia, que fór necessal'ia.

Não se juntando documentos, nem se requerendo diligencias espe
ciaes, e nem se dando rol de lestimunhas, escrever-se-á o seguinLe:

« Requer-se a bem da defeza, que tenham lugar as diligencias legaes. »

r r
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fór ácerca da prezente Gauza! F... mulher de F...
auLor, para o mesmo fIm, e mais para se vêr a ferida
ou cicatriz rezultante do decepamento do seu braço
esquerdo; o auLor, afim de aprezentar a gaveta, que
diz Ler sido arrombada; os peritos F... morad1r e
F. .. morador... que examinaram a gaveta, afim de
serem novamente ouvidos; os peritos F... ~orador...
e F... morador... afim de serem tambem ouvidos;
e finalmente as testimunhas abaixo arroladas, afim de
jurarem o que souberem, e perguntado lhes fóI' ácerca
desta cauza.

Rol elas testil11,Unha..

F.. , mora 01' ..•

F. " morador .
F... moraG.or (2)
F. " (;Yolne por inteiro elo wradol' do ?'W, ou do

1'éo, elo Setb advoyado, OM prowrador).

AR 'I' . '.- RECEumENTO DA CONTRARIEDADE.

§ .I. Recebendo o escrivão a contráriedade, fará
termo .de data, e depois o de concluzão ao juiz, o
qual dará o seguinte: ..

Despaxo.

necebo a contrariedade (ou contrariedades); e logo
que con tal' o dia da reunião do Juri, expeçam-se os
necessaL'ios mandados afim de que na fórma da lei,
e como se requer no final da contrariedade (ou cuntra
rieclades) sejam notificadas as testimunhas, os infor-

(2) Neste rol pôde incluir as testinmnhas, que julgar convenienle.
(R. 31 Jau. 18.12 art. 356)

.. .. ..
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mantes, a mulher do autor, este, e os peritos para os
fins requeridos.

Rio .. , de... de ...
F . .. (Rubrica elo ,juiz).

§ 2. Si. na contrariedade ou contrariedades nada
se requerer bastará proferir o juiz. o seguinte:

Despaxo.

Recebo a contrariedade, (ou contrettiBdades) , e sIga
o processo os seus devidos termos.

Rio de... de...
F (Rubrica elo juiz).
(Ord. 1. 5 t.-l<24 pr. i § 1 pr. a&t. 2.59 § ti D.

22 Ag. 1833 art. 3 i R. 31 Jan. 1842 art5. 322, 323)

§ :I. Oferecida a contrariedade, deverá o escrivão
do Juri. immediatamente juntal-a ao processo, e lavrar
o termo de data, e o de concl uzão como acima fica
dito i salvo si o processo já li ver sido apreientado ao
J uri; pois então não as aceitará, podendo a con trarie
dade ser aprezentada no acto da defeza perante o tri
bunal julgador.

§ !I. Si as contrariedades forem muitas, e ofere
cidas em diferentes dias, outros tantos serilo os ter
mos de dala, e os de concluzão.

§ 5. Emqnanto o processo não é aprezentado ao Juri,
póde o réo oferecer sua contrariedade escrita, convindo
porém que o faça com a preciza antecedencia, quando
haja de requerer a notificação de testimunhas e oulras
diligencias, que não se possam prontamente providen
ciar, pois que si de um lado não se deve tolher meio
algum legitimo de defeza. ou de acuzação, de outro
não podem as partes embaraçar a aprezentação do

.....
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processo ao Juri, deixando de requerer suas diligencias
em tempo, ou rE'querendo diligencias taes, que tendam
ao mesmo fim.

AR'I'. S.-- OTIFICAÇÃO DAS TESTlillJ. RAS.

§ t.. Tendo de fazer-se a notificação de testimu
nhas, expedir-se-·á o seguinte:

Mandado.

F... Juiz municipal (ou Juiz substituto) desta cidade
(ou vila) e seu termo, etc.

Mando a q alquer oficial de justiça. do meu juizo (Ott

da Subdelegacia de Policia de .. .) a quem for este apre
zentado, estando por mim assinado, que notifique a
F.. " morador.... (indica-se claramente a caza da pes-
soa que taln de ser not'ificada; F.... morador ) a
fim de que, como testimunhas oferecidas por l! , (o
autor o'u pelo ProJnotor publico), venham jurar perante
o Juri o que souberem, e perguntado lhes fÓr ácerca
da cauza, em que são partes, como autor o dito ]<' ••••

(ou como a'uto)'Q, a justiça.) e como réos A.... B.... e
C. . .. comparecendo ás sessões do mesmo Juri, que
principiarão no dia. . . . de.... (o mez) .. " do corrente
anno, (ou qtte principiam, estando o Juri ,'eunido) pelas
dez horas da manhã na caza .. ,. (indica-se claramente a
caza em que se 1'e·une o Juri) isso consecutivamente até
ser julgada a referida cauza, sob as pena, si faltarem,
de serem conduzidos debaixo de prizão para deporem,
de prizão por cinco a quinze dias, e das mais impos
tas pelo artigo 53 da. Lei de 3 de Dezembro de 1841.

E de assim haver cumprido passará cedi ião abaixo

~

~

~
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deste, que entregará ao Escrivão do J uri, para ser
junto ao respetivo processo.

Rio ... de .... de .......
Eu F.... ~rivão do Juri, o escrevi.
F. . .. (Rttbricl do juiz).
(C. pr. arLs. 8J, 82, 83, 231; L. 3 Dez. 1841

arts. 52, 53; R. 31 Jan. 184.2 ll.rts.- 322, 329, 330)

§ 2. Quando estes mandados não poderem ser cum
pridos pelos oficiaes de justjça do juiz preparador, ou
por morarem as testimunhas em distritos distantes, ou
por qualquer outro motivo, serão os mandados modifi
cados, como fica notado no modelo, e serão remetidos
aos respetivos Subdelegados de Policia para os mandar
cumprir. r;

(R. 31 Jan. 1842 art. 330)
§ 3. Feitas as' notificações, o oficial da diligencia

passará a seguinte:

Certidão de notificação.

Certifico eu oficial de justiça, abaixo assinado; ter
notificado em suas proprias pessoas, do que dou mi
nha fé, a F... e F... para todo o conteúdo no
mandado supra (ou retro), que me ouviram ler (ou le
ram); e para constar passei a prezente, que assino.

Rio de... de...
F (Nome por inteiro do oficial).

§ ~. Não sendo notificadas as testimunbas, ou ~por

não rezidirem mais na caza indicada, ou por qualquer
outra razão, isso mesmo certificará o oficial de justiça,
mencionando a circunstancia, que impedia a noti
ficação.

§ ã. O Escrivão do Juri passará tantos mandados



.- 655 -

quantos forem necessarios para a distl'ibuição, que
delles com igualdade se deve fazer pelos oficiaes de
justiça do municipio.

§ G. Si a pessoa que tem de ser notificada é
qualificada por nobreza, a notiOcação se fará PQr
carta do Escrivão .do Juri, que deve ser conduzidd por
oficial de fé, que ateste a entrega; e com isso, quer
haja resposta, quer não, o escrivão passará a seguinte:

Certiclão de notificação por ca1'ta.·

Certifico ter notificado por carta a teslimunha
F. .. na fórma da lei, e como se requel' no final
do libelo (OLt la contrariedade).. epara con~tar passei
a prezente.

Rio.. , de.,. de...
Eu F... Escrivão do Juri, a escrevi e assino,
F. " (Nome p01' inteÍ1'o do escrivão).

-§ " Em relação ás testimunhas informantes, ou
para outras diligencias necessarias, poderá uzar-se do
seguinte modelo:

Mandado,

F.. , Juiz municipal (ou Juiz substituto) desta c1
dade (ou 'l.,ila de . .. ) e seu termo, etc.

Métndo a qualquer oficial de justiça do meu juizo
(ou da Subdelegacia de Policia de...), a quem fór este
aprezentado, estando por mim assinado, que notifi

que a
F morador...
F morador.,.
F.. , morador...
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afim de que, como testimunhas, (ou informantes), ofe
recidas por A... , (o 7'(~0), venham jurar, (ou infor
mar) peraD;te o Juri o que souberem, e perguntado lhes
fór ácerca .da, (ou afim de que venha aprezentar tal
objelo, clc.,- ou venha para ser vista e examinada pe
?'ante o Juri a cicatriz, etc.), por ter assim requerido
C. .. na cauza, em que são partes oomo autor F .
e como réos o dito A... B... (ou o d-ito B. " e C .
ou o dito C...) comparecendo ás' sessões do mesmo
Juri,. que principiarão no dia. " de... (o mez) do cor
rente anno (ou que principiam, estando o Juri ?'cunido)
pelas dez heras da manhã, na caza... (indica-se clara
mente a caza em que se ?'eune o Juri) isso consecutiva
mente até ser julgada a referida cauza, sob as penas
da lei,' si faltarem. E de assim havef cumprido pas
sará certidão abaixo deste, que entregará ao Escrivão
do Juri para ser junta ao respetivo processo.

Rio... de... de...
E eu F.. : Escrivão do Juri, o escrevi.
F. .. (R ubricct elo juiz).

§ S. Realizada a diligenciá, o ofici-al delta passará
a seguinte;

Certidão.

Certifico eu oficial de justiça, ábaixo assinado, ter
notificado em suas pr.Jprias pessoas, do que dou minha
fé, a. F. " e F... para todo o contr.údo no mandado
retro, (ou supra), que lêram (ou me ouviram, lêr),. e para
constar passo a prezente, que assino.

Rio... de... de...
F. " (Nome por inteiro do oficial)

§ D. Sempre que seja necessaria a prezença de
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algum empregado publico fÓl'a de sua repartição para
qualquer acto ele justiça, cumpre que o juiz se dirija
diretamente ao respeLivo Ministro, ou Prezidente da
provincia, ou autoridade competente, com a preciza,
requizição, para que este dê as providencias necessa
rias a não sofrer o serviço.

(D. 16 Abr. 1847)
Os militares devem ser deprecados, ou requizítados

pelo juiz aos seus xefes ou superiores.
(Alv. 21 OuL 1763 j Alv. 16 Mar. 1812; A. 21

Iul. 1823)
§ 1.0. Desta diligencia o escrivão passará a se

guinte :

Certidão.

Certifico terem sido requizitados á competente au
toridade os empregados' publicos (Ot, milüm'es) F... e
F.. , ni.1 fórma. da lei, e como se requer no final das
contral'iedadcs (ou do libelo); e para constar passei a
prezente.

Hio. .. de... ele...
O Escl'ivão do Juri F... (í\ome por inteir·o).

, '. 'J .- ENTREGA DO PROCESSO PARA JULGAMENTO .

. i. Cumpridas todas as diligencias para o preparo
do processo, o Escrivão do Ju1'1 fará os autos conclu
zos ao juiz, o qual dará o seguinte:

Despaxo.

Estando devidamente preparado este proces o, seja
em tempo aprezentado ao juiz.

42

..
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Rio ... de ... de ...
F.. " (Rttbl'ica do juiz).

§ ~. Deve o juiz, antes de lavrar este despaxo,
examinar si estão cumpridas todás as diligencias, man
dando ratificar o que estiver mal feito, juntar os man~

dados, que faltarem, passar outros para serem remeti
dos aos respetivos Subdelegados de Policia, ou entre·
gues a outros oficiaes de justiça, a fim de que sejam
notificadas as testimunhas, que deixaram de. o 'ser,
etc., etc.

§ 3. Ás testimunhas, que tiverem deposto no pro~

cesso de formação da culpa, ficam obrigadas por espaço
de um anno a communicar á autoridade, que formou
o mesmo processo, qualquer mudança de sua reziden
cia, sujeitando-se pela simples omissão a todas as pe
nas do não comparecimento, em conformidade da lei.

(L. 3 Dez. 1841 arts. 51, 53; R. 31 Jan. 1842
arts. 294, 295, 296)

§ •. bstas dispozições não se limitam ás testimu
nhas, que depuzeram na formação da culpa, mas ex
tendem-se ás que são de novo oferecidas pelo acuzador,
ou pelo réo.

§ ó. Devem ser notificadas todas as testimunhas,
,. que depuzeram na formaçào da culpa.

(A. 23 Mar. 1855, Form.)

CAPITULO VIII.

Actos do processo peran.te o Juri.

AR'I'. :1.- APREZENTAÇio DOS PROCESSOS PARA O

JULGAlI1ENTO.

§ 1.. Concluidos todos os a tos preparatorios do j ul-
r



- 659

gamento, tem de ser o processo aprezentado ao tribu
nal do Juri.

§ 2. Tanto na sessão da abertura do Juri, como nas
outras, póde o juiz preparador aprezentar os processsos,
que estiverem preparados.

(A. 9 Ag. 1850)
§ 3. Aprezentado o processo, o Escrivão do Juri

lavrará no autos a seguinte:

Ce1'lidão.

Certifico, que na sessão do tribunal do J uri do
termo de ... , no dia. .. de... de foi este processo
aprezentado pelo . iz preparador F , recebido pelo Juiz
de Direito, prezidente do tribunal F , que o entregou
a mim escrivão, abaixo assinado, a fim de lhe ser con_
cluzo; e para con tal' passo a prezente certidão,

Salas das sessões do Juri ... de ... de ...
O Escrivão do Juri F.... (Nome pOJo i7~te~1'o).

(R. 31 Jan. 1842 art. 347)

§ tJ-. Quando nas comarcas especiaes o Juiz de Di
reito preparar o processo, a certidão supra será conve
nientemente modificada.

AUT. 2.-ACTA DAS SESSÕES DO JURJ.

§ :1.. De cada se 'são diaria do tribunal do Juri
far-se-á uma acta, escrita pelo Escrivão do Juri, e
assinada pelo juiz prezidente do mesmo tribunal.

§ 2. A acta será lançada em livro destinado para
isso, numerado e rubricado gratuitamente pelo Juiz

de Direito.
(A.. 1 Mai. 1851)

'1

..
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§ 3. Nas actas do tribunal se escreverá minuciosa
mente tudo quanto interessar ao julgamento da cauza,
de que se tratar, assim ellas deverão mencionar:

1.. A. abertura, ou instalação das sessões dia rias
com as solemnidades legaes';

2.· O numero dos jurados prezentes;
3.· A dispensa de qualquer jurado de servir em

uma sessão diaria, ou em Iliais de uma, ou em toda
a sessão periodica;

4.· O xamamento de jurados para suprir a falta
de outros;

(C. pr. arte 315; R. 31 Jan. 1842 arts.345, 346)
5.· A. apuração das ceelulas da urna, havendo sor

teio de suplentes (R. 693 arls. 4, 12) ("'3 jurados despen
sados de toda a sessão periodica, pois que s6mente
devem continuar na urna as cedulas dos nomes dos
jurados, que devem servir;

6.· A excluzão dos jurados, que já serviram em
outra sessão, nos cazos do artigo 289 do Codigo do
processo;

7. o A notificação dos jurados suplenles, que foram
sorteadcs, com referencia aos mandados expedidos e
depois archivados;

(C. pr. art. 315: R. 120 art. 345; R. 693 art. 4)
8.. A recepção do juiz prepara<lor no dia ele aber

tura do Juri, afim de aprez13nLar os processos prepa
rados, e o numero desles com referencia ao livro das
relações dos processos aprezenlados;

(Reg. 120 art. 34.7.; A. 10 Dez. 1836)
9.° As multas impostas aos jurados, que deixaram

de comparecer ás sessões, ou retiraram-se antes de
ultimadas, sem escuza legitima com referencia ao li
vro de termos de multa;

r

r

__~ ~ r~_r ~ ~ _
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(L. 3 Dez. 184l arts. 103, 104, 106; Reg. 120 arts.
200 § L2, 133; Reg. 693 arts. 8, 11; C. pr. art. 313)

10. o Quaes os jurados dispensados ou relevados
das multas por terem molivos legitimos com referencia
aos oficias ou requerimentos archivados;

(L. 3 Dez. art. 106; R. 120 arts. 331, 333, 345;
R. 693 art. 11; A. 20 Jun. 1849)

11. o A ordem do Juiz de Direito pnra serem inu
tilizadas as cedulas dos jurados, que já serviram, ou
recolhidas ás respetivas umas as daquelles que foram
di pensados, multados, e que comparecessem, ou ex"
cluidos;

(C. pr. ad. 28Ç); L. 3 "Dez. 1842 art. 106; Reg.
120 art . 33:3, 3 ; R. 693 arts. 5, 8 11)

12. o Á nomeação de curador a menores, interdi
tos, e escravos;

13. 0 Â nomeação de advogado para defender a
réos pobres;

14. 0 Os requerimentos feitos pelas partes relativo
ao julgamento da cauza, e sea deferimento;

15. 0 As sentenças que tiveram os réos com refe
rencia aos respetivos, processos;

t6.o Emfim, qualquer circunstancia, que possa in
teressar ao direito das partes no julgamentos, que 1

Ocorrerem na sessão .

.\.BT. 3.-AuTOA~IENTO, E DESPAXO DE J LGAi\lE TO.

§ :I. O Escrivão do Juri. depoi de pas ar a cer
tidão de que fala o artigo 1 paragrafo 3 desLe capi
lula, autoará o processo pela fórma seguinte:

1875.
Cidade (ou ,vila) de...

•
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Tribunal do Jur'i.

F.. , (Ot~ justiça) A.

~ : : : :~ Réos prezas (ou Ctfia1'lçados, etc.).

O escrivão F...

§ 2. A este frontespicio, a que uzualmente xa
mam rosto elos autos, seguir-se-á o

Autoamento.

Anno do nascimento de Nosso Senhor Jezus Cristo
de mil. oitocentos... aos... dias do mez de... do
dito anno, nesta cidade, (ou vila) de. " em meu car
torio autoei o 'processo, que adiante negue-se; e para
constar fiz este termo.

Eu F.... Escrivão do Juri, o escrevi .

.§ 3. Em seguida da sobredita certidão, fará o es
crivão os autos concluzos ao Juiz de Direito, o qual
proferirá o seguinte:

Despaxo.

Estando regular, e suficientemente instruido e de
r vidamente preparado este processo, seja o mesmo apre

zentado a julgamento no dia, que lhe fÓr marcado.
Rio ... de ... de ...
F .. , (Ruhrica do juiz).

Obse1'vações.

§ -to. Si o processo aprezentado não competir ao
Juri, o Juiz de Direito assim o declarará em seu des
paxo, fazendo devolver ao juizo d'onde tiver vindo.

r

r

r r
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(R. 31 Jan. 1842 art. 353)
§ ii. Si fór da competencia do Juri, porém houver

nulidade, ou falta de esclarecimentos, providenciará
para que sane-se a nulidade, ou supra··se a falta de
esclarecimentos.

(R. 3l Jan. 1842 art. 354)
§ G. No despaxo, em que se mandar submeter o

processo a julgamento, poderá o Juiz de Direito nomear
curador ao réo menor, escravo, etc. "este cazo, depois
do termo de data, seguir-se-á o juramento ao curador.

§ ,. Para o julgamento do processos em cada
sessão do Juri organizar-se-á uma tabela, a qual decla
rará o dia do julgamento de cada processo, e será
afixada na port do tribunal do Juri.

§ S. Si no dia marcado para julgamento de um
processo, elle se não puder verificar, será reformada a
tabela.

§ 9. A ordem dos julgamentos dos processos será
determinad a :

1.. o Pela preferencia dos réos prezos aos afiança
dos;

2. o Entre os mesmos prezos pela antiguidade de
prizão de cada um;

3.o Com iguai antiguidade, pela prioridade da pro-
. .

nunCJa;
4. o Prevalece esta prioridade entre os réos afian

çados.
(C. pr. art. 317; D. 22 Jov . 1871 art. 24 § 6)
§ :lO. Sómente por motivo de interesse publico, e

a requerimento do Promotor publico póde alterar-se a
ordem dós julgamentos estabelecida no paragrafo ante
cedente.

(D. 22 Nov. 1871 art. 24 § 6)
•

•

• •
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§ :i.. Depois que o escrivão receber os autos
com o despaxo de julgamento na f6rma do paragrafo 2,
lavrará o termo de data, e jlll1tará as procurações, e
quaesquer requerimentos, que se ofereçam competente
mente deferidos.

.'BT. ~.- I emENTE A RESPEITO DAS PARTE

§ "l. Tendo o autor impedimento legitimo, poderá
requerer licença do Juiz de Direito para acuzar por
procui'ador, e sendo esta concedida, deverá entregal-a
ao Escrivão do Juri, bem como a procuraçâo espe
cial, afim de que sejam juntas ao processo.

(L. 3 Dez. j 841 art. 92)
§ 2. Tendo o réo afiançado impeclblento legitimo,

poderá requerer ao Juiz de Direito para comparecer
por procurador; e sendo-lhe esta concedida, exceto
para o dia do julgamento, deverá entregal-a 1i0 E cri
vão do Juri, bem como a procuração especial, afim

. de que sejam juntas ao processo.
(L. 3 Dez. j 841 art. 42 § 1; R. 31 Jan. 1842

arts. 311 § 1, 335)
§ 3. E tas licenças serão de novo requeridas,

cazo fiquem os processos adiados de urna para outra
sessão.

(A. 23 Mar. 1855, Form.)
§ ~. Podem ocorrer os seguintes incidentes:
1. o Suspeição;
2. o Prescriçào ;
3. n Juntada de petições com mandados e certidões

de notificação de testimunhas;
4. 0 Juntada de mandados remetidos pelo juiz pre

parador a respeito de testimunhas, que não tendo sido
a principio notificadas, depois o foram;

r
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5.· Juntada de petições dos réos com termos de
dezistencia dos 3 dias concedidos por lei para pre
pararem as suas defezas.

§ ii. Só o réo póde dezistir dos tres dias, que
para a sua defeza lhe concede a lei; e nâo o seu
curador, ou defensor.

(Ac. da Rel. da côrte 19 Jul. 1851; A. 23 Mar.
1855, Form.)

§ G. Do processo deye constar ter-se dado ao réo
o prazo, que lhe compete por lei, para preparar a
sua defeza me mo no cazo de ser elle julgado como
auzente, por ser o crime daquelles que admitem fiança.

(Ac. da ReI. da côrte 30 Jul. 1850, e 18 Nov.
1851; A. 23 r. 1855, Form.)

-~.nT. ii.- Tlm~IO DA SESSÃO DO J LGAl\m TO NO J RI.

Dezembaraçado o proce so dos sobreditos inciden
tes, segue-se o julgamento perante o Juri, de cuja
audiencia ou sessão se lavrarão os tel'mos seguintes:

1.· Termo da reunião do JUfi. (l)

Aos. .. dias do mez de... do anno de... nesta
cidade (ou vila de... ) e caza (2)... (lugar destinado'
pam a reunião do tribuna,l rio lt.l1·i) , ahi prezente o Juiz
de Direito da comarca, e prezidente do dito tribunal F...

(1) No proces o do Juri deverá lavrar termo, não só da verificação
das cedulas, como de uma especificada declaração de todos os actos e
fórmulas substanciaes. (Avizo 2 Abr. 1 36). Nestes t.ermos, portanto, deve
ser fielmente referido tllc10 quanto se fez e praticou. POI' elies se couhe
cerá o que se passou na sessão do julgamento; e aquillo que não cons
tar dos rnfl mos, presumir-se-á não haver sido praticado, ou ocorrido.

(2) os lugares que não houver caza publica destinada para as essões
do juri, Rerão estas feitas nos consi torios das igrejas -ou capelas: e
não havendo estas, em alguma caza particular, convindo nisso o respe
tivo proprietario.

(Art. 334 do Ood., e Av. de 25 de Nov. de 1834)
•

•

• •
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o Promotor publico da comarca F... jurados, e parles.
comigo escrivão, abaixo nomeado, ás 10 horas da
manhã, dezignadas, p'lra os trabalhos do Juri pelo
respetivo edital (3) e a portas abertas (4) principiou a
sessão, tocando a campainha F... Porteiro do Juri (5) :
do que lavrei este termo.

Eu F... Escrivão do Juri, o escrevi (6)

Segue-se o termo de verificação das cedulas.

2. 0-Te1'lno de verificação das ceduZas.

Em seguida o Juiz de Dil'eito, abrindo ~ urna das
48 cedulas que continham os nomes dos Jurados, e

_ tirando-as para fóra da mesma urna, ó>rdenou a mim
:- ....~ escrivão, abaixo a sinado, qu e as con tasse em alla

voz e á vista de lodos os circunstantes; e eu escri
vão, pela fórma ordenada, contei 48 cedulas, as quaes
foram recolhidas á mencionada urna, e esta fexada ;
do que o dito juiz mandou la"n'ar este tel'mo, que as
Sll1OU.

Eu F..• Escrivão do Juri, o escrevi e assinei, (7)
F. '. (Rubrica do Juiz de Direito).
F , '. (Nome ]lor inteiro do Esoril.ão do Juri).

r (3) Nos editaes da convocação do Jlu'i deve ser dezignado o lugar,
o dia e a hora em que se faz a sessão.

(Mts. 235, 236 e 237 do Cad,; e arts. 325, 329 330 do Reg. n. 120)
(4) As sessões do Jul'i são publicas.
(Art. 2S8 do Cad.)
(5) Onde não houver Porteiro do Juri, o Juiz de Direito nomeará

para servlr esse lugar um oficial de justiça.
(Art. 352 do Reg. n. 120)
(6) Este termo é deduzido do artigo 238 do Codigo e do artigo 3<14

do Regulamento n. 120,
(7) Este termo é deduzido do artigo 238 do Codigo e do artigo B4A

do Regulamento n. 120, e do Aviw de 2 de Ahril de 1836.-No termo
deve explicar-se o numero das cedulas existentes na urna na ocazião da
sua verificação.

(Acordão da Relação da cÔrte de 3 de Outubro de 18406 nos autos,
vindos da cidade da Victoria, apelante Jazê de Miranda, e apelado
Vicente Ferreira Jorge.
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Segue-se o termo do começo da sessão do julga
mente.

3."- Termo de abertura da sessão do julgamento.

Jmmediatamente eu escrivão, abaixo nomeado, fiz
a xamada dos quarenta e oito jurados que se axavam
sorteados para 'servir, e com os nomes escritos nas
cedulas já referidas; e averiguou-se estarem prezenles
trinta e seis (ou mais) pelo que'o Juiz de Direito, pas
sando a tomar conhecimento das faltas e escuzas dos
jurados, que tinham deixado de comparl:lcer, annunciou
as multas que impuzera, como consta da respetiva
acta do tl'ibun 1 no livro para isso destinado, e ao
qual me reporto, em meu poder e cartol'io, e depois,
publicando o numero averiguado dos jurados prezen
tes, declarou aberta a sessão: do que lavrei este termo.

Eu F.. Escrivão do Juri, o escrevi. (8)

4.°_ Termo ela xamada das parles e testimu-nhas.

Em seguida, aprezen tado a julgamento este pro
cesso, cu escrivão, abl'lixo nomeado, fiz a ·xamada. d~
autor, (ou do procumdor do autor)· dos réos, das Lesti
munnas e mais pessoas que tinham sido notificadas;
e o Porteiro do Juri, dados os pregões, aprezentou a

(8) Este termo é deduzido do artigo 238 do Codigo, e dos artigos
344, 345 e do Regulamento n. 120. .

O tribunal do Juri constará de 48 jurados; todavia podera haver
sessão, uma vez que compareçam 36.

\Art. 107 da Lei n. 261, e art. 344 do Reg. o. 120)
O dizer simplesmente o Escrivão do Jlu'i, que se aa:ava o m~me,.o

legal dos jtwados não satisfaz o artigo 107 da Lei n. ~61
(A cordão da Relação da côrte de 19 de Jltlho de 1851)
No termo deve r.oostar ter-se feito a xamada dos jurados.
(Acorelão ela Relação da côrte em 1852)...

• •
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'certidão, que adiante vae junta i do que lavrei este
termo.

Eu F... Escrivão do Juri, o escrevi. (9)

5.°_ Certidão da r.camada.'

Certifico eu, Porteiro do tribunal do .1 uri, abaixo
assinado, ter apregoad.o á_ porta do dilo tribunal, em'
altas vozes, o autor F ... ou F... procurador do autor
F... ~ (sendo autora a justiçit não é apregoado o P1'OIlW
tor publieo, e nem o nome deste é inclttido na certidão do
portei1'o), os rées A... B ., e C.. , as testimunbas da
acuzação F... F... F... F... F... F F (Ott

mais), as leslimunhas de defeza F. '. F F F...
e I? ., (ou mais), F... mulher do ~'L1tor, os infor
manles F. '. e F.. , (o'u 1nais), e os peritos F... F...
F... e F... (e assim as Jnais pessoas que foram, notifi
cadas para comparece?), e que touos compareceram acu
dindo aos pregões, (ou, e que compareceram, acuclindo (lOS
pregões, menos o autor 0/,1, o reo B... ou as testitnu,nhas
F. .. F... Ott f) informante F... ctt:., etc.): e pal'a
constar passei a prezehte que assinei.

Sala das sessões elo JurÍ ... (dala) ... (10)
Rio. .. ele. .. de ...
F .. " (Nome por inteiro do Porteiro do Juri.)

(9) Este termo é deduzido do artigo 240 do Codigo, do artigo 348
do Regulamento n. 120, e do Avizo n. S2 de 20 de Outubro de 18J3.

O Escrivão do Juri, depois de ter fornecido ao porteu'o a relação
das pessoas, que devem ser apregoadas, fará a xamada, e o porteu'o ao
mesmo tempo irá dando os pregões em alta voz á porta do tribúnal.

Os membros do conselho de jurados, que já tiverem sido d.'zignados
para formar a sessão j Lldiciaria. não podem ser compel idos a d pór como
testimunhas nos processos, que fÔrem submetidos ao Jm-i durante a dita
sessão; salvo si antes de sorteados para compór e conselho dos '18, já
estiverem notificados para depór, ou apontados no rol das testimullhas
por alguma das partes, 011 si voluntariamente declararem que e tão
prontos para depôr, ou se finalmente IÔrem requeridos para isso depois
de já formado o Juri dos 12 mem bros que tem âe julgar o processo.

(Avizo n. 23 db 29 de Abril de 1&13)

(10) (A.1'tigo 351 do Regulamenlo n. 120)

r
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Observações sobre incidentes que podem ocorrer nesta
7Jozição do processo.

Podem deixar de comparecer o autor ou o réo, ou
leslimunhas, e nesse cazo terão cabimenlo as obser
vvções lançadas na nota abaixo e na seguinle, para
não interromper a ordem dos termo regulares da ses-
áo, (11)

(11) e não comparecer o autor ou seu prOCllrador, neste cazo o Escri,
vão do JUl'i, relalando na acta do tribunal tudo quanto ocorrer a esse
respeito, e junlando ao 'processo a certidão do porteiro, passará a l:'C
guinte:

Certidão.

Certifico que não tendo comparecido o autor F.. ou F ... , procu
rador do auior F... na fórma da certidão retro, e nem maudado e3cuza
o Juiz de Direito lançou o dito autor da ncuzação, e mandou se déss~
,"ista ao Promotor publico, como tudo melhor consta da respetiva acta
do tribunal, no livr para isso destinado, e ao qual me reporto, em meu
poder o cartorio; e ara constar passei a prezente.

ala das sessões do Juri ... (data), ..
Eu F ... Escrivão do Juri a escrevi e. assinei.
li'. " (Nome P01' intei,'o elo Escri];ão do Juri).
Depois desta certidão, segllem-se: O lermo de ,"ista ao Promotor

publico; a resposla ou oficio do Promotor publico; o lermo de data; o
de conclnzão ao Juiz de Direilo; a sentença lo Juiz de Direito em que
eslo julga perempta a acnz:lção, por ser o crime meramente parlicular,
ou o despaxo em que. manda proseglür a acuzaçíio, por ser o crime da
quolles em que cabe' acnzação por parte da justiça: o termo de data,
elc., etc.

(Yüle Avizos n. 262 de 2J de Novembro de 1 '2 e de 27 de Janeiro
do 18~5)

Si o autor, não comparecendo, mandar cscuza, neste cazo o Juiz de
Direilo examinllr:i. o merito della, si legitimo, ou não, o <JonsDguinte
menie, ou lançará o autor da acuzação, ou esperará. por e-te 011 auiará
o julgamento: e o E crivào lo Jnl'i relatando na acta uo tribunal tudo
quanto so pa sal' a oslo re peito, e juntan lo ao processo a certidão do
porteiro, e a escuza, redigirá con"enientemenie a certidão acima.

(Art . 2',0 e 2...1 do Cou., 'l arts. 319 e 330 tio Reg. n. 120:
Si não comparecer o réo afiançado, ou seu procurador, em dia e

que não é julgatIo o processo, neste cazo o ESCI'i,ão do Juri, relatando
na acta do tribunal o que ocorrer a respeilo, e juntando ao processo a
certidã do porteiro, passará a seguinte:

Cel·tidtfo.

Certi(ico, 'lue, nno tendo comparecido o réo A... ou F ... procuratIor do
l'éo A... , na fôrma da certidão retro, e n LU mandado oscuza, o Juiz
de Di reito julgou qllebraua a fiauça, e condemnon o dito réo a perder'
metaue da quantia acrescentada pelo juiz da fiança ao arbitrl1lDento tIesta,
feiLo pelos peritos, e á pena de revelia, si- no dia marcado para o jul
gamento do proc.esso não estiver prezo, com,) tudo melbor consta da
respetiva acta do tribunal, 110 livro para isto de tinado e ao Ilual me
reporlo, em meu poder e cl1rtorio: e para conslar passei a prazente.

ala das sessões do Jlll'i ... (clata), ..
Eu F... Escrivão do Juri, a escrevi e assinei.
.F ... (Nome por intei,'o do Escrivão do Jw'i) .

•
•
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6.o-Tenno de cOI1~parecimellto elas partes e testimunhas.

Dados os pregões pelo Porteiro do Jllri,· vieram á
prezença elo tribunal o aulor F... ou F, .. procurador
do autor F. .. tendo por advogado o Dr. F... o réo
A. .. qllC declarou querer por si mesmo defender-se;
o réo B. " tendo F... por defensor; o réo C tendo
por advogado o Dr. D ; as testemunhas F F.
F... F F. F... F F F.. , F. F F...
F.. , e F ; os informantes F e F... , F mu-

Si o réo afiançado, deLxando de comparecer, mandar escuza, ne te
cazo o Juiz de Direito examinará o merito della, si legitimo ou não, e
conseguintemente, ou julgará quebrada a fiança, ou e<perará pelo réo,
ou adiará o julgamento; e o Escrivão do Juri, relatando na acta do
tribunal tudo quanto se passar a esse respeito, o jnntando ao processo
a .certidão do porteiro e a escuza, redigirá conven~temente a cerLidão
acuna.

(Arts. 220, 281 e 224 do Cod.; arts. 42 § 1, e 43 da Lei n. 261; e
arts. 311 § 1, 312 e 349 do Reg. n. 120)

As escuzas devem ser atendidas, ainda mesmo quando aprezentadas
por procurador on escnzador, uma vez que se verifiqne serem legitimas,
e fundadas em um motivo real.

(Avizo n. 43 de 18 de Abril de 184.2)
Si os réos que se axam pronunciados em crimes que admitem

fiança, não estivp.rem prezos, e nem comparecerem, neste cazo o E cri
vão do Juri, relatando na acta do tribunal o que ocorrer a respeito, e
juntado ao processo a certidão do porteiro, passará a seguinte:

Certidão.

Certifico que, não estando prezo, e nem havendo comparecido o réo
auzente A...... na fórma da certidão retro, o Jlliz de Direito o COIl
demnou á pena do revelia., si no dia marcado para o julgamento do
processo não estiver prezo, e nem comparecer, como tu 10 melhor consta
da respetiva acta do tribunal, no livro para isso destinado, e ao qual
me reporto, em meu poder e cartorio; e para constar passei a prezente.
r Sala das sessões do Juri... (data) ...

Eu F... Escrivão do Juri, a escrevi e assinei.
F. .. (Nome por inteil'o do Esc,'ivâo do JU1'i).
Os réos de crimes afiançaveis podem ser acuzados ainda que este

jam auzentes, devendo ser incluidos nos editaes de que tratam os arti
gos 236 e 237 do Codi~.o; e não comparecendo serão processados á reve
lia, conforme o artigo ):ln do Codigo.

(A. n. 171 de 30 de Setembro de 1839)
lia impossibilidade jmidica e legal para admitir a distinção entre

réos afiançados que assinaram termo de comparecer em juizo, réos que
se não afiançaram por qualquer motivo; porquanto, segundo as dispo
sições dos artigos 2~1, 22 e 2-ll do Codigo: dos artigos 39, 42 e 43 da
Lei n. 261, e do articro 3i9 do Regulamento n. 120, são sujeitos ao jul~

gamento á revelia os âelinqllentes de crimes aflançaveis que não compa
recerem em juizo, tenham Oll não prestado fiança, e assinado termo
de comparecimento.

(A. n. 220 de 5 de Dezembro de 1850)
A respeito das testimunhas, que faltarem, veja-se a nota seguinte.

r
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lher do autor; e os peritos F.. F... F... e F... os
quaes, bem como as testimunha, ou informantes e a
mulher do autor, foram recolhidos a c1irerente3 salas,
donde não podiam ouvir os debates, e nem as res
postas uns dos outros: do que fiz este termo.

Eu F, . Escrivão do Juri, o escrevi. (12)

(12) Esle termu 6 deduzido dos ai:tigos 355 e 3.57 do Regulamento
n. 1'20, e artigo do Codigo.

As partes podem por si acuzar ou defender-se, é lhes será sempre
permitido xamar os advo$ados ou procuradores que quizerem.

(Arls. 322 e 365 do uod., e art. 358 do Reg. n. 120)
Nos processos em que fOr autora a justiça, o Escrivão do Jul'i la·

vrará este termo da fórma seguinte:

Compar·eeimento.

Dados os pregões peio Porteiro do JW'i, e estando prezente o Pro
motor publico, vieram à prezença do lTibunal, etc., etc.

Si no dia marcado para o julgamento do processo do l'éo afiançado
este não comparecer, o Escrivão do ,Juri lavrará o termo da fórma
seguinte:

Julgamento á '"eIJelia.

Dados os p~egões pelo Porteiro do Juri, e estando prezente, o Pro
motor publico VIeram à prezença do tribunal as teslimunhas F... F ...
etc.; e como não comparecesse o réo afiançado F... o Juiz de Direito
julgou quebrada a fiança, e condemnou o dito 1'60 a perder melade da
quantia acrescentada pelo juiz da fiança ao arbitramento desta, feito
pelos peritos, e a ser julgado á revelia; e as ditas testimunhas [oram
recolhidas a uma sala, donde não podiam ouvir os debales, e nem as
respostas, umas das outras: do que lavrei este termo.

Eu F. " Escrivão do Juri, o escrevi.
F. .. (Nome PO'" inteil"o do Ese,-il'ão do .Turi).

i o 1'60 afiançado, deixando de comparecer, mandar escuza, e esta
não fUI' alendida., neste cazo o Escrivão do Juri, juntando a escuza ao
processo, redigirá convenientemente o termo acima; e no cazo de ser aten
dida procederá como se axa observado na nota antecedente.

Si o réo afiançado, anteriormenle deixou de comparecer, e conseguin
temente julgou-se quebrada a fiança, lavrar-se-li. o termo da fórma se
guinte:

Julgamento á ,'evelia.

Dados os pregões, pelo Porteiro do Juri, e estando prezente o Pro-
motor publico, vieram à prezença do tribunal as testimunhas F .... , F .
etc" e como não comparecesse, nem estivesse prezo o réo afiançado F .
o Juiz de Direilo o condemnou a ser julgado ii. revelia, ateuta a decizão
constante da ceI'ti Ião a fis., e as ditas testilmmhas foram recolhidas
etc., etc.

Si não comparecem, e nem se Rxam prezos os réos auzontes, pro
nunciados em cnmes que admitem fiança, lavrar-se-à o termo da mesma
fórma acima, suprimindo-se apenas a palavra afiançado, . .

1 a hipoteze do artigo 43 do Oodigo Criminal, c de se adHu' o Julga
mento, o Escrivão do JUl'i, relatando na acta do tribunal o que occorrer
a respeito, redigirá convenientemente a certidão.

Si não comparecerem as testimunhas, ou algumas dellas, ne~te cnzo
o Juiz de Direito ouvirá as pal'les, e o juri de sentença; e ~o~vIOdo to:
dos em proceder-se ao julgamento, verificar-se-à este, e o Escnvao do Jun

•
•

• •
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Observações.- Si o réo fór menor, ou pessoa mIZe·
ravel, terá Iugar o seguinte termo:

7.°_ Termo de jU1'atnento ao C1ttador, ou defensaI' F.. ·

E logo o Juiz de Direito, havendo o réo C, .• de
clarado ser menor (escravo, elc.), nomeou para curador
do mesmo réo, o mcnci01lado Dr. D..•. ou. ,. E logo
o Juiz de Direito, havendo o réo B ... declarado não
ter quem o defendesse, nomeou para defensor do mesmo
réo o Dr. F... ou F... , ao qnal deferia o juramento
dos Santos Evangelhos, e 1he encarl'egoll que com boa
e sã consciencia defendesse o dito 1'60; e sendo por
el1e aceito o juramento, o pl"ümetcu cumprir: do que
o referido juiz illundou· lavrar este tet ..lo, que aS::.inou
com {) curador Oll defensaI'.

E eu F... ~ Escriv;1O do Juri, o escrevi. (13)
F.... (.Vome por inteiro do curadO?' Ot~ defensor),
F. , .. (R Ubl'Lm do Juiz de Dil'e~to).

lavrará Lermo de Ln ocurrencia: havcnl0 porém re'luerimenlo ou parecer
para ficar adiado o julgamento, o Juiz l1é Direito, ou providencillní, afim
de que as Le timun1Jas sejam trazil1ns deLaixo do prizão, na forma do
urtigo 53 da Lei n. 2lJl, e do artigo 3-3'3 do Re"luameuto n. un, ou, niio
se podendo o1Jler O comparecimcnto della', deciJ'lrll como convicl', atenta
as circunsLancias; c adiando o julgamento, o Escrivão elo Juri rellltarà
na acta do tribunal o que OC)l"l'CU a respeito, juntará. ao proco' o a cer
tidão elo porteiro e passal'à a seguinte:

Certidão.

Certifico que não tendo comparecielo as te timunhlls F.... e F .... ,
(OU mais), na fórma da certiel:'io retro, e nem man(latlo oscuzn, o Juiz de
Direito, tlef rindo o requerimenLo do ré F .... (Ot~ elo rwto)' Ji' .... , do
PJ'omoto,' jJttulico, elo jW'i de sentença, etc., etc,), 011 conformando-50 com
o parccer do juri do senten~a, adiou o julgamento deste processo para ...
(di!! tal O/~ sessc70 se[jU'inte), e con,leulLloll a ditas te timtlnhas, cada uma
em, ., dias de prizão (arLigo [i3 da Lei II. 2ül) e a pagarem toelas as (lespe
zas das novas notiücaçõe::; e ciLac;õe. qllC so I1zerern, o elas imleulllizaçõos
ás ouLms testilllunhas, corno Ludo melhor consta da respetivtlo acla do tri
bunal, no livro para isso destinaelo, e ao t!IUll me reporto, em meu poLlor
o cm'Lorio; e para conLlll' passei a prezenlc.

Sala tlas sessões do J m'i. '. ((lata).
Eu }I' •.•• , Escrivão do Juri, o escrevi o as. inel.
l~ ... ~ (Nome por intei?'o elo ESC/'ÍI;(70 do JU1"i).

(13) O Juiz de Direito deverá. nornenr curaelor ou defensor aos meno
res de 21 anl10S, aos escravos, aos Afl'icanos livres, aos que tiverem con
tra si partes poderozas, aos mizeraveis, etc., etc.

______________r~.......L..._ _
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8,°_ Termo de sorteio do furi de sentença.

Deferido o juramento ao curador, e havendo as
partes e seus patronos tomado seus respetivos lugares,
o Juiz de Direito declarando que se ia prodeder ao
sorteio dos doze juizes de facto que tinham de formar
o juri de sentença, leu os artigos 275 e 276, (este ar
tigo 276 não se lê, havendo um só reo) , e 277 do Codigo
do Processo Criminal; e depois, abrindo a urna das qua
renta e oito cedulas, mandou ao menor F... , que ti
.rasse as cedulas cada uma por sua vez: assim obser
vando o referido menor, e lendo o dito juiz as cedulas
ao mesmo tempo que eram extrahidas, sahiram sorteados
para comporem o mencionado juri, e na ordem em que
se axam, os doze jurados seguintes:

F.
F.
F.
F.
]:i'.

F.
F.
F.
F.
F.
F.
F.

(Ord. do Liv. 3.0 tit. 41 §§ 8.0 e 9.°; ada régia de 3 de Março de 1698;
art. 73 do Cod.)

Declarando o réo ser menor, deve-se isso ,erificar a fim de se lhe
dar curador, e observar-se o artigo 45, § 2.0 do Codigo Criminal. .

(Acordão da Relação da côrte de i:l de Outubro de 1846, Citado
na nota 11). .

No municipio da côrte serit intimado o curador geral dos Afl.'1canos
livres para os defender. .., .

Nossas leis salvos os cazos acima, não obngam ao JUIZ de DU'elto a
dar curador od. defensor aos réo.s; porém não prolubindo, é de summa
,equidade, e de razão natural, que sempre observe ess'e principio protetor,
em relação aos desvalidos, e principalmente quando, pelo AV1Z~ de 21 de
Novembro de 1 35, póde constranger a isso os advogados do audltono, sob
pena de c1ezobediencia e processo desta.

• 43
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Os quaes haviam tomado
lugares,' separados do publico,
aprovados.

Durante o sorteio foram recuzados por parte dos
réos os jurados F... , F... , F... , F... , F... , (ou ma-is
ate 12) e por parte do autor (ou P1'omotor publico), os
jurados F... , F... , (ou mais até L2); juraram suspei
ção os jurados F... e F. .. (Ott ma'is) dos quaes o pri
meiro declarou ser amigo intimo do autor, e o segundo
ser inimigo capital do réo A.... (ou qualqtter o'l.ttru dos
mot·ivos apontados no artigo 61 do Codigo); e ficaram in
hibidos de servir os jurados F. o. e F... , (ou mais) l o
primeiro por ser filho do juiz de facto F. o ., que antes
tinha sido sorteado e aprovado para o ompor o juri de
sentença. e o segundo por ser irmão do juiz de facto
F. .. que se axava nas mesmas circunstancias do juiz
de facto an lerior o •• o (ou qualquer o'utro dos impedimentos
apontados no artigo 277 do Codigo.. e nos artigos 365,
457 e 463 do Regulamento n. 120). E do que lavrei este
termo.

Eu Fo ... Escrivão do Juri, o escrevi. (14)

(14) Este termo é deduzido dos artigos 275, 276, 277 e 333 do Codigo,
13 do artigo 357 do Regulamento n. 120.

Sómente, vindo os réos á prezença do tribunal, lhes poderá ser per
mitida a separação do processo, na fórma do artigo 2715 do Codigo; e dan-

o do-se esta ocurrencia, o Escrivão do Juri a mencionará no termo.
A' medida que cada juiz de facto fór sorteado, os réos em primeiro

lugar, e depois o autor, o recuzarão ou não.
(Arto 2T do Cod.)
Os jurados sorteados podem dar-se de suspeitos, ainda que pelas par

tes não sejam recuzados; porém deverão declarar os motivos, e jurar a fim
de que o Juiz de Direito, a quem compete a decizão das questões de di
reito, possa admitir ou não suspeição.

(Arts. 61, 281 e 330 do Cod.; Avisos 3 Janeiro de 183<1, de 26 do Feve
reiro e 2 de Abril de 1836; art. 71 da Lei n. 261; e adso 20 SISI 13, 2-19
e 430; SI 9. 0 do Reg. n. 120) .

Om juri de sentença pôde conhecer de diversos processos, si as par
tes o não recuzam; mas prestara. novo juramento quando se lhe entregar
cada um delles: (arto 3;31 do Cod.); neste cazo lavrar-se-á o termo da forma
seguinte:

Apl'ovação do mesmo jtwi ele sentença do jt~lgamento anterior.

Deferido o juramento do curador ou defensor, ,}lavendo as partes e

.. .. Q
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9. o - Termo de juramento ao juri de sentença.

Concluido o sorteio, o Juiz de Direito levantando
se, e após elle todos os jurados e mais circunstantes,
deferia ajuramento aos doze juizes de facto menciona
dos no termo retro (ou supra), lendo o primeiro destes,
como prezidente interino do j uri de sentença, com a
mão direita sobre o livro dos Santos Evangelhos, e em
alta voz, a seguinte:

Formula.

Juro pronunciar bem e sinceramente nesta cauza;
haver-me com fra queza e verdade, só tendo diante dos
meus olhos Deus e a Lei; e proferir o meu voto se-

seus patronos tomado seus respetivos. lugares, e tendo-lhes o Juiz de Di
reito perguntado se recuzavam o juri de sentença, que acabava de fun
cionar, e de julgar o processo entre partes como autor F .... , ou como
autora a justiça, e como réos F ...... F ..... e F: .... unanimes respon
deram as partes que aprovavam o mesmo juri, e este se compunha dos
seguintes juizes de facto.

F (como pre~idente).

F (como secretario).
F.
F.
F.
F.
F.
F.
F.
F.
F.

:g~ qu~es' s~ b'av;aI~ ~on~Cl:vado' c~ ~eus ~o~p~te~t~s iugares,' s~pa:
rados do publico, até serem aprovados.

E do que lavrei est!l termo.
Eu F .... , Escrivão do Juri, o escrevi.

egue·se o juramento, e o mais constante do formularia, escrevendo
se em lugar das palavras - p,-ezidente interino do juri de sentença, pre
zidente do juri de sentença, -e suprimindo-se no preambulo das respos
tas do juri a declaração a respeito da nomeação do prezidente e secre
tario.

O conselho, na f6rma do artigo 331, do Codigo do Processo Criminal,
deve ser o mesmo nos diversos processos, não se podendo admitir recuzação
alguma sob pena de se preterir uma formalidade substancial.

(A. de 27 de Janeiro de 18-5)
No termo devem ser especificados os nomes dos 12 jnizes de facto.
iA. de 2 de Abril de 1836, e Acordão da Relação da côrte de 30 de

Abril de 1846) ,

,
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gundo a minha consciencia; e depois dizendo succes
sivamente os mais juizes de facto com a mão direita
sobre o mesmo livro, e em alta voz: Assim o jut'õ;
e do que o dito juiz mandou lavrar este termo, que
assignou com os doze juizes de facto.

Eu F.... Escrivão do Juri, o escrevi. (15)
F.... (Rub?'ica do Juiz de Direito).
F.
F.
F.
F.
F.
F.
F.
F.
F.
F.
F.
F.
(Nomes por inteiro dos 12 iuizes de (acto).

10.0- Termo de inte?'?'ogatorio do ?'eo A. ...

Deferido o juramento aos doze juizes de facto, e
achando-se o réo A.... livre de ferros, e sem coação

(15) Este termo é deduzido dos artigos 259 e 278 do Codigo: do
artigo 3-5S do Regulamento n. 120; e do Avizo de 2 de Abril de 1836.

A formula do juramento axa-se abaixo do artigo 253 do Codigo.
Do juramento deve lavrar-se termo especial, assinado pelo Juiz de

Direito e pelos 12 juizes de facto.
(Acordão da Relação da côrte de 3 de Abril de 1 16, citado na

nota antecedent.e; Acol'dãos da mesma Relação, de 10 de Novembro
de 1846, e de 3 de Janeiro de 18-17)

Prestado o juramento pelos 12 jllÍzes de facto, e assim adquirido
pelils partes o direito de ser o processo por elles decidido, não poderá
mais ser interrompido o julgamento nem mesmo pela noite, salvo por
motivo justo.

(Arts. 222 e 256 do Cad.)
C JUl'i de sentença será interinamente prezidido pelo primeiro juiz

do facto que tiver sahido á sorte.
(Arts. 288 e 259 do Cod.; e art. 358 do Reg. n.o 120)

o

o o
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alguma, o Juiz de Direito passou a interrogaI-o pelo
modo seguinte:

Perguntado qual o seu nome, naturalidade, idade,
estado e rezidencia?

Respondeu xamar-se A.... natural de .. " com .
annos de idade, solteiro, (casado ou vitlVO) e rezidente .

Perguntado qual o tempo da sua rezidencia no lu
gar desigo ado?

Respondeu ....
Perguntado quaes os seus meIOS de vida e pro-

fissão?
Respondeu ....
Perguntado si sabia ler e escrever?
Respondeu ..
Perguntado si sabia o motivo pelo qual era acu

zado e si precizava de algum esclarecimento a esse
respeito?

Respondeu ...
Perguntado onde estava ao tempo em que se diz

ter acontecido o crime?
Respondeu...
Per~untado si conhecia as testimunhas que jura

ram no proce so, e si tinha alguma couza a opôr
contra ellas?

Respondeu ...
Pergun tado si tinha algum motivo particular a

que atribui se a acuzação?
Respondeu...
Perguntado si tinha factos a alegar, ou provas

que o ju tifica sem, ou mostrassem sua innocencia?
Respondeu...
(Seguem-se as mais . perguntas feitas pelo Juiz de

Direito e as respostas do réo).
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Perguntado se tinha mais alguma couza a decla
rar ou esclarecer

Respondeu ...
Concluido por esta fórma o prezente interrogatorio

não s6 foi ene entregue ao dito réo, afim de o lêr, e
indicar as emendas precizas, como oportunamente
lido (16) por mim escrivão abaixo nomeado (17); e
nada mais sendo declarado, mandou o referido JUIZ

encerrar este termo, que rubricou em todas as suas
folhas, e assinou com o interrogado.

Eu F... Escrivão do Juri, o escrevi. (18)
F. .. LVolne por inteiro do juiz.
"F. . . No me por intei?"o do féo.
(O juiz deve tambem 'rubricar á wargem).

I?Lte1'1'ogato?"io ao réo B...

Interrogado o réo A... e axando- se o réo B...
livre de ferros, e sem coação alguma, passou o Juiz
de Direito a interrogaI-o pelo modo seguinte:

(Segue-~é o mesmo como no primeiro interro
gatorio).

Concl uido por esta f6rma o prezen te interroga to
rio, foi elle lido por mim escrivão, abaixo nomeado

(16) Os interrogatorios dos réos ou suas ultimas respostas são lidos
depois da leitura do processo.

(17) Aqui se escrevem as ratificações, emendas, e mais declarações que
por ventura faça o réo.

(18) Este interrogatorio é deduzido dos artigos 98, 99 e 259 do Codigo, e
do artIgo 358 do Regulamento n. 120.

Os réos serão interrogados ~uccessivamente, e de fôrma que .os ainda
não interrogados não ouçam as respostas daquelle que se estiver interro
gando.

Não querendo o réo responder ao interrogatorio, neste caso tudo que
ocorrer será mencionado em llID termo especial, assinado pelo Juiz de
Direito, pelo escrivão, e duas testemunhas prezenciaes.

O JIúZ de Direito deve rubricar e assinar o interrogatorio feito ao
l'éo, como determina o artigo 99 do Codigo.

JAe. da ReI. da côrte de 17 de Agosto de 1846)
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F. .. e nada mais sendó declarado, mandou o dito
JUIZ encerrar este termo, que rubricou em todas as
suas folhas, e por náo saber o interrogado escrever,
assinou com F... e F. ," que tudo pl'ezenciaram.

Eu F. " Escrivão do Juri, o escrevi. (19)
F. .. Nome por intei1'o do .iuiz.

.F... Nome P01' inteiro da testúnunha prczencial.
F. " Idem.

Interrogatorio ao outro réo C...

Interrrogado o réo .8... e axando-se o réo C...
livre de ferros, e sem coação alguma, passou o Juiz
de Direito a interrogal-o pelo modo seguinte:

(Segue-se o jIlesmo como no primeiro interroga
torio).

Concluido por' esta fórma o prezente interrogato
rio, não só foi entregue ao dito réo, afim de o lêr e
indicar as emendas precizas, como oportunamente lido
por mim escrivão abaixo nomeado; e nada mais sendo
declarado, mandou o referido juiz encerrar este
termo, que rubricou em todas as suas ,folhas, e por
não querer o interrogado assinar, assinou com F...
e F... que tudo prezenciaram.

l~u F... Escrivão do Juri, o escrevi. (20)
F Nume por inteiro do juiz.
F Nome por inteiro da testúnunha prezencial.
F Idem.

11. 0 -Tenno da leitu'ra do processo.

Interrogado o réo C... eu escrivão abaixo no-

(19) o final deste interrogatorio é dedllzido do ai·tigo 99 do Codigo.

(20) O final deste interrogatorio é deduzido do artigo 99 do Codigo.
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meado li todo o processo da formação da culpa, e as
ultimas respostas dos réos: do que fiz este termo.

Eu F... Escrivão do Juri, o escrevi. (21)

12. 0-Auto [la acuzação.

Feita a leit.ura supra (ou retro) , trasmiLido o pro
eesso, e dada a palavra ao advogado do autor, (ou ao
aulo)', a·o procurador do autor, ou ao Promotor publico),
este, desenvolvendo a acuzação, mostrou os artigos da
lei e o grão da pena em que pelas circunstancias
entendia estarem os réos incursos; leu outra vez o
libelo e as provas do processo; expoz os factos e ra
zões que sustentavam a cul pabilidade 8.0s réos, e ofe
receu os documentos que adiante vão juntos em con
sequencia de se baver assim requerido e deferido, do
que lavrei este termo.

Eu F... Escrivão do Juri, o escr evi. (22)

13.O-Inquirição elas testimunhas ele acuzação.

Terminada a acuzação, vieram á sala publica as
suas testimunhas; as quaes, depois de terem respon
dido ás perguntas do Juiz de Direito sobre seus no-

r (21) Este termo é dedluido do artigo 260 do Codigo e do artigo 358
do Regulamento n. 120.

(22) Este termo é deduzido de artigo 261 do Codigo e do artigo 358 do
Regulamento n. 120.

Em relação aos documentos observaremos que os offerecidos pelas
partes, tanto para corroborarem a accuzação como a defeza, deverão ser
admitidos.

(Av. de 2 de Abril de 1836) •
Os docum~n~os, para que possam servir, devem ser reconhecidos ver

dadeiros pelo JUIZ ou pelo tabellião publico.
(Art. 92 do Cod.)
As cartas particulares não serão produzidas em juizo sem o consen

timento de seus autores, salvo se provar'1m contra os mesmos.
(Art. 93 do Cod.)
As cartas maliciosamente tiradas do correio, ou da mão e poder de

algum portador particular, não serão admitidas.
(Art. 218 do Cod. Crim.)
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mes, pronomes, idades, profissões, estaàos, domicilios,
rezidencias, e costumes (~3), e bem assim de lhes
haver o mesmo juiz deferido o juramento dos Santos
Evangelhos em um livro delles, em que puzeram suas
mãos direitas, prestaram seus depoimentos, sendo pri
meiramente inquiridas pelo advogado do autor, (ou
pelos já notados), e depois pelo réo A. '. pelo defensor
do réo B. .. e pelo curador do réo C... do que la
vrei este termo.

Eu F. .. Escrivão do Juri, o escrevi. (~4)

14.o-Dedução da de{eza.

Inquiridas as testimuhas de acuzação, transmitido
o processo, e dada a palavra ao réo A... depois ao
defensor do réo B... e finalmente ao curador do réo
C... este:) sucessivamente dezenvol veram as defezas, o
primeiro mostrando a lei, provas, factos e razões que
sustentavam sua innocencia, e os outros a dos mais
réos: do que fiz este termo.

Eu F... E crivão do Juri, o escrevi. (25)

(23) Perguntar pelo costume, quer dizer, perguntar á testimunha se é
parente, em que gráo; amigo, inimigo; ou dependente de alguma das
partes.

(Ord. liv. 1.0 tit. 86 pr., e art. 86 do Cod.)

(2t) Este termo é deduzido dos artigos 86 e 262 do Oocligo, e do artigo
358 do Regulamento n. ]20.

As testemunhas devem ser juramentadas conforme a religião de cada
um a, exceto se forem de tal seita que prohiba o juramento.

(Ci t. art. 86) .'
O acuzador não tem clireito de pretender a inquirIção de tes~lm~nhas

que não foram dadas em rol ao acuzado, ou notificadas com s~lenCla do
mesmo acuzado tres dias ante3 de seu julgam8nto, salva a hipoteze do
artigo '265 do Codigo, ao qual se refere o artigo 35 d~ Re~~amento n. 1~.

O inimigo das partes não está impedido de ser lDqUlIldo como testl
munba.

(Av. de 2 de Sétembro de 1834)

(25) Este termo é deduzido do artigo 263 do Oodigo, e do artigo 358
~o Regulamento 120.

"

•
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15."-Inquirição das testiJmmhas de defe:ra.

Ultimadas as defezas, vieram á sala publica aS
suas testimunhas, as dos réos Á•.. e B. .. depois de
perguntadas' e juramentadas, (como se axa me!wionado
a 1'espeito das testimunhas de acuzação), prestaram seus
depoimentos, sendo primeiramente inquiri\los pelo réo
A. .. e pelo defensor do réo B. •.. e depois pelo ad
vogado do autor, (ou pelos já notados),. e quanto ás tes
timunhas do réo C.. , havendo-se requerido, e deferido
que seus depoimentos fossem escritos, suas respostas, as
perguntas do Juiz de Direito sobre seus nomes, prono
mes, idades, profissões, estados, domicilios, reziden
eias e costumes; o juramento que o dito juiz lhes de
feria, e seus ditos vão adiante escritos: do que fiz este
termo.

Eu F... Escrivão do Juri, o escrevi. (26)

Testimunha 1.'

F. " com... annos de idade, lavrador, (ou a pr'o
fissão que tiver), casado, (soltei.ro ou lliuvo), domicilia
ria... e morador... aos costumes nada disse, e jurou
'aos Santos Evangelhos em um livro delles, em que
pêz sua mão direita, prometendo dizer a verdade do
que soubesse o perguntado lhe fosse.

A's perguntas do curador do réo C... respondeu...
A's perguntas do advogado do autor, (ou dos já

notados), respondeu...

(26) Este termo é deduzido dos artigos 86 e 264 do Oodigo, e do artigo
358 do Regulamento n. 120.

O réo não póde pretender a inquirição de testimunbas que não. foram
notificadas tres dias antes do julgamento, salva a bipoteze do artigo 265
do Oodigo, ao qual se refere o artigo 358 do Regulamento n. 120.

r
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A's perguntas que fez o juiz de facto F com a
devida permissão do Juiz de Dreito, respondeu (27)

A's perguntas do Juiz de Direito, respondeu (28)
Concluido por esta fórma o prezente depoimento,

foi elle lido por mim escrivão abaixo nomeado (29):
e nada mais sendo declarado, mandou o Juiz de Direito
encerrar este termo, que assinou com a testimunha e
partes.

Eu F. . . Escrivão do Juri, o escrevi, (30)
F. . . R/J,brica do Juiz de Di?"eito.
F. . . Nome por inteiro da testimunha.
F. .. Name por inteiro do 1'60.

F. . . Nome por inteiro do curador do 1'60.

F. .. ;yome or 'inteiro do autor; ou do P?'Omot01'
publico, sendo autom a .iustiça.

Testimunha 2..

F. . .. com.... annos de idade...
(O ma'is como no depoimento da 1. I testimunha).
Concluindo POI' esta fórma o prezente depoimento

foi elle lido por mim escrivão abaixo nomeado, na
prezença da testimunha, e de F... que a mesma tes-

(27) Os depoimentos das testimunbas só devem ser escriptos quando
as partes assim requererem. . •

(Av. de 25 de Novembro de de 183{)
Será porém boa pratica facilitar sempre isso, pela utilidade que re ulta

no caso de apelação, quando o juiz não conformar-se com a decizão do Jlll'i.

(28) Os juizes de facto, bem como o Juiz de Direito, podem fazer
perguntas ás testimunhas, ou para esclarecimento dos seus depoimentos,
'9u p~ra mais amplo conhecimento da verdade, e circunstancias que possam
lOf1mr no julgamento.

(29) Aqui se escrevem as ratificações, emendas e mais declarações que
por ventura faça a testimunha.

(30) Este depoimento escl'ito é deduzido dos artigos 86, 7, 143 e 264
do CodiO'o e dos arLigos 269 e 358 do Regulamento n. 120.. .

~ falta de assiguatura do juiz no depoimento das testlmunhas mduz
nullidade do depoimento.

iAv. de 29 de Abril de 1831)
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timunba, tendo declarado não saber escrever (OH não
poder escr'ever), nomeará afim de que por ella assi
nasse: e nada mais sendo deIarado mandou o Juiz
de Direito encerrar este termo, que assinou com a

pessoa nomeado e partes.
Eu F... Escrivão do Juri, o escrevi. (31)
F . .. Rubrica do j-uiz.
F , ., Nome por i:1.tei1'O da pessoa norneada,
F . . . Nome por inteiro do réo.
F .. " Nome 1Jor inteiro do curador do réo.
,F ... Nome por inteiro do autor, etc., etc.
Por esta fórma se escrevem os depoimentos das

mais testimunbas que houverem de depôr.

16. o-Inquirição dos informantes de cle{eza.

Inquiridas as testimunhas, vieram á sala publica
os informantes do réo C... e havendo-se requerido e
deferido que as informações dos mesmos fossem es·
critas, suas respostas ás perguntas do Juiz de Direito
sobre seus nomes, pronomes, idades, profissões, esta
dos, domicilios, rezidencias e costumes, e seus ditos
adiante seguem-se: do que :fiz este termo,

Eu F ...Escrivão do Juri, o escrevi. (32)

ln/armante 1.0

F.·.. com... annos de idade, negociante (ou a

(31) Si a testimunha não souber escrever, nomeará uma pessoa que
assine por ena, spndo antes lida a declaração p.a prezença de ambas.

(Art. 87 do Cod.)

(32) Não podem ser testimunbas o ascendente, descendente, marido
ou mnlher, parente até o 2.0 grão, o escravo, e o menor de 14 annos I
mas poderão servir de informantes, e neste cazo não se lhes deferirá ju
l'amento, e terão suas informações o credito que merecerem, atentas as
cil'cunstancias.

(Art. 89 do Cod.)
r
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profissão que tiver), viuvo, (cazado ou solteiro), domi
cíliario... ~ morador... aos costumes disse ser irmão
do autor (ou qualque1' outra das qualidades apontadas no
artigo 89 do Codigo). A's perguntas do curador do réo
C. " respondeu ...

(O l1wis como no depoimento da 1.' testúnunha).
Concluida por esta fórma a prezente informação,

foi ena lida por mim escrivão abaixo nomeado: e
nada mais sendo declarado, mandou o Juiz de Direito
encerrar este termo, que assinou com o informante
e partes.

Eu F... Escrivão do Juri, o es revi. (33)
F... Rubrica do Juiz.
F. . . Nome 1}01' inteiro elo in{ornwnte.
F Nome por inteil'o do 1'éo.
F Nome pOT inteiro do curadot, do 1'éo.
F lYome pm' inteiro do autor: etc.
Por esta fórma se escrevem as informaõçes dos

mai informantes que houverem.

17. o-Outras diligencias para pruva.

Inquiridos os informantes, e vindo á sala publica
F... muliler do antor, esta informou o que lhe fôra
pergulltado pelo curado do réo C.. ' e mostrou' a fe
rida ou cicatriz rezullante do decepamento do se~
braço esq uerdo: o que feito, e vindo os perito , estes
depois de prestarem o juramento da lei, e de haver
o autor aprezentado a gaveta, que dizia ter sido
arrombada, deram seu pareceres ... do que fiz este
termo.

Eu lj. . . Escrivão do Juri, o escrevi.

(33) Esta informação escrita, é deduzida dos artigo 89, 143, e 291 do
Codigo, e dos artigos 269 e 33 do Regulamento n. 120.

•



- 686-

18. 0-Replica.

Terminadas as diligencias de defeza, transmitido
o processo, e dada a palavra ao advogado do autor,
este replicou aos argumentos. contrarios; do que la
vrei este termo.

Eu F... Escrivão do Juri, o escrevi. (34)

19. 0 -Inquirição de mais duas testimunhas de acuzação
no acto da replica.

Terminada a replica, havendo-se requerido, e de
ferido que as testimunhas F... e F... de novo noti-

'ficadas, fossem inquiridas para conhecimento da aml~

zade intima que se alegava haver ent~ a testimuuha
de defeza F... e os réos, e do odio que se dizia ter
a testimunha dc defeza F... ao autor, (ou quaesqae1"
OtLtras qualidcLdes que C071slit'l.wm as testimuuhas indignas de
fe) e vindo á sala publica as ditas duas testimunhas,
prestaram seus depoimento", etc. (como se axa menéio
nado a respeito das primeiras testimunhas de acuzação) do
que lavrei estf\ termo.

Eu F... Escrivão do Juri, o escrevI. (35)

20." Treplica.

Inquiridas as duas testimunl1as de acuzação,

(34) Este termo é deduzido do artigo 263 do Codigo, e do arLigo 358
do Regulamento n. 120.

(35) O autor na replica, e o réo na treplica, podem requer a reper
gunta de alguma ou de algumas testimunhas já inquiridas, ou a inqui
rição de mais duas de novo para pleno conhecimento de algum Oll al
guns artigos, ou pontos contestados, ou para provar contra aLgumas tes
timunhas, qualidades que a constituem indignas de fé.

(A.rt. 265 do Cod.)
Oada vez que duas ou mais testimnnhas divergirem em suas de

clarações, o juiz as reperguntará em face uma da outra, mandando qne
expliquem a divergencia, ou contradição, quando assim o julgar neces
sario, ou lhe fór reCJ.uerido.

(Art. 96 do Cod.)
r

r
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transmitido o processo e dada a palavra ao réo A.. ,
depoi ao defensor do réo R. e finalmente ao cu
rador do réo C... o primeiro não quiz treplicar" e os
outros sucessivamente treplicaram aos argumentos con
trarios: do que fiz este termo.

Eu F... Escrivão do Juri, o escrevi. (36)

21. o-A rguição de falsidade.

Ultimadas as treplica ; havendo o curador do réo
C... (ou o autor, o Promotor publico. etc.; arguido de
falso o depoimento (ou depoimentos), da testimunha F...

(3G) Este termo é deduzido 10 artigo 265 do Codigo, e do artigo 358
do Regulamento n. 120. (Veja-se a nota antecedente).

Em todo o cazo o acuzado deve ter a palavra por ultimo, ainda
mesmo nas questões incidentes: a equidade e a lei assim o ditam como
regra fundamental, que domina todos os debates.

Tudo quanto ocorrer nos debates, e que por qualquer fôrma interes
sar o julgamento, deverá ser mencionado nos termos deste.

Ao Juiz de Direito compete regular a policia da sessão, xamando á
ordem os que della se desviarem, impondo silencio aos espectadores,
fazendo samr para fôra os que não se acommodarem, prender os dezo
bedientes, ou qlle injnriarem os jurados, e puni l-os na fôrma d!J,s leis;
bem como regular o debate das partes, dos advogados, e testimunhas até
que o juri de sentença se dê por satisfeito.

(Art. 46 SiSi 4.° e 5. 0 do Cd.)
Ao advogado que atacar o Jurí se devem aplicar as penas do artigo

24,1 do Codigo Criminal, pertencendo ao Jlliz de Direito punil-o, em con
formidade do artigo 46 paragrafo 4.· do Codigo.

(Av. de 16 Jun. de 183,1)
Todas as questões incideutes de que dependerem as leliberações fi

naes do Juri, serão decididas pelos juizes de facto, 011 pelo Juiz de Direito,
segLmdo a materia pertencer a uma ou a outra classificação; havendo
duvida si a questão é de facto ou de direito, o Juiz de Direito decidirá
com recurso para a Relação.

(Art. 281 do Cod.; art. 71 da Lei n. 261; e art. 200 Si 13, e 43
SiSi 9. 0 e 10 do Reg. n. 120)

a ocasião do debate, mas sem interromper a quem estiver faliando,
pôde qualquer juiz de facto fazer as observações que julgar convenientes
fazer interrogar de novo alguma testimunha requerendo-o ao Juiz de Di
reito, e pedir que o Juri vote sobre qualquer ponto particular de facto que
julgar importante. A estes requerimentos dará o Juiz de Direito a con
sideração que merecerem, mas deverá fazel-os e.crever no processo, bem
como o seu deferimento, para que conste a todo o tempo.

(Art. 3"9 do Reg. n. 120, e art. 282 do od.)
No periodo das discussões tomarão os jurados as notas que lhes

parecerem, 011 do processo escrito, ou das alegações verbaes e respostas
que ouvirem, ronpendo-as logo que lhes não fôrem necessarias.

(Art. 2(% do Cod)
As partes poderão recorrei' das decizões d? Juiz_ de Direito sobr~ as

questões de direito de que dependerem. as delL~eraço~s finaes. do Jun, e
sobre a organização do processo e quaesquer diligenCias preClzas.

(Art. 71 da Lei n. 261, e art. ·138. Si Si 9. 0 e 10 do Reg. Ii. 120). -
.,
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a folhas. .. (ou dado peTante o ltlri) bem como o do
cumento, (ou doctlmentos) , lido, (ou aprezentado) , perante
o Juri pelo advogado do autor: e tendo o dito advo
gado ~xhibido o documento arguido de falso; o Juiz
de Direito, depois de examinar esta questão incidente,
mandou j untar o dito documento, e lavrar em sepa
rado o termo, que adiante segue-se: do que fiz o pre
zente termo.

Eu F. .. Escrivão do Juri, o escrevi.
Segue-se o documento, ou documentos arguid.os

de falsos, cuja juntada ao processo não havia sido
requerida.

Te1"lno de exame de falsidif!.le.

Aos .. ' dias do. fI.1eZ de... do anno de... na sala
do tribunal do Juri desta cidade, (Otl vi.la) de... em
sessão pllblica do dito tribunal, que prezidia o Juiz
de Direito da comarca F. . . e no julgamento do pro
processo entre partes como autor F. .. (ou como autora
a justiça,) e como reos A... B... e C... o Dr F...
como curador do reo C... arguio de falso o depoi
mento (Otl depoimentos) da testimunha F... a folhas ...
(ou dado peTante o lu'ri) bem como o documento (ou
.documentos) a folhas por isso que .
. . . . . (escrevem aqtti as 1"aZÕeS e (ttndamentos da ar
guição) A' vista de tal arguição o Juiz de Direito prb
cedeu na fôrma seguinte: . . . . . . . . . . . . ...
. . . . . (A qui menciona-se tv rlo quanto se passou a esse
respeito, nâo só 1'etativamente ás averiguações, exames, e
mais diligencias a que procedetl o 1uiz de Di1'eito, como
aos seus rezttltados). E do que mando u o dito juiz la
vrar o prezente termo; que rubricou em todas as suas

r
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folhas, e assinou com as partes, testimunha, peritos,
e F. " e F.. , que tudo prezenciaram, e este ouviram
ler.

réo.
ou testimunhas

ou do Pr01?tot01'
a justiça.

. . . . . .

Eu F... Escrivão do Juri, o escrevi e assin13i. (37)
F. . . Nome por inteiro do juiz.
F. . . Nome po'r inteiro do ?'éon
F. " Nome por inteiro do curador do
F... Nome PO?' inteiro da testimunha

arguidas de falsas.
F.. ' Nome por inleÚ'o do autor;

publico, nas cauzas em que fór autora
F.
F.•..
(Nantes por inteiro dos pe7'itos).
F Nome 1101' inteiro da teslimunha prezencial.
F Idem.
li'. . . Nome por inteiro do Escrivão do Juri.

22."- Diligencias lembradas para esclarecimento da cauza. (38l

Red uzida a termo a que tão incidente de falsida
de, e lembrada a necessidade de. uma consulta medica
a respeito dos aulos do corpo de delito e da autop ia,
feitos em F... escravo do autor, o Juiz de Direito man
dou xamar os Drs. em medicina F... e F... ; os'
quaes, vindo á sala publica, e depois de prestarem o

(31) Art. G5 da Lei n.261, e artigo 360 do Regulamento n. 120)
. Da c~mbinação dos artigos acima citados com o artigo 56 da. dita

LeI, e artigo 064 do referido Regulamento, claramente se deduz que o JUlz de
Direito se deve limitar ás averiguações, exames e diligencias, e não julgar
procedente ou impl'ocedente a arguição.

(38) Artigo 46, Si 6.° do Codigo e artigo 200, Si 9.° do Regulamente n. 120)
Nossas leis, á imitação dos artigos 268, 209 e 313 do codigo francez,

conferem ao Juiz de Direito a conveniente faculdade para regular os. deba
tes lembrar todos os meios que julgue necessarios para o descobnmento
da verdade, e determinar as diligencias precizas. .

(Ex-arts. 46, SiSi 5.0 e 6.°, e 285 do Cod.; arts. 71 e 79, Si 1.0 da Lei
n. 261; e art. 200, SiSi 8.° e 9.°, 438 Si 10 e 449, SI 1.0 do Reg. n. 120)

44
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juramento da lei, de lerem os ditos autos, de ouvirem
os peritos destes e de conferenciarem, unanimes respon
deram á questão proposta pelo Juiz de Direito, que
o mal cauzado pela cacetada descarregada sobre a ca
beça do dito escravo fóra mortal; pois que... (Escre
vem-se as mzões e fundamentos da asserção.) E do que o
referido juiz mandou lavrar e te termo, que assinou
com os mencionados doutores .

.Eu F... Escrivão do Juri, o escrevi.
F. " Rubrica do Juiz de Direito.

~: ::! Nonw por inteiTO dos doutores consultados.

32.o-Esclarecimentos 1'equeridos pelo i#ri de sentença.

Finda a consulta, e tendo o Juiz de Direito per
guntado ao juri de sentença si eslava suficientemente
esclarecido para julgar a cauza, o juiz de faclo F ...
requereu para ser de novo interrogada a teslimunha
F.. , e o juiz' de facto F... para serem acareadas e
confrontadas as testimunhas F... e F... e assim se
deferia e (foi satisfeito em taes tennos) , do que fiz este
termo.

Eu F... Escrivão do Juri, o escrevi (39)

V. 45.-Jlodelos e obse1'vações sobre o reswno da acuzação
e dCLS derezas, e leitLLra das questões de {a,cto, propostas
ao jU1'i de senten.ça.

Feitas as reperguntas, a acareação, e confron-

(39) A pergunta ou consulta que faz o Juiz de Direito ao juri nos
termos do artigo 269 do CoJigo, e do artigo 306 do Reglllament~
n. 120, tem por fim evitar toda e .qualquer precipitação, dando ao jUl'l
mais uma ocazião de poder esclarecer-se e isso está. de acôrdo com os
artigos 2Ol:l e 28~ do Codigo.

(Art. 359 do Reg. n. 120)

r:
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tação, o Juiz de Direito de novo perguntou ao juri de
sentença si estava suficien temente esclarecido para jul
gar a cauza: e Gomo e te se pronunciasse pela afir
mativa, o dito juiz rezu[llio a materia da acuzação
e das de(ezas, escreveu as questões de facto propostas
ao juri de sentença, e as leu eill alt1 VOZ; do que
lavrei este termo.

Eu F... Escrivão do Juri, o escrevi. (40)

,'V. 46.-Tenno de 1'etirada do )uri ele sentença da sala
pubhca pam a sala secreta.

Lidas as questões de facto, e, entregues estas ao
prezidente interi do juri de sentença com o proce so
e documentos, havendo de novo oferecidos, os doze
,juizes de facto que compunham o dito juri se retira
ram á sala secreta das conferencias, em cuja porta se
colocaram os dous oficiaes de justiça F... e F... que
por ordem do Juiz de Direito haviam acompanhado os
referidos juizes, e se tinham postado á mencionada por
ta, afim de nào consentirem qualquer communicação;
do que fiz este termo.

Eu ~ ... Escrivão do Juri, o escrevi. (41)

(40) Este termo é deduzido do artigo 269 do Oodigo, e dos artigos ,
366 e 373 do Regulamento n. 120.

Ao Juiz de Direito compete instl'll.ir os juizes de facto, dando-lhes
explicações sobre os pontos de dÜ'eito relativos ao processo, e sobre
a~_ su!1s obrigações, sem que manifestem ou deixem entrever sua opi
ll1ao sobre 11 prova.

(Axt. 46 S) 3.° do Cod.. e art. 200 Si 6.0 do Reg. n. 120)
As questões de facto devem ser lidas em alta voz pelo Juiz de Di

reito antes de serem entregues ao juri de sentença: pois que as partes,
na fórma da Lei, tem o direito de recorrer das decizões de que depen-
derem' as deliberações finaes do juri. .

Não se póde propôr questão sobre 1\ materia do artigo 3.° do qOdlgO
criminal, isto é, si o réo procedeu com conhecimento do mal, e ~ten
ção de o praticar, por não importar semelhante questão declaraçao de
fucw. .

(Acordão da Relação da côrte, de 23 de Agosto de 1850)

(41) Este termo é deduzido dos artigos 270 e 333 do Codigo, e do
artigo 373 do Regul,.amento n. 120.
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N 47.- Termo de volt(~ do .iuri de sentença á sala pu
blica, leitura de suas 'respostas, e apelação ex-oficio
do Juiz ele Direito.

Recolhido o juri de sentença á sala secreta, ali
esteve até que, batendo á porta, e sendo esta aberta
por ordem do Juiz de Direito, voltou acompanhado
pelos dous mencionados oficiaes de justiça á sala pu
blica; onde, dando os ditos oficiaes sua fé, e apre
zentando certidão da incommunicabilidade do referido
juri de sentença, o prezidente deste leu tlm alta voz
as respostas escritas do mesmo juri ás questões de
facto propostas. Terminada esta leitura, certifico eu
escrivão abaixo nomeado, ter o Juiz ue Direito imme
diatamente declarado que apelava para o Tribunal da
Relação, por entender que as decizões do juri sobre
os pontos principaes da cauza, relativos ao réo C...
eram contrarias á evidencia rezultante dos debates,
depoimentos, e provas aprezentadas. Assim interposta
a apelaçãO, o dito juiz, recebendo o processo, os do
cumentos, e as questões de facto com as respostas do
juri, esereveu sua sentença e em alta voz a leu; e
a certidão apre7.8ntada pdos dous oficiaes de justiça

o as questões de facto propostas pelo referido juiz, as
respostas dadas pelo juri e a sentença proferida, são
as que adiante seguem-se.

E eu F... Escrivão do Juri, o escrevi. (42)

(42) Este termo é deduzido dos artigos 250, 270, 332 e 333 do Co°
dirro' do artigo 79 ~ 1.0 da Lei n. 261; e dos artigos 378, 449 ~ 1. 0 e 454
doO Regulamento n. 120.

O Escrivão do Juri deve certificar, na fórma do artigo 79 da Lei
n. 261, que o Juiz de Direito apelou logo que foram lidas as decizões
do jUl'i; a falta desta declaraçã'o ou certidão só poderá ser suprida si
houver na sentença do dito juiz declaração a esse respeito.

(Acordão da Relação da côrte, de 3 de Setembro de 1847)
r

r

r r
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N. 48.- Certúlão de incommunicabilidade do juri.

ÓS oficiaes de justiça abaixo assinados, certifi
camos, que não houve communicação por qualquer
maneira com os doze juizes de facto que compunham
o juri de sentença, assim no transito destes da sala
publica á sala secreta, como emquanto nesta se con
servaram: e para constar passamos a prezente, que
aSSInamos.

Sala das sessões do Juri. " (Data) ... (43)

~: : :~ Nome por intei,tIJ dos d(lt~S oficiaes de justiça.

N. 49.- Modelo dos quezilos ou questões de {acto (44)

1.0_ Que.;Üo sobre o ponto incidente da falsidade.

Póde o juri' pronunciar alguma decizão definitiva
sobre a cauza principal sem atenção ao depoimento,
(ou depoimento,ç) , e documento, (Ot~ documentos), argui
dos de falos 7 (45)

2. 0-Quczito sobre o 1. o ponto principal d(~ ca'uza,
1'elativa ao réo A. ..

1. o O réo A, ,. no dia... o no lugar... fez com
uma faca um ferimento leve na face direita de F... ? (46)

(4B) Esta certidão é deduzida do artigo 33B do Codigo.
(t4) As questões deverão ser propostas em propozições simplices e

bem di tintas, de maneira que obre cada uma lleUas possa ter lugar,
sem o menor equivoco ou anfibologia, resposta clara,

(Art. 371 do Reg. n. 120)
Sendo dous ou mais os réos, ou diversos os pontos da acuzação,

propor-se-ão ácerca de cada um em particular os quezitos-indispensaveis
e con venientes.

IArts. 2tl3 e 284 do Cod., e art. 63 da Lei n. 261)
O Juiz de Direito deve fazer quezitos a respeito de todos os crimes

mencionados no libelo,
(Acol'llão lia Relação da CÓl'tll, de 2 de Setembro de 1b48)

(45) Artigo 55 da Lei n. 261, e artigo 361 do Regulamento n. 1.20.

(46) Artigo 59 ~a Lei n. 261.

. '.
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2.° Deste ferimento rezLl1tou deformidade ao pa
ciente? (47)

3.° O réo commeteu o facto criminozo de noite? (48)
4. ° O réo commeteu o facto criminozo, impelido

por um motivo' fri valo? (49)
S. o Existem circunstancias atenuantes a favor do

réo"] (SO)

3.°- Qttezito sobr/3 o 2.0 ponto pri.ncilJal da cattza
relativa ao //lesmo 1'(30.

1.0 O réo A... no dia... e no lugar... deu
quatro facadas em F... ,]

'2 .• Estas facadas produziram no paciente grave
incommodo de saude?

:J

3: Estas facadas produziram no paciente inhabi-
liLação de serviço por mais de um mez?

4. ° {) réo commeteu o facto criminozo com a cir
cunstancia de haver tentado contra o paciente para
mataI-o, isso manifestando por actos exteriores e prin
cipio de execução, que não teve efeito por circunstan
cias independentes da vontade do mesmo réo? (51)

(47) (48( (49) Artigos 367 e 3 9 do Regulamento n. 120.
O Juiz de Direito deve propôr tantas questões quantas forem as

.circunstancias mencionadas no libelo. •
(Acordão da Relação da côrte de 23 de Março de 1847.

(50) Artigo 61 da Lei n. 261.
O Juiz de Direito não deve propõr quezitos sobre circunstancias ate

Illuan tes es peciaes.
(Acordão da Relação da côrte, de 2 de Setembro de 1848)

(51) Qualquer dos 12 juizes de fRcto póde pedir para o juri votar
sobre qualquer ponto particular de facto Que julgar importante.

(Art. 282 do Cad., e art. 359 do Reg. n. 120)
O Juiz de Direito tem a faculdade de afastar-se de qualquer classi

ficação do delito anteriormente feita, todas as veze'> que não mude de
natureza, e que da processo Oll dos debates rezultem circunstancias que
modifiquem os factos da aculação.

(Avizo n. 53 de 28 de Julho de lSJS; Acordão da Relação da côrte,
de 28 de Outubro de 1851)

O JlÜZ de Direito não pôde propôr questões a respeito de crimeS
não mencionados no libelo, ainda que rezultem dos debates.

(Acordão da Relação da côrte, de 30 de Julho de 1850)
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5. o O réo commeteu o facto criminozo de noite?
6. o O réo commeteu o facto criminozo, faltando ao

respeito devido á idade do paciente, por ser este mais
velho, e tanto que podia ser iieu pae ?

7. o O réo commeteu o facto criminozo com supe
riOl'idade em arma, de maneira que o paciente não
pudéra defender-se com probabilidade de repelir as
ofensas?

8. o Existem circunstancias atenuantes a favor do
réo?

9.0 O juri reconhece ter o réo commetido o facto
criminozo em defeza propria? (52)

10. o O réo para assim defender-se teve certeza do
mal que se pro~ôz evitar?

11. o O réo para assim defender-se teve falta ab
soluta de outro meio menos prej udicial ?

12.o O réo assim defendeu-se, sem que de sua
parte ou da parte de sua familia houve se provocação
ou delito que ocazionasse o conflito!

4. 0
_ Quezitos sobre o 3. o ponto princ'ipal (la cauza

1'elatiua ao mesmo 1"éo.

1. o O réo A. ,.. no dia... e paragem. descarre-
gou uma cacetada sobre a cabeça de F... escravo
de F... ?

(52) Este quezito e os tres que seguem-se são deduzidos do artigo
61 da Lei n. 2e1,. do artigo 369 do Regulamento n. 120; e do artigo 14
Si 2. 0 do Codigo criminal.

Em regra não se devem preferir qU€zitos sobre factos aprezentados
ou alel;'íados em defeza, e tendentes á alteração dos delitos e das penas,
á justincação dos crimes e á nâo imputação dos réos.

(Vejam-se os arts. 2 ~ 2. 0 , 3, 5, 6, 9, 10, 14, 45 Si 2. 0 .e 60 do Cod.
crim., arts. 182 e 183 do Cod., e art. 11~ do Reg. n. 120)

As dispozições do arti<Yo 10 do Codigo criminal concebidas em ter
mos gemes além disso fundadas nos principios de ):l.Umanida le, são apli
caveis aos' escravos, para se não julgarem criminozos, qu ndo menores
de 14 snnos.

(Avizo de 17 de Julho da 1852)

•
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2. o Esta cacetada produzio no paciente grave in
commodo de saude?

3: O paciente morreu por ser mortal o mal cau
zado?

4: O paciente morreu, não porque o mal cauzado
fosse mortal, mas porque não aplicou toda a necessa
ria diligencia?

5.o Existem circunstancias atenuantes a favor do réo?

5:- Quezitos sobre o ponto principal da cauza,
relat'ivcL ao reo B. ..

1. o O réo B... matou sua mulher F ... ? (53)
2. o O réo commeteu esta morte com veneno.? (54)
3. o O réo commeteu esta morte com abuzo de

confiança nelle posta?
4: O réo commeteu esta. morte com premeditação,

havendo decorrido mais de 24 horas entre o dezignio
que formára de matar sua mulher e a execuçào?

5. o O réo commeteu esta morte com sorpr za?
6. 0 Existem circunstancias atenuantes a favor do réo?
7. o Além da confissão que fez o réo, de ter com-

metido esta morte, ha outra prova? (f>5)

6:- Quezitos sobre o 1. 0 ponto principal da cauza
relat'iva ao reo C...

1.0 O réo C. .. no dia ... e na paragem... deu
uma cutilada em F... ?

(53) (54) No quezito ou questão a respeito do crime, não se deve in
cluir cil'cunslanclas agravantes ou nutras, que na fôrma dos artigos 367

,e 3Gb elo Regulamento n. 1~0 se devem separ;lr
(Acordão da Relação da côrte de 28 ue Setembro de 1852)

(55) Este quezito é deduzido do arti~o 9t do Codigo.
O quezito acima eleve ser proposto mesmo nos crimes do que trata

a Lei de 10 de Junho ele 1835.
(Avizo n. 233 de 8 de OLLtubro de 18,19)

r
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2. o Esta cutilada produzio na paciente inhabili
tação de servir por mais de um mez?

3.0 Desta cutilada rezultou á paciente a mutilação
do seu braço esquerdo "7

4. o O réo commeteu o facto criminozo com supe
riOl'idade em sexo, forças e arma, de maneira que a
paciente não pudéra defender-se com probabilidade de
repelir a ofensa?

5. o O réo commeteu o facto cl'iminozo com sor
preza.

6. 0 O réo commeteu o facto cnmmozo com re111
cidencia, tendo antes deste facto praticado outro da
mesma natureza?

7." Dos d~ates rezultou conhecer-se ter o réo
comrnetido o facto' criminozo impelido por um motivo
reprovado? (56)

8. o Dos debates rezul tnu conheCÜIlento de se haver
aurnentado o mal, rezultante do facto criminozo pela
natureza irreparavel do damno? (57)

9.0 Existem circunstancias atenuantes a favor do
réo?

10. 0 O réo obrou com discernimento? (58)

7.- Q'l.tezitos sob?'e o 2. o ponto principal da cauza
relativa ao mesmo ?'éo.

1.0 O réo C... no dia ... e na paragem... tirou
para si a quantia de. " pertencente a F.,. contra a
vontade deste?

(56) (57) Artigo 60 da Lei n. 261. . .
Quando evidentemente constam dos aut~s clrcunstanCIa~ agrav!\~~es,

se o _Promotor publico, ou o acuzndor partIcular, ou o JUIZ (Ie Dnelto,
as nao propozer, fica oullo o processo. ~

(Acordão da Relação da córte de 6 de Setembro de 1bOO)

(58) Artigo 62,da Lei n. 261, e artigo 370 do Regulamento n. 120..

.,
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2,° O réo para tirar a referida quantia arrombou
a gaveta em que estava fexada?

3. 0 O réo para tirar a referido quantia commeteu
o facto criminozo constante dos quezitos anteriores?

4.° O l'éo commeteu o facto criminozo, entrando
na caza do dito F... para esse fim?

5. ° Existem circunstancias. atenuantes a favor do réo 1
6. ° O réo 0brou com discernimento?
Sala das sessões do Juri ... (Data). (59)
O Juiz de Direito,
F. .. Nome por inteiro.

(59) Tendo o Juiz de Direito de propô!' quezitos ou questões sobre
os crimes do artigo 1.0 da Lei de Hl de Junho de 1835, escrevêl-os-lÍ
da fórma seguinte:

1.0 - Questões. de facto.

1.0 O réo F... matou a B... propinando-lhe veneno. ou fazeudo-lhe
tantos ferimentos, etc., etc.?

2.0 Quando o réo praticou esta morte, era escravo do dito B... ?
Sala das sessões do Juri. .. (Data).
O Juiz de Direito,
F ... (Nome pOl' inteiro).

2. 0 - Questões de facto.

1.° O réo F ... no dia ... e no lugar ... ' fez com uma faca tres feri-
mentos em C... ? .

2.° Estes ferimentos produziram no paciente grave incommodo de
saude?

3. 0 Estes ferimentos produziram no paciente inhabilitação de serviço
por mais de um mez?

4.° Quando o réo praticou estes ferimentos era escravo de D... ?
5.° Quando o dito C... sofreu estes ferimentos era administrador ou

feitor da Fazenda (caza fabrica, etc.l, do senhor dó réo?
Sala das sessões do Juri... (Data).
O Juiz de Direito.
F ... (Nome por inteiro).

15.o - Questões de facto.

1.0 O réo F ... no dia ... e no lugar... fez com uma faca um feri
mento ou ofensa fizica leve em E ... ?

2. 0 Quando o réo praticou este ferimento, era escravo de G... ?
4.° Quando a dita E ... sofxeu este ferimento, era mulher do senhor

do réo, ou a dita E ... é filha (ou avó, etc.) do senhor do réo?
1.- Observaçâo.-A respeito dos ascendentes do senhor do réo, per

guntar-se-à tambem si ellés moravam em companhia de seu filho, neto,
• etc.; bem como a respeito das mulheres dos administradores, ou feitoxes,

si ellas viviam com estes.
Sala das sessões do Juri. .. (Data). ,
O Juiz de Direito,
F ... (Nome POJ' inteiro).
2.- Observação.- Os quezitos ou questões, nos cazos previstos pelo, .

,
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N. 50.-lI1odelos dClS Tespostas elo juri.

'L. o Resposta sobre o 1. o tonto pl~incipal da cauza.

1. o O jUl'i, depois de haver nomeado dentre SI

por pscrutinio secreto e por maioria absoluta de votos'
o seu prezidente e secretario (60), da leitura recom
mendada pela lei (61), e mais formalidades .desta (62),

artigo 1. 0 da Lei de 10 de Junho de 1835, não podem ser regtllados
pela dispúzição do processo commum; porém devem versar: I .• sobre o
facto e circunstancias que, conforme a dita Lei, o qualificam; 2. 0 sobre
a confissão, nos termos do Avizo u. 233 de 8 de Olltubro de 18!9;
3. 0 sobre as questões suscitadas relativamente ás circunstancias do artigo
10 do COcligo Oriminal e 270 do Regulamento n. 120, as quaes são apli
caveis a qualquer réo e communs a todos os juizes, ainda os mais
especiaes.

(Avizo de 15 de Novembro de 1853)

(60) Recolhendo-se os juizes de facto á sala secreta das suas con
fereucias, e debaixo,.l~ .prezidencia interina d.o 1.0 sorteado, principiarão
por nomear em escrtrtullo secreto por malOfla absoluta de votos o seu
prezidente e um secretario.

(Arts. 238, 243 e 370 do Cod., e art. 373 do Reg. n. 120)

(61) O secretario fará a leitura do libelo, da contrariedade, de qual
quer outra peça do processo que o prezidente julgar conveniente, ou
algum dos membros requerer, e das questões propostas pelo Juiz de
Direito.

(Art. 374 do Regulameuto n. 120)

(62) Finda a leitura, admitidas as observações que cada um dos
membros ti ver para fazer, e ulti III ada a discussão, o prezideute porá a
votos separadamente, e pela ordem em que se axarem escritas as ques
tões propostas pelo Juiz de Direito, para o que estará sobre a meza o
escl"lltinio, e terão os membros de juri uma porção de pequenos cartões,
em que estarão escritas as palavras: -S'im-Não.-

(Art. 375 do Regulamento n. 120)
Começando o prezidente pela La questão ou quezito, declarará que

vae por a votação ... (~~ a questão ou quezito) e immediatamente lança-rá
no escrutinio com toda a cautela o cartão indicativo do seu voto; e o
mesmo farão o secretario e toJos os mais membros, pelos quaes correr'
o escrllti nio.

Todas as decisões do juri sobre as questões propo tas pelo Juiz de
Direito serão vencidas por maioria absoluta. Quando todos tiverem vo
tado, o prezidente tomará o escl'lltinio, e, verificada a vot.ação pelo con
selho, conforme o result8do della, mand Irá escrever pelo secretario a
resposta por uma das maneiras segnintes: - No ca::o de se," afirmativa:-
O Juri responleu á primeira questão ou quezito: - im, por unanimidade
de votos (ou POI' 7, 8, 9, 10 ou ii votos) o réo F ... (esc)"evem-se as mesmas
pa~av7"Cls ela q~~estão ou queJito em pJ'oposição afirmativa) - No ca,Zo de
ser negativa: - O Juri respondeu á. primeira questão ou quezito: - Não,
por unauimidade de votos (ou pOI' 7, 8, 9, 10 ou 11 votos) o réo F ...•
(escrevem-se a mesmas pa~aVl"aS da questão ou quezito em p"opodção
negativa}.-No ca.õo de empate;- O jllri respondeu á primeira questão
ou qllezito: - Sim, o l'éo F .. (escrevem-se as mesmas ]Jalavras da ques
tão ou q~~ezito em propozição afi,"mativa).-Não, o l'éo F ... (escrevem-se
as mesmas pa~aVl'as da q~Mstão ou quezito em propo:;ição negativa). Por
igual nume,'o de votos. Da mesma maneira se procederá a respeito de

)

.,
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e de se ter afirmativamente decidido por 'unanimidade
(ou pO't 7 a 11 votos), o que vi lo sobre o ponto in
cidente da falsidade (63), respondeu aos mais quezitos
pela maneira seguinte:

cada uma das outras questões ou quezitos, de fórma que a resposta
a cada tuna dellas, depois de se ,leclarar o seu mUlIero, como por exem
plo : - O juri j'espondeu á pl"imeira questão, etc., - O juri respondeu á
segundo questão, etc. começará sempre pelas palavras, sim ou não, seguin
do-se depois a declaração do numero de votos vencedores e depois a
repetição das palavras do mesmo quezito ou questão em propozição afir
mativa ou negativa.

(Art. 270 do Cod.; art. GG da Lei n. 261; e arts. 376, 377, 378 e 379
do Regulamento n. 120.-Vejam·se as quat.ro notas seguintes e os arts 369
e 370 do Regulamento n. 12J)

(63) Para responder ao quezito : - P6de o Juri pronunciar alguma
deci.zão definitiva sobre a C~U6a principal, sem atençiio ao depoimento
(ou depoimentos). e documento, (ou documentos) arguidos de falso?
proceder-se-á da seguinte man"iJ'a: - O jillzes de facLo examinarão se,
no cazo de e provar a arguida falsidade do depoimenLo ou documento,
poderá ella influir sobre a decizào dn canza princi I, de maneira que'
essa decizào tenha necessarialLente de ser diferente, nesse ou no cazo
contrario: e quando, depois de conferenciarem, decidirem afirmativamente
sobre o primeiro quezito, isto é, se certificarem de que a questão inci
dente de falsidade lhes não impede ajuizar e decidir sobre a cauza prin
cipal, assim o declararão e responderão aos ouLros quezit.os.

(Art. 5ti da Lei n. 2ú1, e art. 36~ do Regulamento n. 120)
Si os juizE's de facto, porém, rezol verem negativamente a questão,

logo suspenderão o acto, e na la mais decidirão s.:.bre a cauza principal;
e o juri aprezentará ao Juiz de Direito e ta sua rezolução:

O juri depois de haver nomeado dentre si; por escrutinio secreto,
e por maioria absoluta de votos, o seu prezi lente e secret>lrio, da lei
tura recommendada pela Lei, e mais formalidades desta, respondeu pela
maneira seguinte:

Ao quezito sobre-- o ponto incidente da falsidade; - Não, por unani
midade de votos (ou por 7 a 11 votos) o juri não póde pronunciar de
cizão definitiva sobre a cauza principal sem atenção ao depoimento (ou
depoimentos), e documentos (ou documentos), arguidos de falso,

Sala secreta do juri. .. (Data). r.
F.

Prezidente.
F.

Secretario.
F.
F.
F
F.
F.
F.
F.
F.
F.
F.
E com est'l resposta se haverá o COn"e'UlO por dissolvido'
(Art. 5 da Lei n. 261 e art. ~ó;3 do Regulamento n. 1:W)
O preambulo das respostas do jud, quando não ba este quezito

sobre falsidade. é o mesmo da prezente nota, salvo esse., incidente.

... " .
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Ao 1.0 sobre o prImeIro ponto principal da cauza
relativa ao réo A...

Sim, por unanimidade de votos, (ou por 7 a 11
votos); o réo A... no dia.. e no lugar ... fez com
uma faca um fel'imento leve na face direita de F...

Ao 2.0, Sim, por onze votos; deste ferimento.rezul
tau deformidade ao paciente.

Ao 3.0, Sim, por dez votos; o réo commeteu o
facto criminozo de noite.

Ao 4. o, Sim, por nove votos; o réo commeteu o facto
crimiuozo impelido por um motivo fri valo.

Ao 5... Não, por unanimidade de votos (ou por 7
a 11 votos); não existem circunstancias atenuantes a
favor do réo. 64)

(61) (63) Para responder ao quezito - Existem circtmstancias atenu-
antes a favor do "éo? - proceder-se-á da seguinte maneira:

O prezidente do jLU'i lerá o seguinte artigo 18 do CodiO"o Criminal:
« ão circunstancias atenuantes dos crimes:
« Si 1.0 ão ter havido no delinqnente pleno conhecimento dó mal e

dU'eta intenção de o praticar.
« SI 2.0 Ter o delinqllente com metido o crime para evitar maior mal.
« § 3. 0 Ter o delinquente com metido o crime em defeza da propria pes

soa ou de seus direitos: em defeza da sua familia, ou de um terceiro.
« Si ~.o Ter o deliULluente com metido o crime em dezafronta de alguma

injuria ou deshonra que lbe fosse feita, ou a seus ascendentes, descen·
d'3ntes, conjuges, ou irmãos.

« SI 5.° Ter o delinquente commetido o crime opondo-se á execução de
ordens illegaes.

l( ~ 6.0 Ter precedido agressão da parte do ofendido.
« . 7.° Ter o delinquente cummetido o crime aterrado de ameaças.
« • 8.° Ter sido 'provocado o delinquente.
« A provocação será mai ou menos atendivel, segundo fôr mais ou

menos grave, mais ou menos recente.
« SI 9.° Ter o delinquente com metido o crime no estado de embriagulZ.
l~ara que a embriagl18z se considere circunstancia atenuante, deverão

intervir conjuntamente os seguintes requizitos: 1.0, que o delinquente não
tivesse antes della formado o projeto do crime; 2.°, que a embriaguez não
fosse procurada pelo delinquente como meio de animar á perpetração do
crimo; 3.0 que o delinquente não seja costumado em tal estado a comme·
ter crimes.

« SI 10. Ser o uelinquente menor de 21 annos.
« Quanuo o réo fôr menor de 17 aonos e maior de 14, poderá o juiz,

parecendo-lhe justo, impor-1he as penas de complicidade. »
O prezidente do juri, depois dessa leitura, dtlclarai"á que: vae pôr á

votação - Si existem cireulnstaneias atenuantes a favor do 1-CO. •

Si a resposta fôr negativa, fará escrever:-O jLU'i respondeu ao 5.°
quezito: Não por unanimidade de votos (ou por 7, ::l, 9, 10 ou 11 votos),
não existem circunstancias atenuantes a favor dó réo.

Si a resposta fÔr por empate, fará escrever: - O juri respondeu ao
5.° quezHo: i::lim, existem circunstancias atenuantes a favor do réo.-Não,

• •
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2.0- Resposta sobre o 2.° ]Janto ]Jrincipal dn cauza.

A.o L· sobre o 2.° ponto principal da cauza,
relativo ao mesmo réo, Sim, por nove votos; o réo
A. . , no dia... e no lugar... deu quatro facadas
em F...

Ao 2.", Sim, por oito volos; e tas facadas produ
ziram no paciente grave incommodo de saude.

Ao 3.·, Sim; eslas facadas produziram no pa
cienle inhabilitação de serviço por mais de um mez
-Não; estas facadas não produziram no paciente
inhabilitação de serviço por mais de um mez, por
igual numero de volos,

Ao 4.·, Não, por onze votos; o' réo não comme~

teu o facto Cl'iminozo com a circunstancia de haver
tentado contra o paciente para mataI-o, isso mam
festado por actos exteriores e principio de execução,
que não teve efeito por circun taDcias independenles
da vontade do mesmo réo.

Ao 5.°, Sim, por sete votos; o réo commeteu o
faclo criminozo de noite.

Ao 6.·, Sim, por sete votos; o réo commeteu o
ti

facto criminozo faltando ao respeito devido á idade
do paciente, por ser este mais velho ~ tanto que po
d-ia ser seu pae.

A.o 7.", Sim, por oito votos; o réo commeteu o
facto criminozo com superioridade em arma, de ma
neira que o paciente não pudera defender-se com
probabilidade de repelir as ofensas.
não existem circunstancias atenuantes a favor do réo. Por igual numero
de votos.

, Si porém a resposta fór afirmativa, não a fará escrever, mas irá pondo
á votação a existencia de cada uma das circunstancias que aquelle artigo
18 do Codigo Criminal menciona, e quando se decidir que existe alguma
ou algumas, as fará escrevor como no exemplo a que se refere a pre
zente nota.

(Arts. 372 e 377 do Regulamento n. 120)
r

,
r r

r
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Ao 8. 0
, Sim, existem a favor do réo as circuns

tancias atenuante8 de ter o delinquente commetido o
crime em dezafronta de alguma injuria ou deshonra
que lhe fosse feita, ou a seus· ascendentes, descen
dentes, conjuge ou irmãos; de ter procedido agres
são da parte do ofendido; e de ter sido provocado o
delinquente. (r1ssim tmnscrevem-se os mais paragra{os do
artigo 18 do Codigo CrimincLl que o .iul'i deciclilJ (65)

Ao 9.0, Não, por sete votos; o juri não reconhece
ter o réo commetido o facto criminozo em defeza pro
pria. (66)

Aos restantes, sobre o mesmo ponto, não respon
deu por estarem prejudicados com a resposta ao no
no. (67)

3.o-Respostas sobre o 3. o ponto principal da wuza.

Ao 1.0 sobre o 3.0 ponto principal da cauza, re·
lativo ao mesmo réo, Sim, por onze votos; o réo A...
no dia. .. e na paragem... descarregou uma caceta
da sobre a cabeça 4e F. .. escravo de F. . .

Ao 2.0, Sim, por sete votos; esta cacetada produzia
no paciente grave incommodo de sande.

Ao 3,8, Sim; por oito votos; o paciente morreu
por ser mortal o mal cauzado. •

Ao 4.0, Não respondeu, por estar prejudicado com
a resposta ao 3.0 (68)

Ao 5.0, 'Sim, existem circunstancias atenuantes a
favor do réo.-Não, não existem circunstancias ate
nuantes a favor do réo. Por igual numero de votos.

. (66) (67) (68) (69) (70) Decidido negativamente o qu~zit? ou questão prin- •
cipal que serve de baze aos outros, ficam estes preJudICados.

(Art. 270 do Cod.) .
Disso manifesta-se que a resposta negativa a uma questão principal

não prejudica outra tambem principal quando ha diversos réos ou pontos
de acuzação. ,

• •
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4. o-Respostas quanto q,o Ottt?'O Téo F... sobTe
o 1. ° lJonlo p1'incipal da cauza.

Ao 1.0 sobre o ponlo principal da cauza, rela
tivo ao réo B. ", Sim, por sete votos; o réo B. .. ma
tou sua muliler li'•..

Ao 2.", Sim, por sete votos; o réo commeteu esta
morte com veneno.

Ao 3.°, Sim, por sete votos; o réo commeteu esta
morle com abuzo da confiança nelle posta.

Ao 4.°, Sim, por sete votos; o réo commeLeu esta
morte com premeditação, havendo decorrido mais 24
horas entre o dezignio que formára de' matar sua mu
lher e a execução.

Ao 5.°, Não, por nove votos; o ré(J' não commeteu
esta morte com sorpreza.

Ao 6.°, Não: por unanimidade de votos; não
existem circunstúncias atenuantes a favor do réo.

Ao 7.°, Não, por sete votos; além da confissão
que fez o réo de ter commetido esta morte não ha
oulra prova.

5.0-Bespostas qt~anto ao outTO ?'éo F...

Ao 1. o sobre o 1.° ponto prüfcipal da cauza,
lelativo ao réo C... , Não, por oito votos; o réo C..•.
no dia ... e paragem... não deu uma cutilada em
F... (69)

Aos mais, sobre o mesmo ponto, n'ão respondeu
por estarem prej udicados com a resposta ao 1. 0 (70).

6. o-Respostas quanto ao 2.° ponto pTincipal da .
mesma ca?tza.

1\.0 1.0 sobre o segundo ponto principal da cauza,
r

,
r r

r

r
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relativo ao mesmo réo, Sim, o réo C... no dia•..
e na paragem... tirou para si a quantia de. .. per
tencente a F. .. contra a vontade deste. -Não, o réo
C... no dia. .. e na paragem. .. não tirou para si
a quantia de... pertencente a F... contra a vontade
deste. Por igual numero de votos. (71)

Aos mais, sobre o mesmo ponto, não respondeu
por dar-se o incidente de não haver maioria absoluta
na respos ta ao 1.o (72)

Sala secreta do Juri.. (Data)
F.

Prezidente.
F.

Secretario.
F.
F.
F.
F.
F.
F.
F.
F.
F.
F.
(Nome por inteiro dos 12 juizes de (acto).

(73)

•
(71) (72) Artigo 270 do Codigo, e artigo 66 da Lei n. 261.
O empate a respeito do quezito ou questão principal importa decizão

negativa.
(Acordão da Relação da côrte, em 17 de etembro de 1850)

(73) Não deverá haver declaração alguma no processo por onde se co
nheça quaes os juizes de facto vencidos, e quaes vencedores.

(Art. 65 da Lei n. 261; e arte 384 do Regulamento n. 120)
Si as respostas do juri foróm incompletas, obscuras e incoherentes, ou

irregulares, deve o Juiz de Direito observar-lhe os defeitos, ~ fazel-o ~ol- •
tal' á sala secreta. Com efeito, em face de respostas taes, nao é posslvel
que o Juiz de Direito faca aplicação da lei, como . lhe cumpre, e lavre
sua sentença, faltando-lhe - a baze regular para esta, isto é, as respo~tas
do juri nos devidos termos. O juri deve sómente limitar-se aos defeItos

4-5

• •
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N. 51. -Moderos das sentenças do Juiz de Direito

Em conformidade das decizões do juri, quant . o
réo A... julgando o dito réo incurso no maximo uo
artigo 204, no médio do artigo 205, e nQ minimo do
artig o 1\)3 do Cadigo Criminal, o condemno em treze
annos e seis mezes de prizào com trabalho, na
correspondente a trez annos e nove mezes 'da dita
prizão e nas custas. Quanto ao réo B... julgando-o
incurso no médio do artigo 192 do mesmo codigo, em
virtude do artigo 383 do Regulamento' n. 120 de 31
de Janeiro de 1842, o condemno a galés perpetuas ,
e nas custas; e na f6rma do artigo 449 §, 2. 0 do ci-
tado regulamento apelo para o Tribunal ?a RelaçãO.
E quanto ao réo C... absolvendo-o ia acuzação que
lhe foi intentada, mando que, findo o prazo legal, se
lhe passe o competente ahará afim de ser solto. se
por al não estiver prezo, e se lhe dê baixa na culpa,
pagas as custas pelo autor, (ou peia ?nttnicipalidade nas
cauzas em que (dr parle a jusl'iça, ou pela municilJalida_
de do lançamento ou dezistencia em d'iante, e as anteriores
pela parte lan~ada ou deústente) .. suspenso, porém, todo
esse procedimento por ter eu apelado para o Tribunal
da .Relação nos termos dos artigos 44{} § 1.0, e 454 do
referido regulamento. O escrivão, em tempo oportuno,

'; remela ao Juiz municipal, ( ou a qualquer outm auto
'ridade competente que (ôr d6zignada) , o depoimento e do
cumento, (depoimentos e documentos), arguidos de falsos,
e o termo respeti vo, aüm de q li e pl'oceda á formação
da culpa, devendo acompanhar a cópia da prezente
senlença, e ficar no processo os traslados autenticas das

apontados pelo Juiz de Direito, não só porque é esse o .fi~ unico d~ sua
missão, CHUlO porque sobre as respostas regulares ha dIreItos adqUlndos
pelas partes.

r

,
r
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peças originaes remetidas.-Sala das sessões do Juri ...
(data. .. quando a sessüo pnnc~pta em um dia e acaba
em outro acrescenlar-se-ão á data, o d'ia em que acabou. a
sessão as segtt~nles palavras :-em continuação do dia
anteceden te) (74) ~

F. ., ( ome por inteiro do Juiz de Di1'eito) .
(74) Lidas e aprezentadas as respostas escritas do jurí de sentença, o

Juiz de Direito, na conformidade dellas, proferirá a sentença.
(Art. 378 do Regulamento n. 120)
A sentença deve ser proferida na mesma sessão do Juri:
(A. 8 Nov. 1854)
Si a decizão do juri fór negativa, o Juiz de Direito, por sua sentença

nos autos, absolverá o acuzado, ordenando immedlatamente a sua solttu'a,
si estiver prezo, e o crime fór afiançave!.

(Art. 271 do Cod; art. 380 do Regula,mento n. 12-0; e avizos de 4 de
Fevereiro de 1835, e de 5 de Agosto de 11553)

:Tos crimes inafiançaveis não são os réos soltos emquanto a sentença
absolutoria não passar em julgado.

(Cit. avizo de 5 de Agosto de 1853)
Da mesma' manei;;p. se procederá, dados os cazos previstos pelos arti

§os 182 e 183 do Co\..~go; arti,&o .115 cio. Regulamento n. 120; e artigos 2
li) 2.°, S, 9, 10, 14 e illO do líodlgo Cnnllnal.

Si a decizão fór afirmativa, o Juiz de Direito condemnará o réo
na pena correspondente ao gráo maximo, médio ou minimo, segundo
as regras de Direito, á vista das decizões do juri sobre o facto e suas
circunstancias.

(Art. 272 do Cpd.; art. 381 do Reg. n. 1'20;. e art. 57 da Lei
n. 201)

Quando o delito fór daquelles em que tenha lugar a pena de morte,
s611ltinte será imposta ao r o quando a decizão afirmativa do juri tiver
sido unanime, não s6mente sobre o facto pllincipal, como tambem sobre
cada uma das circunstancias agravantes, cuja existencia a lei requer;
aliás lhe imporá a pena immectiatamente menor pela decizão da maio
ria absoluta.

(Art. 29 da Lei de 20 de Set. de 1871j
Onde não ha caza de correção, ou prizão com as necessarias com

modidades e arranjos "para o trabalho dos récs, deverá o juiz proceder
na conformidilde do artigo 49 do Codigo criminal.

(Avizo de 18 de JLlOho de 1850)
Na sentença em que fór o escravo condemnado a açoites, deve o·

juiz que a proferir tambem condemnal-o a trazer um ferro pelo temp o
e maneira que fór dezignado, conforme o artigo tiO do Codigo criminal;
não compelindo esta atribuição ao juiz executor, ao qual sõ .incumbe f
fiel execução das sentenças, não as podendo alterar para mais ou pa'
menos.

(Avizo de 9 de Março de 1850)
Em vista do artigo 60 no Codigo criminal, a pena de prizã com

trabalho não é aplicavel aos escravos.
lAvizo de 9 de Agosto de 1b(0) , 62, 63,
(Vejam-se os arts. 12, 13, 18 § 10, 19, 20 45, .18, 49, 60,0 de 1851

253, 274, 275 e 311 do Cod. crim.; e Avizos de 14 de Fevi'
e de 1 de Fevereiro de 1855) .0 do pensa-

Sentenças a respeito de crimes por abuzo da . e:l..--pI
menta.

(Arts 273 e 274 do Cod.; e art. 385 do Reg. n. 1

,, ,.,,

•
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N. 52.- Publicação e 1'eCUTSO.

Publicada a sentença retro, ou supra na prezença
das partes, ou de seus legitimos lJrowradorBS, l~ tendo o
réo A... apelado para o Tribunal da Relação e o réo
B. .. protestado por novo Juri, o Juiz de Direito
mandou lomar a apelação e protesto por lermos nos

Empate nas respostas do jlll'i.
(Art. 6 da Lei n. 261; art. 382 do Reg. n. 120; Resol. de 9 de

Novembro de 1830, art. 3; e Dec. de 22 de Agosto ele 1833 art. 1)
Apelações ex·oficio.
(Arts, 79 e 83 ela Lei n. 261; arts. 449, 454 e '158 do Reg. n. 120 ;

e art. 17 SISI 4.° e 5.° da Lei de 20 ele Setembro de 1871)
Quando o Juiz de Direito inLerpuzer a apelação ex-oficio, no cazo do

paragrafo 1.0 do artigo 449 do Rpgulamento n. 120, deve, depois de
declarar que apela, proferir a sentença conforme a decizão do juri, afim
de se poder tomar conhecimento ela apelação no tribuníll competente.

(Avizo n. 30 de 9 de Março de 1850)
Quando por atenção ao sexo ou á idade, ou por' qualquer outra dis·

pozição da lei, o Juiz de Direito não aplicar a pella de morte ou de
galés perpetuas, em taes cazos não ha lugar a apelação ex-oficio do ar
tigo 79 paragrafo 2. 0 da Lei n. 261, que s6 deve ser interposta quando
aquellas penas forem efetivamente impostas.

(Avizo de 7 de Abril de 1852)
Si houver prolesto por julgamento em novo jurl, e neste fór o réo

{;o.lI'''emnado á morte ou galés perpetuas, deve o Juiz de Direito apelar
mi. .Jrma do artigo 79 paragrafo 2.° da Lei n. 261.

(Avizo n. 237 de 18 de ?utubro de 1849)
Quando não têem lugar as apelações ex-oficio. e outros recursos.
(Art. 82 da Lei n. 261; art. 502 do Reg. n. 120; Avizo de 7 de

Abril de 1852 acima citado; arC. 4 da Lei de 10 de Junho de 1835;
art. 80 da Lei n. 26I)

Nos crimes da Lei de 10 de Junho de 1835 não haverá reCLUSO 0..
gum, nem mesmo (l de revista, mas prevalece o que se dá para o Po
der moderador, nos termos do Decreto de O de Mítrço de 1837.

(Art. 501 do Reg. n, 120)
(, A Lei de 10 de Jwlho de 1833 deve ser executada sem recurso al
gum, nos cazos de sentença condemnatoria contra escravos, não s6 nos
crimes mencionados no seu artigo 1, mas tambem pelo de insurreição, e
quaesquer outros em que caiba a pena de morte, como determinam os
seguintes artigos da mesma Lei.

(Avizo n. 2 ',1 de 27 de Novembro de 1852)
A declaração de que existe prova, além da confissão do réo, deve

ser vencida por duas terças partes de votos, para que possa ter lugar a
impozlçào da pena de morte nos termos da Lei de 10 de Junho de 1835,
deyendo a simples maioria s6mente obrigar o réo á pena immediata
mente menor.

(Avizo de 14 de Fevereiro de 1851)
Custas.
(Art. 307 do. Cad.; ad. 99 da Lei n. 2G1; art. 469 lo Reg. n. 120;

e Decr. de 2 de Setembro de 1874.
Inciden te de falsidade.
(Art. 56 da Lei n. 261: e art. 3Ge! do Reg. n. 120)

r

r
r
r
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autos, e deu por terminado o julgamento do prezente,
processo, que me foi entregue depois de haver sido
publicada, e mandada cumprir por elle juiz e sen
tença acima mencionada: do que dou minha fé.

Eu F.. , Escrivão do Juri, o escrevi. (75)

N. 55.- Termo de apelação.

Âos. ,. dias do mez de, '.. de... (o an11o), na
cadeia desta cidade (ou vila) de ... onde eu escrivão,
abaixo nomeado fui vindo, ahi prezente o réo prezo A.. ,
(OLt nesta cidade ou vila ele... em mw cartorio) , onde
compareceu o autorF .. , ou o réo afiançado F... ou F...
procuradm' do autor, etc., ele., de que dou minha fé
ser aproprio,' por elle me foi dilo que com todo o
respeito apelava da enlença a fl ... para o Tribunal
da Relação, onde pretendia arrazoar, na forma da
ua interpozição verbal perante o Juri (OLt na (ánna da

ma peticão) a qual fica sendo purte deste termo lue
>.

. .I
aSSlllOU.

Eu F... Eserivão do Juri, o escrevI. (76)
A. " (Nome por ,inteiro do apelante).

(75) A Lei não diz expressamente si a publicação da sentença de,e
ser feita na prezençl das partes, mas entende-se que tem lugar na pra
zcnça dellas, porquanto xamadas ao tJ:ibunal tem incontestavelmente o
direito de assistir a todos os actos do processo, e quando o conlrario
possa acontecer, prevalecerá o disposto no l>rtigo Mil do RerrulameIJ10
n. 120, e o Escrivao do Juri passará as devidas certidões.

A pelação das parles.
(Arts. SOl e 310 do Cad.; art. 78 Si 4.0 da Lei n. 261; e arts. 450

Si 4.°, 451 e 452 do Reg. 11. 120)
Protesto por novo juri.
(Art. 310 do Cad.; arl's. 87 e da Lei 11. 2ü1; e arls. 462 4(i3 e

50'1 do Reg. n. 120)

(76) A apelação deve ser lomada por termo nos autos, como é el.:
pressa no artigo 451 do Regulamento n. ]20, e no Regulamento das Re·
lações de 2 de Maio de 181·1. . '1'

Si o apelante declarar que pretende arrazoar no lugar em qu~ esti
ver colocada a Relação, o e ci'ivão fazendo disso expressa de~laraçao no
t~rmo da apelação, fará logo remessa dos autos ao secl'etano sem dar
~'Jsta ás partes.

(Reg. das Relações citado)

,,
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N. 54.-Tenno de protesto por novo Juri.

No mesmo dia, mez e anl10 e lugar retro (01 . uJll"a)
ou declarado, onde eu escrivão, abaixo nomeado fui
vindo, ahi prezente o réo prezo B... de que dou
minha fé ser o proprio, por elle me foi dito que m
todo o respeito prote8tava da sentença a fJs... pa
novo Juri, na fórma dp seu protesto verbal perante
o Juri (ou na fórma da sua, lJetição) , o qual fica sendo
parte deste termo, que assinou.

Eu F... Escrivão do Juri, o escrevi.
F. .. (iVame por inlw'o do 1'eo protestador).

Oóservúção.-No cazo figurado de haver nq processo
proteslo por novo Juri, ou no caz em cfJe ai nda re te
algum réo para ser julgado, o Escrivão do Juri tirará
translado de todo o prorlesso, e fará concluzo ao juiz.

(Arl. 85 da Lei n. 261, e art. 453 do Reg. n. J20)

N/1 55. - Obsuvações soure o SIJguíl11,cnto dos 1er.ursos.

1. a Sendo a apelação interpo ta pelo Juiz de Di
reito, devera elle escrever as razões delJa na f6rma
do artigo 454 do Regulamento n. HO, é artigo 79 para
grafo 1.0 da Lei n. 261.

Interposta a apela.ão na fórma do artigo 7~ para
grafo 1. ° da Lei n, 261, e sobrevindo ao juiz a elante
impedimedto que o impossibilite de lançar nos autos

Os recursos são inLerpostos por meio de uma petição simples, assi
nada pelo recorrente Oll seu legitimo procurador, e tomado por termo
nos autos.

(Ads. 4-12 e 4JB do Reg. n. 120)
(Vejam-se os 3rts. 71 a 77 da Lei n. 261. e arts. 43" SiSl 9.° e 10,

a 41-1 do Ref,'. n. 120)
Do lançamento compete reCLUSO nos termos do artigo 71 da Lei

n. 261.
(Acordão da Relação ua côrte, de 7 de Janeiro de 1~50)

,
r
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os fundamentos da sua convicão, o substituto ou su-
o •

cessar não poderá por maneira alguma dezistir da ape-
lação, antes deverá colher dos autos as razões que a
possam fundamentar, sem que seja inhibido de ouvir
tambem ao juiz apelante, no cazo do ~mpedimento deste
ser tal que prive de toda a communicação com elle,
remetendo em todo o cazo os autos á sllperior ins
tancia, ainda quando não possa encontrar e expender
razões suficientes para sua convição,

(A vizo n. 37 de t3 de Julho de 1843)
O juiz apelante tem pura escrever nos autos as

suas razões o mesmo prazo concedido ás partes para
interpôr~m a apelação.

[Citado ;vizo n. 39.-Veja-se o ar1. 455 do Reg.
n. 120)

2.' Si as partes, apelando, não declararem que
pretendem arrazoar no lugar em que estiver colocada
a Relação, neste cazo seguem-se: os termos de vista
aos apelantes; as razões destes; o termo de data; o
termo de vista aos apelados, as razões destes, e termo
de data. (77)

O Promotor publico não póde dezistir das ape
lações por eHc interpostas das sentenças proferidas
pelo Jurí.

(A vizo de 21 de Novembro de 1854)
~ .. Segue a certidão da intimação para a remessa

dos autos.

(77) Interposta a aplllação da sentença dada em consequencia da decizão
do juri no tempo e fôrma da Lei, o Escrivão do Juri, si as pm:tes não
tiverem declarado que prelenrlem arrazoar no lugar em qne estiver co
locada a Relação, lhes dará ex·oficio vista para arrazoarem por escrrto
no t"rmo de 15 dias, o qual será concedido por inteiro, e improrogavel
mente a. 'aela uma dellas, ·ou sejam singular s. ou coleLivas: e fiiJdo o
prazo, cobrará os autos, e com as razões ou sem ellas, si as partes as
não derem em tempo, fará remessa ao secretario da Relação.

(Arts. 25 e 26 do Reg. de 3 de Janeiro de 1833)
1

,

1
1 :J
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Certidão.

Certifico que o autor F... (ou seu legitimo pro
c'w'adm') e os réos A... (ou seu legitim,o procm'ador), e
C.. , e seu curador o Dr. F... ficaram seie tes da
remessa deste processo para o Tribunal da Relucão; e
para constar passei a prezente. Cidacle (ou vila) ...
(Data)

Eu F... Escrivão do Juri, o escrevi e assinei.
F... (Nome por inteiro do Escrivão do Juri).

Remessa.

Aos. .. dias do mez de... de .. _ nest'a cidade
(ou vila) de... faço remessa deste processo ao secre
tario do Tribunal da Relação na cidade de ...

Eu F... Escrivão do Juri, o escrevi. (78)

" (78) Dos autos ficara traslado no juizo de que se interpazer a ape
lacão, á excepção das que fórem interpostas dos juizes do termo em
que estiver col.)cnda a Relação, as quaes se expedirão independente
de traslado.

(Art. 21 do cito Regulamento)
Si o rêo condemnado e prezo, depois de haver apelado, fugir, não

segue a apelação.
(Acordiio da Relação, nos autos vindos da vila de S. Jozê, em Santa

Catarina, apelante Polidoro Jozé dos Santos.
(Vejam-se os arts. !J8 e 100 dn Lei n. 261; arts. 468 e 470 do Reg.

n. 120)
E' inadmissivel paraiizar-se o andamento de processos crimes, por

falta de pagamento de selo e preparo, porquanto o artigo 100 da Lei
n. 261 expressamente determina que o julgamento tenha lugar indepen
flente desses requiziLos, permitindo que tal 'pagamento se possa verificar
depois do sobl'etlito julgamento.

(Avizo n. 51 de 21 de Fevereiro de 1849)



INDICE CRONOLOGICO.

Nest indice vão mencionados pelas respetivas datas
todos os acto~l autoritarios 'citados na Consolidação do pro
ces.ço cl'iminal.

Empreguei na citação desses actos, para sustentar o
texto da mesma Consolidação, as seguintes abreviações:
Alv. significando Alvará.
Ass. » Assento.
A. » Avizo.
C. cl'im. » Codigo criminal.
C. pr. » Codigo do processo criminal.
Consto » Constituição do Impel'io.
D. l » Decreto.
L. » Lei.
Ord. » Ordenação do reino.
R. » Regulamento.
Trat. » Tratado internacional.

Os actos autoritarios entre nós, segundo o nosso sis-
tema g'ovel'nativo, são:

1.0 Emanados tio poder legislati,o;
2. o Emanados do poder executivo.
Aos primeiros dei sempre a denominaçã.o de 16i, embora"'

nas nossas coleções de leis venham com a d1mominação,
ora de rezolução, ora de decreto, ora de lei.

Os actos do poder executivo são expedidos, ora com a

.,.,
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assinatura imperial, e referenda do Ministro de Estado, ora
expedidos sómente com o nome do mesmo Ministro.

Aos primeiros citei sempre sob a denominaçã.o de de
creto, ou 1'egttlamento; aos segundos citei com a denominação
de avizo, embora muitas vezes oncontrem-se nas referidas
coleçaes com a denominação de portaria, provizão, ordem,
ou instruções.

Assim nas citações, que faço:
L. exprime acto do poder legislativo;
D. e R. significam acto do poder executivo, com aSSI

natura imperial e referenda do Ministro de Estado;
A. indica acto do poder executivo com a assinatura

do Ministro de Estado sómente.
Isto refere-se aos actos promulg'ados depois do estabe

lecimento do nosso regimen constitucional em 1824; pois
que anteriormente não havia essa distinção,; emanando tudo
do .poder real, sob diversas formas e denominações.

Ordenação de 1603 n
Lei » 7 de Junho de 1605
Alvará » 7 » Março » 1609
Lei ») 6 » Dezembro » 1612
Assento » 28 » Abril » 1616

» » 21 » Novembro » 1650
Avizo » 20 » Junho » 1652
Lei » 12 » Setembro ) 1652
Assento » 29 » Abril » 1659

» » 23 » Novembro » 1666
» » 24 » Março » 1672
» » 5 » Maio » 1674

Decreto » 20 » Setembro » 1697
» » 23 » Julho » 1698
» » 7 » Agosto » 1702

(*) Ordenação do reino de POl'tllgal, mandada via01'ar 'no Bl'azil, depois
da nossa emancipação pontica, pela Lei de 20 de utnoro de 1823 decre-
tada pela Assembléa constituinte. '



715 -

Assento de 11 de Maio de 1713
» » 15 » Novembro » 1727
» » 22 » Abril » 1728

Ã.vizo » 21 » Ag'osto » 1749
Alvará » 13 » Outubro » 1751
Decreto » 26 » Dezembro » 1752
Alvará » 10 » Outubro ) 1754
Assento » 13 » Feverr.iro » 1755
Avizo » 22 » Outubro » 1756
Decreto » I » Março » 1758
Alvará » 21 » Outubro » 1763

» » 3 » Novembro » 1768
» » 5 » Março » 1790 .

A,izo » 15 » Agosto » 1794

Alvará de 10 de Maio de 1808 ,
Rezolução » 23 » Ag'osto » 1811
Alvarâ. » 13 » Maio » 1812

» » 16 » Setembro » 1814
Lei » 20 » Outubro » 1820
Alvará » 6 » Fevereiro » 1821
Provizâo » 20 » Outubro » 1821
Decreto » 25 » Fevereiro » 1823

Lei
Decreto

de 25 de
» 26 »

Março
Abril

de
»

1824 (')
1824
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Decreto de 13 de Setembro de 1827
» » 11 » Outubro » 1827

Lei » 11 » » » 1827
» » 15 » » » 1827

Avizo » 13 » Fevereiro » 1828
Lei » 18 » Setembro » 1828
» » 22 » » » 1828
» » 1 » Outubro » 1828

Decreto de 2 de Janeiro de 1829
Avizo » 29 » » » 1829
Lei (l.') » 31 » Agosto » 1829
» (2.') » 31 » » » 1829
» )) 18 » Setembro » 1829
» » 20 » » » 1829
» » 22 )) » » 1829

Decreto de 21 de Janeiro de 1830
A.vizo » 1 » :Março » 1830
Lei » 1 » Julho » 1830

» » 9 » Novembro » 1830
» » 4 » Dezembro » 1830
)) )) 16 » » » 1830 (')
» » 20 » » » 1830

~



· - 717 -

Decreto de 26 de Janeiro de 1832
Lei » 24 » Outubro » 1832
» » 29 » overnbro 'I) 1832 n

Avizo » 13 » Dezembro » 1832

Decreto de 3 de Janeiro de 1833 n
» » 22 » » » 1833
» » 2 » Março » 1833
» » 10 » Abril » 1833
» » 8 » Maio » 1833
» » 11 » Julho » 1833

Lei » 22 » A.g·osto » 1833
Decreto » .20 » Setembro » 1833
Avizà » 18 » » » 1833

» » ) 3 » Outubro » 1833
» » 22 » » » 1833
» » 12 » ovembro » 1833
» » 22 » » » 1833

Avizo de 29 de Janeiro de 1834
» » 15 » Fevereiro » 1834
» » 19 » » » 1834
» » 6 » Março » 1834

Decreto » -il4 » » » Ul34
Avizo » 2 » Abril » 1834

» » 15 » » » 1834
» » 23 ') » » 1834
» » 24 » » » 1834
» » 12 » Junho » 1834
» » 19 » » » 1834

» » 23 » » » 1834

Decreto » 23 » » » 1834

Avizo 8 Julho 1834 '"I

» » »

(*) Codigo do processo criminal.

(**) Regulamento elas Relações do Imperio.

"

"

'"I
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Lei de 12 de Agosto de. 1834
Decreto » 28 » » » 1834
Avizo 7J 2 » Setembro » 1834
Lei » 3 "/) Outubro » 1834
Avizo » 25 » Novembro » 1834

Avizo de 31 de Janeiro de 1835
» » 4 » Fevereiro » 1835
» » 21 » » » 1835
» » 5 » Março » 1835
» » 18 » » » 1835

Decreto » 18 » » » 1835
» » 2 » A9.-ri1 » 1835

Lei » 10 » Junho » 1835
Avizo » 12 » » » l,835

» » 25 » » » (jl 1835
» » 27 » » » 1835
» » 12 » Setembro » 1835
» » 24 » » » 1835
» » 3 » Outubro » 1835

Lei » 30 » » » 1835
Avizo » 21 » Novembro » 1835

» » 23 » » » 1835
» » 3 » Dezembro » 1835

Avizo de 18 de Janeiro de , 1836
» » 1 » Fevereiro » 1836

r» » 19 » » » 1836
» » 26 » » » 1836
» » 2 » Março » 1836
» » 9 » » » 1836
» » 12 )) » » 1836
» » 2 » Abril » 1836
» » 9 » » » 1836

r » » 16 » MGtio » 1836
» » 30 » Junho » 1836
» » 14 » Dezembro » 1836

r
r

r
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»
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»
»
»

de 9
» 29
» 12
» 26
» 29
» 5
» 5
» 11
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de
»

»

»

»
»
»

»

Março
Abril
Junho
Agosto

»

Setembro
Dezembro

»

de
»

»

»

»
»

»

»

1837
1837
1837
1837
1837
1837
1837
1837

Avizo n.
Decreto n.
Avizo n.

» n.
n.
n.

»
Lei
Avizo

»
»

27

8
40
57
79
19

n. '103
n. 108
n. 12·7

de 9
» 17
» 21
» 28
» 16
» 17
» 2
» 16
» 10

de
»
»
»
»
»
»
»

»

Fevereiro
»

»
Março
Junho
Julho
Outubro

»
Dezembro

de
»
»
»
»
»
»

»

»

1838(')
1838
1838
1838
1838
1838
1838
1838
1838

Avizo n. 142
» n. ln

de 28
» 30

de Fevereiro de
» Setembro »

1839
1839

Avizo n. 187
Decreto n. 410
Avizo n. 216

» n. 273

de 2 de
» 6 »

,» 5 »
» 15 »

Janeiro de
Fevereiro »
Maio »
Dezembro »

1840
1840
1840
1840

(*) Do 1838 em diante começam a ser regularmente numerados os actos
do poJer legislativo e do poder executivo por força do decreto de 1 de
Janeiro do dito anno.

Conviria alterar o sistema de numeração desses actos, fazendo-se
por series annuaes, conforme cada uma da tres classes dos mesmos
actos, isto é, leis, decretos, e avízos, e não seguidamente, como hoje se
pratica.

Assim haveria facilidade na citação do acto por meio da indicação do
numero e do anno, e não se confundid!l.m uns com outros, como acon
tece com o metodo uzual da citação por dia, mez, e anno; por quanto,
expediulo-se muitas vezes diversos actos com igual data, é precizo para
distinguil-os accrescentar a essa data o numero posto em cada um dos ..
mesmos actos.

Mas a numeração atual, -feita por serie ininterrupta, já aprezenta
c~escilio algarismo, que com o andar dos tempos tornar-se-á de ~esme
dida gr.mdeza, e por tanto incol1venientissimo para as citações abreViadas.

,
, J
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DeCl'eto n. 85 de 18 de Julho de 1841
» n. 87 » 18 » » » 1841

Lei n. 284 » 23 » Novembro » 1841
» n. 261 » 3 » Dezembro » 1841

Decreto n. 120 de 31 de Janeiro de 1842
» n. 136 » 28 » Fevereiro » 1842
» n. 143 » 15 » Março » 1842

Avizo 11. 43 » 18 » AbrI » 1842
» n. 69 » 14 » Junho » 1842
» n. 84 » 29 j) Julho » 1842
» 11. 101 » 29 » Ag'osto » 1842

Decreto n. 247 » 15 » Novembro » 1842

Avizo de 1 de Fevereiro de 1843
» » 10 » » » 1843

Decreto 11. 276 » 24 » Março » 1843
Avizo n. 13 » 3 » Abril » 1843

» n. 20 » 8 » » » 1843
» n. 23 » 9 » » » 1843
» n. 28 » 10 » Junho » 1843

Lei n.284 » ]4 » » » 1843
Avizo n. 29 » 14 » » » 1843

» n. 32 » 21 » » » ~43

r » n. 37 » 13 » Julho )l 1843
» n. 38 » 13 » » » 1843
» n. 49 l) 28 » » l) 1843
» n. 50 » 28 )j » » 1843
» n. 62 » 28 » Agosto » 1843

Decreto n. 295 )l 14 » Setembro » 1843
Avizo n. 61 )) 20 » » )) 1843

r Decreto n. 328 » 8 » Outubro » 1843

r

r
r

r



Avizo n. 7 de 30 de Janeiro de 1845
Lei n. 34 » 24 » Maio » 1845
Avizo n. 66 » 23 » Junho » 1845

» n. 67 » 23 » » » 1845
» n. ~ 68 » 23 » » » 1845
» n. 106 » 29 » Setembro » 1845

'1

Avizo n. 2 de 5 de Janeiro de 1846
» n. 14 » 10 » Fevereiro » 1846
» n. 61 » 27 » Junho » 1846

Lei n. 387 » 19 » Agosto » 1846
Avizo n. 120 » 26 » Outubro » 1846

Avizo de 4 de Fevereiro de 1847
~

Decreto n. 512 » 16 » Abril » 1847
Avizo n. 36 » 8 » Março » 1847

» n. 89 » 4 » Junho » 1847
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Decreto n. 584 de 19 de Fevereiro de 1849
» n. 595 » 18 » Março » 1849

Avizo n. '87 » 11 » Abril » 1849
» n. 109 » 26 » » » 1849
» n. 110 » 26 » » » 1849
» n. 129 » 10 » Mai'b » 1849
» n. 133 » 14 » » » 1849
» n. 145 » 29 » » » 1849
» n. 163 » 20 » Junho » 1849
» n. 179 » 12 » Julho » 1849

Decreto n. 624 » 29 » » » 1849
Avizo n. 207 » 16 » Agosto » 1849
Decreto n. 632 » 27 » » » 1849
Avizo n. 216 » 1 » Setembro » 1849

» n. 233 » 8 » Outubro » 1849
Decreto n. 649 » 21 » Novembro » r 1849

» n. 651 » 24 » » » 1849
». n. 657 » 5 » Dezembro » 1849

Avizo n. 30 de 9 de Março de 1850
» » 20 » » » 1850
» n. 34 » 5 » Abril » 1850

Lei n. 556 » 25 » Junho » 1850 n
» n. 557 » 26 » » » 1850
» n. 558 » 26 » » » 1850
» n. 559 » 28 » » » 1850

r
560 28 1850» n. » » » »

» n. 562 » 2 » Julho » 1851J
Avizo n. 85 » 23 » » » 1850
Decreto n. 687 » 26 » » » 1850
A.v~zo n. 85 » 27 » » » 1850

» » 9 » Agosto » 1850
Decreto n. 693 » 31 » » » 1850
Lei n. 581 » 4 » Setembro » 1850
» n. 602 » 19 » \) » 1850

(*) Codigo commercial do Imperio do Brazil.
r

r r
r r

r r
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Decreto ll. 707 de 9 de Outubro de 1850
» ll. 709 » 14 » » » 1850
7> n. 719 » 20 » » » 1850

Avizo » 30 » » » 1850
Decreto ll. '131 » 14 » Novembro » 1850

» n. 736 » 20 ); » » 1850
Avizo » 21 » » » 1850
Decreto lll. 787 » 25 » » » 1850 (')
Avizo ·n. 220 :t 5 » Dezembro » 1850

» n. 243 » 17 » » » 1850

Avizo de 9 de Janeiro de 1851
» ll. 12 » 13 » ) » 1851
» " » 8 » Fevereiro » 1851
» » 14 » » » 1851

"» » 24 » Abril » 1851
Lei ll. 604 » 3 » Julho » 1851
» ll. 609 » 18 » A.gosto ) 1851

Decreto ll. 817 » 30 » » » 1851
Lei n. 631 li 18 » Setembro » 1851
Decreto ll. 834 » 2 » Outubro ) 1851
Tratado • » 12 » » » 1851

» » 23 » » » 1851
Avizo ll. 292 » 15 » Dezembro » 1851

Avizo ll. 47 de 9 de Fevereiro de 1852
» ll. 97 » 5 » Abril » 1852
» ll. 193 » 23 » Julho » 1852

Lei ll. 647 » 7 » Agosto » 1852
Avizo ll. 257 » 15 » Novembro » 1852

» ll. 262 » 24 » » » 185? •

(*) Regulamento do processo commercial.
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Avizo de 21 de Janeiro de 1853
» n. 60 » 21 » Fevereiro » 1853
» )I 7 » Março » 1853
» » 27 » Abril » 1853
» n. 178 » 5 » Agosto » 1853

Lei n. 719 » 28 » Setembro » 1853
Avizo n. 246 » 10 » Novembro » 1853

» n. 266 » 3 » Dezembro » 1853
Decreto n. 1293 » 16 » » » 1853

» n. 1294 » 16 » • » » 1853
» n. 1300 » 19 » - » » 1853

Avizo n. 282 » 30 » » » 1853
» n. 285 » 31 » » » 1853

Decreto n. 1310 de 2 de Janeiro de r 1854

,. Avizo n. 6 » 10 » » » 1854
» n. 10 » 11 » » » 1854
» n. 18 » 23 » » » 1854
» n. 23 » 28 » » » 1854
» n. 26 » 31 » » » 1854

Decreto n. 1326 » 10 » Fevereiro » 1854
Avizo n. 80 » 16 » Março » 1854
Lei n. 731 » 5 » Junho » 1854
Avizo n. 141 » 24 » Julho » 1854

» n. 142 » 24 » » » 1854
Lei n. 799 . » 16 » SetembrQ » 1 54

,. Decreto n. 1458 » 14 » Outubro » 1854

Avizo n. 175 » 9 » » » 1854

» n. 180 » 16 » » » 1854
» n. 183 » 18 » » » 1854

» n. 185 » 18 » » » 1854

Decreto n. 1-.1:68 » 2 » Novembro » 1854
A,rizo n. 201 » 3 » » » 1854

» n. 206 » 8 » » » 1854

» n. 217 » 21 » » » 1854

Decreto n. 1482A» 2 » Dezembro » 1854

» n. 1496 » 20 » » » 1854

Avizo n. 252 » 30 . » » » 1854
f'

r r
r r
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Avizo n. 29 de 22 de Janeiro de 1855
» n. 42 » 27 » » » 1855
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Decreto n. 4861 de 2 de Janeiro de 1872
Avizo n. 18 » 22 » » » 1872
Decreto n. 4883 » 1 » Fevereiro » 1872
Avizo n. 49 » 22 » » » 1872
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~
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(*) Regulamento das Relações do Imperio.
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n.
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» 23 »

Agosto
Outubro

de [1875
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..

(*) Regimento da custas.
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de 1trni quandt' llDda o 80 volume" que fica com os anteriorez,
constituindo Q 1& serie da publicação. Cada volume é acompanlLad)
~e um indice nlphabetico e remIssivo, contendo lod'ln re~peetiva
maioria.. e de mAis um indice chronologico da legislaoOO. Vende-sl
a collecçio completa desses 8 volumes. que serão llCompankados
ié um .11d:ice gerlll d,e todos elles-bl'ocblldo roR. ene. 8191/1100.

Breve.. estudos sobre o Imposto, per Jane Pinto MoreirA, J8500.
Dlrel'to Jlublico brazllE'lroe analyse da Constituição do Impeno.

por Pimenta Bueno. 2 vol., ene. IOaOOO.
oodlgo Civil Portuguez annotado, par DiIlS Ferreiro, 4 v.• I'nt'. 8f11/.
OODunen'tario i\ lei Hypothecaria. por F. de MeUo, ene. B,StOO.
o J:mI)O 'to de Tran missão, Manual de Bepertorio em oNem al-

phR:behca. por Cuma1la I.AUJ, 48; enc. 5S000.
Peo lio de}lrocnrador da 2."iustancia, 1'01' Silva Coraatã.. enl'. :1$.
Pra1;loa Ju'drcial. muito util e Dp.cessaria para 08 que "Pieipi.1o·

08 911lclos de julgar e advogar. para todos os que Solleitão c'aUIiRS
nos aw1itorioa de um e ou·tro fóro; tlrllda de varios autoJ'Os prcltic:ti
)ilOl' "angllé'rve Cabral, I l:,rrAnde VQl.,_ ene. 18$U08.

A'Vcm;ta:an.e~o ... plLra o Direltl.lnternneianal cm r&lIecçãg con:
pleta do trlitildoR celebrados ~cl0 Urazil cOpl diITerentell n&çêe
'.~Iliel.as,. pOI A.ntollJo 1'8elll" Pinto.. -1 'V1lls..ellc:..3eStQO.

,
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Abccodurio jux:1.dico. 011 collecçõps de prinClplOs, regras
Jn"xilllas e axiumnst1e c1lr(>ito divinó.lll.\Lural. publjro. dnsgellLes,
civil, criminal, commerci~l, financeiro. lldministnlLivo e orphaoo
logico. com ~s fon les da legislaçào d(\ude são coibIdo ,etc., pelo
Dr. GllrlOOl Antonio Cordeiro, cn • :l5000.

Con~nlentarJ.o, ao Codigo Crimiual 13ramileiro, por Paula Ra·
m06.JunioI:. SfiOOO,

Observuc:ões sobre vnrios artigos do Codigo do Processo Criminal.
pelo Dr. Cunha Azevedo, :lU; 'lnc. 6g00l).

Lições de DirE'lto f.rrmj.nnl, pur Albuqllrrque e Couto, enc. flfiOOO.
Augusto de Freitas, Esboço do Codigo civil brazlleiro. 15HOOll.
Lopes Ferreira, PrlHlca criminnl eXfJeclida na fõrma da praxe

e novamente accresccntadn e illustrada com mnitas Ordenações,
Lois éxtravagnutes, H,egimenlo, e Doutore~, Obro. muito utH e
necesso.ria a tod, s os Ministros e OfliciMS do justi~'l, advogados e
pessoas que julgi'io, como t.lJUb~m pnra todas as mais que tratào
em jnizo criminal, 4 vols. enc. liJSOOO.

:i?: l.:>into, O llIullllal do Contador, contendo methodos tão fnctis
para fazer com exalidão qllnlcluer calculo de juro, premio e
de contos que em lImitos casos se torna desnecassano o uso da
penna, enc. SS. enc. 4$000. .

Tavares Bas1;os. UUl'tolS do olitnrio 2" ~rlição, 3S, enc. 4nOCO.
Vusconoe1.1os. Consnltor Julidico, enc. 6~OOO,

.A.becedurio Juridlco-ool'UU orolal. Ou c' nnilne,ão por 01'-
del11 alphl1beticll, das di::;po-;içõ~.· H" ,dlllnIl dO' Cod.
Commercial do Inl!1crio do Bt.. zil, p"r'; I. Iii .1 'al en\: '$

Estudos sobre u 'credito Rura H~' ,; de leis.
estatutos e entru. dOCUllIE"I' " ppl VI'. I r • , ~nc. liS,

Snpp.leJTIento ao illan,l: 1. ,Prrc Ir 'l d s pito " Fazenda
Nacional, W'lo Dr. PenlI lo 1:1[' III '1\'1 II i~ql1Q(.

Dlre.l'to Ar1min\SLrativo B 'l li' "li • ilI1en.do os projccto~ de
reforma du adUliui trllço.·~ J'I' , . e nlunicipac e as insti-
tuições qne o pro!!rer.so la l'il'illsaçno reclalllll, peio conselheiro
P. G, Yeig.t Cabral, coe. 88000.

Principios do direito m~rcantil a leis da marinha, por José (la
SilvaLisboa. 2vol • enc. 128000. '

ReforD1.a Judiciaria, leI' n, 2,OR3 rl 20 dp, etembrodr.1S71 e
regullll11euto n. 4,1:)24 de 22 de Kovembro la ltl71. annolol}ões com
os ,wisos do g-ovel'no e jurispl'ullCt1l'J!'l los 'l'ribuuaes do paiz,
combinando-se o artigos de lei e regu.hlmp,nto enit'c si por Y. A.
de P. P l\lagi Irado na Provincia do Ceará, enc. 5$000.

Repe:r:t~i<> gera1 ou indip03 alphabetico da 'Leis extravagantes,
por l\[unllp.l Fern:,udes 'fh{)IDaZ, 2 VOlOl, enc. 1 000.

Repertorl0 gerll.1 ou indice alphnbeti~o i).ns·J,pis do Ilbpf\rio do
BlllZi-t, pllblicndas d rle OcOUllUeço do an no do 1808 até OpreSente,
CtT. 5P!rUirupnto ao R"pertori g"rnl dQ Dl"zembnr/?anor l\lanuel
:\!'ernandl's 'l'bomnz; comprcilendf'lldo todos os Alvnra~. Apo 'til1as,
ASSOlltos, Avisos, Cal'tas (le Lei, OartM Regins. C'ollrliçoes. Conv n
çõe . DflCl'otO:, Elitlles, Estfltutn ~ Jnstrueções, Lei3, Obl'ig:lçõ"s,
Officios, Orden s, Portnrias. Pro\'isõE's, Regi 1111"" to-, Rep-J11amen to·,
R soluções e trat!\llo . ordenado pelo Dr. F, M. riA ::,oJ1zn Furtado
de Mendonça, 4 vôls. in-folio. no fJrmato do REPERTORIO d~
M. F. Thomaz, enc. 40S000.

NO PRELO: Arelúvo jurídico, pelo DI'. Silvll C"roatã. 2 grQssos
vol ; Direito Hypothecltrio' pel,) Dr. Jl.Iart,ins TOrl'lls; P(lculio Juri·
di o, pelo 01'. Souza I!',ran '0, B vols; 0, digo Criminal dt) Imperio
do BràzH, annotado pelo 15ezembal'gadúI' Paulo Pc.!)soa, 1 voI.



LIYROS !' VEND,\ AL1'fn1RU DE ,A. DA CRUZ COU'I'INIlO
Rua de S. Jose n: 75 ,-Rio de .laneiro.

consolidação do Froce so Criminal peb Dezernbarrrador Tristão
de r'denl:llr Arili"fpo, acompal1hmla uos formll1artOS dos aClOS d.1
1'O~'maçii da (\lt~L~a e dos acto::! uo proce~so do jull, mento peraute
o Jnry, oe',

• R ",ula en-tos para a arrecadação do seBo, cobranr.ade emolu.
lU~llt..,>\ di . l·parL.i\i.õo~ p~blicas c impo to de transmis~iio de pro
pl'lr,Ja.L; ra IltlllsSIma fi tO(l,os eni gel" I e co'n e'pecinlidaM
o ~r. l'olleccores e empregados de f,lzefllla, pelo Dr, Malluel
)Iartins Torres. cuco 4S. Com referencia ,1 estll ubrlllê-se no Janta!
da Cammc3rcio de POI'Lo-Alegre:
"Um /in'o 1ttil.-Fonll1s obsoqniac1os com um exemplar do llma

(lbl'<1 ltlilJssilllll, rocontementl'; pItblil:ada no Rio de Janeiro.
« Em um volumo de mai:! lLe ;300 pnl:;jna reunio o , r. Elr. lIIanul"l

_Iadin:> Torrl"s os re"ulamp.utos expe,litlos l)ara a arrecadação tlo
ell0. l'obl'lln<;a dI" PlIlo111111entos das repartJçê'es pllblica e i1n

posto rle traIlsrni 'são ele propried. <.lo, acompnnilalldo-os d toll);;
o~ (Ivisos e d ciso"s r,o[;ativas e d uma eXplicação ele todos os
termo juritlicos elllpregados no lh·l"o.

(l E,ta oura, em que o li nLm' observou todo o rnethodo e clareza. se
ê indispen a,,,l lt todos aquelles que se !lcilão sujeitos ao p.l<Y;1
mento de ilJlposf.os, é ao mesruo telJlpo v,\linsis"imo auxilial' p:nl
os emprcJados de flizenua c especialmente os enclllTega.dos da arreCll
daçãô.

« Com eft'eito, rpr rcunidas n'nm volume, a par (los rl",((uJamento. ,
tant s <ladso . Que correm psp'lrsas e ã" com dillkulclede conho- _
cidas na lo 'liidulles d 'üerior, ê ver fl1'Ilituuo o serviço e obviadas
as dilliculd, eles cm quI" pn lerão I'nconLl'llr-se os ag ntes fis ·UP,S. •

« A pst F.. como ao publico em g~ral. recoI!lUlendull1OS o trabalno
do Sr. DI'. Torres >l •

• T tado dn l'rovR em ~Intcria C'rinlinal. pelo Dr. l\IittermnvI'r.
tm,luzido e annotar1o CtllJl a legLlnçno bruziloirl?, p lo Dr, '.\.1-
berto Antonio 80.lres,2 vols enc, lU~OOU, .

• E1en>ento Rervil, Porll1ularioilas aCl#Oc$ de quo lrat':o aLei dI" 28
de Seteulbr c1 1'71 e tif311S rt!<Yu!utnentJs, pelo Dr. P. L., 1 \'(>1.
er)r'ld. 3S, Diz o iorn.l1 Rio-Gl'andense, dando Ilorit:ia de t.l obra :
cc Eldmcnto Sel·viZ.-O forlllulltriC) ,I>lS aeçoe relativas ao elementu

servil pelo Dr. F. I.. , Ó Ulll nlili sil1lo e q na i indi:spen avel li\'l'o,
hoje q uo as no' .)>\ reI" tÔ s cl,) pronriodmlo ervi I e flchão abala.laOi
pelas disposiçoos da lei de 2 de SptelI1bro do 1871. NÃO ha propri~

tario ele SCI'IIVOS qn não té'ulla inter ...0 em po. f,uÍ!' sell1elblint'l
obra, que lhe p ·,Ip. ser ,L snInm:\ utilirllcl , sempro qne lhe surjfl
uma. OH ontra da complexas qn ·tÕes qu têm origem na men
ci,man.a 1 i >l,

• F01-mu1nrio de Dc-vacho' e Sl"ntenç'ls. no cível. eomml"l'cio,
juizo ele orph:io o ansl"ntr's, Provoclorin o eriule ete., e da de m <lição
ue torras, p ,lo DI'. J 1:'1'0 pel'oJ. rIa SilVei Caroatll, ncompnnll3.do do
Novo Re~ill1l"lILo de custas, ote. 35000.

• oNo,·o'RegillI otocl~cnstlls,anuottldoporniasr1a,i}\'3.Jnnior,l$.
~ O N vo A, ,.e. 01' FOl'Pl1se, pelo Or. Juse Tito _'ob, ('o ele ,\!llujO..
• l.a pa e. Contendo tnc1lls ri,.; f Imltlns do prol' ~ n crime no juizo

criwinúL, SO"UIllLo fl-NoYISiim I Rf3lunna JltdicÍi ri/l.-e suas is
posições (1:1 lei qne elias s refprP.~l e mais ',s formulas par'lo

• jUlgq,mento no Jnry P. lhJS c.rim!?s jloJiciaes, etc. (,oc. c SOO:!' "
2.' parte, )I.lIluul Pi'atieo do Advogadí', contendD-Acçoes CIV iS
P. Àcçõos SUIlIlnaria -'.,2 vol., enc, l;JsOOO.

• 3.a parte. Manual Orp'" noltl rr 'n
", ncornpanhfl(lo do favo Rel!i

meato do custftS, fln IlOt I pele 1', Jo:.io 'GoIlles Ribeiro, enc. SOO.
Estas tres dhrns tOl'lliio.'e Ufü 'llL'\.lliar in.dispell llvel fi torlos (IS

Srs, -Advogado, Pt'OC IracLores, parte e m::llS empreg,u10s do foro.

"
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• nirei'to llrppo.thecario uo Brazil pelo Dr. Furtado de ~iendon.ça.,
1 voI.. co)n 4UO. paginas, ellc. 1:"$000.

• Lei da reforma Eleitoral, com luda a Legislação a respeito, instru
cções r.'gulaulentares para a sua execução, acompanhada (te Ill('
delos, lll.lHllluS e IIwplJas esluti.l;ticos,.anlloLada por um .Membro Utl
OJ'dcrn dó" Advogauos,2S500. .
Heper~orlo uo criUlA c.)ntendo o exlracto de toda a legislação
policial e criminal em vigor, avisos ate n filli ue 187::! e declsucs
dos tribulllles so!>re questões de juris-prudellcia criminal, lJelo
Bacharel José Prosp'ero J. da Silva Coroatá, enc. S~UUo•

.. Repertorlo do Eleulenlo Servil ou indice alphabeti('0 dns
dislJoslçóes da lei II. 2,UJ.u de i de Setembro de 18il e seus reg,,
lamentos pelo Dr. F. L., anc. ::lU. ltclativamente ao lI'lento desLfl
obra. lê-s!,! ainda no JantaI do Commej'cia de Porto·Alegre;
({ Elementu Servil.-Tenlos tambew }Jresente ululivl:o de não menor

utilidade, c cuju intere se ulcança li lodus as classes (lil socieululu.
'Vem a ser o 1l.epertorio ou IluJlce Alphubetico das dispo!'ições tia
lei n. 2.040 de 28 ue Setembro de Hin,. que declarou. de condiçiio
Jine nS illhos da mulhs>r escrava, e dOI:l regulumentos que provi-o
denciárão sobre a sua execu,<ão. O autor, Dr. F. L., que já pubJicúl':.l
um excellente formularlo das acções de que tratã" a dila lei e l'eJ.;ul:I
mentos, comp leta 'com este livri !lho o im}JOl'tante serviço que prestou,.
farilitando de um 1lIodo extraordinario o cqnhccimento da le1 qUll
deu tão profundo golpe no elflmenlo servil. Em a}Jpendice junta o
autor o texto da lei n. 2,010 dQ regulallleuto q'\c baixou com o
decreto 0.. 4,8::l5 de 1 de lJezem bro de 1 '7.1,. o touas as deeisõcs do
govern.o reterentes a cste jmportante nllJlO do serviço publico.
,,\. acqui~içào deste livro é de iIlH~~diata neccssiàRde, e lJor iss
l'ecoUlmentlllmo-lo a todos a quem lnteressa o conhecimeuto das
1-:íQposiçoeR loohro a emancipação dos eSCllUVOs ll. _ '
• Lei do. Recrutamen~o, neg.ul'IUlCIl to •. Forlllu lanos e mappas, 1SóOO~
~ Novo Hegimellto de CUStaS J udiciurias il1ustrudo ele notas rom

todos os Avisos sobre a materia publicada pejo Govern(1 até Q

j)rl!5enle. q,liniões dos 'l'ribunaes e juriscon sul.l os, critica de certos
artigos, remissões e combinuções de outros e dOllll llppendiccs pelo
13acl1arel João Gomes Ribeil o, (IS7Gj lSOOO.

"E.tudos Cdmi.nues,DireiLo Policial,pelo l)r.Olymvio Giffenig.l vol.
Eoonomia POlltLCtL por !üacleod,. trud. de Rochlll\llmudn, 2 Y. lOS.

enc. 12S0oo. \
OoD!lolidacâo das leis relal,ivas ao Juizo da Provedoria pelil

Dr. J.,aquim A. Ferreira Alves, 48;. enc. õ~OOO.
Au;xi1iax: Juridico. s&tvindo de appendice li decima quarta ediçã.

do codigo l?hiiippino ou Ordenações do Reino de Portugal, obra
util ROS que se dedicão !lO estndo do dirtrlto e jurisprlldencil\ patrhl.
pelo Senador Candido Mendes de Almeida, 1 Vlll. enc. 16$OUO

'Ensaio Medico Legl1l, sobre os f~I;imentos e outras oiTe usas phJ'
sicas com applicação á legislação criminal patria por J. Soriaue
de Souza, 5S .. enc. 6S000.

Ao csox:av,ldão no Brazil-ensaio historico-juridico-Social, pelCl
Dr. Petdigão Ml\lheiros~3 "01. 128; enc•. 14~ooO.

O Aooau'telador dos Bens de DefllntO:l e ausenles~ por Flieil'e d,1'.
Sil va,. ellc. 6IiUOO.

Dem.onstracão dos arliges do codigp comm~rcial Brazileil:o, por
Gomes Junior, 280JO. , .

.6..pontaD'lerJ1lo>; sobre a mil 'eha dos p ocessos SummllrissimQs,. &.
e~ecutivosJ por .!OIlC!.uim A. J. Çanla.ü · ·oc.58000.
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