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LEI DE 29 DE NOVEMBRO DE 1832
P1'o1nulga o Codigo do Processo Ct'iminal de Primeira Instancia comdisposição provisoria ácerca da ctdminist1'ação da Justiça Civil

A Regencia, em Nome do Imperador o Senhor Dom Pedro II, Faz
saber a todos os Subditos do Imperio, que a Assemhléa Geral Decretou, e EUa Sanccionou a Lei seguinte :

Codigo do processo crimin~ de primeira instancia (1 e2)
PARTE PRIMEIRA
DA ORGANISAÇÃO JUDICIARIA (3)
TITULO I

De varias disposições preliminares, e das pessoas encarregadas
da Administração da Justiça Criminal, nos Juizos de Primeira Instancia (4 a 9)

CAPITULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1. 0 Nas Provincias do Imperio, para a Administração Criminal nos JIJizos de primeira instancia, continuará a divisão em Districtos de Paz, Termos e Comarcas. (10 a 12)
(1) Foi promulgada em 29 de Dezembro de 1832, sendo dadas instrucções para a sua
e:xecu\.llo, pelo Decreto de 13 de Dezembro de 1832.
Foi reformado em muitas partes pela Lei n. 260 de 3 de Dezembro de 1841, para cuja
execução se deram os Regulamentos de 31 de Janeiro de 1842, 2 de Fevereiro e 15 de Mar\o
do mesmo anno.
.
Ainda tivemos novas reformas, pela Lei n. 2033 de 20 de Setembre> de 1871, e Regulamento n. 4824 de 22 de ovembro do mesmo anno; não sendo vicio o citar como reformas
o Decreto n. 5456 de 5 de Novembro de 1873, que contem providencias e medidas transitorias
para a installaçào das novas relações, que são sete, creadas pelo Decreto n. 2342 de 6 de
Agosto de 1873.
O Decreto n. 54i5 de 7 de Novembro de 1873, declarando especiaes as comarcas sMes
das Relações;
O de n. 5467 de 12 de Novembro de 1873, dando Regulamento para a interposição dos
aggravos e appella\,oos civeis;
.
O de n. 5618 de 2 de Maio de 1874, dando novo Regulamento ás Relações do Imperio.
(2) Se~undo se deduz das disposições d'este Codigo, os dias santos e feriados não obstam á admlnistra\il:o da justiça criminal. Aviso n. 226 de 13 de Abril de 1836.
As ferias do Natal come\arão em 21 de Dezembro, para se concluirem no ultimo de Janeiro; as da semana santa começam de quarta-feira de trevas, ate serem completos quinze
dias; as do E pirito-Sant0.l. desde o domingo do mesmo Espirilo-Santo, ate o seguinte domingo. Decreto n. 1285 de JO de Novembro de 1853, art. 1.., auctorisado pela Lei n. 604 de 3
de Junho de 1851.
.
Pelo mesmo Decreto de 1853, art. 2.·, são feriados os' dias de 25 de Março, 7 de Setembro, 2 de overnbro e 2 de Dezembro, e os dias de festividade, annh'ersarios da adhesão de
cada provincia á. independencia nacional.
Pelo art. 3.· § 2, podem ser tratados no crime, durante as ferias, não se suspendendo
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pela superveniencia d'ellas, os processos de habeas-corpus, - as fianças, - formação da culpa
- e recursos crimes.
Pelo art. 8.°, não se suspendem com as férias, os actos da policia judiciaria, as sessões
do jury e os preparatorios d'ellas.
Diz o art. 4.° do citado Decreto que os Juizes de La instancia, Desembargadores, e MiItistros do Supremo Tribunal de Justiça, não pódem durante as ferias, sem licença, risidir
em lugar, d'onde lhes não seja possivel vir aos tribunaes e audiencias em 24 horas.
Pelo art. 5.° devem os Juizes, ao menos uma vez por semana, comparecer no lugar, em
que costumam despachar.
Pelo art. 5.° citado, os Secretarios das Relações e os do Supremo Tribunal, logo que recebam as petições de habeas-corpus e recursos criminaes, os remetterão aos respectivos Presidentes, que providenciarão sobre a convocação dos membros do Tribunal, aprazando o dia
da sessão.
E' do art. 6.° §§ 2 e 3, que não gozam das ferias, salvo licença expressa dos respectivos
Juizes e Presidentes dos Tribunaes, ficando em seu lugar o substituto legitimo, os Escrivães,
- os distribuidores, - os contadores; - e o serviço dos ofl1ciaes de justiça e empregados dos
Juizos e Tribunaes será distribuido, entre elles, para cada semana, pelos Juizes e Presidentes.
(3) A organisação judiciaria de um paiz tende á garantia dos mais caros interesses do
cidadão.
E' em respeito á lei e sua fiel execução que se estabelecem as instituições como esta;
porque sem isto as leis seriam lettra morta e as suas disposições, por mais sabias que fossem, ficariam sem força, sem alcance e resultados.
E' sob uma orgaItisação judiciaria que se refugia a segurança dos cidadãos, á sua liberdade e todos os direitos civis e politicos; porque as instituições judiciarias, na phrase de Ferand-Girand, participam quasi directamente da natureza das constituições politicas, de que
• formam um complemento necessario, sendo que, não ha uma constituição, uma carta dada
ou conquistada, que não tenha as bases do poder judiciario.
Ao lado das liberdades publicas, se coUoca naturalmente um poder judiciario independente, que o deve ser pela nossa constituiçãO, distincto do poder de fazer leis e de governar,
Juizes cujas decisões, conscienciosamente inspiradas e dictadas pelo unico respeito das leis,
sejam acatadas pelos cidadãos e inviolaveis para o poder: Tribunaes accessiveis a todos, per"mittindo a accusação e a defeza com completa liberdade, e garantias da publicidade.
Isto, nos paizes livres, sendo que nos que jazem no aviltamento, a justiça não apresenta
nenhuma garantia seria aos cidadãos; quando a queixa é abafada, a defeza paralisada e o
inquerito e formação da culpa em sua marcha tenebrosa, insufficientes e enganosos, desviando a justiça em lugar de esclareceI-a.
Em um paiz não livre, os Juizes são expostos ás iras privadas e ás perseguições do poder, quando independentes e in1l.exiveis, seRdo que por isto mesmo as suas decisões são devidas á intimidaçãO ou ao favor, em lugar de ser á consagração do bom direito; e nem se
considera que uma má administração da justiça e uma das causas as mais activas da fraqueza de um estado; quando e da primeira intuiçãO a necessidade de uma Magistratura experimentada, tendo conhecimento profundo das leis, sufficientemente independente para resistir ás infiuencias e ás paixões, e inatacavel em quanto permanece fiel observadora e escrupulosa interprete das leis.
Se a integridade do Juiz, diz Bordeaux, sua imparcialidade e probidade são condições
absolutamente necessarias, elIas não bastam; por isto que o conhecimento do direito e o dos
negocios, não e menos desejavel no Juiz. Talvez não seja necessario demandar aos Magistrados um saber profundo, quando os conhecimentos tendem por toda a parte a estender-se;
mas ao menos, e necessario que todos possuam a sciencia ordinaria e commum dos advogados, que litigam perante elles.
Bem jul~ar, dizia Fenelon, e julgar segundo as leis, e l)ara julgar segundo as leis e necessario connecel-as: Erudimini qui judicatis.
.
Prasa a Deus, ainda diz Bordeau::s:, que se não possa jàmais repetir em França, o que
disse outr'ora um dos nossos velhos jurisconsultos: mil e mil accidentes vieram á republica,
pela incapacidade, insufliciencia e ignorancia notorias de taes Juizes, que por cousa alguma
entenderem ou mui pouco em direito e prática, foram o joguete, desprezo e opprobrio do publico, a quem era manifesta a sua imbecilidade.
Sem que nos compenetremos d'isto, tudo vai mal, e o bem será uma utopia.
Magistrados independentes e responsaveis, é o que deseja todo o espirito serio e patriotico; porque o Juiz não deve nunca sulJstituir a sua vontade á da lei, sob pretexto algum:
Optimus judel1! qui mini?ntt?n sibi.
Em vão, diz Achilles Morin, o legislador teria prescripto sob pena de nullidade, o complemento das formalidades que se destinam a proteger o direito dos accusados e tornar se~ura a boa administração da justiça, se ao mesmo tempo não tivesse determinado o meio de
aemonstrar de uma maneira, que essas formalidades foram realmente observadas.
Vê-se por ahi que importancia não tem as regras contidas n'este Codigo, que se devem
considerar protectoras do direito do cidadão e um meio cle obstar abusos e perseguições.
E de facto o poder judiciario deve ter em suas mãos a liberdade e propriedade dos cidadãos, sendo que a justa applicação das leis, depende dos principios, segundo os quaes é elle
constituido.
Entre nós, porem, longe está a independencia do poder judiciario, como o quer a constituiÇãO do Imperio, e d'ahi grandes males porque o executivo absorve tudo j quando da recta
administração da justiça, resultaria grandes beneficios ao paiz, debaixo de muitos pontos de

vista, desde que se lhes deixllsse, com uma boa escolha de Juízes, a liberdade da acçâo na
sua immobilidade, pronunciando sobre os pedidos que lhe são submettidos, não fazendo senão
applicação da lei aos factos completos.
A nossa organisação judiciaria é susceptível de alguns retoques, convindo altender que a
diversidade de jurisdicções, repousa sobre os caracteres diversos das contestações, e não sobre uma diO'erença do classes, que não existe, senão de um modo excepcional.
E sas divisões de jurisdicçõe , estabelecidas entre todos os povos já o era em Roma antiga, quando além das grandes jurisdicções, - o povo, - o senado,- e mui excepcionalmente
os consules no periodo da lei das 12 taboas,- e sob o regimen imperial,- ajuri dicÇãO do imperador, do senado, do prefeito do pretorio,- e:x.istiam no Imperio romano, numero as magistraturas locaes, investidas de uma jurisdicção civil e criminal, limitadas ao seu objecto e territorio e assim o-prcefectus urbis, em Roma e Constantinopla,-o pl'cefectus annona:, competente para conhecer dos delictos relativos á provisão da cidade,- o prce(ectl's vigUum, que
conhecia dos crimes contra a tranquilJidade publica,-os consulares desde Adriano, e osjuridici, desde Marco Aurelio, encarregados da jurisdicção criminal em cada uma das jurisdicções em que se dividia a Italia.
A partir de Constantino, a Ilalia teve as mesmas jurisdicções, que as provincias,- os
pl'lesilles, correctores, nas Provincias,- os magistrados municipaes no ultimo gráu da hierarchia judiciaria e o defensor civitatis.
Faustin-Hélie, ao depois de assignalar, nas instituições romanas, a lucta constante, que
se estabeleceu entre o principio despotido da centralisação e o principio da philosophia stoica, ajunta: as qucestiones perpetulE, se mantiveram muito tempo com os imperadores, mas
privados pela lei Julius Major do conhecimento dos crimes politicos, substituidos na mór
parte das suas attribuições, pelo senado e ao depois pela jurisdicçãO do principe e consistorio
imperial, surdamente atacados, quer pela alteração das li tas dos judices jurati, quer pela
ausencia mesma dos jurados, avidos de se occuHarem a este cargo.
A jurisdicçãO criminal cahiu então em Roma, entre as mãos dos prlEfectus urbi e do PJ"lEfectus vigilum e nas provincias, entre as mãos dos prlEsides,
Rossi compara de um modo engenhoso a organisação judiciaria a uma machina em repouso e o processo a machina posta em movimento, e Bordeaux completa a comparação, dizendo que o objecto do trabalho d'essa machina, é a applícação do direito aos factos, sendo
que os materiaes, que ella faz obrar, são as acções e os proces os,
Perante a lei, todos são iguaes, entre nós, como o garante o pacto fundamental' ma ha
excepções a respeiLo da posição de certos individuos, que delinquiram, e longe de ser i to um
privilegio, constitue a dignidade e o interesse da justiça, que reclamam mais grandt>za e mais
solemnidade em tal caso, evitando as paixões das massas.
Se se quizes e prevenir, diz Iliver, o estabelecimento das camaras ardentes, commis õe
e outros tribunaes excepcionaes e despoticos, seria necessario instituir de antemão uma jurisdicçãO assaz potente, organisada para proteger o governo contra os esforços da facções, e
assaz protectora para defender os individuos contra os rancores e as paixões dos que governam.
Por conseguinte esta jurisdicção, longe de ser excepcional, seria a melhor salva-guarda
contra os tribunaes de excepção, e longe de ser perigosa para a liberdade, seria ao contrario
uma d'aquellas que mais lhe deviam interessar.
Com tudo, devemos convir que, em principio geral, o estabelecimento das jurisdicções excepcionaes, está em opposição aos costumes das sociedades modernas e em contradicção com
o espirito da igualdade democratica, que é o caracter di tinctivo da nossa epocha.
avigny considera o processo como um dos braços do direito politico, e com etreito, se o
pratico e o legista deduzem regras que devem ser seguidas pela pratica, o philosopho deve
animar os principios, como base d'es as regras.
Para flndar convém dizer com Frain de Tremblay, que as formalidades são indispen aveis para a instrucção de um processo, sendo clausulas e disposições que compõem a fórma
dos actos.
l\Iais ou menos cópia de uns antos, decide do justo e do injusto, e isto depende, algumas
vezes tambem, da côr do habito com que está o Juiz, o disse Beleine.
Anlonio Loi el observa na vida de Pedro Pilhou, que este prestava attenç.ão até ãs menores formalidades, porque ajunta o auctor, eUe fez sempre um grande estado das formulas.
E' de uma maxima certa que o direito nasce do facto. e por conseguinte, não é possivel
que o Juiz faça justiça, e o facto não é perfeitamente esclarecido, e lodos os proce os tendem a este esclarecimento.
E' debaixo d'este ponto de vista, que as leis os têm ordenado, com as formulas prescripLas, para fazer a materia da decisão do Juiz.
A necessidade das fórmas judiciarias, é pois, de toda a evidencia, sendo comtudo de bom
criterio que não e exagerem essas formalidades, porque o resultado seria muitas vezes contrario ao principio da justiça, como no caso de se annullar um processo por uma falta ligeira, quando o direito é certo e inconcusso da parte de quem o tem.
Annullar um processo por uma circumstancia minima, parece de menos reflexão da parte
do Juiz, que se revelia de um empenho exagerado para mostrar os seus conhecimenLos na
marchll de um processo, quando só se deve ter em vista um pequeno numero de irregularidades capitaes.
(4) Segundo o Decreto de 14 de Março de 1834, os ma(pstrados despachados para as Provincias só têm direito ao vencimento do ordenado ao depOIS da posse,
~

(5) E' no Aviso de 13 de Setembro de 1.838, n. 99, que depois da Constituição, não se póde
duvidar mais da illegalidade com que os Juizes delegavam li sua jurisdicção, dando commissão para que outrem exercitas e por elJe alguns actos d'ella, quando já pelas disposições da
Ord., Liv. 1.", tit. L" § '15,-Lit. 7. 0 , § 24,-tit. 8. 0 , pl'inc. e tit. 65, § 4., se deduzia que a nenhum juiz era concedida tal faculdade.
e pela Constituição, se estabeleceu a divisão e harmonia dos Poderes Politico, endo os
Juizes membros do Poder Judiciario, mandatarios e delegados da "iílação, não li possivel admiLtir-se que possa deixar de exercer por si, todos e quae quer actos de jurisdicçãO que lhe foi
ooncedida, do mandato e delegação que reoeberam da Nação.
(6) Declara o Aviso n. 199 de la de Maio de 1862, que emquanto não fór nomeado Juiz
de Direito para uma comarca novamente creada, não prestar juramento e entrar em exercicio, e n&o fór marcado por Decreto o ordenado do Promotor publico, não se póde considerar
a comarca devidamente installada, devendo portanto os Juizes de Direito que tem jurisdicção
no territorio da nova comarca, continuar no exercicio d·ella.
(7) O Aviso n. 267 de 23 de Julho de 1868, ainda diz-que emquanto não fór nomeado o
Juiz de Direito para nova comarca, não prestar juramento e assumir as respectivas funcções,
não sendo marcado o ordenado do Promotor publico, não póde ser considerada installada a
mesma comarca.
O Accordão da Relaçao de Belem de 13 de Novembro de 1877 mantem a doutrina dos dous
Avisos acima.

(8) O Decreto n. 6491 de 14 de Fevereiro de 1877 dispõe sobre installação de comarcas.
Eil-o:
~ A ·Princeza Imperial Regente, em nome de Sua Magestade o Imperador OSenhor D. Pedl'O II, usando da attribuição cónferida no art. 102, § 12 da ConstituiçãO do Imperio, e tendo
ouvido a secção de justiça do conselho de Estado, ha por bem decretar o seguinte:
Art. 1.0 Os presidentell de provincia logo que tiverem sciencia, pela publicação no Dia?'io Official dos decretos que classificarem oomarcas novas e fuarem o vencimentos dos reslJectivos promotores publicos, não só prooederãO á nomeaçãO d'estes funccionario e á designação dos substitutos dos Juizes de direito, senão tam]Jem assignarão o dia em que seja inslaliada a comaroa.
Art.2. 0 No dia marcado os juizes de direito e os promotores publicos nomeados, e na
I~!l .fl'l~~ .;:: impedimento os substitutos legaes, entrarão em e:l:ercicio oom as formalidades
do estylo.
Art. 3." Na fixação do dia em que devam ser instaliadas as novas comarcas os presidentes attenderão ás distancias de modo que haja eSIlaço rasoavel para o comparecimento dos
funccional'ios eil·ectivos.
Art. 4." Ficam revogadas as disposições em contrario.
(9) O Aviso n. 475 de 12 de Agosto de 1876, é concebido nos seguintes termos:
ullJ.mo e Ex. mo Sr.-Tendo-se decidido em Aviso de 22 de Maio ultimo que o municipio
de S. Sebastião, reunido ao de S. João Baptista de Monte egro, com o qual constitue a comarca de S. João de Cahy, devia continuar sujeito á jurisdicção do juiz municipal para elies
nomeado, e não á das auctoridades judiciarias do termo e comarca de . Leopoldo, a que
pertencia o primeiro d'aquelies municipios, participou V. Ex." em omcio n. 2371 de 6 do mez
findo, baver mandado cumprir esta decisão, e pondera a desharmonia que d'ahi resulta entre
o exercicio de taes auctoridades e o das administrativas, por não se achar creado o fóro civil
e nem ao Olenos installada a comarca do dito municipio de . ebastião, constituido com a
freguezias de S. Sebastião, S. José do Hortencio e Sant'Anna do Rio do
inos. Em resposta
declaro que a falta das formalidades por V. Ex." indicadas e previstas no cilado Aviso, não
póde influir na circumscripção jUl'isdiccional das anctoI'idades judiciarias determinada por
lei provincial, e actos sulJsequentes do governo na conformidade das disj10sições em vigor, e
da doutrina do Aviso n. 143 de 18 de Abril de 1873, segundo a qual não procede a paridade
entre termos reunidos e comarcas novamente creadas."
Segundo o relatorio do i\Iinisterio da Justiça em 1875, o numero das comarcas subiu
sendo 192 da 1.. entrancia,-1l2 da 2." e 39 da 3.·, exercendo jurisdicçãO 376 Juizes.
Existiam n'esse tempo 452 lugares de Juizes Municipaes, não entrando n'esse numero,
quatro lugares de Juizes de Orphãos existentes nos termos de Campos, do Rio de Janeiro, Rio
Grande, de S. Pedro do ui i anto Amaro e Cachoeira, na Bahia.
•
O numero de Juizes substitutos era de 44, e o de Promotores Publicos de 346 havendo dois
na Córte e em cada uma das capitaes da Bahia e Pernambuco.
As creações das comarcas, nem sempre são devidas ao publico interesse, e sim a um
jogo para se obter proselitismo na politica I E' triste de o dizer, mas é a verdade, que nos
ultimos annos, especialmente de 1870 a 1874 houve uma verdadeira febre n'essas creações,
não se consultando ao menos, o meio mais racional, de uma divisão territorial, e admira que
nos ultimos annos, tenha havido tão pouco escrupulo, quando nos anteriores, de 1862 a 1 67,
haviam ordens as mais positivas, para não se crear uma só comarca, porque não seria senão
um meio de aggravar os cofres publicos, e estes, é força. confessar, nunca foram mais prosperos do que na epocha da prohibiçãO 1
E considere-se, para tornar mais saliente a ditrerença, que em 1869, segundo o relatorio
(la)

a
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do respectivo ministro, existiam 243 varas de Direito com ~19 comarcas, havendo um augmento de 50 Ofn em quatro annos I
Naquelle tempo eram 138 comarcas de 1." entrancia, -5 da 2." e 23 da 3."
Cousa no lavei ! O art. 10 . L" do Acto Addicional, tem sido posto em pratica do modo o mais abusin) e repugnante aos intercsses da propria justiça, c no entretanto, seja
di to de passagem, que o ~ 2." do mesmo artigo, vive no esquecimento, quando a instrucção publica é o chavão para a moralidade do povo e a base para evitar uma acção
criminosa.
Pejo segundo relataria do l\Iinisterio da Justiça do anno de 1877, se vê que existiam 373
comarca com 407 varas.
Ao tempo da lei de 20 de Setembro de 1871, haviam 229 comarcas sendo o augmento de
144 comarcas em cinco anno .
Pelo primeiro relataria de 1877, existiam antes da lei de 18 i, 370 termos, com 383 Juizes, e cinco annos ao depois, 487 termos com 551 Juizes, sendo o augmento de 110 termos
e Juizes.
E computem-se mais os tribunaes de 2." instancia, creados em Delem, Fortaleza, S. Paulo, Minas, Rio Grande do Sul, Matto-Grosso e Goyaz, com todo seu pessoal.
(11) E não seria mais conveniente que em lugar de crear comarcas a esmo e profusamente, se augmentassem os vencimento& dos magistrados, deixando-os independentes e só
Juizes; elevando-se o merecimento em que parte se achasse, sendo o unico empenho, vêr por
todo o paiz uma magistratura cheia de saber e virtude 1
'0 relataria de '\ 57, disse o notavel Sr. 'abuco de Araujo, jurisconsulto e homem de
Estado: não ba admini tração da justiça sem magistrados independentes. 'ão podemos ter
esses magi trados se a magistratura não for uma profissão dotada de estabilidade e futuro,
cel'calta de vantagen e esperanças. Não sendo a magistratura uma profi"são vantajosa e garantida, ella não excitará vocação. Sem a vocação não haverá concorrencia, em concorrencia não será pos ivel impor as re tricçc}es e provanças de um noviciado. em noviciado a antiguidade se tornará um perigo. Sem antiguidade o accesso será uma dependencia, uma eventualidade.
E eria tão faci! melhorar, assim quizes em os nos os homens do poder, com boa ,ontade
e con tancia!
A divisão de que falia este artigo, quando feita com criterio, é uma necessidade; no entretanto é ml\ a nossa organi ação politica, administrativa. civil, judicial e ecclesiastica. E
um principio de ordem e de garantias e de uma boa administração da justiça, a que se liga
o interesse geral do Estado.
A comarcas são circumscripções de jurisdicção criminal, comprehendendo um termo ou
mais, cuja administraçãO é presidida por um ou mais Juizes de Direito e com um ou mais
Promotores, como do art. 23 da Lei de 3 de Dezembro de 1841 e 21:!, 214, 215 do Regulamento
n. 120 de 31 de Janeiro de 1842.
O Decreto n. f,5Ü de 20 de Junho de 1850: dividiu as comarcas do Paiz em trez classes,
endo 1." 2." e 3." entrancias, sem que por isto se considerem de maior ou menor graduaçãO.
A primeira nomeação será para comarca de La entrancia, e só pa sará para a da 2." com quatro annos de effectivo exercicio, e de 2." para 3." com trez annos de exerci cio n'aquella.
O art. '29, § 5.° da Lei de 20 de etembro de 181l, alterou em parte o art. 1.0 do Decreto
acima, quando diz: que o exercicio do cargo de Juiz de direito, por sete annos. em comarca
de [.... entrancia habilita o Juiz para ser removido para qualqucr comarca de 3. a entrancia.
Quando são os Juizes removidos, diz o art. 4.° do Decreto de 1 50; não serãO obrigado a
prestar novo juramento. nem a tirar nova carta, servindo-lhes de titulo a eopia do Decreto
de remoção, por cuja expediçãO, não pagarão direitos nem emolumento alguns.
Aos Juize mudados de umas para outras comarcas. diz o art. 3.° do Decreto citado de
1850, se abonará a lljuda de custo, nunca menor de 1100,000, nem maior de 2:000'000. Estas
ajuda de custo serão marcadas pelo Governo, segundo as distancias e as dilliculdades da
viagem.
Não terá, porém, lugar a ajuda de custo, quando a remoção fôr entre comarcas, cuja distancia for menor de 50 leguas.
A comarcas são geraes e especiaes, segundo a creação irracional e confusa do art. '1.0
da Lei de 20 de Setembro de 1 71 e art. l." do Decreto n. 48'22 de 22 de Novembro de 1 11.
São especiaes aqu llas em que se acham as sedes das Relações e as de um só termo a
eslas Ii~adas por tM facil communicação, que no mesmo dia se possa ir e voltar.
'1'ooas as mais comarcas são geraes.
As especiaes Mo as seguinles: Belem, . Luiz, Fortaleza, Recife, Olinda, Ignra sú, JaboatlIo, . all-ador, Corte, Nictheroy, . Paulo~ Porto-Alegre. Ouro Preto, Cuyabá e Goyaz. Alem
da lei de 1871 e Decreto do mesmo anno Cltlldos vem para o caso o Decreto de 10 de Julho
de 1872, Lei de 6 de Agosto de 187:!, art. 'l.", De reta de 7 de 'ovembro de 1873, arts. 1.°,2.°
e 5.°, Decreto de 2 de Maio de 1 74, art. LO
li classificaçãO é feita pelo Governo, egundo o art. 29, § 4.° da Lei de 20 de Setembro de
1871, não podendo ella, urna vez feita, ser alterada senâo por acto legislativo.
As comarcas, novamente creadas, serão encorporadas pelo Governo á classe que parecer
mais propria.
.
Art. ].0 da Lei de 28 de Junho de 1 50.
erá de ignada pela Presidencia da Provincia, com approvação do GovernQ, a vilIa on
oidade principal da comarca para sMe do Juiz de Direito e do Promotor Public()"o (Decreto
n. 4824 de 22 de Novembro de 1871, art. 85.)

• •
•

•
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Art. 2.° Haverá tantos Distl'ictos quantos forem marcados pelas
respectivas Cam aras Municipaes, contendo cada um, pelo menos,
setenta e cinco casas habitadas. (13 e 14)
Art. 3.° Na Provincia onde estiver a cÔrte, o Governo, e nas
outras os Presidentes em Conselho, farão quanto antes a nova divisão de Termos e Comarcas, proporcionada, quanto fÔr passiveI, á
concentração, dispersão e necessidade dos habitantes, pondo logo
em execução essa divisão, e participando ao Corpo Legislativo para
ultima approvação. (15 e 16)
Nas comarcas geraes, a jurisdicl;uO civil, está dividida entre os Juizes de Paz, os Municipaes e os de Direito.
Aos primeiros compete processar e julgar em L"' instancia as causas civeis, até o valor
de 100$000, precedendo-se a conciliação, e com appeliação para o Juiz de Direito, nos termos
do art. 63 do Decrelo n. 4824 citado.
Aos Juizes municipaes compete processar e julgar em L"' instancia as causas civeis de
valor de mais de tOO 000 até 500 000, com appellação para o Juiz de Direito. Os mesmos Juizes Municipaes preparam os feito. cíveis, quando o valor excede a 500~000, e corre-lhe a
publicação e exeoução das sentença oiveis podendo ser perante elies inlerpostos e preparados os reoursos que no caso oouberem, salvas as deoisões da oompetenoia dos Juizes de Direito. (Lei de 20 de Setembro de 1871, art. 23 e Decreto n. 4824, art. 64.)
Aos Juizes de Direito oompete o julgamento em L" inslancia de lodas as oausa de valor
superior a 500$000. (Art. 24 da Lei de i871 e 66 § 2." do Decreto respeotivo.)
Nas comaroas especiaes, exceplo a competencia dos Juizes de Paz, como nas comarcas
geraes, toda a jurisdioçãO foi reooncentrada no Juizes de Direito, como dos arls. 24, § 1.0 e
4.° da Lei de i 71,67, § 3.° 6 , § 2.° do Deoreto n. 4824 e Aviso n. 38 de 12 de Fe,ereiro de
1872.
(12) Os termos são subdivisões de comarcas, oomprehendendo um ou mais municipios, e
l)odendo denominar-se simplioes, reunidos ou. annexos.
Para que possa haver um lermo, é necessario que o municipio ou munioi) ios de que ene
se compõe apurem 50 Jurados, para formar um conselho. (Arl. 20 e 3i da Lei de 3 de Dezembro de 1841- e 32, 233 do Regulamenlo n. 120 de 31 de Janeiro de 1842.)
Podem reunir-se mais de ires municipio (Decreto n. 651 ue 24 de No,embro de 1849,
revogando o art. 32 do Regulamento n. 120.)
O Aviso n. 30 de 3 de Março de 1859, declara que, embora seja creado um municipio, não
póde exislir n'elle Juizo Municipal, sem Decreto imperial que o institua.
O Aviso n. 33 de 31 de Janeiro de 1835, deolara que a divisãO ecclesiastica não altera a
oivil.
(13) Devem os Juizes dividir os districtos ele Paz em quarteirões,- Lei ele 15 de Outubro
de 1821, art. 5, § 15, art. 12, § 8.° d'este Codigo, 91 da Lei de 3 de Dezembro de 18~1, 18 e' 63,
§ 3." do Regulamento n. 120 de 31 de Janeiro de 1842. Cada quarleirão deve ler pelo menos
25 casas habitadas. Art. 63, § 3." citado do Regulamento n. 120.
O A,iso n. 721 de 22 de ovembro de 1833 declara que, se o bem publico exigir oonhecidos os inconvenientes de uma diviSãO, proceder-se-11a a outra.
O Aviso de 15 de Julho de 1834, que não enconll'o na coliecção, declara não ser permitlido illimitado arbilrio em taes divisões.
Pelo art. 7 do Regulamento n. 120, haverá por via de regra uma subdelegacia em cada
districto de paz, quando fór mui populoso ou mui extenso, e houver n'elles pessoas idoneas
para exercer esse e outros cargos publicos.
(14) Resolve o Aviso de 6 de Junho de 1865, que não encontro na collecção, que em vista
dos arls. 3 e 116 da Lei de 19 de Agosto de 1846, supprimindo um districto de paz, este não
'ontinúa mais a exercer jurisdicl;ão, mandando-se logo proceder a eleição para Juizes de Paz
da Freguezia, não servindo em contrario o Aviso de 31 de Janeiro de 1835.
(15) Vide a L" e a 2." partes da nota 13.
O Aviso n. 415 ele 30 de Setembro de 1868 declara que, desmembrado um termo de oulro
e (·.reado fóro em o novo termo, pas am para elie todos o aulos pendentes, relativos a questões de pessoas alii re identes e ficam sob a nova jurisdicçãO, cessando desde logo a antiga,
que perde,t pela creação, a sua competencia na conformidade das provisões de 6 de Fevereiro
de 1817 e;l1 de Outubro de 1823,-e Avisos de '15 de Outubro de 1832,-28 de Outubro ele 1858,
- 31 de Agosto de 1861 e 22 ele Dezembro de 1862, que resolvem a queslão.
(16) São creados, hoje, na ordem judiciaria, os districtos das Relações pelo poder legislativo geral (Art. 158 da ConstituiçãO).
As comarcas, pelas Assembléas Provinciaes (Art. 10, § 1.0 do Acto Addicional, que é a Lei
de 12 de Aiosto de 1834).
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Art. 4.° Haverá em cada Districto um Juiz de Paz, um Escrivão,
tantos Inspectores, quantos fór os Quarteirões, e os Officiaes de Justiça que parecerem necessarios. (17 e 18)
Art. 5.° Haverá em cada Termo, ou Julgado, um Conselho de
JUl'ados, um Juiz Municipal, um Promotor Publico, um Escrivão das
execuções, e os Officiaes de Justiça, que os Juizes julgarem necessarios. (19 a 23)
Os Conselhos de Jurados, pelo Governo. (Arts. 20 e 31 da lei de 3 de Dezembro de 181t.)
Os municipios, que servem de base á instituição dos termos, pelas mesmas Assembleas
Provinciaes. (AcLo Addiccional, 8.l't. 10, § L°).
O municipio neutro depende do poder legislativo geral e do Governo, ~ompetentel:i para
regular a sua divisãO terriLorial judiciaria e policial, por estar fóra da aucLorldade da Assembléa provincial. (Art. 1.0 do Acto Addicional.)
Os districLos especiaes na Côrte, pelo Governo, e nas provincias, pelos Presidentes. (Art.
29, § 3." da Lei de 20 de Setembro'de 1871,- e art. 6.°, § 4.° do DecreLo de 22 de Novembro
de 1871.)
Na ordem policial, são creadas as chefaturas de policia pelo poder legislativo geral. (Art.
15, § 15 da ConstituiçãO.)
. . . .
.
As delegacias e subdelegacias pelo governo na Corte e PresIdentes nas provlnclas. (LeI
de 3 de Dezembro de 1841, art. 1.0, e Regulamento n. 120, arLs. 6.° e 7.°.)
Os quarteirões pelos subdelegados de policia. (Art. 12, § 8.° d'este Codigo,-Art. 6.° da
Lei de 3 de Dezembro de 1841, - e 63 § 3.° do Regulamento n. 120.)
Art. 162 da ConstiLuição do Imperio.
Foram reguladas as altribuições dos Juizes de Paz, pela Lei de 15 de Outubro de 1827,
hoje modificada. Con ultae o art. UI da Lei de 3 de Dezembro de I 41, - e o Regulamento n.
f20, arts. 19,42,65 e 261-0 Regulamento de 15 de Março de 1842 o art. 19 do Regulamento
de 22 de ovembro de 1871, arts. 9, 10, 11,12 d'este Codigo e outros.
A alçada dos Juizes de Paz fôra elevada a 50~OOO por Decreto n. f285 de 30 de Novembro
de 185a---;e a 100,000 pelo art. 22 da Lei de 20 de etembro de I 71.
SãO eleitos os Juizes de Paz de quatro em quatro annos, no dia 7 de etembro, e cada
um servirá um anno, precedendo aos outros, aquelle que tiver maior numero de votos. Lei
de 19 de Agosto de 1846, art. 92 e seguintes, segundo os quaes, devem ser feitas as eleições
de taes Juizes.
Veio alterar esta disposição o art. 2.°, § 24 do Decreto n. 2675 de 20 de Outubro de '1875,
e art. 130 do DecreLo n. 6097 de 12 de Janeiro de 1876, dizendo este ultimo:
A eleição dos vereadores das Camaras Municipaes e a dos Juizes de Paz, se f8.l'ão em todas as parochias do Imperio de quatro em quatro annos, no 1.0 do mez de Julho do ultimo
anno do quatriennio.
Vide o 3rt. 2.°. §§ 3.° e 24 do Decreto citado n. 2675, e arL .96 e 97 do Decreto tambem
citado, n. 6097.
.
('17)

(18) Declarou a Portaria de 24 de Maio de 1834, que os habitantes de di tferen te Provincia
eram sujeitos ao Juiz de Paz de outra, onde estava edificada a Matriz, em conformidade do
Decreto de 8 de Novembro de 1831.
/
No correr d'estas annoLações, e opportunamenLe, se dirá o que concerne aos empregados
de que trata este artigo.
(19) UM CONSELHO DE JURADOS. - Vide nota 16, 3." parte. Art. 7 deste Codigo c notas.epigraphe dos arts. 23 a 32, e notas a eUa e aos diLos 8.l'tigos. ~ota 11, p8.l'te lô,-e nota 12,
parte 3.".
(20) UM JUIZ MUNlCIPAL.-Vide o art. 30 da Lei de 3 de Dezembro de 1841 e notas,-8.l'ts.
31 e .~2 do Regulamento n. 120.
Nomeado em conformidade do art. 32 d'este Codigo, tendo por atLribuição no crime, o
que consta no arL. 35, e no cível a do que falla o art. 8.° da Disposição Provisoria.
A ReIorma de 3 de Dezembro de 1841, fel-o de nomeação imperial e com quatro annos
de exercicio, arLs. 13 e 14, dando-lhes no crime a attribui ão do 8.l't. 17, §§ 1.0 a 7.°, e no
civel a do art. 117, §§ 1. ° a 5. o e Decreto de 15 de Março de 1 42 art. 2.°, §§ 1.0 a 7.°; reunindo-se a vara de orphãos, art. 117 da Lei e 473 a 474 do Regulamento D. 120. ão podem ser
removidos nem privados de eus lugares, senão a requerimento seu, art. 14 da Lei e 36, §§
2.° a 4.° do Regulamento n. 120.
Milita o mesmo a respeito dos seus supplentes, de que trata o art. 19 da Lei citada. Avisos n. 13 de 15 de Fevereiro e n. 27 de 28 de Março de t844,-Decreto n. 649 de 21 de Novembro de 1849.
. Pode lU ser suspensos pelo Governo na Côrte e Presidente nas provincias, segundo a attribUlÇãO geral que lhes compete.-Aviso n. 11 de 21 de Janeiro de 1854, mas na conformidade
dos principiosjudiciaes devem os papeis relativos á suspensão serem remettidos immediatamente ao Juiz de Direito, para proceder na fórma da Lei.

Art. 6.° Feita a divi ão haverá em cada Comarca um Juiz de Direito; nas Cidades populosas porém p derào haver alé trez Juizes de
Direito com jnrisdicção cumulativa, sendo um delles o chefe da Policia. (24 a 33)
A Lei de 20 de Setl!mbro de 1871 e Regulamento respectivo, trouxeram modificações a
respeito das atLribuições dos Juizes ~Junicipaes e nomeação dos seus supplentes, e creou uma
cousa esdruxula, que se 'cbama substitutos.
'remos o art. 2.° § 2.° do art. 12, § 1.0 do art. 17 art. 23. §§ 3.° e 13 do art. 29 da Lei de
20 de etembro, e arts. 6.°. § 3.°,7.", 16 a l~, M a 65,73 16,82, § 2." do art. S5 do Regulamento n. 4824 de 22 de Novembro de 187l. Vide esses artigos e outros annotados por mim na Lei
e Regulamento, bem como no correr da actual annotação o arts. tedos que se relacionam
com a especie.
(21) UM PROMOTOR PUBLICO. - Notas 6, 7, i 1, parte 15.
Em cada comarca, haverá um ou dou Promotores, quando a ua extensão, população e
affiuencia de negocios, assim o exigirem. Art. 23 da Lei de 3 de DezeIlJbro de 1.841,213 a 215
do Regulamento n. 129.
Vide arts. 36 a 39 e algumas notas da epigraphe anterior ao art. 61, arts. 13,74 e §~,
e outros d'este Codigo, e arts. '1." § 1.", § l.0 do art. lO, arl. 15 e §§, art. 16 e §~, art. 17, §§
3.°, 5." e 6.° da Lei de 20 de setembro de 1811, arts. 8.°, 20 a 23, 42, § 6.°,43,44,61, e 85 do
Decreto n. 4824 de 22 de Novembro de 1871.
(22) UM ESCRIVÃO nAS EXECUCõEs.-Pelo Aviso n. 620 de 21 de Outubro de 1833, é excluido esse escrivão da distribuição geral dos autos civeis ou crimes. E' curioso esse Avi o.
O Decreto de 20 de 'Maio de 1 35, que não encontro na collecção, encarregou a um individuo na Côrte, da execução das sentenças proferidas em processos de contrabando, quando
para esse fim fôrem dirigidos ao Juiz Municipal.
O Aviso n. ill8 de 8 de Fevereiro de 1839, declara que se póde accumular em algum dos
escrivães o omcio das execuções n'aquelles lugares cuja população e rendimento esija essa
medida, por isso que, o Decreto de 29 de Fevereiro de 1688 auctorisa a reunião de dois omcios
na mesma pessoa, quando ão tão tenues, que nãO basta cada um d'elles para congrua subsistencia, e este Decreto não está revogado.
O art. 10 da Lei de 3 de Dezembro de 1841, estatue: Haverá perante cada um conselho
de jurado um escrivão privativo para o Jury e execuções criminaes. Vide este artigo, com
as competentes notas.
(23) E OFFICY,\ES DE JUSTIÇA QUE os JUIZES JULGAREM NECESSARTOS. - Consu1tae os arts.
20 a 22, 41 a 43 d'este Codi C7o.
Os dos districtos são nomeados e demiUidos pelos subdelegados e servem perante os
juizes de Paz e Delegados. ArLs. 17 e 52 do Regulamento n. 120. O mai a respeito d'elles, se
encontrará nos arts. citados n'esta nota.
Não é fóra de proposito dizer que, pelo al't. 1.0 da Lei de 3 de Dezembro le 184i, foram
creados Delegados e Subdelegados, d'entre quaesfJl1er cidadãos pelo art. 2.° da mesma Lei,
competindo-lhes as aLtribuições do art. 4." e ~!l da dita Lei, arLs. 5.°,6." e outros, e 1.°, § 4.°,
6.·, 1.°, 9.·, 11, 1 , 25 a 29, 02 e 63, 1 \l, 1l4, 129, 144, 175, 191, i93, 223 e outros do Regulamento n. 1.20 de 31 de Janeiro de 1842.
Pela 'ovissima Reforma Judiciaria de 1 71, muitas das aLLribuições dos Chefes, Delegados e Subdelegados, foram supprimidas no intuito de se separar a policia da ju liça, medida
de ha muito reclamada, e a im se o fizesse, de modo menos manco. Arts. L", § 4.°-4.",9.°
e 10 da Lei, e 7.", 10, 38, 39 a 45, 47, 48 e outros do Regulamento n. 4824.
(24) O art. 29 das Instrucções de 13 de Dezembro de 1832, diz: o Governo da provincia
do Rio de Janeiro e os presidentes em conselho nas demais proyincias na mesma occasião,
em que procederem à formação dos termos e comarcas, na conformidade dos artE:. L" e 2."
d'estas Instrucções, designarão quaes as povoações onde deve haver mais de um Juiz de Direito, e um ou mais Juizes do Civel, na fÓl'ma d'este artigo e 13 da Disposi~ão Provisol'ia.
(25) As aLtribuições dos chefes foram primitivamente reguladas, pelo Decreto de 29 de
Março de 1833 e 15 de OutulJro do mesmo anno.
Aos chefes se deve commuDicar os despachos de polvora, por conta de particulares.
Aviso n. 753 de 4 de Dezembro de 1833.
O Avi o n. 34, de 3 de Feyereiro de 1835, OTdena ao Chefe de Policia da Côrte que faça
remettel' para a casa de l'l1isericordia, os presos que endoudecerem, depois de examinados por
peritos.
O Aviso n. 349, de 16 de Dczembro de 1835, providencia, dirigindo-se ao Chefe, s01)re a
estatistica criminal.
(26) A Lei de 3 de Dezembro de i841, deu altribuições novas aos chefes de policia, nos
arts. 1.° a 8.° - arts. 1.°, II 4.", 5.°, 6 ", 1.°, 12, 13, 14, 16, 21 a 24, - 48, 53, 58 a 61, -11.4, 120,
129, 131 a 143; 144,116,181,1.92,198,447 e outros do Regulamento n. 120, e vide-os com as
respectivas notas.

A Lei de 20 de Setembro de 1871 e eu Regulamento cercearam JI.luitas das attribuiçõe
do Chefe, toruando-o secundario, e de todo dependente do executivo, e vide o § 5.° do art. '\.o
da Lei e outros, como se citará em lugár opportuno.
(27) Vide notas 3, 4. até 11,- que são applical'eis a este artigo, sobre divisão e o Juizes
de Direito, e consultae tudo o que se deve encoutrar a respeito dos me mos Juizes n'este Codigo,-Lei de 3 de Dezembro e negulamento n. 120.
(28) Pelo art. 153 da ConstituiçãO do Imperio, serão perpetuos os Juizes de Direito, podendo ser mudados de um para outro lugar pelo tempo e maneira que a lei determinar.
O art. 120 da Con titui\ãO portuaueza é analogo a este, e o art. iOO da Constituição belga, dá-lhes a nomeação por toda a vida não podendo ser removidos senão por nova nomeação
e por consentimento seu. D'este modo fica mais garantido o magistl'ado, e não sujeito, como
entre nó , ao capricho do Governo.
(29) Habilita para o cargo de Juiz de Direito, tambem o exercicio do cargo de substitnto
por quatro annos. Art. 2R, § 2.° da Lei de 20 de etembro de lH.71, e o serviço durante a
guerra em Junta de Justiça militar, pelo Decreto n. 2113 de 1 de Mar\o de 1873.
(~O) Os seus ordenados foram marcados primeil'amente na tabella annexa ao Decreto de
7 de Fevereiro de 1 25.
A Lei de 28 de Junho de 1850 marcou-lhes o ordenado de 1:600,000 e a gratificação de
800'000 até que a Lei n. 1764 de 2 de Junho de 1 70, deu-lhes um augmento de 50 Ofo, sendo
dous terços de ordenado e um de gratificação. (Nota 392.)

(31) Os que se acharem pll.)'sica ou moralmente impossibilitados são aposentados, a seu
pedido, ou por iniciativa do Governo. Art. 29, § 10, da Lei de 1871. (Nota 3~(j.)
Pelo art. 29, § 2.° da citada Lei, serãO nos crimes communs proces adas e julgados pelas
Relações.
As suas muitas attribuiçõm; se acham esparsas o'este Codigo; Lei de 3 de Setembro de
1 41, respectivo R gulamento,- Regulamenlo n. 1'>3 de 15 de Março de L 'f2, Decreto de 2 de
Outubro de I 71, Decreto de 7 de Março de 185;, o de 30 de Dezembro de 1865, Lei de 20 de
Setembro de 1871, e respectivo Regulamento; art. ~ do Regulamento de 3 de Janeiro de 1u33,
art. 7." do Regulamento de 2 de Maio ele '1874, Codigo do commercio, art. 820 art. 21: do Decreto de 1 de l\1aio de 1855, art. 2." da Lei de 2 de Julho de 1~0, Lei de 2ô de Agosto de L874
e Regulamento de 27 do mesmo anno.
A Lei eleitoral novissima deu-lhes importantes atlribuições.
O Decreto de 10 de Fevereiro de 1 54. marca o vestuario de que usarão no exerci cio de
suas funcções e solemnidades publicas.
(32) Podem ser suspensos pelo Imperador, por queixa contra elles feita. precedendo audiencia dos mesmos Juizes, informaçào necessaria, e ouvido o Con,eUlO de Estado. Os papeis,
que lhe são concernentes, erão remettidos á Relação do respectivo di tricto, para proc~der
na fórma da Lei, art. 154 da Constituiçuo e art. 101, § 7.°
O imperador su!"pende-os com certo acatamento a pessoa do-magi trado: e no entretanto
o art. 11, § 7." do Acto AddicionaL, tambem pMe u!"pendel-os, e até demittiL-o !
Esta attribuição concedida a uma corporaçãO politica, nem .empre composta de merito e
saber, ha dado lugar a muitas vergonhas e mi erias em o n08,0 infeliz Paiz.
Alli só domina o capricho e a paixão mesquinha que ,e revolta ás vezes em odio a um
belIo caracter, e a um homem que symbolisa a independencia na Jusli\a.
Preterem-se as formulas, insulta-se e condemna-se, porque o 1:'aiz vae degenerando.
Escarneo que contri ta a todos o espiritos sérios.
E' nece sario, porem, acabar com isto, que é uma cousa sem nome em um paiz livre.
As assembléas Pl'ovinciae não jJódem e nem devem suspender e demittir o magistrados, porque nilO o fizeram nunca, e nem o fazem por amor à ju ti\a, e Ião ómenle para satisfazer pai:l:ões ruins, e dar uma cópia tristíssima do nosso caracter. ( ota 688.)
(33) O magistrado deve residir no lugar, em que exerce as suas funcções, e as nossas
Leis o determinam, esp cialmente o art, 4." cio De reto n. 12 - de 30 de ol'embro de 1873, e
art. 85, §§ 1.0 e 2." do Decreto n. 1~24 de 22 de ovembro de 1 7L, c a re!"idencia em outra
localidade acarretaria graves inconvenientes, porCjue o erviço teria de soO'rer, e se as func\ões, por sua natureza, põe aos que d'cllas são inveslido em relação com o publico, é de mister que o accesso perante o Juiz seja facil, quando se tem de reclamar a ua acção.
O magistrado para se impor, deve pos uir todos os d veres moraes conhecidos com os
nomes de probidade e integridade.
Nilo deve procurar nas funcçõe, nenhuma vantagem privada, e nunca usar d'ellas em o
s~u proprio intere!'se, resistindo a qualquer influencia illegitima, não fazendo excep\ão de
mnguem, e sendo Justo para todos, sem-ceder ao arrastamento da paixãO. (_ ota 151).
O magislrado não póde exercer funcções fóra da sua jurisdicçãO; porque desde o momento em que transpõe os limites do territorio, no qual a lei circumscreveu a sua acção, eLIe
nada mais e do que um simples particular, não tendo competencia para acto algum da suas
attribuiçÕes. "ão ha nuLlidade mais formal, mai ab.oluta de um acto, do que aquella que
resulta da falta de poder e de caracter dos funccionarios que a eUa procederam: Xon est maJor dre(ectus quam dce(ectus potestatis.
Com notas ao art. L° da minha Reforma Judiciaria, 2." edição illedita, se encontrarà o
que diz respeito às attribuições de um tal funccionario.
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Art. 7.° Para a formação do Conselho de Jurados poderão ser
reunidos interinamente dous ou mais Termos, on Julgados, e se considerarão como formando um unico Termo, cuja cabeça será a Cidade, Villa, ou Povoação, onde com maior commodidade de seus habitantes possa reunir-se o Conselho de Jurados. (34 a 36)
Art. 8. 0 Ficam extinctas as Ouvidorias de Comarca, Juizes de
Fóra e Ordinarios, e a Juri dicção Criminal de qualquer outra auctoridade, excepto o Senado, Supremo Tribunal de Justiça, Relações, JUÍzos Militares, que continuam a conhecer de crimes puramente militares e Juizos Ecclesiasticos em materias puramente espirituaes. (37 a 59)
(34) Convém consultar diversas disposições d'este Coeligo, da Lei de 3 de Dezembro, e
do Regulamento n. 120, sendo o art. 31 da Lei, e 22il do Regulamento. egundo este ultimo
artigo, os Presidentes de Provincia designarão o lugar em que o mesmo Conselho e a Junta
revisora deverãO reunir-se.
Notas 16, 3." parte, e 19.
(35) Ao Conselho de Jurados compele: averiguar o facto e suas circum tancias em todos
os crimes com excepção dos de responsabilidade, no de fôro especial, nos policiaes, n'aquelles contra a policia e economia particular das povoações, ou na infracções de posturas, nos
casos de não imputabilidade do crimes, nos termos do art. 10 do Codigo Criminal, quando
allegada e decidida na formação dá culpa. Art. 257 d'este Coeligo, arts. 58 e seguintes da Lei
de 3 de Dezembro de 181,1, art. 366 e seguintes do Regulamento n. 120, e art. 20 da Lei de 20
de Setembro de 1871.
Pelo art. 3~ d'este Codigo, póde prorogar as suas sessões judiciarias por mais trez a oito
dias, além dos 15, para a ultimac;ão dos processos pendentes.
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(36) Emquanto não se instaUa o Conselho de Jurados e fôro civil, o Juiz de Direito é o
que exerce jurisdicção no termo destacado, quando fez antes parte da comarca de sua jurisdicçãO.
Assim é que se deve antes interpretar este artigo, comlJinado com o 31 da Lei de 3 ele
Dezembro, 32 do Regulamento n. 120, e Decreto de 23 de Março de 1843.
A Relação de Parlo-Alegre, em Accordão n. 73 de 1 de Junho de 1875, divergiu d'esta
opiniãO, do julgamento pelo Juiz de Direito, em um termo de oomarca fronteira, mas sem motivo plausivel, salvo a maior garantia ao direito do accusado, sendo a causa tirada de um
juiz singular, para ser submettido ao .Jury.
(37) O SENADO.- O modo de julgamento, convertendo-se o Senado em Tribunal de Justiça, acha-se determinado no capitulo 3.°, secção 2." da lei de 15 de Outubro de '1827.
O regimento do Senado e de i:l de Agosto de -1831, mas tendo diversas alterações pela modificação de alguns artigos e addição de outros.
O § 1.0 do art. 47 da ConstituiçãO diz: E' da attribuição exclusiva do enado: Conhecer
dos delictos individuaes, oommettidos pelos membros da Família Imperial, Ministros de Estado, Conselheiros de Estado e Senadores j e dos delictos dos deputados, durante o periodo
da Legislatura.
Nos crimes individuaes dos Membros da Assembléa Geral a accusação tem lugar como
nos de responsabilidade, segundo o art. 170 d'este Codigo e Resolução de 14, de Junho de 1843.
Nos crimes individuaes e de responsabilidade dos enadores e depu lados Geraes, sãO competentes: as auctoridades criminaes e ordinarias para formar culpa e pronunciar. (Codigo do
Processo, artigo citado, e art. 28 da Constituição.)
. A camara dos Deputados em relação a estes, e o Senado em relação aos Senadores, para
decidir se o processo deve ou não continuar. (Constituiçào, art. 28 e este Codigo, art. 170, Decreto de 14 de Junho de 1843.)
A nossa ConstituiçãO andou acertadamente, pois só o Senado póde otrerecer garantias á
Justiça Publica e á particular das partes em caso tal, por isto que os tribunaes ordinarios
seriam susceptíveis de succumbirem á inlluencia dos accusados, ou a dos accusadores, associados e suslentados pelos parlidos.
E' só durante o periodo da legislatura que o Senado conhece dos crimes dos Deputados,
como d'este paragrapho e foi declarado pelo parecer da commissão da Constituição do mesmo
Senado, de 30 de Maio de '1857.
Ao Promotor da Justiça na Côrte, é que compete accusar. Arts. 47 e 48 da Constituição,
170 d'este Codigo e Decrelo de 14 de Junho de 1843.
(38) SUPREMO TRmu 'AL DE Ju TlçA.-Art. 173 da Constituição: E' o grau mais elevado
da Magistralura, e foi instituído para manter a fiel observancia das leis.
E' o fôro privilegiado, para reconhecimento dos delictos e erros de officio, que os seus
ministros commelterem, os cfas Relações, os empregados no corpo diplomaticQ e os presidentes das provincias, e o Decreto n. 600, de 18 de Agosto de 18'1, fel-o de fôro privilegiado aos
Arcebispos e Bispos, nas causas que não fôrem puramente eSpiritUaes ' e compete-lhes conhecer e decidir sobre os contlictos de jurisdicção e competencia das Re1açõcs.

Compõe·se de 1'7 Juizes letrados, tirados das Relações por suas antiguidades. Arl. cilado
da Constitui<;l[O, e arl. 1.0 da Lei de 18 de Setembro de 1828.
São perpetuos, e só por senteJ?ça pode,m perder ?s seus lugares.
Os Ministros do Supremo TrIbunal lem o vencImento annual de 9:000 '. sendo 6:000~ de
ordenado, e 3:Uoo~ de gratifica<;ãO, Lei de 7 de Agosto de 1852, art. 3.° e LeI de 28 de Junho
de 1870, art. 12.
Pelo art. 1.0 da Lei de 1828, não accumulam ordenado algum, nem percebem emolumentos ou propinas.
Compete-lhe tambem: Conceder ou denegar revista nas causas crimes.
Arl. 5.° § 1.0 da Lei de 1828, ci tada :
Julgar a antiguidade dos Magistrados, Leis de 16 de ovembro de 1831 e de 1 de Março
•
de 1873.
Remelter fi auctoridade judiciaria competente, para a forma<;ão da culpa, a cópia dos papeis ou das partes dos autos, que constituem crime, quando lhes forem presentes papeis ou
autos, d'onde resulta crime de responsabilidade, ou crime de acção official;
Tomar assenlos para a intelligencia das Leis criminaes, quando na execu<;ão d'ellas occorrerelJ1 duvidas manifestadas por julgamentos divergentes ha,idos no mesmo ~ upremo
Tribunal, Relações e Juizes de La inslancia, na causas que cabem na sua al<;-ada. Lei de 26
de Outubro de 1875 art. 2.°
O Decreto n. 614:2 regula o modo, porque devem ser tomados esses assentos.
Eil-o:
"Decrelo n. 6142 de 10 de Março de 1876, regula o modo por que 'devem ser tomados os
assentos do Supremo Tribunal de Justi<;a.
Hei por }lem que, para execuo;ão do Decreto legi lativo n. 8684 de 23 de Outubro de 1815.
se obser,e O segui nte regulamen to:
Al'l. 1.0 Os assentos tomados na casa de Supplicação de Li boa, depois da creação da do
Rio de Janeiro até a epocha da lndependencia, á excepção dos derrogados pela legislaçào
posterior, terão força de lei em todo o Imperio.
Esta disposição não prejudica os ca. os julgados cont1'a ou conforme os ditos assentos.
Art. 2." Ao 'upremo Tribunal de Justiça compete tomar a sentos para intelligencia das
leis civis, commerciae e crimioaes, quando na execução deUa o corerem duvida manil~
tadas por julgamentos divergentes do mesmo Tribunal, das Relaçãe e do juize de pdm ira
instancia, nas ausas de sua alçada.
Paragr'apho llnico. Para ter lugar a providencia indicada é indi pensavel:
1.0 Que os julgamento tenham sido proferidos cm processos que estejam findos, depois
de e gotados os recursos ordinarios facultado por lei.
2." Que a divergencia dos julgamentos tenha por objecto o uireito em t11ese ou a di posiçãO da lei, e nãO a nriedade da applicação proveniente da variedade dos factos.
Art. 3." Os assentos tornados nãO prejudicarão os ca os julgados contra ou conforme a
doutrina que estabelecerem.
Art. 4.° Serão tomados os assentos:
1. Por indicação de qualquer Ministro do upremo Tribunal de Justi'<;a.
II. Por proposta de alguma das Relações do Imperio, ou de qualquer juiz de primeira
instancia.
.
III. A requerimento feito pelo Instituto da Ordem dos Ad,'ogados.
Art. 5.° As indica<;ões, proposta e requerimentos serão acompanhado :
1. De um relatorio cil'cumstanciado dos julgamento dh'ergentes, que se especificarão, e
da dm'idas oceorridas sobre a intclligencia da lei ou do direito em tbese.
II. De certidão verbo ad vel'/nI1n do julgamentos divergentes.
Estas certidões erão pMsada ex·officio pelo Iunccionarios competente, mediante requisi<;ãO.
Arl. 6.° Havendo indicação no termos do art. 4.° n. 1, I;erá lida e fic-arà sobre a me :1
para ser votada na sessão seguinte, sem di cu ~ão.
.
§ L° Reconhecida a nece. idade do assento por um terço do Membro do Tl'ibunal, o
Pre idente expedira cópia desta deci ào á. Rela<;ões do Imperio requisitando pare er de cada
uma dellas.
.
§ 2.° O Tribunal poderá tambem om'ir, quando julgue conveniente, o Instituto da Ordem
uos Advogados, os Tribunaes do Commercio e Juri consulto de melhor nota.
Arl. 7.° Os Presidentes das Relaçãe , logo que receherem a consulta dirigida pelo Pre idente do Supremo 'rrihunal de Jusbiça, deverão apresentaI-a em m a, e designar dia para a
discussãO do objecto da consulta e votação da resposta que c deva dar, com intervallo ufficiente para o exame.
§ L" O que se vencer por maiOl'ia de votos será reduzido a parecer, contendo não ó a
inteUigencia que se deva dar a questão njeita, mas tambem as razões ju. lifica.ti,a dessa
inlelliaencia.
§ ~.o O parecer será assignado por todo O membros da Relação, podendo o vencidos fazer a declara<;il.o escripta de seu volo.
§ 3.° O pareeer será tran. mittido no prazo marcado pelo Presidente do upremo Trihunal de Justiça, que attenderá as di, tancia .
Art. 8.° Nos easos do arl. 4.°, ns. 2 e 3, o Pre idenle do upremo Tribull!ll marcará a
essão seguinte para a vota<;ão da propostas ou requerimento..
Deliberada a admissãO das proposta. on dos r quel'illlentos por um tar<;o dos membros
do Supremo Trihunal de Justiçn, pr'oceder- e-lIn nn onJormidnde do. aJ·ts. 7.", <." (' 9. u
n
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Art. 9.° Fintlos os prazos marcados ás Relações, na fórma do art. 7.°, § 3.°, o Presidente
do Supremo Triliunal de Justiça entregará os pareceres recebidos e mais papeis a uma commissiío de tres membros por ene nomeados, a qual depois do nece sario exame, apresentará
á mesa eu parecer em relatorio escripto.
§ 1.0 O Presidente do Supremo TrilJllnal de Justiça, facilitando o exame do parecer e
documentos a todos os tllini t1'OS pelo tempo que julgar conveniente, convocará, de accordo
com o Tribunal, uma conferencia extraordinaria, em que será amplamente discutida a maleria.
.
O Tribunal poderá prolongar a discu são por mais de uma conferencia, se assim julgar
necessario para esclarecimento da decisão..
§ 2.° Finda a di ClIssão, será tomado o assento pOl' maioria nunca inferior a dous terços
Llo numero total dos memJJros do Tribunal.
§ 3.° Na acta da conferencia se fará especificada menção da di cussiío e votação.
!'l4..0 A redacção dos a sentos será incumbida a um dos Ministros do Tribunal por designação do Presidente, e fi ará sujeita à approvação do mesmo Tribunal.
§ 5.° No pre::unJ)ulo do assentos serãO declaradas as razões que lhes serviram de fundamento.
§ 6.° Na integra dos assentos não se fará menção de ,oto vencido, mas sómente a declaraç.ão de ter sido tomado o assento por unanimidade ou maioria de votos nos lermos do
§ 2.° desle artigo.
PoderãO, porém, o men'lbros venciúos fazer inserir as razões de seu voto na a la da sessão
do Tribunal.
§ 7.° Os assentos serão assignados pelos membros presentes do Tril)Unal.
Art. 10.° Numerados e registrados os assentos em liVl'O proprio, serão remettidos ao i\!inistro da Justiça, a cada uma das Camaras Legislativas por intormedio deste, e ás Relações
do Imperio.
Art. H.o Os assentos ficarão incorporados á coUecção das Leis de cada anno, e terão
execução lo/?o que forem publicados no Diario Offic·íal.
Art. 12. Ficam revogadas as disposições em conlrario.
.
Diogo Velho Cavalcanti de Albuquerque, do Meu Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Ne17ocios da Justiça, assim o lenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de
.Janeiro, em 10 de Março de 1876, 55.° da Independencia e do Imperio. Com a rllbrica de Sua
:\Iageslade o Imperador. -Diogo Velho Crwalcanti de Albuque1"lJue...

(39) A Lei citada, de 1 28, organisou o mesmo Sl1premo Tribunal, e impoz-lhe a incompatibilidade, podendo, porém, ser membros do corpo legislativo os seus Mini tros.
Pelo Decreto de 20 de Dezembro de 1830, se fizeram declarações á Lei, com referencia á
Lei de 3 de Novembro de 1768, §§ 2.° e 3."
P6de-se reCOl'l'er das sentenças elefinitiyas, proferidas em ultima instaucia em todo o.
.Juizos, ainda privilegiados, eo:cepto os elo Senado e 'upre1l1o" 1'ribunaJ, como declarou o Dereto de 20 de Dezembro de '1830, art. 5.°
.
.
(40) Só das sentenças definitivas, proferidas em u!Lima instancia, ha recurso de revista,
e é claro que, sendo esta um recurso extraorelinario, interpôl-a quando ha os ordinarios, seria uma desordem na ordem judicial.
Pelo art. 3U6 deste Codigo, póde-se recorrer no crime cle todas as decisões elas Relações.
Pelo art. 30 § 1.0 da Lei de 3 de Dezembro de 18!tl, são insusceptiveis de revistas as sentenças ele pronuncia, de concessão ou denegação de fiança, e quaesquer outras interloculorias.
E pelo art. 78, § 2.° da mesma Lei, as interlocotorias com força de definitivas, proferidas
pelos Juizes de Direito, nos casos em qne lhes compele haver por findo o 1)roce8so, sendo
appelJaveis para as Relações.
(41)
o cive1 não ha revista das causas definitivas, que cabem na alçada dos Juizes,
art. 32 do Decreto de 15 de Março cle 1842.
A alçada foi elevada pelo Decreto de 15 de Março, citado art. 34., e ao depois pelo Decreto n. 1283 de ilO ele Novembro cle 185'3, e finalmente pela Lei de 20 de Setembro de 1871,
art. 22 e Regulamento n. 48:l4., de 22 cle Novembro de 1.87i, a1't. 153.
A dos Juizos Municipaes, com appellação para o Juiz de Direito, até 500$, Dita Lei,
art. 23, § 2.°, e Decreto n. 4.824, arts,' 64 § 2. 0 , 65 e 56 § 2.°
Pelo art. 27 § 7.° da mesma Lei, das sentenças dos Juizes de Direito, em causa de valor
até 500~, não haverá appellação.
A alçada das Relações continúa a ser de 2:000$, para as causas civeis, e de 5:000$, para
as commerciaes. Art. 1.1. do Decreto D. 55tR, de 2 de Maio de 1.874.
E no caso de nullidade manifesta e injustiça notoria?
Na pratica do fó1'o até agora, não ha revista, mesmo assim; mas o Sr. Teixeira de Freitas
em sua Consolidação protesta contra isto, que onende a Constituição, arts. 158 e 1.64, n. 1.
Arts. 5, n. 1, e 6 da Lei cle 18 de etembro de 1828, art. 665 do Regulamento n. 737 de 25 de
Novembro de 1850, e Regulamento de 2 de Maio de 1854. ,
Deve caber revista, sempre que as entenças flnaes se resintam de nuUidaúe manifesta
e injustiça notaria, que, em muitos casos, ficam sem remedio, e COrrem fortuna com o dinheiro!
II, tnnto, mail', se .deve laslimar o vigente syslema das alçaclas, em damno da uniformidnde cla JurlsprudenCla e dos lll'ogressos da Legi lação, tendo a Disposição Provisoria, ar·t. 22,
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exlinguido a glosas, e o art. 17 do Regulamonto de 15 do Março tolhido os aggra,os de 01'dena\ão não guardada.
As causas, em que se disputa sobre liberdade, são inestimaveis, e excedem sempre a alçada, quando as sentenças sãO. proferid~ oontra a liberdadc; sendo a favor d'elias, devem
avaliar- e. Al,ará de 16 de JaneIro de 1609.
(42) Coneede o upremo Tribunal ordem de habeas-col'tiuS em todo o Imperio. Atl. 3U
deste Codigo, art. 18 da Lei de 20 de elembro de I 71, e 1\.\'iso de 12 de Janeiro de 1 44, § L",
Lei de 18 de Selembro de 182 ,arl . 4.", § 2.°, 11,13,35 e 41.
(43) As re,i las continuarão a er processadas na conformidade da Lei de [8 de 'cle111bro
de 1 28, do Decreto de \) de I ovembro de 1830 e cIo de 17 de l"evereil'o de 1, 38: assim o diz o
art. 130 do Deer'elo n. 5618 de 2 de Maio de 1871.
Vide o arL. 464. do Regulam nto n. 120 e nolas.
(44) RELAÇÕES.- O, districLos das Relaçõe do Imp rio são 11, cOIJlprebendendo o, seguint s lel'ritol'ios:
PARÁ E AMAZONAS, com éde na cidade de Belém.
Esla Relação cou, ta de 7 membros, e foi creada por Decrelo n. 2342 de 6 de Ago to de 1873.
MARANBÃO E PIAUBY, com séde na cidade de . Luiz. Consla de 7 membros que ficaram
sendo pelo Decrelo cilado de 1 73, art. 1.0 § 2.° e foi creada pelas Resoluções Regias de '13 de
Agosto de 1 11, com regimento do 5 de Maio de 1 12, sanccionado no AlYal'á de 5 de Maio de
1 12, com a,signatura do Principe Regente D. JoãO VI. Abrangia então a Il'0,incias do Maranhão, Piauhy, Pará, Rio Grande do :'Iorte e Ceará.
CEAR,i. E RIO .RANDE DO NORTE. com séde na cidade da Fortaleza. Consta de 7 membros.
e foi creada por Deareto n. 23i1, citado.
PERNAMBUCO, PARABYBA E ALAGOA~, com séde na cidade do Re ife.
Foi areada pelo Alijará de 6 de Fevereiro de 1 21, por D. João VI, com o Regimento da
do Maranhão.
Pelo Alvara da ('rea\ão, o Ceará foi de membrado da do MaranhãO, para pertencer á no\'a
RelaÇãO (lUe então ontaya uma população t1e 851.977 individuo', di eminados pelas pro"incias de Pernambuco, Alagóas, Parahyba, Rio Grande do _ orle e Ceara, com uma extensãO
de 150 legl,las ue Leste a Oeste, e quasi outro tanto de Norte a 'ui, com uma área dC'7:JO.400
kilom tros.
Consta de 11 menibros, p lo Decreto n. 2342, que l'eduziu o numero que então era
maior.
BARIA E ERGIPE, om Rede na cidade de . Salvador. Hoje consta de 11 membros, pelo
Decrelo cilado II. 2342, e foi creada pela Lei de ~ de Março de 1607, COIU a de11ominaçàO de
Relação do Brazil. e proDlulga\ão de Filippe III da Hespanba.
Foi supptimida por Alyará de 5 de Ahril de 1626, e crcatla de novo pela Lei de 12 de Setembro de 1652, que lhe serviu de Regimento, no reinado de D. João IV.
Abrangia uma superficie de 12.676.744 kilometros, e tinha uma população de 1.900.000
almas, segundo a eslatistica de então.
l\lUNICIPIO NEUTRO, RIO DE JA 'EIRO E E PIRITO ANTa, com s'de na Côrte.
Foi Cl'eada com a denominaçao de Relação da cidade de . ebastião, pelo Ah'ará de 13
de Outubro de 1751. e elevada á cathegoria de casa de 'upplicação, por Al,ará de 10 t1e i\Iaio
de 180 . Consta de 17 membros, por Decreto de 6 de Ago lo de 1873, n. 2342.
S. PAULO E PaRANÁ, com séde na cidade de . Paulo. Con la de 7 membro e foi croada
por Decreto de 6 le Agosto de 1873.
RIo GRANDE DO SUL E 'ANTA CATHARLNA, com séde em POJ'lo Alegre. Consta t1e 7 memhros e foi creada por Decreto de 6 de \goslo de 1 73.
!\IINAS, com sede em Ouro Preto, con la de 7 membros e foi creada por Decreto de 6 de
Ago to de 1 13.
11ATTo-Gaosso, com séde lU Cuaybá. Consta de 5 mombros e foi creada por Decreto de 6
de Agosto de 1873.
GOYAZ, com séde na cidade de Goyaz. Consta, como a anlerior. de 5 memJ)ros e foi ('reada
1101' Decreto de 6 de Agosto de 1813.
('.5) As Relações ti,eram um Regulamento commum o ti 3 de Janeiro de [833. additado
pelo Decl'eto de 23 do mesmo mez e anno, com a,' alterações dOR Decretos n. 9 de 7 de Fe,-ereiro' n. 18 de 26 de Abril, e n. 19 le 4 de . elelUlwo t1e 1 3 • n. 40 de 6 de Feyel'eil'o de 1 'tO.
n. 63 de !~ le !\Iar\o ele 1 4,1, n. \ZO, de 31 de Janl'Íro de 1 -i2, 11. 143 de 15 de Mar\o de 1 t".
u. 525, de 21 le Julho de 1 47, 11. 737 de 25 de NOyelll])rO de lc50. Lei ir. 260 de 3 de Dezembro de J 41, Lei n. 6'>7 de 7 de Agosto de 1 52 a de n. 1730. de 5 de Outubro de 1859, a de n.
2033 de 20 de etembro de 1 11, e Aviso de n. 67 de 23 de Junho tIo 1845.
As Rela<;õe novas foram in laliadas JlJ 3 de F vereiro de 1 74, meDo !L<; de Goyaz e
Mal to-Gro so, que o foraol em [de laio do me mo anno.
.
O Decreto n. 5618 de 2 de Maio de 1874, deu novo Regulamento à Rela~ões do Imperio.
(46) Os Presidenles das Relações são nomeados pelo Governo, e sel'\irão dU'l'ante lrez
annos. (Decreto de 14 de Setembro de '1843, e de 2 de Maio de 1874, arligo 12).
Tem o titulo de Conselho. (Decreto de 1 de Julho de 1,41.)
Os Desembargadores têm o ordenado de 4.000:00J c !l gratific!l\ão de 2.000;010. (Lei 11.
1161, ele 28 de Junho de 1870.)
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(47) O territorio que fór desmembrado de uma Provincia e anneltado à outra, pertencerá
ao districto da Relação desta. Art. 2.° do Decreto de 2 de Maio de '1874.
Quando se acharem comprehendidos em mais de um districto de Relações, os territorios
desmembrados de diversas provincias para constituirem nova Provincia, ficarão pertencendo
ao districto designado Da lei que a crear. Art. 3.° do Decreto citado.
Na falta desta designação, o Governo a fará provisoriamente por Decreto, attendendo á
maior commodidade dos povos. Art. 3.° do citado Decreto.
(48) As Relações jul~am em segunda e ultima instancia:
As causas civeis e crImes, sendo os recursos interpostos dos despachos de pronuncia oU'
não dos Juizes de Direito, Juizes especiaes do commercio, auditores de marinha, arts. 61,10,
11 e 76 da Lei de 3 de Dezembro de 1841, 430 a 440 do Regulamento n. 120 de 31 de Janeiro
de 1842, art. 19 da Lei de 4 de Setembro de 1850, art. 9.°, li 3.° do Regulamento de 30 de Janeiro de 1833, e art. 10 § 1.0 do Decreto de 2 de Maio de 1874:
Os aggravos no auto do processo, Regulamento de 3 de Janeiro de 1833, art. 9.°, § 3. ° e
Decreto de 2 de Maio de 1814, art. 10, § 1.0:
As appe1lações interpostas das sentenças condemDatorias ou absolutorias dos Juizes de
Direito nos crimes de responsabilidade ou communs. Art. 78, !l§ 2.°, 3.° e 4.° da Lei de 3 de
Dezembro de 1841, arts. 449 e seguintes do Regulamento n. 120.- Regulamento de 3 de Janeiro de 1833 e art. lO, § 1.0 do Decreto de 2 de Maio de 1874:
li decisão do Juiz formador da culpa nos casos de não imputabilidade dos crimes do art.
10 do Codigo Criminal, quando fór definitiva a decisão. r\rt. 20 da Lei de 20 de Setembro de 1871;
As Revistas concedidas pelo Supremo Tribunal de Justiça. Art. 9.", § 8.0 do Regulamento
de 3 de Janeiro de 1833 e art. 10, § 1.0 do Decreto de 2 de Maio de 1874:
Julgam, como Tribunaes de -La e unica instancia:
Os crimes de responsabilidade dos Juizes de Direito, Chefes de Policia e com.roandantes
militares. Art. 155, § 2." deste Codigoj art. 9.0, § 1.0 do Regulamento de 3 de Janeiro de 1833 j
art. 29, § 2. ° da Lei de 20 de Setembro de 1811 e art. 10 § 2.° do Decreto de 2 de Maio de 1874:
Os crimes communs dos Juizes de Direito e chefes de policia. Art.29, § 2.° da Lei de 20
de Setembro de 1871:
Os conflictos de jurisdicção entre as auctoridades judiciarias do districtQ. Art. 2.° § 6.' da
Lei de 22 de 'etembro de 1828 j art. 9.0, § 9.0 do Regulamento de 3 de Janeiro de 1833; art. 10,
§ 2.0 do Decreto de 2 de Maio de 1874 e Aviso de 19 de Abril de 1843 j quer se considerem
ambas as auctoridades competentes, quer incompetentes, para julgar uma mesma causa. Em
ambos os casos, li Relação compete decidir, sendo que no primeiro, o conflicto se chama posi tivo e no segundo, negativo:
A reforma dos autos perdidos nas Relações. Art. 10 § 2.° do Decreto de 1814:
As recusações ou suspeições motivadas, postas aos Dezembargadores. Art. 9.°, § 12 do
Regulamento de 1833 e Decreto de 1814:
Conhecer dos casos de habeas-cOJ-Pus. Art. 9.0, § 2.0 do Regulamento de 1833 e art. 10, §
3.° do Decreto de 1874:
Remetter á auctoridadejudiciaria competente, para a formação da culpa, cópia dos papeis
ou da parte dos autos que constituem crime, quando lhes fórem presentes papeis ou autos,
d'onde resulte crime de responsabilidade, ou crime commum, em que caiba acção olIiciaI.
Art. 157 d'este Codigo, art. 18, § 3.° da Lei de 20 de Setembro de 1811 e art. 10 § 7.0 do Decreto de 1874:
Censurar ou advertir nos AccordãOs, os juizes inferiores, multal-os ou condemnal-os nas
custa segundo as disposições vigentes. Art. 10, § 5.0 do Decreto de 1874:
Advertir os advogados e solicitadores judieiaes, multaI-os e suspendêl-os do exerci cio das
suas funcções ate seis mezes. Ordenação, Livro 1.0, Titulo 48, Livro 3.0, Titulo 19, §§ J.i e 15,
e art. 10, § 6.° do Decreto de 1874.
(49) Seria para desejar uma Relação em cada Pro,'incia populosa, mas isto depende do
tempo e da boa vontade em me1l1Orar a administração da Justiça.
O Regulamento de 2 de Maio de 1874, anno.tado por mim, traz lodos os esclarecimcntos a
respeito do que cabe a um tal Tribunal.
(50\ JUIZOS l-ULITARES, QUE CONTINUAM A CONHECER DE CRJ~IES PURAMENTE MILITAr\E ._
Arts. \!7, 28, 38, ~7, §§ 1.0 e 2.° da Constituição do Imperioj arts. 155, 171, § L", e 324 d'este
Codigo. Este artigo só manteve o juizo militar para conhecer de crimes puramente militares,
importa~o a distincção de cidadão e soldado.
O Di.i'6ilo Romano, Livro 2.°, fi. 49 e 16, fazia a mcsma dislincção nas llalanas: miUtulit
delicta SiVB adtnissa aut prop~'ia sunt, aut cwn e<.eter-is commuma " p,-oprium milita1'is est
deUetum, quod ~Iti miles committet.
O crime militar deve ser classificado: ?"alione llersonm et 1'atiome mate"im.
As causas militares eram julgadas em segunda instancia pelas Juntas de Justiça, instituidas pela Lei de 13 de Outubro de 1827. Extinctas essas Juntas pelo Decreto n. 1830 de 8 de
Outubro de 1856, ao Supremo Conselho Militar ficou para julgar em ultima instancia as dilas
causas. Art. 179, § 17 da ConstituiçãO e Decreto n. 1882 de 1 de Fevereiro de 1851.
O Supremo Conselho Militar representa o passado, decidindo as questões á vontade, como
se não fossem os um povo livre.
Deci.de, como o Jury, a seu capricho, sem ter que dar conlas a ninguem, o d'ahi resultam mUItos absurdos, porque os Juizes são ollrigados a dar as razões das suas decisõe e a
in~titl1ição do Supremo Con elho Militar é a mesma que o leva a decidir /XC requor et bOi?O-

sem normas a que se cinja. Por amor da nossa civilisação, que tanto se alardeia, reforme-se
uma tal instituição, dando-se garantias aos que a elia estão sujeitos. Art. 11, § 6.° da Lei de
11 de Agosto de 183~.
Era excepcional tambem a jurisdicçãO militar ent"I'e os romanos. As causas civeis ou cri·
minaes dos soldados eram julgadas pelos magistti militum, os comites e os duces, sob as 01"
dens dos guaes se achavam os soldados.
Esses officiaes, tendo a classe dos spectabiles, o appelio devia ser levado diante do Imperador.
Sob Theodosio II, se creou uma commissão especial permanente, composta principalmente
do prefeito do pretoria de Constantinopla e do qttcestor sacri palatii, especialmente encarregado de pronunciar sobre os appelios das sentenças dadas pelos judices SlJectabiles. O Imperador continuava a pronunciar, elie mesmo, sobre os appeUos contra as sentenças dos judices illustres, que não os prefei tos do pretoria, cujas decisões eram soberanas.

(51) Se nas rebelliões ou sedições entrarem militares, serão julgados pelas leis e tribunae militares; as im se as justiças civis os acharem envolvidos nos processos que organisarem, remetterão ás competentes auctoridades militares as cópias aúthenticas das peças, documentos e depoimentos, que lhes fizerem culpa. Art. 109 da Lei de 3 de Dezembro de 1841 e
245 do Regulamento n. 120 de 31 de Janeiro de 1842.
(52) Pelo art. 179 ~ 16 e 17, passaram para o fóro commum certos crimes não puramente militares, sendo o fóro militar declarado por portaria de 8 de Junho de 1831 e Pro,isão
n. 359 de 20 de Outubro de 1834. Pelo Regulamento n. 23 de 24 de Outubro de 1838, foram
estabelecidos os casos em que tem lugar a legislação militar.
A Lei n. ti31 de 18 de Setembro de 1851 estabeleceu as penas e o processo dos crimes mi·
litares, sendo o mesmo processo desenvolvido pelo Regulamento n. 830 de 30 de Setembro
de 1851.
Actualmente os Tribunaes Militares são na 1.a instancia os conselhos de guerra e na
ultima o Su:premo Conselho Mililar.
A orgamsação e fórma do processo dos conselhos de guerra foi estabelecida pelo Alvará
de 4 de Setembro de 1'765 e com o accrescimo de outras disposições, o que con ta das Instrucções do Marechal Sampaio, mandadas observar por Portaria de 30 de Março de 1825.
A fórma de processo é a mesma, tanto no exercito, como na marinha.
O Alvará do L° de Abril de 1808 creou no Rio de Janeiro o upremo Conselho Mililar e
de Justiça, com o mesmo Regulamento que tinha o Conselho de guerra de Lisboa,-Regulamento de 22 de Dezembro de 1643 e Alvará de 26 de Outubro de 1796, que ainda são seguidos com poucas alterações. - Decreto n. 1882 de 7 de Fevereiro, e n. 1012 de 28 de Março
de 1857.
Havia Das provincias Juntas de Justiça, pela Lei de 13 de Outubro ile 1827 para, cm ultima instancia, julgarem os crimes militares, sendo extinctas pelo Decreto n. 1830 de 8 de Outubro de 1856, ficando o mesmo Supremo Conselho Militar o tribunal da ultima instancia Das
causas militares.
(53) E' da Resolução de 29 de Maio de i 75, que compete ao Conselho de Estado e não ao
Supremo Tribunal a decisão dos conflictos de jurisdicção entre o Tribunal da Relação e as
auctoridades militare ; por isto que sendo dorrogado o art. 34 da Lei de 18 de Setembro de
1828 pelo art. 7.° § 4.° da Lei n. 234 de 23 de Novembr'o de t841, o Supremo Tribunal só póde
julgar os conilictos das Relações, entre si, ou com qualquer outl'a auctoridade judiciaria, e ao
Con elho de Estado compete decidir os conilictos entre a auctoridades administrativas e judiciarias, conforme a Lei citada de 1841, art. 7.° § 4.° e art. 8.°, e Regulamento n. 124, de 5
de Fevereiro de 1842, arts. 24 e seguintes.

(54) A Provisão de 20 de Outubro de 1834 ft3:0U definitivamente, como crimes militares,
os seguintes: os que violam a santidade e religio a observancia do juramento prestado pelos
que assentam praça; os que otrendem a subordinação e boa disciplina do exercito e da arma·
da; os que alteram a ordem publica e economia militar, em tempo de guerra ou de paz; o
excesso ou abuso da auctoridade em occasiào de ser''Íço, ou influencia de emprego militar,
não exceptuados por Lei que positivamente prive o delinquente do fóro militar.
Veio depois o Aviso n. 216 de 3 de Agosto de 1855, declarando que devia enlrar em con. elho de guerra um soldado crue resistira a uma ordem de pri ão dada militarmente, e ferira a um seu camarada, por serem crimes militares, mas que o mesmo réo devia responder
no fóro commum, :por outros crimes que commettera, por não serem militares.
Deolarou o AVISO n. 338 de 5 de Novembro de 185 , que os réos excluidOs do serviço mi·
litar, por forç-a de sentença, devem ser proee sado no fóro commum, quando commettam
fuga.
O Aviso n. 140 de 26 de Abril de 1858 declara que o artigos publicados em jornaes, ala·
cando o Presidente da provincia, não de,em sei' considerados crimes militares.
O privilegio do f6ro para os mi/i tares, attribuido pelo art. 49 do Regulamento de 1 de
Junho de 1678 e Alvará de 21 de Outubro de 1763, ficou definido pela legislaç-ão do Imperio.
(55)
jar, dil-o
nal para
plicaçãO,

• •

Toda a instruoção crimiual, puramente militar dei3:ara empre alguma cousa a de e·
o sabio Adolpho Roussel, Encyclopedia de Direito, e se a lei penal deve ser excepcioos militares, não ha motivo para que as formas de processo, necessarias á Slla apnão o/fereçam as me mas garantias, como no processo ordinario.
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Diz Juvenal:

Qua'MO leoni (ortiO)' el'ipt~it vitam leo? quo nellW,'e t~nquam expiravit alJel' majoris de,t·
tibus apri.
E TacHo diz no Agricola:
Cre!lttnt plel'ique mil'itm'ibus ingeniis subtilitatem deesse; q!~ia cast,'el'/,Sis jurisdictio ecw'a et obtusior, ac plu,'a mant~ agens calliditatem (ori non exerceat.
Para a segurança do Estado, é necessario organisar, por toda a parle, grandes assooiações que se encarreguem da defeza, tanto interior, como exterior, da cidade,
Qualquer que seja a forma d'essas associações, quer ellas se componham de um numero
limitado de pessoas, quer comprehendam todos os cidadãos validos de um paiz, sempre reclamam um direito repressivo parLicular, independentemente de uma legislação disciplinar,
a relaxamento do laço militar, o abuso das armas confiadas aos soldados, com um fim
bem determinado, a rebellião, a deserção, devem fazer o objecto de disposições especiae "
Quando a ordem publica não se pMe manter na sooiedade civil, senão por uma repre sào
apropriada ao caracter d'essa sociedade; assim do mesmo modo, os exercitos se não podem
conservar, senão por meio de um systema repressivo que garanta a sua existencia, porque
eUe concorda com a sua natureza,
E é o que tem dado lugar, nos Paizes civilisados, li creação de um direito repre. sivo militar,
Em regra geral, e segundo o que se estabeleceu entre as nações, a mais adiantada, \la
duas especies de infracções imputaveis aos militares: uma de natureza commum a todos
não tendo nenhuma connexão -particular com a profissão de militar; outras militares por essencia, isto é, sujeitas li repressão em razão da sua connexão com a profissão do agente.
Entre nós o assumpto ha dado lugar a complicações e duvidas.
(56) E J.UIZES ECCLESIASTICOS EM MATERlAS PURAMENTE ESPlRfTUAE.,- Em Roma, quando
foi reconhecida a Igreja Christã, se estabeleceu a jurisdicçãO ecclesiastica. Os Bi pos pronunciavam como arbitros, voluntariamenle escolhidos pelas partes, sobre as difl'erenças civis.
Mas era necessario recorrer aos magistrados, para a execução das decisões episcopaes. Justiniano estendeu a jurisdicção episcopal, dando aos ecclesiasticos, q11er seculares, quer regulares, o dil'eito de não ser julgados, senão por seus superiores.
Nos negocios oriminaes os ecolesiasticos ficaram submissos ájurisdicção dos magistrados.
porém com o favor de serem ,julgados pelos magistrados de uma ordem superior.
Em Roma e Constantinopla não podiam ser citados, senão perante o prefeito da cidade,
e nas pro,incias, eram só sujeitos li ,jurisdicçãO do go,ernador.
A .iurisdicçãO ecclesiastica não tinha territorio e não dependia senão da potencia ecclcsiastica.
Sua missão, era de proteger e manter os direitos e a independencia da Igreja. Para attingir esse fim, ella reivindicou o direito de jnlgar não sómente todos os cleros, mas tambem
todos os crimes que tinham apparencia de offensa li religiãO.
No fim do seculo XII, che:;tára essa competencia li sua maxima auctoridade, sendo que alé
ahi, na luota com o poder secular, a auctoridade real ganhava e perdia de terreno, com a fluctuação do seu poder. Com a idéa de que a sua jurisdicção vinJla do mesmo Deus, a Igreja
se amparava do conheoimento de tudo o que tinha relação, directa ou indirecta, com a missflO
a que eUa era ohamada a completar sobre a terra, e foi as im que se attribuiu o conhecimento de todos os crimes attribuidos ao clero, mas o julgamento de tudo o que podia locar
aos interesses da Igreja, os da religião e do dogma.
Foi assim que os cleros tinham os seus ,juizes proprios, abent illi suosjudices e um direito oonsagrado pelas decretaes do Papas e as decisões dos concilios: In criminalibus causis, in nullo casu posstmt clel'ici ab aliq!,o quàm nb ecclesiastico judice condemna'l"i, etiam si
consuettldo "egia habeat ut (11,"135 djudicibus secularibusjudicentul' (dec. G,·eg. lib. 5, tit. 11,
cap. 27) e este previlegio foi reconhecido pelo poder real. Mas necessariamente deveria vir
modifioação a privilegio tão extenso. Os Tribunaes da Igreja, segundo o dogma, não podiam
pronunciar, nem a pena de morte, nem as penas que traziam a mutilação de algum orgão, ou
membro, segundo a maxima: Ecclesia gladium non habet nisi sjJi"itualem, qui n01t occidit,
sed vivificat, só podendo pronunciar as .penas espirituaes ou a prisãO, resultando que os crimes os mais odiosos, oommettidos por ecclesiasticos, não eram punidos, senão de uma pena
illusoria e de todo insufficiente.
Tantos abusos fizeram nascer uma especie de transacção, entre as duas ordens de jurisdiCÇão. Quando um crime grave era commettido por um clero, este era entregue aos Tribunaes ecclesiasticos, que, verificado o crime, procedia ü degradação do clero, e ao depois de
rebaixai-o era entregue ao braço secular,
E assim se foi modificando o prinlegio, até que hoje, todo o olero que commette um
crime offensivo li sociedade e prevenido na Lei, é punido com as penas correspondentes pelo
juizo secular.
(57) Para o julgamento das causas ecclesiasticas em segunda instancia, !la a Relação
metropolitana, creada na Bahia pela Provisão de 30 de Novembro de 1677, e confirmada pela
Provisão regia de 30 de :Março de L678.
Teve regulamento em 8 de Setembro de 1704. A sua jurisdicçãO é somente sobre as causas puramente espirituaes, na conformidade dos artigos 179 § 17 da ConstituiçãO, 155, § 4. 0
e 324 d'este Codigo. Lei de 17 de Setembro de 1839 e Aviso n. 254 de 12 de Setembro de 1835.
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Art. 9,° A nomeaçào, ou eleição dos Juizes de Paz se fará na
fórma das Leis em vigor, com a dlfferença porém de conter quatro
nomes a lista do Eleitor de cada Districto. (60 a 65)
(58) As causas <le divorcio perteneem ao juizo ecclesiastico, por serem de sua natureza,
e Se"undo os seus fins, meramente espirituaes, visto como só tendem a fazer annuUar ou suspendeer in pel'petUttm ou ad temp~s. o vin~ulo espiritu~ d~ s,!-cramento por que os conjuges
.
se ligaral!l. sobre o que nenhu~,!- lngerenCla póde ,t~r a JurlsdlCç~O ~ecular.
Não e objecto de duvida o JlllZO a que estão sUjeItos os eccleslastlcos, tanto no C1vel como
no crime. Aviso de 12 de Setembro de 1835.
O divorcio nos casamentos mixtos ê intentado ante a auctoridade espiritual. OrdenaçãO.
Livro 5." titulo 19 principio. Aviso de 12 de Setem1)ro de 1835, e o de n. 35 de 6 de Abril
de 1850, e este artigo com o 324.
O divorcio, porêm, entre catbolicos, ê que se discute ante a auctoridade ch~il, ex-vi do
art. 2.° da Lei n. 1144 de 11 de etembro de 1861, e Decreto n. 3069 de 17 de AbrJl de 1863.
(59) Declara o Aviso de 28 de Novembro de 1834 que ainda depois da Lei de 3 de Novembro de '1830, subsiste a provedoria de capeUas e resíduos com o seu respectivo escrivão,
que devera ser provido nos termos da Lei de ii de Outubro de 1827 e ResoluçãO do L" de
Julho de 1830.
(60) Art. 161 da Constituição, e 162 que diz:
Para este fim haverá Juizes de Paz j os quaes serão electivos pelo mesmo tempo e maneira por que se elegem os Vereadores das Camaras. Suas attribuições e districtos serão regulados por Lei.
(61) A eleiçãO ê feita para todos os districtos no mesmo dia, e por occasião das eleições
municipaes.
Pelo art. 92 da Lei n. 387 de 19 de Agosto de 1846, a eleição era em todo o Imperio no
dia 7 de etembro, de quatro em quatro annos
Pela Lei n. 2615 de 20 de Outubro de 1815, art. 2.°, §§ 3.° e 24.°, e Decreto n. 6097, de 12
de Janeiro de 1876, art. 97, parte 2.", observando-se na organizaçãO da mesa parochial e no
recebimento e apuração das cedulas dos votantes, tudo quanto na Lei de 1875 está determinado para a eleição de eleitores.
E' da :Porlaria de 21 de Fevereiro de 1833 que a li ta dos volantes deve comprehender não
só as pes oas dos districtos do Juiz de Paz, como as dos territorios que se lhe annexarem.
Declara a Portaria de 3 de Julho de 1833 que o sentenciado a prisão não ê elegivel, e por
isso não póde tomar posse mesmo depois da sentença.
O Aviso de 29 de Agosto de 1833 diz: não compete as camaras municipae alterar as eleições populares, a respeito das quaes só lhes cumpre a execução, pertencendo a mesa eleitoral
dicidil' qualquer duvida que se origine sobre o cidadão votado.
As lei em vigor, de que falIa este artigo, são a Carta de Lei de 1 de Outubro e Instrucções de 1 de Dezembro de 1828, por cujas decisões, mandou que se regulassem as ditas eleições a Portaria de 20 de Agosto de 1836.

(62) Pódem ser eleitos Juizes de Paz todos os cidadãos que pódem ser eleitores, com tanto
que tenham residencia no districto a que pertencer a eleição, por mais de dois annos, e saibam ler e escrever. Art. 99 da Lei ci tada de 1846. Lei ci tada de 1875 art. 2.° § 27; Aviso de 27
de Julho de 1850, 23 de Maio de 1860, e 11 de Fevereiro de 1861.
(63) O Juiz de Direito ê a auctoridade competente para conhecer da validade ou nullidàde da eleição dos Juizes de Paz, mas não podera fazei-o senão por via de reclamaçãO.
Art. 2.° § 29 da Lei de 1lf75, e art. 145 do Decreto citado de 1816. A reclamação deve ser apresentada dentro de trinta dias, conlados do dia da final apuração dos votos.
Nas comarcas de mai de um Juiz de Direito, pertence a dila attribui<:.ão ao da 1.a vara
civel.
Cessou, pois, a competencia dos Presidentes de Província e do Governo Imperial para decidir sobre a validade d'essas eleições, como era pelos Avisos n. 540 de 19 de 'ovembro de
i861, e n. 303 de 6 de Julho de 186::1.
obre nullidade de eleiçãO de vereadore e juizes de paz, com fundamento no art. 145 citado, vide o Accordão ela Relação do Rio de 5 de dezembro de 1876, no Di1'eito, 12.° volume,
pago 121.
Do despacho pelo qual 1"ór approvada a eleição, só haverá recurso voluntario interposto
dentro de 30 dias contados da publicaç.ão do edital do mesmo despacho, por qualquer cidadão votante do municipio. Art. 2.° ~ 30 da Lei de 1lf75, e art. 149 do Decreto de 1876, e segundo estes mesmos artigos, haverá recurso necessario. com efl'eilo suspensivo para a Relação, alem do recurso que a qualquer cidadãO ê licito interpor, do despacho que annullar a
eleição.
.
Quer o recurso necessario, quer o voluntario, era interposto para a RelaçãO dê! districto
que o <.Iecidira ditlnitiva e irrevogavelmente. Lei de 1875, art. 2.° § 31, e Decreto de 1871\,
art. '151 •
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Art. 10. 0 Os quatro Cidadãos mais votados serão os Juizes, cada
um dos quaes servirâ um anDO, precedendo sempre aos outros aquelle,
que tiver maior numero de votos. Quando um dos Juizes estiver servindo, os outros tres serão seus Supplentes, guardada, quando tenha
lugar, a mesma ordem entre os que nào tiverem ainda exercido esta
substituição. (66 a 75)
(64) Os Juizes de Paz entram em exercicio com titulo que lhe e dado gratuitamente pela
camara municipal, quando no municipio houver mais de uma parochia; pela meza parochial,
quando o municipio constar de uma só parochia. Art. 2.° §§ 28 e 29 da Lei de 1875, e art. 138
do Decreto de 1876. O actual systema alLerou o anterior, Lei de 1846 art. 105 e Aviso de 3 de
Fevereiro de 1849; e os titulos actualmente constarão de uma cópia authentica da acta da
apuração dos votos.
Os diplomas serão expedidos com omcios, pelos quaes se convidarãó os cidadãos eleitos
Juizes de Paz a prestar juramento e tomar posse do cargo no dia 7 de Janeiro perante a Camara Municipal. Art. 139 do Decreto de 1876.
E' da Lei de 1846, art. 105, Avisos n. ti5 de 25 do Outubro de 1846, 131 de 31 de Outubro
de 1848 § 3.°, n. 112 de 27 de Abril de 1849.
Deve-se deferir juramento, mesmo quando a eleição tenha irregularidades substanciaes,
porque a camara municipal não tem competencia para julgar a validade da eleição. Aviso
n. 1 de 4 de Janeiro de 1858.
(65) Ministerio dos negocios do imperio. - Rio de Janeiro em 19 de Outubro de 1877.
lU.mo e Ex. mo Sr.- Em omcio de 22 de Maio do corrente anno expõe essa presidencia que,
tendo a relação do districto, por via de recurso, considerado valida a eleiçãO de vereadores e
juizes de paz do municipio da capital, fóra contestada posteriormente por diversos cidadãOs,
em reclamação dirigida li mesma presidencia, a eleição de alguns vereadores, allegando-se
que haviam sido illegalmente eleitos, não serem residentes no municipio por mais de dous
annos.
A' vista d'isto consulta essa presidencia:
L°
e a decisão do poder judiciario, validando a eleição de vereadores e juizes de paz,
se refere unicamente ao processo eleitoral, ou tambem aos cidadãos eleitos, emborll não estejam em condições legaes para ser votados.
2.° Se julgado definitivamente o processo eleitoral pelo poder judiciario, unico competente para 'ValidaI-o, ou annullal-o, sem que em occasião opportuna alguem se apr'esentasse
reclamando contra a inclusão de cidadãos indevidamente eleitos, perdem estes os direitos que
adquiriram, á. vista de prova posteriormente exhibida, da ille~ilimidade de sua eleiçãO.
Ouvida a secção dos negocios do imperio do conselho ae estado, foi seu parecer, pelas
razões constantes da consulta junta por cópia, que se respondesse aos dois quesitos pela seguinte fórma:
Quanto ao LO-A decisãO do poder judiciario refere-se ao pontos da reclamação que foi
julgada j e outros novos, quer relativos ao processo eleitoral, quer á elegibilidade dos votados,
só poderiam ter sido levados ao conhecimento dos tribunaes (juiz de direito e relação) nos
termos da lei, por via de l"eclamação apl"eSentada dentro do pra,;o de 30 dias, contados da data
da apuração.

Quanto ao 2. 0 -A reclamação apresentada fóra do prazo legal não surte eíl'eito algum
para o fim de excluir da vereança e do juizado de paz os cidadãOS que se reputam bem e legitimamente eleitos del?ois de passados os 30 dias da lei, sem se ter movido questão sobre sua
elegibilidade não influindo para o caso o julgamento proferido sobre o processo eleitoral, visLo
que se refere unicamente aos pontos da reclamação apresenLada e julgada.
E Sua Magestaue o Imperador, havendo por bem conformar-se com este parecer, l?or sua
immediala resolução de 13 do. corrente mez, exarada na mesma consulta, assim o manda declarar a V. Ex." para os fins convenientes.
Deus guarde a V. Ex."- Antonio ela Costa Pinto Silva.- Sr. presidente da provincia de
Sergipe.
Consultem-se os artigos seguintes até 13 com as notas competentes.
(66) Os Juizes de Paz não podem servir, nem mais um anno, além do seu, e ainda quando
hajam tomado posse em dia posterior ao em que o mesmo anno devia começar.-Aviso D. 34
de 29 de Janeiro de 1834.
o caso de serem todos impedidos legitimamente, seguir-se-ha o que est:1 disposto nas
Instrucções de 13 de Dezembro de 1832, que diz: quando algum cidadão dos mais votados, que
hajam de ser juizes, faUecer ou fôr escuso, nos termos do arti~o 4,° da Lei de 15 de Outubro
de 1827, a Camara Municipal juramentará. outro mais votado, ue sorte a haver sempre quatro
juramentados.- Portaria de 12 de Junho de 1834.
Qualquer Juiz de Paz que tenha acabado o tempo, que deve servir, fica sendo supplente,
não só para substiLuir aos que se acharem servindo, sem dependencia de novo juralnento,
como para fazer parLe da Junta de paz, no impedimento do proprietario.- Portaria de 8 de
JUnJlO de 1834.

Quando os quatro Juizes de Paz de um districto se acharem absolutamente impedidos
1101' molesUa, suspensão ou ausencia, deve-se proceder, para sua substituição, conforme o di posto no art. 6.° das Instrucções de 13 de Dezembro de 1832; quando, porém, o impedimento,
ainda que de todos os quatro, fór sómente por motivo de sllspeição em uma ou mais causa!',
seguir- e-1I:I o que determina o artigo 62 d'este Codigo, remettendo-se os processos ao Juiz
mai visinllo.-Aviso n. 200 de 3 de Agosto de 1835.
São isentos de novos e velhos direito, como empregados de eleição popular, não incluidos
no respectivos regimentos.- Portaria de 13 de Outubro de 1835.
Em vi ta do que determina este artigo, e o 6.° das InstrucÇfie de 13 de Dezembro de
1832, é claro que qualquer Juiz de Paz, a quem compete servir em um anno determinado,
nãO fica inhibido de e'Xercer o emprego n'esse anno, como proprietario d'elle, por tel' servido
na qualidade de supplente em qualquer outro, Avisos n, 71 de 1 de Fevereiro de 1836, de 5 de
~Iaio de 18W, 12 de Janeiro de 1856, 16 de Junho de 1859, 8 de Outubro de 1860 e 26 de Junho de 1863.
O Juiz de Paz que serve um anno como supplente, quer por impedimento, quer por escu ado proprietario, não perde o direito que tem de servir em outro, como proprietario. Aviso
n. 285 de 14 de Maio de 1836.
O .Juiz de Paz mais votado é o primeiro que deve substituir O impedido, se não tiver ainda
e~ercjdo a substituição, que se deve fazer com i€\ualdade, de maneira que um supplente não
substitua mais vezes do que outro. Aviso n. 40 ae 21 de Fevereiro de 183 , art. 56 do Regulamento n. 120 de 31 de Janeiro de 1842. Avisos de 15 de Dezembro de 1840, 13 de Julho de
1843 e 2 de Agosto de 1862.
Em seus impedimentos os .Juizes de"em remetter aos que o substituirem, com os papeis
respeclivos, os e~emplare de leis e Decretos recebidos. Portaria de 22 de Julho de 1 33.
r-;ão é permittida a chamada de immediatos em votos, sem ,erificar- e o impedimento dos
Juizes de Paz juramentados. Aviso de 16 de Outubro de 1861Achando-se enfermo o Juiz de Paz de um districto e sem juramento os respecti,os supplentes, deve aquelle passar o e~ercicio do cargo ao do districto mais visinho. Aviso acima
citado, de 1861.
Declara o Aviso do Imperio n. 485 de 25 de Outubro dé 1 69, que os actos regularmente
e em boa fé praticados por Vereadores e Juize de Paz, cuja eleição tiver sido annullada. depois de haverem legalmente entrado no e~ercicio das respectivas funcções, devem ser mantidos em todos o seus ell' itos.
Declara o Aviso n. 109 de li de Abril de 1870, que os Juizes de Paz se de,em substituir
mutuamente, sendo o substituto do mais votado, o seu immediato em ,otos.
Declara o Aviso n. 128 de 14 de Maio de 1870, que as Instituições de 13 de Dezembro de
1832 regulam o modo de preencher o lugares de Juiz de Paz, quando não houver quatro juramentados.
Declarando o Presidente de . Paulo que o 3.° Juiz de Paz devia continuar a exercer as
suas funcções no impedimento do 4.°, em razão de não ser admissivel que o 5.° votado a,ocasse a ,iurisdicção, por julaar mudado o 2,° Juiz de Paz, quando este e havia ausentado
temporariamente do respectivo districto, em que tal facto importasse a renuncia do lugar,
o Go,erno approvou esta decisãO, que é conforme a doutrina dos Avisos n. 331 de 7 de Outubro de 1871 e n. 432 de 19 de Novembro de 1872 e outras decisões. Aviso de 5 de Junho de
1876. Não vem este Aviso na collecção, mas no 10.° 1'01. do Di1'eito, pago 90~, e parece que nãO
foi incluido de proposito, desde que a sua doutrina, não e coaduna com outras decisõe
mais de conformidade com a Lei.
2.'" secção. - Ministerio dos nelTocio da ju Liça. - Rio de Janeiro, 5 de Janeiro de 1877.
Pelo minislerio do imperio me foi transmittido com aviso de 29 de DezemJ)ro ultimo o
ollicio de VII1. de 20 do mesmo mez, consultando, á vista do art. 141 das in trueções anne~a,
ao Decreto 11. 6097 de 12 de Janeiro de 1876, qual dos juizes de paz de um districto deyc servir, del10is de findo o quatriennio, quando não houverem novos eleitos.
Declaro a Vm. que, conforme o espirito da Lei, cabe em tal caso ao primeiro votado dos
antigo juize assumir o exercicio.
Deu guarde a Vm. - Diogo Velho Cavalcanti de Albuqtluque. - r, juiz de paz mais
votado do 1.0 districto da freguezia de Santa Rita.
(67) O Decreto de 14 de Junho de 1831, arts. 1.°,2.° e 3.°, determinou que os Juizes de
Paz em exerci cio tivessem. sobre a porta da casa de sua residencia, uma taboleta com a
armas imperiaes e com a legenda - Justiça de Paz,- e que nos actos do seu oillcio Irouxessem sobre o vestuario uma faxa listada de verde e amareUo a tiracollo da direita para a
esquerda.
(68) Pelo Decreto de 13 de Dezembro de 1832, que mandou cumprir o art. 6.° das Instrucções para a e~ecução d'este Codigo e Portaria do 1.0 de ábril de 1833, no Juizo de Paz
não ha ~'riado. O Decreto n. 12 5 de 30 de oveml)ro de 1853, ,eio alterar e ta disposição,
estabelecendo os unicos casos em que é dado ao Juiz funccionar durante as férias.
(69) É obrigatorio o cargo de Juiz de Paz, só sendo aceitas as escusas eguintes:
Doença grave e prolongada, emprego civil ou militar, que seja incompali,e1 e:l:ercer conjuntamente, e vide o artigo seguinte d'este Codigo.
Perante a Gamara Municipal deverá provar-se a legitimidade do impedimento para a escusa; e no caso contrario o Juiz de Paz eleito, que recusar prest.ar juramento e tomar posse,
4
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será punido como desobediente. Art. 4. 0 da Lei de 15 de Outubro de 182'1 e Aviso de 15 de Junho de 1834.
O Juiz de Paz que oJ)teve escu a por alguns motivo, declarados na lei, não póde ser
admiUido a exercer o cargo, embora se apresente posteriormente a exerceI-o; só devendo s r
reconhecido como tal, em caso de nova eleição. Aviso de 8 de Uarço de 184'1 § 2. 0
O Aviso de 2 de Uaio de 1864 declara que o Aviso expedido pelo Uinislerio do Imperio é
terminante, di pondo que a mudança de domicilio faz perder o cargo de Juiz de Paz e de tal
modo que, ainda mesmo que volte para a parochia, não O pode recuperar.
DLpõe o Aviso de 31 de Agosto de 18G5 que em vista dos actos de 11 de Outubro de 183!~
e 7 de Ao-oslo de 1863, havia o 3." Juiz de Paz perdido o seu lugar, em razãO de ter mudado
de domici1io, e enlão chamado o L" supplente e não o 2."; doutrina esla que é lamJ)em a do
Aviso de 3l de Agosto de 1065.
O Aviso de 19 de Novembro de 1868, de conformidade com O de n. 112 de 2 de Uaio de
1864, julgou que certo individuo perdera o lugar de Juiz de Paz, por e haver mudado, llavia
mais de um anno, para outro Districlo.
Declara o Aviso n. 553 de 18 de Dezembro de 186 que o cidadão que se escusa de servir
o cargo de Juiz de Paz, não póde mais exerceI-o..
.
Declara o Aviso de 5 de Abril de 1876, que niío tendo preslado juramento um .Juiz de Paz
por molestia, e não endo a falta motivada por escusa do cargo, nos termos dos Avi os n. 115,
de 25 de Outubro de 1846, e n. 3 de '1 de Iarço de 1 47, foi legalmente juramentado o dito
Juiz de Paz, que 101' este facto póde intervir nos tral)alhos eleitoraes, a que está procedendo
em execução da nova Lei de eleição. (Diario ,Dfficial de 12 de Abril, e na collecção é o de
n. 166.)
Que sem ceremonia! E qual o prazo para o juramento, como se estabelece a respeito de
todos os ou tros cargos 1
O Aviso do Iml)erio de '1 ue Outubro de 1871, já havia decidido, mais ou menos nas ideias
do anterior, declarando que não constituindo mudança de domicilio, o simples facto de achar-se
o cidadão 2." .Juiz de Paz, au ente da Provincia, havia mais de quatro anno não d veria ser
1)01' isto considerado como tendo renunciado o referido cargo. (Diario OmciaI de '12 de Outubro.)
~ão obslante a creação da nova parochia no dislricto, deve o Juiz de Paz continuar a ser"ir em todo elle até nova elei<;ão. Aliso de 31 de Janeiro de 1 35.
Declara o Aviso de 9 de Outubro de 1 '12 que se o Juiz de Paz mudou de residencia perde
o cargo nos termos do A,isos n. 161 de lil de Dezembro de 1848, n. 3iO de H de Agosto
de 1860.
O Aviso de 12 de ='Io,embro de I 13, declara quc, annullada uma eleiçãO de ,Tuiz de Paz,
devem entrar novamente em exercicio os do 5luatriennio findo, até á posse dos novos eleitos.
E os actos regularmente praticado em boa fe, pelos Juizes de Paz, cuja eleição foi anllullada, produzem todos os efreitos legaes.
Os Juizes de Paz do quatriennio anterior são obrigados a servir em quanto o novos eleitos
não forem empo sados. Art. 2.", § 3. 0 da Lei de 12 de Outllbro de 1875, c Decreto de 12 do Ja.neiro de 1876, art. 141.
('10) A Portaria de 10 de Outubro de 1833, Avisos de 4 de Setembro de 1834 e 15 de Dezembro de 1835, declaram que o individuo eleito Juiz de Paz e Vereador, poderia accumular os
dois cargos, se sujeitou-se a servil-os, só resultando a incompatibilidade do exercicio dos dois,
mas e renuncia a um d'este , não tem lugar segunda OpÇãO.
Porém, os Avisos de 22 de Junho a 30 de Julho de 1849, declaram que ao depois que a
Lei de 3 de Dezembro de 1841 restringio ajuI'i dicçãO dos Juizes de Paz, não ha repugnancia
entre a accumulações dos doi cargos, como nãO ha repugnancia cm erem ervidos ao mesmo
tempo.
Ces a a razão de ser d'esta ultima parte da nota, quando a Lei de 20 de Setembro de 1871
deu attribuições no,as ao Juizes de Paz, e tanto mais quando os Avisos de 6 e 2; de Março
de 1 29, bem como o de 26 de NOl"elnbro do mesmo anno, explicando os primeiros, declaram
incompativeis os cargos de Juiz de Paz e de Vereador, accrescendo que o Avi o de 18 de
Abril de 1872 só entende haver incompatibilidade no exercicio simultaneo d'elles.
(71) Ha incompatibilidade por parentesco com advogado que, eja pai, filho, irmão e cunhado. OI'denação, Livro L" Titulo 48, § 29, Decreto de 23 de Julho de 1698, Portaria de 29 de
Setembro de 1845 e Aviso de 20 de Dezelllbro de 1869'
Com empregado do r6ro em gl'áo prohibido. Ordenação, Livro L", Titulo 79, § 45, Avisos
de 3 de Dezembro de 1853 e 10 de Fevereiro de 1869;
Com contador, distribuidor e partidor. Aviso de 14 de Junho de 1872;
Com Delegado, irmão. Aviso de 30 de Ou tubro de 1861;
Com procurador de causas, pai, filho, irmão e cunhado. Ordenação, Livro [.0, Titulo 48, § 2~;
Com Procurador-Fiscal da Geral, pI'imo, co-irmão. Aviso de 26 de Julho de 1859;
Com Promotor Publico, cunhado e primo. Aviso de 3 de Abril de 1868'
Com supplente de Juiz Municipal, irmão. Avisos de 19 de Fevereiro de 1866 e 29 de Uarço
de 1873.
Não ha incompatibilidade com escrivão compadre. Aviso de 11 de Julho de 1865, e com
Promotor Publico, cacsado com sobrinha. Aviso de 29 de Ontubro de 1859.
(72) Os cidadãos eleitos Juizes de Paz nãO estão isentos de serem jurados. Avisos de 15
de Dezembro de 1835 e 7 de Janeiro de 18;0, § 3. 0
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o Aviso de 14 de Janeiro de 18õ8 opina n'este sentido, accrescentando que a doutrina dos
Avi os de 15 de Dezembro de 1 35 e 12 de Março de 1836, já não subsistia em vigor, porque a
leaislação novissima não considera os Juizes de Paz como magistrados e sim como empregados da justiça, sendo a sim decidido pelo Aviso de 14 de Novcmbro de 1855, a respeito dos
Juizes Municipaes.
O Aviso de 5 de Outubro de 1871 isenta-os, quando em exerci cio de Juiz de Paz.
(Vide art. 23 dest"e Codigo, 21 da Lei de 3 de Dezcmbro de 1841, 224 do Regulamento de
31 de Janeiro de 1842 e Aviso de 3 de Janeiro de 1873.)
(73) Deve-se proceder contra o Juiz de Paz que se ausentar sem licenc:a. Aviso de li de
Outubro de 1834.
ão é illegal e nulla a citac:ão reit.~ a um. Juiz de Paz, n? momento ~~ que se destinara
a um acto cio s u emprego, mas que alnda nao estava no eOectlvo exerCI CIO. AVISO de 19 de
Fevereiro de 1835.
Indeferiu-se a pretenção de um Juiz de Paz, para fazer audiencia na sachristia da matriz. Aviso de 16 de Fevereiro de 183'7.
Aos Parochos e não ao Juiz de Paz, compete abrir testamentos, no lugar em que não residirem os pro"edore , e remettel-os com toda a segurança ao Juiz Provedor, conslando no
termo a razão porque foram abertos por aql1eUe. Avi os n. 172 de 4 de Outubro de 1839, n. 47
de 28 de Julho de 1 43, 1 de i de Outubro de 1844. E' pratica antiquis ima e filha da necessidade, embora não auclorisada por lei, que deve ser mantida para o bem publico. E.lando,
porém. 8resente o Provedor, o Parocho não se pMe arrogar essa faculdade, meramenle judiiaria. rdenação, Livro 3. 0 , Titulo 18, § 9.", Ordenac:ão AO'onsina, Livro 3,", Titulo 36, 7." e
cap. 6. 0 de Gouvêa Pinto, Tratado dos Te tam,entos.
(74) As funcçõcs de Juizes de Paz são incompatil'eis om os empregos seguintes:
Com ajudante de correio, e ncceilando o cargo electivo perde o outro, ipso (acto. Avisos
n. 143 de 26 de Jovembro de 181:6 e n. 89 de 4 de Junho de 1847;
Com amanuense exlerno da policia, salvo o direito de opção. .\,·iso n, 43 de 24 de Janeiro de 1847;
Com collector das rendas gerars e provinciaes. ,,\.visos de 27 de Abril de [.,33, 15 de Abril
de 1 34, n. 9 de ~ de Juuho de 1847, 5 de Março de 1 47 11 de Janeiro de 1 49 n. lO') de 24
de Abril e 26 de Abril de 1l:l49, ~ 3. 0 , 1 de Mal'C:o de 1 5" n. 330 de 7 de .\.gosto de 1 60, 416
de 30 de etembro de 1868, 59 de 2" de .Janeiro de 1869, 156 de 10 de ~aio de 1 71, e IOde
14 de Julho de 181:2. Aceitamlo o cargo de eleitor, perde o ele Uvo;
Com o de 'curador geral de orphãos. Portaria de 13 de Oulubro tle 1831,7 de FevereirQ
de 1861, n. 330 de I. de Novembro de 1864, 47 de 20 de Dezcmbro de 1 12, sendo que, pelo
Aviso n. 330 de 1864, não perele O lugar tle juiz, lratando-se de curadoria interinn e ha incompatibilidade apenas pnra o exercicio si01ultaneo;
Com empregado da Fazenda, art. 19 da Lei ele 1 de Olltubro de 1 :2 , Portaria de 27 de Abril
de 1833, Circular de 2J de Outubro de 1 33, Portaria de 15 de Abril e Ordenação de 18 dc Junho de 18::14; modificando-se, porém, estas di posiç,)es pelos Avisos ele 5 de Março de 181.7,
26 de Abril de 1 49 .~ 2. 0 e 3." [ de Marc:o e 13 de laio de 1,,61, 21 ele ctembro e I'! de
Dezembro de 1 66,12 de Marc:o de I 67.; InstituiçãO d 31 d Dezembro de 1869, art. !?o §6.",
Avi os de 21 de Fevereiro e 1 ele Outubro de 1 69, e 17 de Novembro de 1 13, com o accrescimo de que quando não se eO' ctua a renuncia do cargo poslerior ao da Fazenela não se
devem justificar a falta que O, empreaados derem nas repartic:ões, com excepção do serviço gratuito e obrigalol'io por lei, como "\"otar nas assembléas I)aro 'hiae e collegios eleitoraes,
juntas de qualificac:ão e jury, conforme o Aviso de 21 de Junho de 18M, s odo conveniente
consultarem-se os Avi o de 20 de Março e '!5 de etembro de 1 48.
Com Escrivão em geral, A"i o de 14 de Marc:o de 1831, n. 1413:
Com E crivão de civel, Avi os de 14 de Marc:o de 1 37, n. 68 de ~ de Oulubro de 1843, n.
64 de 7 de Fevereiro de 1 61, e n. 401 de 25 de Setembro de lu6S:
Com escrivão da Collectoria, Avisos de 26 de AbI'il de 1 49, § 2. 0 , ,[ de lIIarc:o de 1851"
7 de Agosto tle 1 60, 30 de outubro de 186 ,28 de Janeiro de 1 69, 10 de Maio e'l4 de Junho
de 1812. Com a aceitaçãO do cargo da collectoria, se renuncia. o electLvo;
Com e cri vão do Feitos da Fazenda, Avisos de 23 de Maio de 1855, e 31 de Janeiro
de 1 67;
Com escrivão de Orphãos, Avisos de 14 de i\farc:o de 183 • 7 de Fevereiro de 1861, e 11 de
Setembro de 1868, não senelo nullos os aeto praticados por um Juiz, que serve o carao de
escrivão ad hoc, e tando fóra do exercicio .
<:>
Com escrivão de paz e ubdeJegacia, Avi os de 28 de ~Iaio de 1 60, e 5 de Janeiro de
1865;
Com Juiz Municipal, "\.visos de 16 de Janeiro de 1841 § 1.0, 29 de Maio de 1 44, 29 de .laneiro de 1 42 § 1.0, 9 de Novembro de I 46 § 1.", 8 de Mart;o e 6 de Outubro de 1 47 ~ 1.0,
Decreto de 26 de Julho de 1850, A"i"isos de 2i de ete!DJ)ro de 1 13 e 8 de Outubro de 1 14,
quanto ao
l1pplentes, e 10 de Fevereiro de 1815, sómente para o cargo de Juiz de Paz, que
se suppõe renunciado, acceitando o outro. Era o contrario Telos Aviso de 6 de Julho de
1859, 2 de Junho e 9 de JUlllO de 1860, e 11 de etembro de 1865;
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Art. 11. O Juiz de Paz reeleito não será obrigado a servir, verificando-se a sua reeleição dentro dos tres annos, que immediatamente se seguirem áquelle, em que tiver servido efIectivamente. (76)
Com ParochOS,-A".i os de i5 de Fevereiro de i837 § 3.°, e 6 de ~ovembro de J8H, tendo
antes o Decreto de 18 de etembro de 1829;
Com Procurador Fiscal da 'l'hesouraria,-art. 77 do Deereto n, 736, de Novembro tle
1830. O Aíi o de 20 de Junho de lRS'i" entendia de modo diver o;
Com Professor Publico,-Aviso de 7 de Outubro de HH3, com o direito da opçãO, 19 de
Novembro de 1861, '18 de Novembro de '1862, 13 de etembro de i86:5, 3 de Junho de 1867,
31 de M::tr<;o de 1868, e 3 de Janeiro de i873;
Com Promotor Publico,-Avi os de 1 de Fevereiro de 18'~7 § 8.°, 10 de Agosto e 9 de
Outubro de 1847, e i3 de Junho de 1861. O Aviso de 19 de Outubro de 1857, diz que o Juiz
de Paz, que interinamente exerce os lugares de Promotor Publico e de Procurador Fiscal, não
renuncia o cargo popular, que anteriormente occupava, para o qnal deve voltar, logo que
cesse o impedimento;
Com subdelegado de policia, Arl. 1.0 § 4.° da Lei de 20 de Setembro de 1871 e art. 7.°
do Regulamento n. ~S24 de 22 de Noveml)ro de 1811, e \.viso de i7 de Abril de 1 7'lo. Estes
cargos accumulaíam-se outr'ora pelos arts. 17 e 26 do Regulamento n. 120 de 31 de Janeiro
de Hl42. Ião lia incom~ atil)ilidade, pelo Aviso de 28 de Agosto de 1812, qu não julga revogado o art. 26 do Regulamento n. 120 pela Rel'. Jud.
Com TlIesoureiro da Fazenda Geral e Provincial, Avisos de 28 de Nm'embru de 1837 e
23 de DezernJn'o de 1869.
.
(7-) Os Juizes de Paz não podem accumular o exercício das funcções de juiz ordinario,
de fóra, de orphãos e provedores, Lei de 20 de etembro de 1829, art, 'I, o
O Secretario da Guarda Nacional deixa va"'o e. te cal'go, quando fór elei lo Juiz de Paz
por não ser compativel o servil;o da mesma Guarda com as suas J'uncçijes, observando-se
o que se determina nos § 10 e 11 do Aviso de 9 de SeternJn'o de 1833. e ê do Aviso n. 529 de
12 de etembro de 1833.
'
O omcial da guarda nacional que fór eleito Juiz de Paz, deixa vago o posto pela incompatibilidade reconhecida pelo art. 11 da Lei de 18 de Agosto de '1831 e art. 8." do Decreto de
2õ de Outubro de 1832,
A vaga do po to tem lugar quando entrar aquelle Juiz cm e/l'eclivo exercicio no seu respc livo anno, porque servindo no impedimento temporario de outros, somente se deve considerar impedido, para o serviço do posto. Aviso de 9 de Setembro de 1833, 12 de elembro
do mesmo aono e 4 de Agosto de 1834-.
Declara o Aviso de 9 de Maio de 1856, n. 186, que sendo o Juiz de Paz do 2.° anno, 00111mandante do corpo da guarda nacional destacada em um municipio, pelo que devia ser considerado, como omcial do exercito, em serviço aclivo, nào podia exercer o cargo de Juiz de
Paz a vista do Decreto de 2õ de Junho de lRSl e Aviso de 26 de Janeiro de 1861, n. ',l.
Declara o Aviso de 27 de Agosto de Ul68, que o Juiz de Paz que aceita e exer c o posto
de tenente-coronel da guarda nacional, não renuncia o cargo.
(Vide o Aviso de 13 de Janeiro de i869, como nota ao art. i3 e seguinle da Lei de 3 de
Dezembro de 184-1.)
O Aviso de I. de Setembro de 1871 declara que o Juiz de Paz, que aceita posto na guarda
nacional, não renuncia o seu cargo, se por ventura nàO se achava no exercicio d'e1le, quando
tomara posse do posto; por quanto só se verifica essa renuncia, quando o Juiz estando Ul
exerci cio, 1'ór nomeado ou promovido para algum posto na guarda nacional. e isto é, conforme o Adso n. 27 de 13 de Janeiro de 1869.
'
Com a Lei n. 2395 de 10 de Setembro de '1873 c Decreto n. 5373 de 21 de Março de 1 71.,
rJue alLeram a Lei n. 602 de 19 de Setembro de üÍ5o, não vejo qual o inconveniente da aecumulação, quando a incompatibilidade só resulta da declaraç30 da Lei, quando as funcl;ões
dos empregos repugnam enlre si por sua natureza, ou quando da accumulação resulta a impossibilidade de ser cada um d'elles servido e desempenhado satisfactoriamente, como do
Aviso de 4 de Junho de 1817.
(Yide o Aviso de 26 de Fevereiro de 18r...o, art, '16 do Decret.o de 19 de Setembro de 1830
e Decreto de 2õ de Outubro de 1!l50, que só vedam a accllmulação.)

(76) Art. 4.° da Lei de '15 de Outubro de 1827.
Consullai muitas das notas de ns. 60 a 75.
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CAl'lTULO Ir
DAS PESSOAS ENCARREGADAS DA ADMINISTRAÇÃO DA JUSTiÇA
CRIMINAL EM CADA 1J18TRICTO

•

8ECÇ.lo PIU1IlElRA
DOS JUIZES DE PA Z

(77

A

79)

Art. 12. Aos Juizes de Paz compete: (80 a 85)
§ 1.0 Tomar conhecimento das pessoas, que de novo vierem habitar no seu Districto, sendo desconhecidas, ou suspeitas; e conceder
passaporte às pessoas que lh'o requererem. (86)
(77) Foi Eduardo I quem na era de 1215 creou na Inglaterra as ju tiças de paz.
Em Portugal vem de muito tempo os Juizes de Paz, não se sabendo se por lei on por uso.
uppõe-se que precederam o meiado do seculo xv, em 1446, quando consta da Ordenação
An. Liv. 3." TiL. 20 § 2." e tit. 10 § 6.°, endo que o po,os requereram, como-<lo cap. 4.6 das
Cortes de Evora de 1ft 1, a D. João II o eslabelecimento dos avymaleiros nas cidades e vi II as,
eleitos d'entre os seus habitantes para metLerem a paz nos desavindos, e não deferindo o rei
fêl-o D. Manoel, seu successor, creando os concerladores das demandas, chamados lambem
avindôres, a que deu regimento em 19 d' Janeiro de 1519.
Enlre nós foram Cl'eadas pela carla de Lei de 15 de Outubro de 1 27, sendo inquiridores e
contadores no juizo, pelos arts. 3.° e 6.° do Decreto de 20 de . elem])ro de 1 29 e art. 5 1'1:
do Decrelo n. 21L3 de 26 de Dezembro de L860 não havia pagamenlo de sello no seu juizo, estando alterados pelo Decreto n. 4.505 de 9 de Abril de 1 70, art. 13 § 1.0, que diz: que os autos e papeis que correrem ante os Juizes de Paz eslilO sujeitos ao sello fixo de 2001's" SeguIldo o numero de folhas.
(7) A idea da Justiças de Paz, é feliz e educlora, assim, a escolha do homens não a
viciasse, LU ando, ante de tudo, convém para tal cargo um cirladãO de juizo seguro, o conhecimento do homeus e da localidade, a noção dos habitos da população e um bom senso com
calma admirave!.
Entre nós, a escolha quasi sempre . pouco feliz, quando eria tãO faci! acceilar o con elho de Dupin, não se elel?endo enão os homens que tenham meio de vida independente, com
mais consistencia pessoal e mais ascendente, sobI'e a populaçãO.
Bourguignon, com Henriou de Pansey, recommendam que se excluam o. simples prolelarios que ambicionam o lugar por ganan ia, e o ol)tém por meio de intrigas.
rnstruc~:lo, independencia, consideração pes oal, diz Bordeaux, são t1'es qualidades iudispensaveis a esses magistrados populares, convindo que as justiças de paz ejam constituídas de modo a poder bem julgaI'.
Dupin ainda diz, é da e colha dos Juizes que tudo depende.
Me mo com as má lei., o bon Juízes encontram sempre o meio de fazer o bem; sendo
que as melhores leis não impedem o abuso das maus Juizes, no sentido do mal.
Platão já o dissera: que com bon. magistrados, as peiore leis podem ser supportaveis
quando o bons julgamentos dependem maio ainda dos Juizes esclarecidos do que das boas
leis, e Porlalis accr scenta: e tem Yi to E tados bem governado com más leis, por bons
magistrados; mas se nãO viu nunca um Paiz, por mais excelientes que fossem as suas leí ,
bem governado por homens sem luzes e emju tiça.
A primeira e mais nobre altl'ibuição do Juiz de Paz, li a concilja~ão, que se conseaue por
conselhos imparciae e represenla~ões d intere adas, transilPndo entre si por meio de concessões reciprocas e fazendo desapparecer os proces os e os oaios.
O Direito Romano continha em germen o principio do preliminar da conciliação. Pelas
leis das doze taboa • os magistrados consagravam, por um julgamento, o accordo das parles:
eundo via rem tlti patcunt, orato. Em outros termos-si dttnt injus 1:enitmt, de re tl'ansactum

fuerit inter vocantem et vocatu1n, ita jus esta.

Por outro lado e aule de se apresenlar diante do pretor, as partes se esforça,am no sentido de uma tran acção amigave!.
Dure erope;oittndre vile: tina sll?n?lti jUl'is, aUem inter' pa)'ietes. Et ita potuit actol' da"e
hU?ltrnanitati nec minus licuit ei alite)' agel'6 U1n?ltO jttl·e.
A concordia tinha o eu templo não longe do lt'Ol'U1n, e o mai belio monumento elevado
li memoria de Cezar Joi a columna ao pé da qual o povo ia ofl'erecer sae1'iflcios e terminar os
processos, e jurando em nome do pai da palria. (I uet. In Jltl. Cos, 5.)

Parece que a Igreja usava do preliminar da conciliação, conilado aos Bispos, e é o que
resulta da historia ecclesiasl;jca de Fleury ('1.'om. 2.°, pago 52): o que deve consolar os Bispos,
vendo a sua jurisdic.Ção reduzida a estreilos limite, li que na sua origem e segundo o espi-
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rito da Igreja, ella não consistia senão no facto de evitar as contendas. El'a a applícação da
palavra do Divino Mestre: E ·to consentiens adversario tuo cito, dU'1n es invid cumeo, ne fOl"te
tmdat tejudice. (ll.[nth., cap. 5. v. 55)
A Hollanda, nos tempos moderno, foi quem instituiu a conciliação, como se vê de uma
cal'ta escripta por Voltaire em 1745, sol) uma fórma ligeira e caustica: a melhor lei, a mais
excellente, a mais util que eu já vi, existe na Hollanda. Quando dois homens querem demandar,
são obrigados a ir perante os Juizes conciliadOI'es, chamados os faz dores de paz. Se as partes
chegam com um advogado ou um procurador, faz-se reUrar os ultimos, como se tira a lenha do
fogo que se quer extinguir. Os fazedoreR de paz dizem ás partes: vós sai loucos, queren lo
comer o vosso dinheiro, tornando-vos mutuamente infelizes, e nó vamos accommodar-vos,
sem que nada vos custe. e a raiva da chicana ê forte entre os contendor s, se adia para outro dia, no intuito de que o tempo adoce os s~'mptomas da sua molestia' e ao dOI ais adia
para uma segunda e uma terceira vez. e a loucura ê incuravel, se permitte a demanda, como
se abandona á amputação membro grangrenados.
Como não ê doce, diz Loiseau, ver e.sa jurisdicçãO paterna, exercendo-se no meio dos
campos, sem formaJidades e sem delongas, paris prceses, anúcitice custo, tratando-se de juizes encarregados da doce miRsãO de entreter a paz e a concordia, evitando os processos:
E como não ê tocante a pintura que Fléchier faz de Lamoignon, no m io dos habitantes
da sua terra, a commodando os negocios e dilando as tran acções! mai contente de si, e talvez maior aos olhos de Deus, quando no fundo ele um pa~eio som))l'io e sobre um tribunal
de relva, segurava o repouso de uma pobre familia, do que quando decidia das forluna as
mais ]n'ilhantes, sobre o primeiro throno da jURtiça.
(Boncenne, introd. pago 266.) Instituam-se entre nós as jURtiças de I aZ no pê Pffi que ellas
devem permanecer, e a paz com a 113rmonia Rerão permanente na fami i ia, e d'ahi á sociedade, sendo certo que a grandeza da insliluiçãO, na phras de Benonard, em essão das camaras francezas em 1 31, consiste no julgamento dos pequenos proce/';. o e II conciliação dos
maiores, em ter collocado sob a mão a tutella do, interesses de familia e concenlrar sobre
um magistratlo, ao alcance de todos, em cada um dos ponlaR do lerrilorio, a universalidade das
altribuições, que constituem o que se póde chamar :1 justiça elementar, lornada insepnravel
da manutenç.í).O do espirilo de família (J da pacificação de todos os inleress s ..., porque se a
justiça fosse impossivel e illusoria, para os liUgios de modico valor, as I artes seriam expostas á tenlação de fazer-se jURtiça por si e a paz seria perturbada, porque a instillliçõe sriam impotentes para dizer o direito aos conlendores.
(79) Em casos de conilicto de jurisdicçãO entre os juizes de Paz e as camara municipaes
dev -se recorrer ao governo. Portaria de 5 de Março de 1 33.
Declara o \ viso de 29 de Agosto de I 33, que se devem preslar as requisições dos in5petores das barreiras, e dar todas as providen 'ias e auxilias, que p -los mesmos inspeclores
forem requeridos, na intelligencia de que, os guardas que se pre larem na conformidade do
Decreto de 3 de ovembl'o de 1.32, Rerão pagos pelos rendimenlos da, ditas barreiras.
Declara o Aviso de 2 de Abril de 1834 que os Juizes de Paz, quando tiverem duvida no
cumprimenlo das s.uas obrigaçi'ies devem recorrer ao Juiz de Direito; menos em materia
eleitoral, . egundo o Aviso n. 643 de 31 de DezemJlro de 1869, devendo as in trucç5es serem
lladas em gel'al, e não sobre os casos pendentes em juizo, como é declarado no Aviso de 26 de
Novembro de I 68. (Vide art.. 46 § n.O)
Pelo Aviso de 23 de Abril de 1834, de,em participar à repartição da guerra, a pronuncia
de quaesquer mililares, por crimes em que lhe/'; comp te pronunciar, e pelo Aviso de 15 de
l\Iaio de 1834, deve fllzer o mesmo a T'espeito do individuos pertencentes á armada nacional.
Pelo Aviso de 23 de Junho de 1 34, quc não encontro na collecção, na falta do Juiz de
Direito, devem recorrer ao Presidenle da Provincia, ; este não sabendo decidir, ao Governo.
Declara o tliso de 20 de Maio de 1868 que as pequenas demandas no Juizo de Paz, ou
processos verbaes, e os de concilia ão e alçada, se forem por um termo, lançado no prolocollo, em (rue assignam o Juiz, escri"ão, partes e lestemunhas.
O juramenlo de u.peição Ilclo Jlliz de Paz impedido, ê condição para firmar a competencia do immediato. DecisãO no 4.° volume do Direito, pago 376.
Declara o Aviso de 18 de Março de 1873, que os Juizes de Paz não podem suspender do
exer -icio por tempo indeterminado aos seus escrivães.
Declara o AvLo de 8 de Janeiro de 1874, CIue ê irr guIar o acto, pelo CIual um Juiz de Paz
clesigna dia diverso do que fóra marcado para a sessão preparatoria do collegio leitora I.
O Aviso de 18 de Agosto de 1874 declara que emquanlo não pa_sa em julgado, nem é intimada a sentença, que em ~ráo de recurso, confirma a pronuncia do Juiz de Paz, em proce"o
de responsabilidade, pó le etlll presidir os processos eleitoraes.
(70 a) O Aviso do Ministerio do lmpcrio de 1 de Agosto de 1879, resolve duvidas. obre as
eleições para Juizes de Paz, de uma freguezia extincla por lei provincial, ainda não conflrmatia na parte espiritual, pela al1ctoriclade ecclesia.stica.
O do mesmo iI1inisterio de'4 de Agosto de 1879, declara que a nullidade das eleições provisorias decretadas pela Gamara dos Deputados não acarrela a das eleições de Juizes de Paz
e Vereadores; pois que, para conI1ecer destas eleições tem o poder judiciario competencia exlusiva.

(10) Sobre a estalistica polícial e judiciaria, temos o Decreto n. 3-72 de 30 de Dezembro
de 1865, e diz a respeito dos Juizes de Paz, o seguinte:
Art. 5.", § 3.°, pelos Juizes de Paz, remettidos aos chefes de palieia os mappas parciaes

relativos aos corpos de delicto e termos de bem viver (§§3.0, 4.° e 6.° do art. 65 do Regulameuto n, 120 de 111 de Janeiro de 1842).
Art. 14. Pelos Juizes de Paz, o mappas parcilles de que trata o artigo antecedente, §§
1.0 e 2.°, que dizem: as conciliações (mo~elo n. 17) e as causas civeis, julgadas pelos JuizesMunicipaes e de orphãos (modelo n. 18). Vigora hOJe o Decreto n. 7001 de 11 de Agosto de 1 78,
que será examinado maxime o art. 4.°, g§ l.0, 2.° e /bO-art. 10, [.0, ad. 1 § 1.0, etc.
(81) Compete aos Juizes de Paz:
Impôr penas disciplinares aos seu, ubalternos, arts. 212 e 33!J tl'este Codigo' ,tde-os
com as notas.
uas allribuiçôes policiaes e criminaes foram liruitad~s pelo art. 91 da Lei d.e 3 de Dezembro de 1 4l e 65 do Reaulamento n. 120 de 31 de JaneIro de 1842; ma a no,lcsuna Reforma de 20 de etembro de"'I 71 e respectivo Regulamento ampliou-as, como se verá no correr d'estas notas e algumas anteriores.
obre a , ua juri dicçãO civil, -ride o art. l.0 do Regulamento de 15 de Março de 1812 e a
Lei de 1 71, com o competente Regulamento em notas, que igualmente se egu m.
.
A Lei n. 3 i7 de 19 de Agosto de 1846, nos arls. 2.", 3.°, :W, 66 e 93, c.oncede ao mms votado do districto da matriz, attribui<;õe importante sobre o processo elO1toral.
O Decreto n. 2ôT de 20 de OutuJ)ro de I 75, art. 1." e §l!, bem como o Decreto n. 6097 de
12 de Janeiro de 1876, arts. 4." a 12, Inslituiçõe n. 168 de 1849, Decreto n. 2621 de 1860, ainda
cone dem attribuições importantes ao mesmo Juiz de Paz, primeiro valado.
A jurisdic<;ãO do Juiz de Paz é excepcional ou ordinaria. A primeira é o caso d'este artigo.
Lci de 2 de Julho de 1850, Lei de -I de Setembro de 1 60, art. 241 do RegulamenLo n. 120 de
31 de Janeiro rle 18'02, Lei de 20 de 'etembro de 1 71, arts. 2.", § 1.0, 5.", § l.", 7.°, § 1.0 Regulamento n. 4824 de 22 de Novembro de 1871, art . 13, !\§ 2." e 6.", a" § L", 16, § 2.°. A segunda
é o caso do arts. 151 e 152 da ConsLiLuição do Imperio.
(82) O Decreto n. 5604 de 25 de Alll'il ti 1 7,\, que manda observar o art. 2.° da Lei n. 1 29
de 9 de SclemJ)ro de I 10, diz ao art. 2.": ê encarregado dos assentos, notas e averba<;ôes do
regisLl'o civil em cada Juizado de I az, o ei<crivuo rcspectivo sob a immediata dil' c<;ão do Juiz
de Paz, a quem cabe decidir administraLivamente quaesquer duvida que occorr'erem, em
quanto os livros do registro e conservarem no seu Juizo.
Art. 41. ,'e os empregados do Registro Civil re usarem fazer ou demorarem qualquer regi tro, averbamento, annota<;ão ou certidão, as partes pr .iudicada poderão queixar·se ao Juiz
de Paz ou ao i\Iunicipal, ou nas comarca especiae, ao Juiz de Direito, conrol'me a demora
ou recusa fôr do e crivão de paz ...
Art. 42.. Sendo injusta a recu a ou in.iu::;liflca,el a demora, o Juiz que tomar conhecimento
do fa to, poderá impôr ao empregado do regi tro a multa de 20" a 5U 000, e ordenará. que lia
praso improrogavel de 24 horas, s ja feito o regisl.ro, annotação, a,erl)ameIlto ou certidão.
Art. 45. Da decisõe dos Juizes de Paz e dos Municipaes ou de Direito em materia de
registro civil, cal)era as partes interessadas o recurso de appella<;~'io, nos termos dos arts.
22 e 23.
(83) A Lei n. 2556 de 26 de Fevereiro de I 14, sobre o modo c condições do recru lamento
para o exercito e armada, estabelece, como attribuição do Juiz de Paz, art. 2." g _1.0: o ali tamento será feito em ada parochia por uma junta composta do Juiz de Paz do 1.0 anno,
como Presid nte, da auctoridade policial mais graduada e do Parocho. O escrivãO de paz servira de i<ecretario.
.
e a parochia ti,er mais de um districto, o Juiz de Paz e a auctoridade policial serão os
do districto em que a matriz fór situada ...
§ 5.": os ali tamentos feitos pelas juntas parochiaes, serão apurados nas cabeças de comarca, por uma .iunta de revisão, que tambem decidirá as re. pectiva~ reclal11a<;ões.
Art. 6." , 1." Ficam estabele 'idas as multas de 50$ a 100~00U a qualql1 r pes 'oa que se
negar a dar ao Juiz de Paz e as auctoridades poli 'iaes do districto a lista dos individuas sujeitos ao alistamento e que habitarem com a mesma pe soa.
A qualquer membro da junta de paro hia ou revi ora que faUar as se sões sem moti,o
justificado.
§ 2." De 300$ a 600,000, reparlidamenLe aos membros da Junta que no alistamento inscrever qualquer individuo, recusando re 'euer prova legal de isen<;ào, subtrahindo documentos ou denegando os recursos legaes, além de fi ar cada um do dito, membros solidariamente obrigados a iudemnisar os cofres publicas das despezas que por tal moti,'o se houver
feito: ou que scientemente deixar de alislar qualquer indi,'iduo, que o deva ser.
Estas multas nãO prejudicam o procedimento criminal que no caso couber, e serão impostas administrativamente pelo Minislro da Guerra na Côrte, e pelos presidentes nas provincias, com recurso suspen jyO para o me mo Ministro, ouvidos pr ·víamente o interessados.
As multas serão eonvertidas em pri ::io, que não exceda 3 60 dias, p lo Juiz da execução.
quando os condemnados não tiverem meios de pagai-os, segundo o disposto no art. 32 do
Oodiao Criminal.
Eonsultae esta lei em suas diyersas partes, e o Decreto n. 5 81 de 27 de Fevereiro de
1815, arls. 10 a 25, 5.'3, 61, (j2, 63,73 a 90, 3rt. 122. 1.0 c 3.° 122, § 2.", 124, 12!l e outros.
O Decreto n. 5914, do 1.0 de ]\Ialo de 1875, da os formularia organisado para o er-ri<;o
da Junta parochial.
(81) Não podem os Juizes de Paz dar licença aos 1'1308, para sahirem das pri ões em que
se acharem. Aviso de 13 de Junho de 1833.
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§ 2.° Obrigar a assignar termo de bem viver aos vadios, mendigos, bebados por habito, prostitutas que perturbam o socego publico,
aos turbulentos, que por p'llavras, ou acções offendem os bons costumes, a tranquilidade publica, e a paz das familias. (87)
Pelo Aviso de 11 de Junho de 183~, devem remettel' de tres em tres mezes, aos Pre identcs
das Provincias, uma relação circumstanciada de todos os pro essos que tiverem sido julgados
om seu respectivos districtos, com a declaração da natureza do cri me, natlJ1'alidade, idade,
sexo e qualidade dos delinquentes, e qLHlescluer occol'l'encias notaveis, que hajam sobrevinlo.
Pelo Aviso cle 28 cle Fevereiro de '1835, aos Juizes de Paz não é licito exercitar jurisdicção
voluntaria ou contenciosa fóra cios casos especificados na lei, quo marcam as suas aLLribuições.
Os Avisos (circular) de 4 d Novombro de 1835, 23 e 2'~ de Dezembro do 18::15, e a circular
cle 30 de Março de 1836, não têm como muitos oulros, mesmo alguns anteriores a esta nota,
1'a ão alguma de ser actualmente.
A Revisão n. 818ft de 6 de Abril do 1872, decide: que o Juiz de Paz tem compet ncia para
reconciliar os conjuges desavindo, mas nenhuma para auctorisar o accordo que e110s fizerem
sobre divorcio.
(85) A lei de 20 de Set mbro de 1871 diz no art. 2.° §§ 1.0 e 2.°: dos Juizes de Paz: alc'm
elas suas actuaes attribuições, comllete: o julgamento das infracçõe:-; de postlll'as municipaes
com a appe11ação para os Juizes de Direito, ficando, porém, supprimicla a competencia para
juLgar as infracções dos termos de segurança e bem viver (§ 1.0), Art. 206 d'este Codlgo, qual
a fórma do processo, art. 128 do Regulamellto n. 120 de 31 de Janeiro de 1842, art. 37 da Lei
de 3 de Dezembro de L 41, 299, 300 do Regulamento citado, n. 120, Avisos de 14 de Nov mbro
de 1865 e 8 de Janeiro de 'J866.
§ 2.° A concessão cIa fiança provisol'ia. Art . 14 §§ 1.0 e 2.° da Lei de 1871.
O art. 19 do Regulamento n. 4824 cle 22 de I\ovembro de 1871, diz: Além das aLLribuiçõos
sU)lsistentes, compete aos Juizes de Paz:
1.0 Processar e julgar as infracções do posturas municipaes. E' bem cabida esta attribuição, e assim entenderam os auctores dos projectos da Reforma cIe 1845, n. 117, de 1864,
art. 6.° § 7.° e proposta de 1866, art. 5.°
DecLara o Aviso de 26 de Novembro de 1877, que foi manifestamente irregular o procedimento do certo Juiz de Paz, na concessão de mandado de soltura, durante os etreitos da
sentença, que eUe proferira e passára em julgado, por infracção de um artigo de postura em
vigor.
§ 2.° Obrigar a assignar termo de segurança e bem viver: não podendo, porém, julgar
as infracções de taes termos. (Vide arts. 12L a 130 d'este Codigo com as notas, e 293 o arts.
111 a 113 do Regulamento n. 120 de 1842. Os arts. 47 e 4.8 d'este Regulamonto de 1871 dão
instrucç.ões a respeito d'esto processo.)
Contra a decisão que obriga a assignar tormo de bem vivor ou de segurança, ha recurso
concedido pelo art. 69 § 1.0 da lei de 3 de Dezembro. (Arts. 438 § 1.0 44.0 a 445 do Regulamento
n. 120.)
Dec.lara o Aviso de 3 de Outubro de 1867 que a municipalidade é obrigada ao pagamento
das custas dos processos dos termos cIe bem viver, porquo taos proce:-;sos não são as aIeriguaçães de que tratam os Avisos n. 97, cle 5 de Abril de 1852, e n. 2lt d.e 19 de Maio de'l:865.
O Aceordão cIa Relação da Côrte n. 7739 cle 5 de 3 tembro de 1873 diz: sobro a questão ue
prescripção de termo de bem viver ou de segurança, e accrescenla que nãO é nu110 o processo
em que irregularmonte se foz accumuLação cIe factos e do possoas.
§ 3.° Conce ler a fiança provisoria. (Vide arts. 30 e 31 d'este Rogulamento de 18(1).
(86) Vide arts. 114 e seg{lintes d'este Cocügo, 12 da Lei ele 3 de Dezembro de 1841, o art.
65 do Regulamento n. 120 de 1842 com os §§.
(87) Nota 85, partes 7 alO.
A vigilancia que previne o mal, a firmeza, que detem e reprime o crime, desde que oUe
começa a manifestar-se, são beneficios que se devem esperar das aucLoridades, que antes de
tudo procuram prevenir o crime, para não ter de punil-o.
E' o caso do termo de ))em viver, ao depois do esgotadas as admoestaçãe ; porquo, como
cliz Brissot e tantos outros-ajustiça que previne o crime, é preferivel ájustiça punitiva.
O caso já era prevenido na antiga legisLação portugueza. OrdenaçãO, Livro L", tit. 65, §
26, tit. 78, § 5.°, Livro 5.°, tit. 128 princ.
Se o réo quebrava o termo. podiam-:-;e-Ihe as penas do termo quobrado, para o que devia
ser eUe citado e ouvido ordinariamente, Silvo a,Ordenação, Livro 3.", tit. 78, § 5.°, n. 27.
As meretrizes, que com o seu mau exemplo escancIalisavam a visinhança, peLo Direito
Romano podiam ser expulsas da mesma visinhanç.a.
Entre nós vigoram os arts. 111 a '113 do Regulamento n. 120 de 1842, que devem ser consultados, e arts. 12l e seguintes d'este Codigo.
Ao juiz :Municipal fica competindo o julgamento da infracção dos termos de segurança e
bem viver, que as auctoridades policiaes e os Juizes de Paz tiverem' fei to assignar, art. 3.°,
§ 2." da Lei de 20 de Setembro de 1871, e 16, § 2.° do Regulamento n. 4824.
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§ 3.0 Obrigar assignar termo de segurança aos legalmente suspeitos da pretenção de commetter algum crime, podendo cominar'
neste caso, assim como aos comprehendidos no paragrapho antecedente, multa até trinta mil réis, prisão até trinta dias, e tres mezes
de Casa de Correcção, ou Officinas publicas. (88)
§ 4.° Proceder a Auto de Corpo de delicto, e formar a culpa aos
delinquentes. (89)
§ 5,° Prender os culpados, ou o sejam no seu, ou em qualquer
outro Juizo. (90)
Nas comaroas e :peciae , compele aos Juizes de Direilo o julgamenlo de tal infracção, art.
4.° da Lei citada, e 13, § !•. o do Regulamento,
A Revi ão do Supremo TrilJunal 11. 2194 de 29 de Novembro de 1873, diz: que termo de
]1em viver não se interrompe por prescripção, vi to como a pena se repete tantas vezes, quanta
forem as reincidencias, e que, processo de bem viver não ê nuno por ter ido inst..'\urado contra dous réos, emhora accusado per moti,o identico.
A vadiação é crime pelo art. 295 do Codigo Criminal, porque, como diz Turgot, Deus
dando ao homem necessidades, tornando-lhe uecessario o recurso do traJ alho, fez do direito
de trabalhar propriedade de todos, propriedade a mais sagrada e a mais imprescripti,el dos
demais direitos.
A mendigaria ê crime tambem pelo arl. '296 do Codigo Criminal.
A mendigaria, diz Barretle, ê a vagueação do adulto; ê um regresso, muitas vezes volunlario e premeditado para a ]Jarharia. O facto deve-se provar com lestemunhas oculares, em
tempo proximo do delicto.
Vide esses al'tigo no meu Codigo Criminal, com as competentes notas (2.95 e 296).
Mandou-se que os mendigos fo sem applicados a trabalhos uteis. Avi o de 10 de Março
de 1837.
O Aviso de 14 de Junho de 184-2, declara: que nãO pódem o' Juizes de Paz formar o processo e impor as penas aos bebados, turbulentos e meretrizes, por is o que, ó pódem exercer
as suas allribuições por meios persuasivos, ou se eHes não observarem o termo, remettel-os
a 11blicia, para impôr as penas.
Vide a nota seguinle.
(~)

Vide a nota anlerior.
ohrigados a participar ao respectivos agenles estrangeiros a prisão correccional dos
suhdilos das uas naçõe . Anso de 14 de etembro de 1833.
Quando perseguir desordeiro e prendcl-os, lhes é perrnitLido entrar em dish'icto allleio,
IJartici Dando ao Juiz de Paz respecti,o, se a diligencia der lugar. Aviso de 17 de Feverei 1'0
de 183{.
'os casos de haver crime, não se faz nenhuma communicação, como se recommenda no
Aviso acima de 1833j e todo os e trangeiros preso, correccionalmente, deverão ser logo poslos disposição dos C011 ules de sua nação, para lhes darem o competente destino. Anso de
3 de Agosto de L864..
Os termos de segllrança ])elU Yiyer serão e, cri ptos pelo escrivão, em livro para esse fim
de tinado, assignado pelo Juiz, lestemunlias e partes j e quando e, las não queiram assignal',
ou não souberem escrever, as ignarâ por ellas uma testemunha. Codigo do Proce o, art. 130
e 112 do Regulamento n. 120 de 1 4.2.
ãO

(89) Consullae, com as notas, o arts. 134 a LH d'este Codicro, 47 a 53 da Lei de 3 de Dezembro de 18'.L, 2~6 a 270 do Regulamento n. 120 de 1 ~, 42 §§ 1.°,2.°, 4.",39 § L", do Regulamenlo n. ~24 de 22 de "etembro de 1 11.
Corpo de delicto e a investigação da exi. teneia de um crime e de toda as suas oircumslancias, s ndo a base essencial de todo o procedimento criminal. O processo sem eHe ê nullo,
e não póde supprir-se pela eonfissão da parte, assim ,'C exprimia a lei antiga de 6 de Dezembro de 1612 § 4.°, AlI'. de 4 de Setembro de 1755 R§ 2.° e 3,". nfello Freire, ln t. Criminal,
Tit. lil § 20, e Pereira e ouza, Primeiras Linhas Criminae . § 4. •
(90) O art. 13 § 2.° da Lei de 20 de. etembro de 1811, diz: qu a excepção do flagranle
delicto, a pri ão ante da culpa formada só póde ler lugar no erime inafiança\Teis, por mandado escripto do Juiz competenle para a formação da culpa. ou a ua requi iç.ão: n'e le ea.o
procedera ao mandado ou li requisiçãO, declaraçãO de duas te. t munhas, que jurem de sciencia pI'oJ}ria, ou prova documenta], de que resultem "ehcmentes indicio contra o culpado, ou
declaração d'este, eonfessando o crime.
.
§ 3." A falta, porem, de mandado da aucloridade formad6ra da culpa na occasião, não
~nhibirá a auctoridade policial, ou o Juiz de Paz, de ordenar a pri ão lo culpado do crime
lJlaflauçavcl, quando encontrado, e para isso houverem de qualquer modo reeebido requi iÇão da au toridade competente, ou se rôr notaria a expedição de ordem regular pal'a a captura j devendo, porém, immedialamente ser levado o preso à presença da competente auctol'idade judiciaria para d'elle di pór.
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§ 6. 0 Conceder fiança na fórma da Lei, aos declarados culpados
no Juizo de Paz. (91)
§ 7. 0 Julgar: 1.° as contravenções ás Posturas das Camaras lVIunicipaes; 2.° os crimes, a que não esteja imposta pena maior, que a
multa até cem mil réis, prisão, degredo, ou desterro até seis mezes,
com -rrmlta correspondente a metade d'este tempo, ou sem ella, e trez
mezes de Casa de Correcção, ou Ollicinas Publicas onde as houver. (92 a 97)
§ 4.° Não terá lugar a prisão prel'enLiva do culpado se !louveI' decorrido um anno depois
da data do crime.
O arts. 28 e 29 do Regulamento n. 4821 são identicos ao que se transcreveu.
Consultae o arts. 175 a 188 d'este Codigo.

(91) Consultae os arts. 100 a H3 d'este Codigo, Vide o art. 179, § 9.° da Con tituiC;ão, e
n'esses artigos do Codigo os que ali se citam da Lei de 3 de Dezembro de 1841, Regulamento
n. 120 de '1842, Lei de 20 de etembro e respectivo Regulamento. 'rudo com as nota.
(92) JULGAR: LOAS GO~TRA VENÇÕES ÁS PO TURAS DAS GAM.ARA MUNIC\PAES.- Vide nota 85.
Em qualquer que fór a quantia da multa. Portaria de 15 de Fevereiro de 1 34,
O art. 45 do Regulamento n. 48'24 de 1871 diz: compete aos Juizes de Paz o ,julgamento
das infracções de po turas municipae com appellações, no eIl'eito suspensi o, para os Juizes
de Direito.
A fórma do processo era a do art. 128 do Regulamento n. 120 de 1842.
N'estas infracções o rêo póde livrar- e solto~ sal,o se fór ,agabundo e sem domicilio.
Arts. 37 da Lei de 3 de Dezembro de 1841, 299 e 3uO do Regulamento n. 120. \.visos de 18 de
Outubro de 1843 e 2 de etemlJro de 1847.
O Aviso circular de 14 de Novembro de 1865 manda proceder com todo o rio-or contra os
agentes da auctoridade publica, CJue, com manifesto alJu o do poder e violac;ão tio art. 179 da
Constituir;ãO e 133 creste Codigo prendem ou detêm até o pagamento da multas aos cidadãOS
que infringem as posturas municipae , antes de terem elies sido irrevogavelmente condemnados na fórma do art. 205 d'e te Codigo. (Vem este aviso na RevisãO Juridica de Hl65,
pago 329.)
Declara o Aviso n, 9 de 8 de Janeiro de 1866, que o art. 72 da Lei de 1 de Outubro de 1828
deu ás Municipalidades o direito de decretar penas, atê oito dia de prisão, mas n' o a faculdade de a mandar e~ecutar, a seu talante, sem attenc;ão ás garantias conslitucionaes e ás
fórma do processo.
Os agentes das camaras municipaes podem elfectuar a detenção do infractor da postura
em flagrante, ma é unicamente para o levar á presença do Juiz e lavrar o termo competente, na fórma dos arts. 131 a 133 d'este Codigo. depois do que, o infractor livra-se solto.
O Aviso do Ministerio da Fazenda n. 389 de 7 de Novembro de 1867 declara que as po turas municipaes Dão comprehendem as construcções das egre,ias, theatros e ediflcios pulJlico .
§ 1.0 do citado art, 45: lavrado o auto da infracção com assignatura de duas testemunhas,
será remettido ao procurador da camara municipal, e este, ante cle requerer a execuc;ão ju~H
cial, dará aviso á parte infractora para pagar a multa, quando a pena rÓI' sómente pecuniaria.
o Aviso de 20 de llIal'C;o de 1812 declara que o processo de infracção de posturas da camara municipal exige não sómente a participação dos ao-entes Oll guardas policiaes, como
tambem um auto, assignado por duas testemunhas, o quaY poderá ser lavrado por qualquer
auctoridade policial. agente da força publica, ou omeial publico. A doutrina d'e te Avi o é
identica á do Aviso de 20 de Fevereiro de 1 12. (:c-IãO e~istem na collecção.)
Declara o Aviso de 16 de eternbro de 1874 que incumbe aos fiscaes vigiar na observaueia das posturas (art. 85, parte 1.'" da Lei de 1 de Outullro de 18'2g) e dada a infracr;ão, lavrar
o auto com assignatura de duas testemunhas e remettêl-o ao procurador da camara municipal, de conformidade com O § 1.0 acima; e que as pe soas analphalJetas, uma vez que tenham
llresenciado a inIracção, podem ser testemunhas do respectivo auto, assignando aIguem por
elias ou a seu rogo,
§ 2.°: Na falla de pagamento voluntario da multa, será apresentado o auto de infracção
com requel'imento do procurador da camara ao Juiz de Paz, que mandara intimar com a cópia do mesmo auto a parte infractora para comparecer na primeira audiencia, ciladas tambem as te tem unhas que o tiverem assignado.
(Vide os arts. 203, 207, 209 e 210.)
Vide arts. 208 e 18 sobre juramento ao queixoso.
As appellaçõe de uma decisão tal, como de todas as sentenças do Juizo de Paz, têm et1'ei Lo
suspensivo, e serão tomadas por simples termo, notificada a parte contraria. As ditas appella~õe podem ser ,erbaes logo em audiencia, ou por escripto em quarenta e oito hora, e o
e crivão fará os autos conclusos immediatamente ao Juiz de Direito.
§ 3.° Se não comparecer nem mandar escusa relevante, será ,julgado á revelia em vista
do auto.
Apresentada e D.ceita a es usa, sel'á addiado ojulgamento para a seguinte audiencia.
§ 4.°
e a parte infractóra comparecer, lhe será lido o auto:· e querendo contestaI-o, o
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Juiz mandará escrever as suas allegações e juntar os documentos que ofrerecer; inquirirá as
testemunhas da acousação e as que fôrem apre entadas pelo réo, até o numero de tres: e
proferirá. a sua decisão na mesma audiencia, ou, quando muito, na seguinte.
§ 5.° Se a parte condemnada quizer appellar, poderá. fazeI-o, ou verbalmente logo em
audiencia, ou por escriplo no prazo de 48 horas; e tomado por lermo o sell requerimento,
immediatamente o escrivão fará. os autos conclu os ao Juiz de Direito, remeLlendo-se directamente a elle, se estiver no lugar, ou, em sua ausencia, para o carlorio do escrivão do Jury,
afim de serem apresentados ao Juiz de Direito, quando chegar.
§ 6.° A demora dos esorivães na reme sa e apresentação dos autos será. punida pelo Juiz
de Direito, com a mulla de 10, a 30,,000.
Art. ~6: No fim de cada trime tre os Juizes de Paz, remetterão á. Camara Municipaluma
relação das infracções de posturas que tiverem julgado duranLe aquelle prazo, declarando as
condemnações e ab, olvições, e bem assim as appelIações que se derem.
Proferida a sentenç'a no Juizo de Direito, em grá.o de appeliação, e passando a mesma
senlença em julgado, baixariio os auto para execuLar-se no Juizo de Paz. Aviso n. 353 de2ii
de etemlJro de'\ 72.
(93) JULGAR, 2.° os CRIMES A QUE Nlo ESTEJA IMPOSTA. PENA. MAlaR QUE A MULTA ATÉ 100~000,
PRISlo, DEGREDO OU DESTERRO ÁTÉ SEIS nJEZES, CO~( MULTA. CORRESPONDENTE A MET.~DE DO
T.liJMPO, OU SEM ELLA, E TRES MEZES DE CASA DE CORRECÇÃO, OU OFFICINAS PUBLICAS, ONDE AS
HOUVER.- O Mini tro da Justiça m 1858 enumerou em um discurso vinte e dois artigos do
Codigo Criminal, sob a alçada das auctoridades policiaes, e ão: 98, 100,128, 1.9, HJ1, 207, 209,
210, ')15, 216, 233, 237 § 3.°,266,267,217 279,280,2 1,2 2, 295, 296 e 301.
Os crimes de vadiação e mendigaria, arts. 295, 296, e o de uso de armas prohibidas, arl.
297, pelo arLs. 3.° e 4.° da Lei de 25 de OuLubro de 1831, foram tirados da alçada, mas hoje a
ella voltaram pelo art. 3.° da Lei de 1.0 de etembro de 1860.
Alóm dos crimes mencionados, o iIIustre auctor da pratica das correiç5es fez a enumeração dos outros seguintes: 188, 238, 2'~O, 241, 276, 292, 29~ 297, 303, 30~ e 307.
E não concordando na inclu ão do crime do art. 20 I, não soube a rasão porflue eriam
excluídos dos que enumera, os de 217 e 223.
O crime do art. 207 não póde er da alçada, de de que a multa é de dua terças parte do
tempo, e a im o explica o Avi o n. 41, de 19 de Janeiro de 1856, e a Relação da CôrLe o de 'idia as im em Accordão de n. 3737, sendo que a nova Reforma Judiciaria de 18'i1 nãO alterou
o dispositivo d'e te artigo do Codigo do Proce so, porque a expre ão com multa ou sem ella,
de que usa o Regulamenlo n. 4 24, art. 47, deve,lhc estar ubordinada.
(9~) A disposição d'esLe . 7.° é uma "erdadeira e rigorosa fixação da alçada dos Juize
de Paz e não se póde reputar ampliada pela outra do art. 206, que se deve entender subordinada á regra geral d'e te §, para deverem os Juizes de Paz proceder nos termos do art. 3" ,
em Lodo os crime" cujas penas excedem á. designadas no me mo art. 12 § 7.° A'M o de 1.
de OuLubro de 1 34 n. 3~ .
Pelo A"i o de 10 de OuLubro de \ 3 , se combateu e regei tau a doutrina d'e Le A"iso de
183'•• (Vide a judiciosa considerações do r. Mende da Cunha, em uas oh ervac;ãe a alguns artigos d'este Codigo, pago l.a e se~uinLes. Para O ca o do Aviso le I 34, vide os de 2
de 'etembro de 1849, 15 de Janeiro de 11:;'1, e 19 de Janeiro de 1856.
Compete aos Juizes de Paz julgar todos o delictos. cuja penas não excedà1U as que se
acham marcada n'este artigo, sem outras excepçãe que não s .iam as que fazem o arls.324
e 32:-. Avi o de 16 de Março de 1836.
Os Juizes de Paz não podem mandar açoutar escravo algum, em que primeiro o t nha
devldamenle proce ado e sentenciado com audiencia do seu senhor, Aviso de 10 de Junho
de 1 37.
A alçada é calculada pelo maximo. (Aviso de 2 de etembro de 1 ~9).
Não 1Ia tentativa n'esles rimes, porque elia quasi nunca se poderá. descriminar, convindo
eguir-se a regra aconselhada por Fw'inacitlS; fjucest 12-i n. 52, ln Zevibus delictis non ptl1liri
a1fectum selt conatum aft'ecttt non secuto. ("ide noLa 15 ao arL. 2.° 2.° do meu Codigo Criminal.)
Parece que os art . 1 9, 19l e 223 do Codigo Criminal estão fóra da acção policial, como
no caso do ultimo (223) que suppãe uma on'ensa physica como a do art. ')01, que faz excedel'
a alçadu sendo elles crime que não podem ser commettidos sem outros.

(~5) qO!?O noLas dos arts. 205 e seguintes d'esLe Codigo, ate 212, serão encontradas muitas cl1sposlçues com relação a e Le paragrapho.

(96) Arts. 10 § 12, '16, § 2.°, 17, s 1.0, da Lei de 20 de etemlJro de '1871, art 47 e 4 do
Regulamen to n. 482~.
Ha crime que tendo penas menores do que a. mencionada n' le paragrapho, comLudo
n~o são da compelencia das auctoridades policiae ,como, ntre oulro , os dos arLs. 129 § 9.°,
2.:lo. parte, e 1.2 do Codigo Criminal, em r'azãO de erem crimes de respon abilidade, como o
declarou o Aviso de 27 de Agosto de 1855.
Se o crime -abe na alçada, mas nilo é policial, ou esli fóra da acção omcial da ju liça,
com perdãO, ~esjsLencia ou falta da· parte queixo a fica o proces o findo ou perempta' a causa, mas se e d'aquelle em que eabe a denuncia, embora não llaja denunciante, lomado o
perdão ou a desisLencia por termo e julgada Jlor entença, pros gue- e á accu ação por parte
da ju tiça. Aviso de 27 de Abril de 1853.
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§ 8.° Dividir o seu Districto em Quarteirões, contendo cada um
pelo menos vinte e cinco casas habitadas. (98)
Art. 13. Sanccionado, e publicado o presente Codigo, procederse-ha logo á eleição dos Juizes de Paz nos DisLrictos qlJe forem novamente creados, ou altel'ados, os quaes durarào até ás eleições geraes
sómente (99).
SECÇÃO SEGUNDA
DOS ESCRIVÃES DE PAZ

(100

A

'lOi').

Art. 14. Os Escrivães de Paz devem ser nomeados pelas Camaras Municipaes sobre proposta dos Juizes de Paz d'entre as pessoas,
que além de bons costumes, e vinte e um annos de idade, tenham
pratica de processos 1 ou aptidão para adquiril-a facilmente (108).
obre as solemnidades substanciaes do l)rocesso da alçada, vide a Revisílo Juridica, Maio
e Junho de 1 66, pago 1l:22 e seguintes.
.
O Accordão da Rela<;ão da Côrte, n. 7771 de 24 de Outubro de 1873, diz: que é nuilo o processo pelos crimes d'este paragrapho, quando não e faz em audiencias ordiuarias.
(97) Das sentenças proferidas pelos Juizes Municipaes e auctoridades policiaes, nos
crimes da al<;ada, não lia o recurso de Revi. La, Resolu<;ão, n. 1676 de 24 de Abril de 1 61,
n. 1815, de 9 de Novembro de 1864, 2l34, de 6 de AJ)ril d 1872,2215 de 2 de Julho de 1 75,
2'216, de lt de Agosto de i 75, e outros; mas decidio tambem em sentido contrario em Revistas, cujo numero e data serão citados ao art. 464 do Regulamenlo n. 120.
(98) Esta attribuição é privativa dos subdelegados. Art. 6.° da Lei de 3 de Dezembro
de 1841, e 6t! § 3.° do Regulamento n. 120 de 1842.
Vide secção 3 dos inspectores de quarteirão, e arls. 16 a 19 d'este Codigo.
(99) Antes de findar a respeito dos Juizes de Paz, convém dizer que sobre os actos conciliatorios, se poderá recorrer a dispo ição provisoria, que conterá muita notas; e a respeito das suas outras funcç5es cíveis, vide notas 81 a 8!?, muitas das quaes são proveitosas para
o caso.
Vide arts. 22, 27 da Lei de 20 de Setembro de 1871, 63 e l)aragraphos do Regulamento
n. 4824.
Pela carta de Lei de 15 de Outubro de 1827, a alçada dos Juizes de Paz era de 16,000,
sendo elevada a 50~000 pelo art. 7.° do Decreto de 30 de o,embro de 1853, e a 100SOOO, pelo
art. 22 da Lei ci tada.
Os seus emolumentos ão marcados nos arts. 1.0 e 2.° do Decreto n. 5737 de 2 de etem])1'0 de 1874, (Regimento das custas), que possuo com muitas notas.
O art. 28 do Decreto n. 5467 de 12 de Novembro de 1873, diz: á excep<;ão das causas fiscaes, e das que versarem sobre bens de raiz, comprehendem-se na compelencin dos Juizes de
Paz, todas a causas civeis, até o valor de 100,000.
(100) Os seus cartorios são o archivo do Juizo. enlmm papel pMe er guardado ou retido pelos Juizes de Paz, (rue pódem, quando entregarem, exigir as cautelIas flue julgarem
convenientes, para evitar o extravio. Aviso de 5 ele Dezembro ele 1832.
Declara o Aviso de 1 de Agosto de 1831, que deverão usar de ignal puhlico nos instrumentos e escripturas que fizerem, devendo fazer-se o termo d'eUe perante a auctoridade que
lhe deferir juramento.
O seu provimento ê gratuito. Lei de 15 de Outubro de 1827 e Portaria de 13 de Outuhro
de 1835. (Nota 507.)
Não pódem o pai e o filho ser, um Juiz, e outro escrivão conjunctamenLe. Aviso de 12 de
Novembro ele 1833 e Ordenação, Livro 1.°, ti t. 48, § 29 e til. 79, § 45.
(101) Todos os escrivães pódem ter até dois escreventes juramentados, § 22 da Lei de 6
de Dezembro de 1612 e nrl. 2.°, § L" da Lei de 22 de etembro de 1822, e estes escreventes
serão nomeados pelos Juizes perante quem servem os escrivães, art. 2.°, § 1.0 da Lei de 22 de
Setemhro de 1822.
Como os proprios escrivães respondem pelos erros que commetterem, § 22 da Lei de 1612,
citada.
(102) Pelo art. 9.° da Lei de 3 de Dezembro de 1841, devem estes escri,ãe servir perante
os subdelegados, soh cuja proposta ão nomeados pelos Delegado ; porém, tam])em se servem
d'eUes o Juizes de Paz, no exercicio das suas altribuições, arl. 91 da Lei cilada, e 18 - 42 do
Regulamento n. 120 de 1842.
Devem ter as qualidades requeridas pelo art. lo3, que são as mesmas exigidas pelo art.
20 d'este Codigo, sendo a sua conservação ou demissão reguladas pelo art. 44.
Os Juizes de Paz pódem preferir tel·os separados, na fórma do arl. 19 do Regulamento
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citado, caso em que serão nomeados na conformidade do presente artigo e do já citado 42 do
Regulamento. (Nota 110.)
D'elles se servem tambem os chefes de Policia, nos casos da ultima parte do art. 16 do
Regulamento n. 120, devendo, porém, cumprir o disposto na 2." parte do art. 17.
(103) Nas freguezias ou capellas fóra da cidade ou vUIa, servem de Tabelliães de notas,
nos seus respectivos districtos, e cumulativamente com o Tabelliães dos termos, sem dependerem de distribuição .as escripturas por elles lavradas. Lei de 30 de Outubro de 1830 e
Aviso de 25 de Outubro de 1850.
Podem lavrar escripturas de escravos. Decreto de 28 de Tovembro de 1860, art. 1.0
~~~

Vide o Aviso de 19 de Maio de 1865, que trata d'elles, quando servem de Tabelliães, podendo, fóra das cidades ou vilias, Jazer approvação de testamentos, art. 6.° da Lei de 15 de
Outubro de 1 27, arLs. L° e 2.° da Lei de 30 de OuLubro de 1830. Avisos de 13 de Fevereiro de
1829 e de 1 de Ago to de 1831, ficando, portanto, modificada a Ordenação, Livro 1.0, tit. 78, § 10.
Declara o Aviso n, 1~91 de 27 de Outubro de 1869 que, á vista dos Decretos ns. 2833 de 18
de Outubro de 1861 e 4129 de 28 de Março de 1868, 23, estão os escrivães de paz auctorisados
a lanar escriptura de compra e venda de escravos, ainda que estes ou um dos outorgantes
não 8ertençam ao seu districto.
s Escrivães de paz são competentes para tomar protestos de lettras e praticar outros actos
proprios dos omcios de TabeHiães nos lugare em que não os ha, em vista da Lei de 30 de Outubro de 1830 e da generalidade do art. 405 do Codigo Commercial. Aviso de 25 de Maio de 1 59.

.

(104) Os eserivães dos Juizes de Paz não pódem ser advogados, porque se acbam comprehendidos na prohibiçãO da Ordena~ão, Livro 1.0, tit. 48, § 24, li exccp~ão dos casos especificatios no mesmo §. Aviso de 31 de No~'embro de 183-,
'egundo os Aviso de 23 e 30 de Janeiro de 1870, pódem esses escrivães ser procuradores
em outro juizo, contra a disposição da Ordenação citada e Accor Ião da Relação da Córte de
28 tle Agosto de 1852.
(105) Declara o Aviso de 30 de Junho de 1870 que ó nos casos da Lei de 30 de Outubro de
1830, é que compete aos escrivães de paz fazer instrumentos de procuração, nos seus respectivos

disLrictos, pois que. ão elles tabelliães de 1I0tas cumulativamente com os tabelliães do termo.
Declara o Aviso de 12 de Julho de 1875 que, na conformidade do art. 2." da Lei de BO de
Outubro de 1830 devem ser rubricados por um dos vereadores da respectiva camara municipaIos livros de notas dos escrivãe de paz, que nas fl'eguezias fóra das cidades ou villas,
servem de tabelliães.
(106) Compete ao governo reparar por meio da reintegração, a ini'u tiça que qualquer juiz
de paz possa irrogar a seus agentes e oíliciaes, no ca o de demitti -os llor motivo torpe ou
illegal. Aviso de 18 de Janeiro d 1 36.
,
Declara o Aviso de 16 de ovembro de 1835 que, não deve ser feita, e é iIlegal, a nomeação de escrivão de paz pela camara municipal, em ll'oposta do respectivo Juiz, e é licito a
este não obedecer aLai nomeaçi'lo, (Nota 506.)
Declara o Aviso de n. 419 de 21 de eLembro de 1 69, que a simples alleaação de falta de
zelo ou de conveniencia do serviço publico, não é motivo suJliciente para a 8estitui~ãO de um
escriTão do Juiz de Paz.
Antes d'e. te Aviso já dizia o de 9 de Dezembro de 1857 que a inimizade pes oal e offensas não são motivos para o Juiz de Paz suspender o escrivão sob pretexto de falta de confiança; e nos mesmo termos, os de 12 de Dezembro de 1866 e 2 de Maio de 1~.
ó as camara municipae podem demittir os escrivãe, de paz, e esles só poderão perder
o omcio por aclo de quem os nomeia e em consequencia de erro competentemente provado,
ou por for a de senten~a condemnatoria. Avi o de 7 de Março de 1 53, 3 de Dezembro de
1 57 e 22 de Janeiro de 1872. (Nola 1 LO.)
A faculdade que tem o Juiz de Direito para auctori ar a seI aração do cargo de e criTão
de paz, deve subordinar-se ãS'Tegras estabelecidas no art. 14 d'este codigo, art. 6.° da Lei
de 15 de Olltubro de 1827, e arl . 19 e 112 do Regulamento n. 120 de 1 42. Avi o de 22 de Janeiro-d~ 1872. (Nota 110).
•
Nos casos de falta ou impedimento repentino, havendo urgencia, o escrivão será substituido por Cjualquer pessoa que o Juiz de Paz designar e juramentar. Aviso de 30 de Dezembro de 1853, e !lrt. 12 § 2.° da Lei de 20 de Setembro de 1871.
Nos outros casos, de falta ou impedimento, servirá algum escrivão de outro juizo, a
quem fór possivel o servi~o da substitui~ão, e que fór chamado pelo Juiz de Paz. Aviso de
16 de Outubro de 1854 nomear mas não licito. ao mesmo Juiz de Paz, escrivão interino,
quando para o Juiz de Paz não houver escrivãO privativo. Aviso de 16 de Janeiro de 1875.
(iOí) Declara o AYiso n. 470, de 31 de Outubro de 186~. que nào são incompativei os
cargos de escrivão do Juiz de Paz e de porteiro da Camara .\Iunicipal.
O Avi o n. 4 1, de 22 de OuLubro de 1869, diz que nem é tambem incompaliTel o referido cargo de escrivão de paz com o de secrelario da Camara ~Iunicipal.
E' incompativel com o cargo de. Fiscal da Camara, Aviso n. 24 de 2 de Agosto de 1872;
e com membro da junta de qualificaçãO de volantes, ATi os n. 83, de 26 de AIlril de 184í,
§ 15, n. 43, de 21 de Janeiro de 1861, n. 84, de 20 de Março, e n. .158, de 2 de ~Iaio
de 1872•

•
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Art. 15. Aos Escrivães compete: (109 a 117).
§ 1.0 Escrevei' em fórma os processos, officios, mandados, e pre·

catorias, (118).
E' incompativel relativamente, com O cargo de omcial de La linha, Decreto de 21 de
Janeiro de 1830, e Decreto de 31 de Janeiro de 1872.
2." Secção. - Ministerio dos negocias da justiça. - Rio de Janeiro, 27 de Julho de 1876.
llJ. DlO e Ex. mo r.-Em ofllcio n. 277 de 4 do corrente, participou o antecessor de V. Ex."
haver decidido sobre representação do escrivão de paz do districto de Cintra, Manuel
Maria do Nascimento, que irregularmente procedera o respectivo juiz de paz suspendendo
aquelle serventulll'io por accumular o cargo de escrivão da collectoria gera!.
Approvo esta decisão, de accordo com o Decreto n. 1572 de 7 de Março de 1855, e recommendo a V. Ex." que dê ao referido ser'\entuario a opÇãO por um dos dois lugares, cujas
funcções não llodem ser bem desempenhadas simultaneamente, conforme a doutrina do Aviso
n. 89 de 4 Junho de lH47.
2," secção.-Ministerio dos Negocias da Justiça.-Rio de Janeiro, 22 de Novembro de 1876.
lU. mo e Ex. mo 1'.- Declaro a V. Ex.", em solUÇãO á consulta feita no omcio n. 3/~30 de 31
do mez findo, que são incompatívei pela impossibilidade do ]Jom de empenho das respectivas funcções, conforme o Aviso n. 89 de 4. de Junho de 184.7 os omcios de partidor e conlador
com os de escrivão da delegacia e subdelegacia de policia e do Juizo de Paz.
Rio de Janeiro.-Mini teria dos Negocias da Justiça, 22 de etembro de 1877.
Ill.lllo e Ex. IDO Sr. - O Governo Imperial approva o acto constante do oflicio d'essa presidencia de 10 do corrente, em íil'tude do qual V. Ex." declarou ao Juiz de Paz da parochia de
Pacatuba que havia incompatibilidade entre os cargos de secretario da camara muuicipal e
escrivão do Juizo de Paz, não só em face ''da doutrina do Aviso el 26 de Abril de 184.9 § 6.°,
analogo á especie, como porque da· accumulação desses emprego resullava a impos ibilidade
de ser cada um deUes bem servido e desempenhado satisfactoriamente, ex-vi do Aviso n. 9
de 4 de Junho de 1847, regra 3."
Por parentesco, ê incompativel com o Juiz de Paz em gráo prohj]Jido. OrdenaçãO, Livro 1.0,
til. 70 § 45. Avisos n. 49, de 28 de Julho de lH43, n. 93 de 10 de Fevereiro de 186U, n. 26l ele
2 de Selembro de 1870, n. 74 de 23 de Fevereiro de l87i, e especialmente nos seguintes gráo :
cunhado e tio. Ordenaçüo citada, Aviso n. 40 de 28 de Julho de 1 43; sobrinho e tio, a mesma
Ordenação e Avisos ns. 263 de 30 de Setembro de 18-9, e 153 de 7 de Maio de 1868; irmão, a
citada Ordenação e Aviso n. 526 de 14 de Novembro de 1861; sogro e genro, Aviso u. 93 de
10 de Fevereiro de l869; pri mo ou irmão da mulher elo escri vão. Ordenação citada e viso
n. 74 de 23 de Fevereiro de 1871.
Não Ira incompatibilidade:
Com o cargo de advogado irmão. Aviso n. 611 de 20 de Dezembro de 1. 69: Com Juiz compadre. Aviso n. 306 de 11 de Julho de '1865.
Com procurador de causas, em qualquer grào prohUJido. Aviso n. 115 de 27 de Abril
de 1.855.
(i08) Notas 102 e 106. Não são necessarios nomeação e juramento especiaes ao EserÍl'ão
do conlencioso, que na falta do Juizo de Paz, tem de servir n'esse Juizo. Aviso de 1'2 de Dezembro de 1862. '(Nota 110, parte 3.")
(109) Subscrevem as certidões das conciliações, para serem exequiveis. Regulamenlo de
15 de Março de 184·2, art. 1.0 § 1.0, e assignam os termos de decisões de demandas, cujo valor'
não exceder a alçada dos Juizes, § 2. 0 elo Regulamento citado.
Não foram pelas disposições d'este Codi~O privados das attribuições que lhes dão as leis
em materia civil. Aviso de 14 de Abril de 1l53/•.
O art. 15 d'este Codigo teve unicamente por fim marcar as attrilJllições dos escrivàes de
paz, uo que ê relativo aos processos e diligencias criminaes, e por isso não revoga nem altera disposição alguma das leis anteriores, no que ê relativo ás suas attribuiçõe em malerias
civis. Aviso de 14 de Agosto de 1838.
O Aviso de n. 321 de 7 de Outubro de 1867 decide que a competencia dos escrivães do
Juizo ele Paz, como tabelliães de notas, em seus respectivos districtos abrange os actos dos
domiciliarias na sua freguezia e os contractos de ben de raiz ahi situados, e esta ê a intetligencia da Lei de 30 de Outll.b1'o de 1830.
(liO) Declara o Aviso de 26 de Julho de 1.873 que, sendo inconveniente ao i'lerviço publico, a separaçãO dos omcios do escrivão de paz do da subdelegacia, deve o juiz de Direito da
comarca, na conformidade do Avi o circular n. 65 de 28 de Fevereiro de 1854, a que se refere o de n. 120 de 21 de Março de 1857, cassar a auctorisação concedida ao Juiz de Paz, para
ter escrivão espe ·ia!. (Notas 102, parte 3.", 106, partes 5." e 6.")
O Aviso de 27 de Março de 1874 declara que a demissãO de um escrivão de paz, pelo Presidente estava em termos, por não eslar provado que o reclamante (escrivão) fosse nomeado
nos lermos do art. 14 do Codigo do Proces o, não exibindo titulo que não o de es ri vão interino.
O facto de ter prestado juramento perante a Camara Municipal, não presume a existencia do titulo de uomeação definitiva, não sendo provavel que só no flm de dez annos fosse
nomeado e prestassê juramento, e nem ê presumivel que, possuindo n'essa oceasião o r~feri-

39
do titulo, não podesse apresentai-o pouco tempo depois, quando se lhe arguia a falta de nomeação legal.
. .
.
O Aviso vem na collecção com o n. 113, e no meu ver, e um verdadeIro absurdo, porque
vae de encontro a todas as disposições que conheço. E' o poder executivo sebrenadando a
tudo e fazendo uma absorpção odiosa.
Declara o Aviso de 27 de Junho de 1876 que nenhuma retribui\ão perceberão os escrivães,
pelos actos praticados no processo eleitoral.
(111) O Decreto n. 5604 de 25 de A]lril de 1874, que estabeleceu o registro civil dos nascimentos, casamentos e obitos.
Diz ao art. 2.°: é encarregado dos a sentos, notas e a,erbações do registro civil, em
cada Juizado de Paz, o escrivão respectivo, sob a immediata direcção e inspecção do Juiz
de Paz, a quem cabe decidir administrativamente, quaesquer duvidas que occorrerem no seu
Juizo.
As notas, averbações e certidões ficarão a cargo do secretario da Camara Municipal, depois que, findou os livros, forem remettidos para o arcllivo d'aquella corporação.
Art. 3.° Os assentos do registro civil erão exarados em livro para esse fim especialmente destinados, sendo um para O registro do nascimento, outro para o dos casamentos,
outro para o do obitos.
Serão fornecidos (art. 4.°) pelas Camaras Municipaes, sendo numerados e rubricados pelos seus presi den tes.
Sobre a e cripturação dos livros, tratam os arts. 8." a.19.
Art. 24: Para ter lugar a averbação de algum assento, é necessario que as partes apresentem ao empregado do registro, sentença, mandado, certidão ou documento legal e alltllentico, d'onde conste a mudança do estado civil das pessoas, a que o assento disser respeito.
Arts. 25, 26,27, 28, 29: O escrivães dos Juizes de Paz, quanto aos assentos, notas e averbações dos Ii,ros correntes, ... guardarão sob sua responsabilidade, convenieutemente emmassados e rotulados com os numeros de ordem correspondentes aos assentos, os doc\!.mentos que lhes forem relativos.
Art. 35. Os escrivães de paz... darão á partes, sem dependencia de petição e despacho,
certidão dos assentos, notas e a,erbações do registro; e deverão, sob pena de responsabilidade, transcrever nas certidões que passarem dos assentos, as notas e averbações que lhes
forem relativas ainda que não sejam pedidas.
ollre emolumentos, vide os arts. 38 e 39, não os pagando os notoriamente pobres, egundo o art. 40, e nem os escravo e filhos da mulher e crava.
Pelo art. 42, havendo recusa ou d mora, o Juiz poderá impor a multa de 20 a 50 000.
Art. 46. Toda a pessoa, nacional ou estrangeira, que tendo obrigaçãO de dar a regi tI'O
algum nascimento, casamento ou obito, não fizer as declarações competentes dentro dos prazo marcados neste re"'ulamento, incorrerá na multa de 5' a 20'000, elevada ao duplo no
caso de reincidencia, além de ser a condemna\ão publicada por editaes e pela imprensa,
onde a hou\er.
Ar!. 4,. Todo o recem-nascido, filho de nacional ou estranO"eil'o, deverá ser apre eotado,
dentro dos 20 primeiros dias depois do nascimento, ao e.crivão de paz do districto em que
residir sua família, afim de fazer o registro competente. Se o escrivão re idir a mais de
uma legua de distancia do lugar em que for dado á luz o recem-na cido, a apre entação
será feita ao inspector do quarteirão do lugar, obrigado este a ir a casa do recem-nasoido,
quando 1'ôr chamado e com a sua declaração fará o escrivão o registro.
O prazo aqui mar ado poderá ser prorogado até tres mezes pelo juiz de paz.
Ar!. 50. O nascimento será eommunicado pelo pae, e na falta deUe pelos medicos, cirurgiões, part ira ou outras pes oas, que tenham a sistido ao parto: e quando a mãe do recemnascido tiver dado à luz f6ra de sua residencia, por pe soa idonea da casa em que o parto
se ti,er dado, a qual, se estiver presente, as ignarà tambem o assento.
Art. 62. Dentro de 30 dia.s da celebração de um casamento no territorio do Imperio, o
esposos por si, ou por seus procuradores especiae, ão obrigados, quer ejam nacionaes,
quer estrangeiros, a fazer lavrar o 'assento respectivo no carlorio do escrivão de paz do
districto de sua residencia, á ~'ista de certidão, ou declaração do celebrante, seja qual for
a Slla communbão religiosa, revogada o'esta parte a di posiÇão do art. i9 do decreto n. 3009
de 17 de Abril de 1863.
Art. 67. Nenhum onterramento se fará sem certidão do escrivão de paz do districto em
que se tiver dado o fallecimento. Essa certidão. erá e:!.pedida sem despacho (art. 35), depois
de lavrado o respectivo assento de ol)ito em vista de attel'tado do medico ou cirurgiãO, se
o houver no lugar do fallecimento, e se não o houver, de dua 1"e soas qualificadas, que tenham presenceado ou verificado o obito.
Art. 68. F6ra das povoações, em logares que distem mais de uma legua do cartorio do
e crivão de paz do respectivo districto, os enterramentos poderão fazer-se sem esta préna
formalidade, mas com a auctorisação dos inspectore de quarteirão; e a communica\.1io e o
assento do obiLo n'estas circumstancias se farão no termo de quatro dia.
ArL 69. ão obrigado a fazer a communicação do obi to:
[.0 O hefe de familia a respeito de sua mulher, filhos, hospedes aggregados, criados e
e cravos.
2.° A viuva a respeito de seu marido e de cada uma das outras pessoas indicada no numero antecedente.
3.° O filho a respeito do pae ou da mãe, o irmão a respeito do irmão, e das mais pe soas
da casa indicadas em o n. 1.0
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4.° O administrador, director ou gerente de qualquer estabelecimento a respei to das
pessoas que alli fallecerem, quer o estal)elecimento pertença ao Estado, quer pertença a alguma associação ou corporação, civil ou religiosa, quer seja puramente particular.
5.° Na falta das pessoas comprehendidas nos numeros antecedentes, aqueUe que tiver
assistido aos ultimos momentos do finado, o paI'ocho ou sacerdote que lhe tiver ministrado
os soccorros espirituaes, ou o visinho que do l'allecimento houver noticia.
6. ° A auctoridade policial a respeito das pes oas encontradas mortas.

(i 12) A Lei n. 2556 de 26 de Setembro de 1 74, e o Decreto n. 5881, de 27 de Fe\'ereiro
de 1875, estabelecem o modo e as condições do recrutamento para o exercito e a armada.
Diz a ~rimeira:
Art. 2. § 1.0 n. 3: o escrivão de paz seNirá de sepretario na Junta Parocllial.
Art. 6.° § L° n. 3: fica estabelecida a multa de 50~OOO a 100'000 ... ao secretario (lue
faltar a sessão sem causa justa, ou não cumprir devidamente as di posições da Lei ou o eu
Regulamento.
O Decreto, arts. fO, n. 3, e i22, § 4.° dispõe do mesmo modo.
Declara o Aviso do lIIínisterio da Guerra de 30 de Agosto de i875, que o escrivão de paz
que se acha funccionando na Junta de classificação de escravos, de,e ir exercer igual cargo
na Junta do alistamento, visto ser este mais importante do que o da classiftcação.
No mesmo sentido e o Avis" de 25 de eteffibro de 'I 76.
Declara o Aviso de 14 de Setembro de 1 16 que o cidadão nomeado para servir de secretario nas Juntas de alistamento, e que não acceitar a nomeação sem provas de recusa, não Ó
multado.
O'§ 2.° do art. 11.° do cilado Decreto diz: na falta do escrivão de paz, a Junta nomeará
cidadão idoneo para servir de secretario, prestando juramento na mão do presidente.
lI1inisterio dos negocios da guerra. - Rio de Janeiro, 16 de Dezembro de 1875.
m.mo e Ex. lUO Sor. - Sendo os escrivães dos Juizes de Paz, em exercicio na diversas
freguezias do Imperio, obrigados a servir nas junta parochiaes do alistamento de cidlldãos
para o serviço do exercito e armada, em virtude do disposto na Lei n. 2556 de 26 do etembro de i874 e regulamento de 27 de Fevereiro d'este anno, que não lhes marcou remunel'aç.ão
ou estipendio algum, não póde ser attendido o pedido que em omcio de que V. Ex." me remetteu copia com o seu de 15 de Outubro ultimo sob n. 28, fez o escrivão do juizo de paz da
parochia da cidade de . lIfatheus, n'essa provincia, do abono de uma gratificação, pelo
serviço que pre3ta na Junta do alistamento e na de classificação de escravos: o que declaro
a V. Ex.·, para seu conhecimento e fins convenientes.
Deus guarde a V. Ex.a-Duque de Caroias-Snr. presidente da provincia do EspÍl'ito
Santo.
(113) O art. 29, n. 2, do Decreto n. 5135 de 13 de Noveml)ro de 1872, diz: um dos escrivãe
do Juizo de Paz da freguezia, em que se reunir a Junta (classificadora dos escravos) servira
nos trabalhos d'esta, a reC[uisiçãO do presidente.
O Aviso n. 139 de 18 de Al)ril de i874, delara não haver ca1)imento a gratificação a
quem, no impedimento do escrivãO do Juizo de Paz, serve na Junta de classifl.caçào de eSCl'avos, em razão de ser gratuito esse serviço.
O Aviso de 20 de Maio de 1875, e no sentido da gratuidade do serviço.
N. 4. - 2." secção. - Directoria de Agricultura. - lIlinisterio dos negocios da \gricultura,
Commercio e obras publica em 2 de Maio de 1876.
Ill.lUO e Ex. mo Snr.-A V. Ex." representou o Juiz de Direito da Comarca de Mage sobre
a di.fficuldade de encontrar quem se quizesse pre tal' a exercer as funcçàes ele escrivão de
Paz e da subdelegacia da policia ela EsLrella, emquanto estivesse afi'ecto ao primeiro dos sobreditos cargos o serviço gratuito de cla~sificação de escravos.
Em resposta cabe-me declarar a V. Ex. a de accól'do com os arts. 29 e 96 do regulamento de 1::1 de Novembro de 1872 que, sendo gratuito e obrigatorio o trabalho de cla sif1cação de escravos não póde eximir-se de ervir na Junta classificadora e escri vão do Juizo
de Paz, sendo supprida a falta ou impedimento dos escrivães de paz da Fregllezia em que se
reunir a mesma Junta pelo cidadão que o respectivo pre idente nomear.
Deus guarde a V. Ex." - Thorna:: ,J.ose Coelho de JHmeida. - SOl'. presidente da provincia do Rio de Janeiro.
O art. 29 do Decreto citado, diz na 3." parte: a falta ou impedimento do e, crivãO será
supprida pelo cidadão que o mesmo presidente nomear.
O Aviso n. 168 de 8 de lIIaio de 1874, con:fl.rma a disposição acima.

(114) Quanto ao salario dos escrivães, tivemos o Alvar,l de 10 de Outubro de 1754; em
seguida o Regimento de 3 de Março de 1855, e agora o Regimento n. 5737 de 2 de Seteml)ro
de 1874, arts. 157 e 158.
Consultem-se os Avisos de 2 de Janeiro de 1840, 16 e 18 de Outubro ele 1856, 16 de Outubro de 1854 e 31 de Outubro de i874.
(lL5) Quando não acudirem, sendo chamado para a Junta de qualificação de votanLes,
podem ser multados, bem como os individuos que forem, na falta d'elles ,juramentados,
Aviso n. 55 de 20 de Março de 1847 § 3.", confirmado pelo de 31 de Maio de 1849 R 3."; incorrendo os ultimos no crime de desobediencia, antes de ,juramentados.
O art. 8 do Decreto n. 6097 de 12 de Janeiro de 1876, diz:
No dia aprazado para a eleição da Junta parochial. .. o dito Juiz ele Paz, como presidente no topo da meza, com o escrivão do Juizo de.Paz á sua esquerda ...
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§ 2.° Pdssar procurações nos autos, e certidões do que não contiver segredo, sem dependencia de despacho, com tanto que sejam
de verbo c,d verbum (119).
Na faHa ou impedimento do escrivão e no caso de ser este eleito membro da Junla, será
substiluto como se determina no arl. 25.
(Diz o art. 25: ervirá perante a Junta o escrivãO do .Juizo de Paz, em sua falta o do
ubdeleCTado, e na d'este um cidadão nomeado e juramentado pelo PresIdente.)
(De~lara o Avi o de 27 de Junho de I 76 que nenhuma retribujção perceberá o escri,ão
pelos acto<: praticados no processo eleitoral.)
Quando a atlluencia dos trabalhos o exigir, o mesmo Presidente, a ref[UisiçãO do escrivãO, nomeará e juramentará cidadãos que a estes auxiliarem, 2.'" pnrte do art. 25, Lei n. 387
de 1840, nrts, Hi e . O, Decreto n. 26'21 ele 1860, art. 3." parte 2,3 Decreto n. 511 de 1847, art. 13.
O arl. 8.°, 3." parte diz: se compelir ao escrivão de paz, como eleitor ou immediato, ,otar
na dita eleiçãO, exercerá esto direito sem interrompcr as suas fun ções lIe escri"ão da mesma
junta, arL<:. 8.° e 30 da Lei 11. 3!l1 d 1846, Decreto n. 1812 de 1856, art. 4." e art. 3." do De'creto n. 2ó21 de l '60.
E' a onsolidação dos Avisoi'l n. 3 de 26 de Abril de lR47, § 24, n. 437 de 3l de Dezembro
de 1856, Decreto de 2'2 de Ago<:to de lSGO e 21 de 13 de Agoslo de 1 64, § 2.°.
Para substiLuir o escrivão de pnz. na sua faltn ou impedimento, de,e er chamado o da
subdelegacia, e ó na fall.a <['este e que o presidenLe da Junla póde chamar e jurnmental'
qualqucl' ouLrO cillndão, Avi<:os n. Fifi de 16 de Junho de 1846, ~ 2.°, n. 63 de 2H de ~raio de
I 4.7, !l l.", n. If de !l de Janeiro e n. H9 de 3l de Maio de l849. !' 3.°, n. 421 de 22. de Dezem11'0, § 4.° e n.437 lIe 3l de Dezemhro de 1 56, Decreto n. 2ü2.l de '2'2 de Agosto, art. 3.° e
Avil;os n. 366 de 6 de .'eLembro de 1 60 e n. 35- de i de Agosto de 1862. E tes A,isos fundam-se no art. 30 da Lei de 1846.
Não é moLivo de nullidade, sendo 3S funcções incumbidas e exercidas pelo escrivão da
subdelegacia ou outro rlualquer cidadiio, e lando presente o e cri vão, como dos A,iso de 29
de Abril e 25 de Julho de 1 ó3, n. l!l2 de 2'i de Julho de 18 I e n. 523 de 1 de Dezembro de 1 68.
O escrivàO não deve ser menor de Zl annos e assim quem o substitua, como do .\vi o n.
37 de 13 de l~evereiro de I .i9, § 12; porém, não ficam nullos o trabalho da Junta por esta
Ü'regularidade, segundo o A\Ti o n. 86 de ~5 de Fevereiro de 1 67.
O escrivão de paz ou quem o ,ubsLitua, serve Lanto na primeira eomo na segunda reuniãO, Lei de t 4', arl. 30, arl. 't." do Decreto n. 2621. Aviso n. 83 de 26 de Abril de I 4.7, 15.
O D crelo 11. ~lll de I de Março de l847, prescrevendo as formalidalles que ,e devem
observar na interposição do recursos, aucLorisa no art. 13 ao Presidente da Junta Parochial
a nomear e juramentar pessoas que auxiliem aos escrivães, quando estes o requeiram.
O escrivão a que se refere o art. 13, uãO pode er outro senão o do Juiz de Paz, presidenLe da Junla de qunlilicação. Aviso n. 114 de 26 de Ago to de 1847.
Ministerio dos negocios da jusLiça.- Rio de Janeiro, 9 de Maio de 1876.
Em respo ta ao omcio de 4 do corrente declaro que, comquanto resida V. ::'lI. no Lerritorio desmemJ)rado da freguezia da Lagoa para constituir a da Ga,ea, não póde o e erivão da
subdelega ia de la ulLiula exercer as 1'uncç5es de e.crivão de paz, \isto não se ter ainda procedido á eleição dos respecLi\'os juizes do paz, devendo, portanto, Vm. servir com o escrivão
da priru ira d'aquellas frcguezias.
2." secção. -Mini, teria dos uegocios da justiça. - Rio de Janeiro, 3 de Junho de 1876,
Consultando Vm. em om 'io sem data, se d ve su pender o eSCl'ivão inLerino desse juizo
Anlonio Francis o da Gama, que recoulteceu COIDO verdadeiras tres fumas falsas em "artas
de liberllade por elle registrada<:, e chamar a serviço o escri,ão eli'ecLivo, que se acha upenso, por não morar no di LricLo, declaro:
Que cumpre xonerar o escri\'ão int rino e passar ao juiz erimjnal ou ao promotor publieo o documento compro\Tatorio do facto alluditlo a fim de proceder-se na fórma da lei;
Q.ue não sendo regular a suspensão indefinida do . erventuario atrectivo, convém propôr
sua demissão á camara municipnl que o nomeou, indicando logo Vm. pes oa idonea para successor;
Que, entreLanLo, compete a "\ m. nomear serventuaJ.·io interino, recorrendo, quando não
haja quem queira servir, á providencia indicada no aviso n. IOde i6 de Outubro de 185!h
i!O isentos llo sel'\Tiç.o activo da Guarda Jacional,.mas devem ser incluidos na lista de
re ervn.
Art. 2.°, § ,\." dn Lei de 19 de etembro do 1850.
(Vide os arl.s. 3." a 5.° do Decreto n. 5 L de 27 de Fe,ereiro de I 75.)
(!l6)

(Ll7) Compete aos mesmos escrivãe : ter prolocollo em que lancem o, requerimentos da
pnrtes ou de pncho dos juizes, e o mais que na audiencia se pai'lsar, conforme lhes fôr 01'd.enado, d~clarando o dia da ~utlieJ1cia e o nome do Juiz que a fizer. Ordenação, Livro 1.0,
L1t. 2,1, § 3. , Regimento de tOo, § 1~.
Aos escrivã!' dos Juizes de Paz compete funccionar na execução das senLenças dos processo da coml1etencia d'e ses Juizes,' Aviso de 'lI de Jun1lO de 1834.
(ll8) 1\s obriCTaçô'es do escrivão, abrangem Lodo o expediente nos Lermos d'este
do RegulamenLo n. 120 de 1 í2 Aviso de G de Junho de 1 65.
u

§

e art.
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§ 3.° Assistir ás audiencias, e fazer nellas, ou fóra dellas, citações por palavras, ou por carta. (120)
§ 4.° Acompanhar os Juizes de Paz n'lS diligencias de sellS omcios.
SECÇÃO TERCEIRA
DOS INSPECTORE" DE QUARTEIRÕES (1~1

a 125).

Art. 16. Em cada Quarteirão haverá um Inspectár, nomeado
tambem pela Camara Municipal sobre proposta do Juiz de Paz d'entre
o Aviso n. 96 de 17 de Agosto de 1838 declara qual o escrivão que deve escrever nos processos em que se dão de suspeitos os Juizes de Paz do districto da culpa e residenciu do roo;
liIendo certo que a suspeição, bem como qualquer impedimento do Juiz, não se communica ao
escrivão: doutrina com que se conforma o art. 3. ° do Decreto de 3 de Outubro de 1833.
(i19) Nota 103. A disposição deste paragrapho, auctorisando aos e crivães de paz a passar
sem dependencia de despacho, certidões do que não contiver segredo, com tanto que sejam
verbo ad 'l;erbum, o, conforme a doutrina do Aviso de 2 de etembro de J833, uma providencia generica, commum á justiç.u criminal e á justiça civil, e applicavel, por conseguinte, a
todos os juizes, tanto mais porque essa disposição se funda no principio de publicidade, que
ó um elemento essencial de toda a organisação judiciaria nos paizes livre. Aviso de 28 de
Setembro de 1865.
O art. 98 do Decreto n. 5737 de 2 de Setembro de 1874-, diz: § 1.0 Das procurações, fallando dos tabelliães de notas, as quaes de ora em diante, só podem ser feita nos livro das
notas independente de distribuição, e incluido o primeiro traslado, levarão 5 000.
§ 2.° Para faciliclade do expediente d'este serviço poderão os tabelliães ter livros abertos, numerados, rubricados e encerrados pelo juiz competente, com folhas impressas e claros
l)reci o para as procurações, podendo tambem dar os tra lados em folhas semelhantes, e
pelo § 3.°, levarão 2 000.
A parte não tem que pagar o primeiro traslado, porque as escripturas publicas só se
tcem como perfeitas e acabadas, quando entregues á parte independente de outra qualquer
retribuição, como da OrdenaçãO, Livro 1.0 tits. 78 e 84, como dos arts. 91 e 913 do actual Regimento.
Os livros de notas, com folhas impressas e claros precisos para as procurações, não podem
er abertos, numerados, rubricados e encerrados, sem o pagamento do ello de 100 r . por
1'oU1a, ex-vi do art. 13 § 2.° do Decreto n. 4505 de 9 de Abril de 'J870, accrescentando que
l)elo traslado entregue á parte se cobrará O sello de 200 reis. Aviso de 16 e 27 de Outubro
de i874.
(120) Vide o capi tulo 2. ° das aueliencias, e arts. 58 a 60 d 'este Codigo j bem como o capitulo 5.° da citação, e arts. 81 a 83 com as notas.
O uso de permittir-se aos escrivães e omciaes ele Justiça do Juizo ele Paz fazerem citações e mais diligencias sobre negocios pertencentes ao municipal, tem sido abusivo, illegal e
em prejuizo das parte, pela nullielade ele tae actos praticaelos por omciaes iucompetentes;
não só porque elles são notavelmente diIl'erentes dos do Juizo municipal, quer pelo que resl)eita ás suas nomeações, quer pelo que pertence ás privativas attribuições, segundo se deduz
d'este Codigo, arts. 14, 13, 20, 21, e 39 a 43; como tambem porque se conclue do disposto no
art. 82 § L° que quaesquer d'elles devem sómente executar as ordens dos juizes a que e tão
sujeitos; o que toda,ia não se enteílde a resp,eito da especie de que trata o art. 7.° da dispo·
sição provisoria. Aviso de 2 de Janeiro de i8~0.
Vide art. 1-8 do Decreto n. 5737 de 2 de Setembro de 1874, e combinae com o art. i08 e
outros elo mesmo Decreto.
(l21) O Aviso de i8 ele Janeiro de 1836, citado á nota r06, tem aqui toela a applicaçào.
Não devem ser nomeados para esses cargos empregados militares, art. 3.° do Decreto de
21 de Janeiro de 1830.

(122) O Decreto ele 8 ele Maio ele 1833 mandou que usassem do distinctivo elo (fue usavam
os delega cios, segundo o Decreto de H ele Junho cle 1831 j e por estes mesmos Decretos, terão
á sua porta uma taboleta, na qual estejam pintadas as armas do Imperio com uma legenda
que declare o emprego.
O Aviso de 14 de Fevereiro de 1839 mandou que tivessem na porta as antigas taboletas.
Os Delegados ele policia não podem demittil-os sem proposta elo subelelegado. Aviso de
10 ele Julho de 1844 e 10 de Fevereiro de 1846.
Declara mais o Aviso de 1844 que existinelo ela parte cle algum inspector, factos criminosos dissimulados ou patrocinados pelo subdelegado ele policia, devem esses factos ser exa-
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as pessoas bem conceituadas do Quarteirão, e que sejam maiores de
vinte e um annos. ("126 e 127).
Art. 17. Elles serão dispensados de todo o serviço militar da 1."
linha e das Guardas Nacionaes ; e só servirão um anno, podendo escusa;-se no caso de serem immediatamente reeÍeit0s (128).
minados por auctoridade imparcial para ser demittido o mesmo subdelegado e processado o
inspector. .
A nomeação é obrigatoria por um anno, A"iso de 26 de Agosto de 1002.
~ão pagam seIlo proporcional pelos titulos de sua nomea ão, art. 'l.7 § 6.° do Regulamento do 10 do Julho de 1 50' e pagam sómente 1601's. de seIlo fixo antes da assignatura, Regulamento citado art. 35, e ReglLlamento de 31 de Dezembro de 1851, talJella B § 2.°
(123) Devem apresentar com a possivel brevidade e exactidão as listas dos moradores do
seu quarteirão, Aviso de 5 de Março de 1835.
(124) De,em fazer lavrar auto de pri ão dos individuos presos em flagrante delicto, fazendo intimar o réo para que se apresente ante a auctoridade judicial no prazo que fór marcado, quando o delicto fOr da alçada policial. Art. 12 § 3.° da Lei de 20 de etembro de i 71.
(Yide arts. 07 da Lei de 3 de Dezembro de 1841, e 300 do Regulamento n. 120 de 1842.)
(125) O paragrapho unico do art. 14 do Decreto n.o 5881 de ~7 de Fe,ereiro .de 187? que
estaJJeleceu o modo e as condições do recrutamento para o exerCIto e armada, dIZ: os ln [Jectores de quarteirão remetteríio ao presidente da Junta (Juiz de Paz) a li ta dos indiyiduos
re identes no seu quarteirãO, comprehendidos os ausentes que estiverem nas condições de ser
aListados.
O art. 9.° declara quaes os que devem ser alistados.
Declara o Aviso de 21 de crosto de 1875, que aos inspectores de quarteirão e não ao subdelegado, 6 que cumpre apresentar as listns dos cidadãos aos presidentes das Juntas do alistamento.
O art. 122 do dilo Decreto diz: sera applicavel a multa de 50 a 100000. § 2.°: aos in pectores de quarteirão que não cumprirem a obrigação do § unico do art. 14.
Pelo art. '126, esta multa, como as outras, S' ra impo ta na Córte pelo Ministro da Guerra,
com recurso para o Consel110 de E tado, e § 2.° nas provincias l)elos Presidentes, com recur o
para o :'Iliuistro da Guerra e d'este para o ConselhO do E tado.
DecLara o Aviso n. 297 de 23 de Julho de 1 75, § 2.°, que emquanto o inspector de quarteirão não tiver Lilulo L gal, nem estiver juramentado, não podera exercer o cargo, nem serão
acceitos o seus trabalhos, cabendo ao subd legado providenciar em tempo para não haver
qualquer falta no que dizem respeito a Junta, assim como que pelo art. 122 § 2.° do cilado
Regulamento estão o inspectore sujeitos a penas quando não cumprirem as obrigações do
§ unico elo art. 14.
§ 4.° do Aviso que o inspector do quarteirão, desde que não gozar de algumas das isenções dos arts. 2.° e 7.° e estiver nas circumstancias do art. 9.° e seus §§, deve ser incluido no
alisLamento, por is o que o cargo não o isenta.
(Vide o art. 316 d'este Codigo.)
(126) Não devem er tirados do numero dos guardas nacionaes activos, Aviso de 21 de
Junho de 1833 salvo se nào bouver outra pe.soas idoneas nos clistrictos para este encargo.
Avi~o de 2 de Janeiro e 28 de Fevereiro de 1834.
A nomeação de inspector deve recahir em pessoas não empregadas, para que o seITiço
publico não solfra detrimento. Aviso de 12 de Ago to de 1 35.
Pelo Aviso de 7 de Dezembro de 1835, não se devem nomear para inspector as pessoas
qualificadas no erl'iço activo da Guarda Nacional, e tambem a Porlaria ae 9 de l\larço de
1 36 e a Lei n. 602 de 19 de etembro de 1850, art. 13, alvo se voluntariamente se prestar ao
serviço. Aviso de 5 de Janeiro de 1865.
Pela ProvisãO de 9 de Setembro de 1842, as faltas que commetterem os empregados em
seus empregos, em razão de se acllarem no exerci cio de inspector de quarteirãO, não lhes são
abonada, sendo que o cargo de inspector é incompativel com o emprego de offieial da Secretaria. das Thesourarias.
E incompativel:
Com Guarda Nacional da reserva, art. 14 da Lei n. 602 de 19 de Setembro de 1850.
Com membro do Conselho de qualificação da Guarda I acional. Aviso de 27 de Selembro
de i857;
Com Juiz Municipal e supplente, Lei n. 5033 de 20 de Selembro de i871, art. 1.0 § 4.°, e
Regulamento n. 482ft de 22 de Novembro de 1871, art. 7.°
(127) Os in pectores de quarteirão não pagam emolu!Dentos pelo titulo que lhes pas am
os delegados de policia; porquanto, estando taes titulos comprehendidos na generalidade do
art: 51 d'este Codigo, q~e manda q.ue por eIle se não cobre emolumento algum, não Joi essa
legislaçãO revogada, p01S que a Lei de 3 de Dezembro de 1~41, não fez senão transferir para

Art. 18. Competem aos Inspectores as seguintes attribuições:
(129).
'1.0 Vigiar sobre a prevenção dos crimes, aílmoestando aos com·
prelJendidos no art. '12, § 2.° para que se corrijam; e, quando o não
façam, dat' disso parte circumstanciada aos Juizes de Paz respectivos ('130).
2.° Fazer prender os criminosos em flagrante delicto, os pronunciados não afiançados, ou os condemnados á prisão (131).
3.° Observar e guardar as ordens e instrucções, que lhes forem
dadas pelos Juizes de Paz para o bom desempenho destas suas obrigações ('132).
Art. 19. Ficam supprimidos os Delegados (133).
SECÇÃO QUA.RTA
DOS OFFICIAES DE JUSTIÇA DOS JUIZOS DE PAZ

(134. a 138)

Art. 20. Estes officiaes serão nomeados pelos J nizes de Paz, e
tantos, 'quantos lhes parecerem bastantes para o desempenho das
suas, e das obrigações dos Inspectores. (L3\:J).
os delegados de policia a nomeação do' ditos inspectores, que até enlão perlenciam ás Camaras Uunicipaes. \.vi. o de 23 de Agosto de 1 ~3.
Pelo art. 91 da Lei de 3 de Dezembro de 1 41, sen'em-se d'eUe os Juizes tle Paz no exercicio das suas atLribui~ões.
Nos art . 42 a 44 do Regulamento n. 120 de 1842, trata-s da sua nomea~ão e conserva~ão
(vide-os); e o art. 1 do dilo Regulamento diz que cada ubdell'gado terà o numero de inspectores de quarteirão que admiLtir o dislricto.
Pelo art. 66 § 3." do mesmo Reo-ulamento, devem recorrer ao Delco-ado, e obsel'yar o que
este decidir quanllo as orden e instruc~.ões dos Juizes de Paz subdelegado feirem opposLas
em materia sobre a qual têm auctoritlade cumulativa.
(128) Vide algumas das notas anteriores, a começar da de numero 121.

(129) Vide a nota anterior.
o art. 66 do Regulamento citado, n. 120, acham-se especifl atlas lalllJJem e las alll'i]Juiçôes.
(130) Art. 66,

§

1.0 do Regulamento n. 12:).

(131) Quando houverem de de empenhar o qne lhes incnrn]Je este !\, devem empJ"Cgar os
omciaes de justiça e estes porão em execução o disposto no al't. 2'2 d' ste Cocligo. Aviso de 6
de Março de 1834.
Identica ê a disposi~ãO do art. 66, § 2.0 do Regulamento n. 120.
Npla 121,.

(132) Art. 66,

§

3.° do Regulamento n. 120, nota 127, ultima parte.

(133) Foram restaurados pela Lei de 3 de Dezembro cle 1811, e RegulameoLo n. ['20, cujas
attribuiç5es, amplas e formiduveis, foram modificadas pela Lei de 20 de SetemlJro de 1871 e
Decreto n. 4824.
(134) EsLes officiaes, continuando a servir perante o Juizes ele Paz, pas aram a ser dos
que os nomeam, demittem, e distribuem os eus serviços, em conformidade do
art. 52 (10 Regulamento n. 120 de 18/,,2.
Os Delegados se serv m d'elles, cumprindo-lhes aar d'isto parle aos subdelc~ados, seguntlo
o disposto no art. 17 do dito Regulamento e Aviso n. 38 de 23 ele Janeiro de 181)7.
Os que exercem o lugar são isentos do servi~o da Guarda Nacional, porém, o Governo pÓlie
limitar esta isenção a um certo numero d'elies. Lei de 19 de etembro de 1850, art. 12, § 5.°
subdele~ado

(135) Para ser omcial de j u tiça, é preciso saber ler e e crever correctamente, ser cidadãO brazileiro maior de 21 annos, estar no gozo dos direitos politicas, e ter bal'tante moralidade. Art. 41 d'este Codigo, Aviso de 30 de julilO de 1831, o de 13 de Fevereiro de 1 28 e Portaria de 29 de Janeiro de 1829.

45

Art. 21. Aos Officiaes de Justiça compete:
Fazer pessoalmente citaçõ s, prisões, e mais diligencias (140).
2.° Executar todas as orden do seu Juiz (141).
Art. 22. Para pri ão d03 delinquentes, e para testemunhar qualquer facto de sna com petencia, porterão os Officiaes de Justiça cbamar as pessoas que para isso forem pr?prias, e estas obedecerão, sob
pena de serem punidas como desobedientes. ('142 a '144)
1.0

C.UlT ULO III
D.\.5 l'ES OAS ENCARREGAD\S DA ADlIl ISTIUÇÃO DA JUSTlÇA
NOS TEllMOS

SECÇÃO PRIMEIRA.
DOS J U R A DOS

('1g,5 a '149).

Art. 23. São aptos para serem Jurados todos os cidadãos, que
podem ser Eleitores, sendo de reconhecido bom senso e probidade.
Pelos Avisos de I de Selembro de 1834 e 26 de Agosto ue 1002, ninguem é obrigado a acceilar a nomeação de offi 'ia] de .iusti~a, nem a continuar no exerci cio d'este omcio.
Pelo Avii';O de '2:3 de Janeiro de 1 54, não havendo quem o queira servir, póde ser nomeado
um soldado municipal.
(136)
obre a lotação vid nola 284 â secção 4." d'e le capitulo, que se inscreye - dos
escrivães e omciaei'; de ju.liça dos Juizes lIlunicipaes.
O Avi o de I~l úe Janeiro úe 1836, citado a nota 106, lem toda a applicação, a respeito dos
omciaes ue ju tiça.
(137)
ervem peranle os .Juizes supplentes, ar1. 52 do Regulamento n. 120 e art. 3.° do
Decrelo de 30 de Dezembro de 1 71.
Os omciaes de justiça dos di lrictos e termos, são da nomeação e demis ão dos JUi7-eS,
peranle os quaes Ser\'em. Decreto ue 30 de Dezembro de Uni, art. 3.° e Aviso de 14 de Outuhro de 1873.
Cada Juiz nomeia quantos forem l1ecessarios para o ])001 desempenho das obrigações que
estão a 'eu cargo, arts. 4.",5." e 42 d'e te Cocligo e Aviso de 14 de Dezembro de 1836.
Para o provim nto do lugar farM os pretendentei'; a provas de idoneidade perante a auctoridade competenle para a nomeaçM, art. 2." do DeeI'elo de 21 de Dezembro de '18H e art.
3." do Decreto de 30 d Dezembro de I 71.
As nomeações elevem recaltir em individuos isentos do recrutamento. A,iso de 14 de Dezembro de 1 36.
(138) Havenuo no Juizo mais de um, farão o serviço do expediente por semana, devendo
esLar á orden da rei';pectiva auetoridade, art. "O do Regulam nto de 3 de Janeiro de i 33 e
ar1. 6.° do Decreto de 30 de TO\'embro de 1853.
Quando não basLarem os nomeados para o serviço, serãO requisitado os de out"1'OS Juizos.
Aviso de 5 de Maio de 1835.
Pelo art. 208, § 1.0 do Couigo Criminal, pódem trazer arma, andando em dilirrencia,
ervem CID quanto forem da confiança das auctoridades que o nomeiam, arts. 51 e 52 do
RegulamonLo n. 120 de 1842 art. L" do Decreto de 21 de Dezembro de 1 44, art. 3.° do Decreto de ilO le Dezembro de 1 71 e 0.1'1. 16 do Decreto de 6 de L 'oye01bro de 1 13.
l'1ia falia ou ausencia dos omaiae de Ju tiça, póuem os juizes designar o escrivão para
abril' a audi ncia. Aviso de 7 de D zembro de lts64. e 13 de Outubro de 1 73.
Nas faltas e impedimenlos, serão subsliLuidos uns pelos outros, ou por quem o Juiz nomear inlerinamente, art. JO do Regulamento de 3 de Janeiro de 1833 e 42 do Decreto de 2 de
Maio de 187/~.
Pelo I1rt. 164 cio Codigo Criminal devem guardar O segredo da Ju liça.
(139) Notas 135, 137 e 138,
(14.0)

ota 120.
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Exceptuam-se os Senadores, Deputados, Conselheiros, e Ministros de
Estado, Bispos, Magistrados, Officiaes de Justiça, Juizes Ecclesiasticos,
Vigarios, Presidentes, e Secretarios dos Governos das Províncias, Commandantes das Armas e dos Corpos da 1." linha. (150 a 152)
(141) Art. 17 do Regulamento n. 12.0 de 1842.
(142) Devem fazer pessoalmente as citações, prisões e diligencias.
Pelo art. 12, § 3.° da Lei de 20 de Setembro de 1 71, devem fazer lanar aulo de prisão
qos presos em flaO"rante deücto, marcando o pra o ao réo para apresentar-se á auctoridade
judicial, quando o crime fór da alçada policial.
(143) Os omciaes de justiça prestam juramento antes de entrarem no exercicio do seu
cargo nas mãos das auctoridades que o. nomeiam. Ord. Liv. 1.0 Lit. 96, § 15, art. 158 do 00digo Criminal, e Aviso de 9 de AO"osto de 1845.
Pelo Aviso de 28 de Julho de 1857, não tem necessidade de prestar juramento especial
para cada um dos actos de seus omcios, e de reconhecer as suas assi.gnaturas, por estarem
para isso habilitados pelo juramento que prestaram antes de tomar posse de seus empregos.
(144) As incompatibilidades d'este emprego não são expressas na legislação; porém se
deduzem do que se estabelecem no Aviso n. !:l9 de 4 de Junho de 1847.
Por sua natureza é incompativel com os outros ol:l1cios e empreo"o de jusLiça.
Pela Ordenação Livro 3.°, tit.28 § 2.°, não podem advogar nem procurar em juizo, e Ordenação Liv. '1.0, tit. 48, § 24, salvo em causa propria ou de pessoa, em relação á qual, seja
suspeito.
Quando se tratar dos oiliciaes de justiça, perante os Juizes Municipaes, se completará o
que tem relação com o dos Juizes de Paz.
A respeito dos seus emolumentos, vide o Decreto n. 5737 de 2 de etembro de 1874, art..
190 a 193.
Notas 359 a 367 e outras dos arts. 41 a 43 d'este Codigo.
(H5) O Jury no Brazil é datado de 18 de Junho de 1822, e esta Lei o creou para os crimes de liberdade de imprensa.
Posteriormente o Decreto de 22 de Novembro de 1.823, mandou provisoriamente executar
o projecto da Lei de 2 de Outubro, que se principiàra a discuLir na Assembléa Constituinte
sobre os crimes da liberdade da imprensa, e sobre a maneira de julgaI-os pelo Jury.
Veio a Constituição em 22 de Abril de 1824, e estatuiu, art. 151: o Poder Judicial é independente, e será composto de Juizes Jurados, os quaes terão lugar assim no civel, como no
crime, e pelo modo porque os codigos determinarem.
Art. 152: os Jurados pronunciam sO]Jre o facto, e os Juizes applicam a Lei.
O projecto da Constituinte foi mantido, com pequenas a1teraçõe de formulas até 1830,
quando a Lei de 20 de Setembro regulou mais detidamente a organisação do Jury, mas aiuda
como instituição politica, e nas condições as mais liJJeraes, segundo as idéas que n'aquella
época dominavam.
Foi em 1832 que por este Codigo a instituição do Jury entrou em nova phase de Tribunal Judiciario para conhecer de todos os crimes, cumprindo-se assim a promessa da ConstituiçãO, e o Codigo n'esta parte foi quasi litteralmente copiado da Lei de 1830, ou inspirado
rios mesmos principios.
Veio ao depois a Lei de 3 de Dezembro de 1841, e outras são as idéas que pronunciam a
respeito do Jury, considerando-o principalmente Tribunal Judiciario para julgar sobre os Jactos na forma da Constituição, fazendo intervir na sua Jormar;ão os interesses da admini Ção da justiça e o principio da auctoridade. (Vide arls. 21 a 31 da dila Lei.)
Tendo esta secçãO do Codigo sofl'rido grandes alterações nas diITerentes disposições contidas em seus artigos, ao ponto de uns serem revogados e outros restringidos e ampliados,
será bom, além da Lei citada, consultar-se mais os arts. 223 a 230 do Regulamento n. 120 de
1842, Decreto n. 693 de 31. de Agosto de 1850, art. '17 § 6.° da Lei de 20 de Setem]Jro de 1.871,
arts. 24 a 27 do Decreto n. 4824 de 22 de Novembro de 1871, o de n. 4724 de 9 de Maio do
mesmo anno, n. 4861, de 2. de Janeiro de 1872, e o Decreto n. 252.3 de 26 de Ago to cle 1874,
que tirou a Presidencia do Jury aos Dezembargadores, com o Regulamento de 27 do mesmo
mez e anno para a sua execução.
Não temos Jury no civel, talvez pela falta sensivel de um Codigo, trabalho aliás de grande
alcance, e confiado a um cios homens de mais talento n'este paiz, o conselheiro Nabuco de
Araujo, fallecido no fim do anno de t 77, e esta faUa é tanto mais lamentavel, quanclo por
disposição da Lei de 20 de Outubro de 1823, ainda vigoram entre nós as ordenações, leis, regulamentos, alvarás, decretos e resoluções promulgadas pelos reis de Portugal pelos quaes
se governava-o Brazil até 25 de Abril, quando se retirou para Lisboa D. JoãO VI; e nem suprem a lacuna de um Codigo as alterações feitas pela Assembléa Geral n'essa legislaçãO, que
se resente de grandes defeitos. Vide arts. 275 a 291 d'este Codigo e notas.
(146) O Jury considerado por todos os pu1llicistas, como uma garantia da liberdade publica, era admittido entre todos os povos e nas legislações as mais antigas, encontrando-se
traços ~'elle na legislação attica, no díreito romano e nos costumes ]Jarbaros.
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A organisação judiciaria dos primeiros seculos de Roma tem numerosas relações com a
da Grecia. Assim, em Athenas, a assernbléa do povo era a mais antiga jurisdicção
crIminal, inter\'indo nos negocios os mais graves e nas accusações politicas, e seis mil cidadãos designados pela sorte, lodos os annos, conheciam dos crimes, não importando pena
capilal, sem outra aptidão, senão a idade nunca inferior a 30 annos, e urna reputação intacta
e esse era o tribunal dos Heliastes, composto de cidadãos de todas as classes.

le~islação

§
Nos primeiros seculos de Roma, encontra-se identica organisação, corno no "' II, em que
o direito de accusação pertencia a todos os cidadãos, sendo a queixa levada á llresença do
pretor, que examinava os factos e chamava, para compôr o Tribunal, os cidadãos inscriptos
sobre urna lista especial, para cada delicto organisada por elle em sua entrada no poder, e
os cidadãos assim designados eram chamados concilium ou Judices .iurati.
Esles deviam ter .30 annos ao menos, e gozar de urna certa renda.
A formação do quadro dos Judices jUl"ati se fazia pela sorte pel'sortitionem em cada causa.
O accusador e o accusado tinham o direito de recusar um certo numero dejudices, quos
panl1n iúi llutm'ent idoneos.

Essas recusações eram publicas c não motivadas.
O numero dos ju(lices jurati ,ariava segllndo a grandade e importancia da causa. Houve
41 juizes no processo de Milon, e 75 na accusação contra Pison.
Prestavam o juramento de julgar segundo as leis.
Em sua origem, as opiniões dos jtldices eram dadas de viva voz; porém, mais tarde, prevaleceu o e crutinio, fazendo-se por meio de uma pequena taboa com cera, em que cada um
escrevia e tas palavras - absolvo, ou condemno.
D'ahi, a disLincÇão dos Juizes de direito e dos Juizes de facto, base da instituição entre
os povos modernos.
O pl"etol", Juiz de direito, era encarregado de estatuir sobre a legalidade da acção e de
velar no cumprimento das formas legaes, e os judices jUl'ati, unicos chamados a declarar a
culpabilidade do accusado, estatuiam sobre o facto.

§
Os publicislas inglezes fazem remonlar a instituição do Jury no seu paiz ás origens da
Kação.
Segundo Blak tone, o Jury existia nas colonias saxonias as mais antigas, o Bispo Nic1101son (De jttl'e saxonulnJ attribuio a instituiçãO a "\Voden, seu grande legislador.
A esle respeilo ha divergencias, sendo, porém, certo que entre os Anglo-Saxonios, como
nas tribus germanicas, o accusado não podia ser condemnado senão por seus pares e ao
juizo dos homens livres.
E é a verdade, que um dos eil'eitos principaes da organisação do Jury na Inglaterra, foi
impedir no paiz a introducçãO do processo secreto e inquisitorial, e longe de ter a perfeição
actual, o Jury ali estabeleceu-se em ba es duraveis, ao ponto de sustentar-se no meio das
crises poliLicas, que se succederam no mesmo paiz.
Houve para a in tituiçãO os seus maus dias, e o historiador Hallam os assignala em sua
historia constitucional, Lom. 1.0, pago 348 e outras.
A condemnação de Thomaz "Morus, de tralI'ord, do Bispo Land e Carlos I, como muitas
ouLras, são uma prova d·isto.
Porém, no meio da de!!l'adação, viu-se no tempo da rainha Maria jurados assaz independente para pronunciar um veredicto de absolviçãO em favor de um homem nccu ado de
cumplicidade cm uma insurreição, sendo por isto encarcerados e condemnado a uma multa
de 500 libras.
O grande Juiz Hale recu a a presidencia do Jtlr~', fundando-se em que a lei commum não
tinha mais o seu livre curso nos negocios criminae" e Cromwell não ousou pronunciar a sua
desti tuiÇão.
Na Inglaterra, as instituições formam-se lentamente, mas com uma vitalidade que se não
encontra na historia elas outras nações, senão raramente, e hoje o Jury se con idera ali, e
com razão, como a principal garantia elas liberdades puJ)licas.
BlaksLone diz poder affirmar que, del)OiS da Providencia, é essa instituição que firmou
por urna longa série de seculos, as justas liberdades da Inglaterra, mas o celebre commenlador não considerou que a verdadeira inüuencia do Jury, para a garantia da liberdade, consiste em ser elle tido como uma instituição social, devendo er composto de homens intelligentes e assaz independentes para comprehenderem a altura de sua missão, sendo por isto
mesmo que o jury ali é um palladium das liberdades publicas, podendo ervir de norma
para lodos os paizes lirres.

§
Em França e ta instituição ha sofl'rido modificações, segundo as mutaçõe politicas daquelle paiz.
Nas sessões do Con elho de Estado de 30 de Janeiro e 6 de Fe,ereiro de 180 , o Jury
encontrou adversarios, como Montalivet, Carnbaceres e Joubert, e defensores COmO TreiJllard
e BerlierJ sendo mantido e conservado pelas constituições que se snccederam.
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§
Entre nós 11a ás vezes bastante desanimo a respeilo de uma tão nobre instiluição, mas o
mal é devido, pela mór parte das vezes á falta de pessoal habilitado em certas localidades,
e em outras pela demasiada complacencia na li la do Jury, fornecida p lo Delegado de
polícia, que, no maior numero dos casos é levado por má inlenção querendo que no tribunal predomine a idéa politica, 110 intuilo de protecção aos s u adh renles; e os Juizes,
revendo a lista, nem sempre são cuidado os em expurgar os mal conceiluados,
Entre nós predomina o principio do gozo lo direito le cidadão, quando em outras paizes
deixa de ser um direito, para :::er o que é na realidade, uma simples fun ção e a re peito
dos qne são dignos e capazes de desempenhar tão alta mis~ão, coUocando a ju tiça em r gillo
superior ás agitações, mantendo a sua dignidade e garantias,
A lei ingleza, que não considera o ministerio de ser jurado como direilo polilico, reeonhece n'eIle uma presumpção de capacidade em favor do proprietario, sendo que a instituição é boa, quando bem organisada, e quando os homen chamados a fazer I arte d'eIla,
tem a capacidade intelleclual sutnciente para apreciar as diversas circumslancias de um
facto criminoso e descobrir a verdade no meio das duvidas, c[ue podem oIJ~curecêl-a, tendo
além d'isto a capacidade moral necessaria para não querer falsear o seu vcrcdielo por nenhum aclo de indulgencia ou de fraqueza: ser indo a instituil;i'lO em cerla medida, para cobrir a respon abilidade dos magi trados, arredando toda a SUSIJeila de parcialidade ou se\'eridade excessÍ\'a, substituindo a acção do magislrado pela acção dire ta dos cidadãos,
E comprehende-se que um Juiz permanenle, hahiluado a ver muilos culpado~ nat.uralmente se inclina a acrellilar na realidade do crime, alé porque o magi.lrado 0111 a sua vida
uniforme e doce, isenla (re sa ~ricissitudef; que collocam os homens em lucia com as tenlaçoÕes, nãO conserva em sua cadeira de Juiz uma alma assás compassiva á fragilidade Ilumana,'
.
Em todo o caso, é na instituição do .Jury que se vae realizar aquillo qu a humanidade
procura ha seculos, a concilia)ãO na justiça, do interes.e l:'ocial com as gal·anlias da liberdade, mesmo a attender-se que e no Jury que e resu me cm parte e,se lrahalho da philosophia,
todo esse longo protesto do espiri Lo moderno, contra Of; abusQ nraizados, quantia e por
eUe que se póde attingir o coroamento verdadeiro d'essa legislação doce c clll'ist:i que eio
substituir, segundo a palavra de Luiz XI I, ao s~'stema, oppressivos que eram mais proprios a espantar a innocencia do que a fazer lremer o criminoso,
Para o Juiz de faclo quasi f;empre ba ta o bom senso, quando o crime se offcrece rodeado de provas materiaes; mas quando elle se apre enla envolvido em lreval': é necessario, mais do que a razão ordinaria e commum, um juizo cheio de rectidão sagacidade profunda, com a experiencia da vida e o conhecimenlo dos homens e das cousas, com o habilo
dos negocio ,
A instituição do Jury é bua ou má, segnndo a escolha do jurado, como bem o disse
NapoleãO I no Conselho de Estado.

§
No Brazil, apezar das diversas tentativas, ainda não se poude estabelecer o pequenojury
para os pequenos delicto , quando a necessidade é de primeira intuição. EUe se ha adoptado
na mór parle dos paizes cultos.
Acabe-se com o Jury revestido de apparalo nos pequenos lugares, ficando reservado aos
grandes povoados com pessoal habililado e para os crime graves; mas instilua-se o pefjueno
Jury, com numero limitado de Juizes, e de modo summarissill1o, não só em lodas as cabeçaf;
de comarca, como nos termo., e se fàr possi\'el, no mesmos distl'icto ,
Com bàa vontade, lornar-se-ha uma realidade a punição do cr-ime, e nem se cançará a
paciencia de tantos cidadãOS, reunidos de ponlo diyer o para ,iulO'ar 'rimes I vissimos,
quando o inconveniente é lanto maior se con~iderar-se no inconvenienle d não loderem ser
submettidos sem delonga a julgamenlo os rêos de ligeiros crimes.
Par'a uma nota é sufficienle o que fica dilo,
(11,7) Compete ao Conselho de Jurados:

Ayeriguar o facto e suas eircumslacias, cm todos os crim s, com excepção dos de responsabilidalle, dos das Leis de 2 de Julho de ltl50 e de i de Selembro de 186U, do d fàro e pecial, dos policiaes, d'aqueIles contra a policia e economia pal'licular das povoações, ou das
infracções de posturas.
'
Nos casos da não impulabilidade do crime, no" termos do art. 10 do Codigo Criminal,
quando se aUegou e decidia na formação da culpa, arl . 2.57 d'e le Codigo, 58 e seguintes da
Lei de 3 de Dezembro de 18/~1, 366 e seguintes do Regulamenlo n, 120 de 18\2., e arl, 20 da
Lei de 2.0 de Setembro de 187!.
Prorogar as suas sessões judiciarias por mais 3 até 8 dias, além dos 15 eslabelecidos pela
Lei, art. 32.:3 d'este Codigo,
(14 ) Os jurados que são empregados publicas, vencem os seus ordenados, em qUllnto servirem nas se sões do Jurv, Avisos de 5 de Junho de 1835, 10 e 2L de Novembro de 1837.
Deve haver toda a SOlicilude na organisação da lista dos Jurados, Aviso de 13 de Agoslo
de 1835.
O Aviso de 12 de Agosto de 1835, conlém doutrina baslante bizarra, quando admilte que
faça parte do Jury o individuo que não sabe ler e escrever.
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E para mostrar o absurdo, ba, ta considerar-se que o Jury de Sentença deve assignar a
decisão (Art. 224, § 2.° do Regulamento n. 120 de 18'.1.)
Con uHai o formulario dos processos que vão ao Jury no Decreto de 26 de Junho de 1850.
São excluidos da presidencia do Jury os supplentes do Juiz Municipal. Avisos ns. 125 de
24 de lIIarço de 1856, 346 de 3 de Junho de j 61, Decreto n. 3373 de 7 de Janeiro de '1865,
Avisos ns. 14:1 de 9 de Abril de 1867, 293 de 26 de Junho de 1869 e ti3 de 20 de Abril de 1874
(Nota 417).
(149) A lei franceza l art. 31 do Codigo de Instrucção Criminal, se dá ao cuidado de advertir ao Jurado que elle neve julgar sem ira e favor, com a imparcialidade e firmeza de um homem pl'olJO e livre.
E' uma solicitude da Lei, em advertir assim, no momento em que o Jurado vae exercer
o seu difficil e terrivel ministerio, e uma prevenção a 1'0 peito de tudo que possa prejudicar
a pureza, a lealdade e a dignidade da Justiça.
(l50) O Snr. Mendes da Cunha escreveu bem sobre o art. 23 d.'este Coaigo, peccando às
vezes por acrimonioso.
Diz eUe que as func,ões de Jurado nãO se parecem em nada com as de eleitor ...
Os Jurado não e colhem os julgadores, elles o são e decidem summaria, definitivamen·
te e sem appello ...
O que se deseja é que o pessoal do Jllry e a fórma do processo, prescripta para compor
a junLa revisora, sejam organi ados com tal circum pecção e precauções taes, que só possam ser jurado o cidadãos dignos da confiança publica; que as condições de aptidão para
o Juiz de facto sejam fixadas, não em termo geraes, mas de uma maneira precisa, difficil
de se illudir, por falsas informações ou mentiro as conjecturas; que sejam Lirado das clas·
ses mais intelligenLes, e mais prestimosas, por seus habitos e seu genero de vida ... Em
uma palavra, se attendermos á capacidade moral para proferir uma decisão conscienciosa,
não vemo que as condiçõe exigidas para as funcções de eleitor sejam uflicientes para ga·
rantir à justiça os sacriflcio que ella reclama.
Quanto á capacidade intellectual, a nece sidade da luzes e da experiencia para bem
julgar as que tões difficeis do Forum Criminal, ó quanto a nós tão imperio a, que não póde
ser ,antajosamenLe supprida pelas unicas qualidades, em que as nossas leis fundam a utilidade d'esta solJerana insLituição.
(l51) Arts. 27 da Lei de 3 de DezernJJro de 1 H, e 224 do Regulamento n. 120 de 1841,
que alteraram o presente al'tigo.
Vide noLas anteriores de 145 a 150.
Não são aptos para serem jurados,-o senadores, art. 27 e 224, li nota presente, acima,
deputados, os mesmos artirros; conselheiro e mini tro de Estado, os dito artigo; Bispo,
alem dos artigo citado, o Decreto n. 347 de 24 de Maio de 1 4-, - magistrados. Esta palavra deriva da latina magi Watus que já era formada de maltister,
TamlJem a idéa de magistrado é inseparavel da de auctoridade, -pote tatis verbo plttl'a
significantur (diz a Lei 2l5, 11'. De verbo signif.): in persona magi tratttUllL, irnpe)'ium, etc.
Entre os romanos, haviam magi trado. ordinarios e extraordinario . O primeiro eram
os consuJes, os pret6res, edis, tribunos do 10'1'0, os questores. Os outros eram. o dictador,
o censor, o que governava por morte do rei. Havia tambem grandes e pequeno!! magistrados,
sendo o primeiros o grandes agouros e os segundos, o pequeno agouro.
Na no sa linltua juridica, e ,egundo o que declaram os Avisos de 7 de Ago to de 1835
e 12 de Mar<;o de -1836, magistrado é o individuo que governa e exerce cerLa I orç1lo de jurisdicçãO e auctoridade publica na administração da justiça; e o Aviso de 29 de Janeiro de
1 44, accrescenta que são magistrados, os Juizes Muoicipaes, os chefes, os delegados e subdelegados de policia. Pela Constituição, restringe-se a palavra á significação dos Juizes de
Direito perpetuos, Desembargadores, e membros do UI remo Tribunal, como dos ar . 154,
158 e 16'~.
Pelo acto addicionaJ, são os Juizes de Direito perpetuos que pre idem as camaras, não
comprehendendo os ministros das relações e tribunaes superiores, art. 4.° (la Lei n. 10:5 de
12 de Maio de 1840.
.
A Lei de 3 de Outubro de 1834, art. 5.° § 8.°, a Provisão de 17 de :\laio de 1852, os Avisos
de 12 de Janeiro de 1854, 14 d
ovembl'o de 1855 e 14 de Janeiro de 1858, declaram que a
disposição do art. 154 da Constituição não é extensiva aos Juizes Municipae . Entretanto a
Ordenação de 14 de Fevereiro de 1 55 declarou que o Juizes :\1unicipaes bachareis farmados
ão considerado magistrados, e por i so compreheodidos no , 3.° do ar!. 7.° da Ordenação
de 30 de Março de 1849, gozando do privilegio de passar procurações l),'op"ia manu.
Os Juize de Paz ão magisLrado pelos aviso de 14 de Dezembro de 1 35 e 12 de Maio
de 1836, e não o são pela Circular n. O d'e 29 de Janeiro de 1 44, e Aviso n. 11 de 12 de Janeiro de 1854. ( ToLas 33 e 688).
OI'FICIAES DE JUSTIÇA.- 'ãO os designados nos arts. 20, 21, 42 e 43 (l'este Codigo, 17 e 52
do Rogulamento n. 120 de '1842, não se comprehendendo entre os mesmos os Escri,ães e Tahelliães. Aviso de 6 de Maio de 1843.
(152) Ha incompatibilidade:
Com adjnncto do promotor publico e juiz municipal supplente, pela coopera<;-ão continua
e acLiva que pre tam nos actos da formação da culpa, pelo interesse que Sll5tentam e defendem por parte da justi<;.a publica. Aviso n. 5 de 3 de Janeiro de 1813;
7
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Art. 24. As listas dos cidarlãos, que estiverem nas circumstancias de serem Jurados, serão feitas em cada Districto por uma Junta
composta do Juiz de Paz, Parocho, ou Capellão, e o Presidente, ou
algum elos Vereadores da Camara Municipal respectiva, ou, na falta
destes ultimos, lHn homem bom, nomeado pelos dous membros da
Junta, que esliverem presentes. (153)
Art. 25. Feitas as listas dos referidos cidadãos, serão affixadas
á porta da Parochia, ou Capella, e publicadas pela imprensa em os
lugares em que a haja, e se remetterão ás Camaras Municipaes respectivas, ficando uma cópia em poder do Juiz de Paz para a revisão,
a qual deve ser verificada pela referida Junta, todos os annos, no dia
primeiro de Janeiro'. (154)
_
Art. 26. A revisão tem por fim:
1.° InscreveI' nas listas as pessoas, que foram omittidas, ou que
dentro rio anno tiverem adquirido as qualidades necessarias para Jurado. (155)
2.° Eliminar as que tiverem morrido, ou que se tiverem mudado do Districto, ou que tiverem perdido a:; qualidades acima apontadas. Com estas listas reformadas se praticará o mesmo, que se faz
com a primeira indicada no artigo antecedente. (156)
Art. 27. As Camaras Municipaes com os Juizes de Paz e Parochos, logo que receberem as listas parciaes dos districtos, formarào
uma lista geral, excluindo sómente della os que notoriamente não
gozarem de conceito publico por falta de intelligencia, integridade, e
bons cosLumes. Se porém em algum Termo, ou Termos, ainda mesmo depois de reunidos, como dispõe o artigo 7.°, resultarem apenas
sessenta Juizes de Facto, ou pouco mais, de sorte que não bastem
para supprirem as faltas, que por ventura occorram, se ampliará a
apuração até numero tal, que seja sufficiente. ('157)
Com commamlanles de corpos de L" linha, no mesmo caso que o co=andantes das
armas. AviRO d 22 de Setembro de 1835, Lei de 24 de Maio de 184-, além elos artigos oitados
ela Lei de 3 de Dezembro e Regulamento n. 1.20, e os commanelantes militares das praças,
como deoidiu a imperial resoluçãO de con uUa ele 6 de Dezembro de 1865. Comprehende
tamlJCm os commandanles de companlIia avul as. Aviso ele 26 de Setembro ele 1 16.
Os estrangeiros. Portaria ele 4 de N"ovemJ:lro de 1833.
CODl Promolor Publico. Aviso de 3 de Janeiro de 1873.
.'upplente do Juiz l\Iunioipal. (Vide o Aviso de 1873, no come o c1'esta nota.) .
Os Secretarios d Provincia estão oompreltendidos na mesma excepção dos Presielenle .
W relativamente incompativel, como Delegado de Polioia. Avi o ele 10 de Janeiro de 185!~.
PÓde ser dispensado á requisição do C11Ci'e, e não o sendo deve passar o exeroício, durante
os trabalhos do Jury, e dizia o Aviso de 6 de Maio de 18'13 que não eram esousos do cargo
de jurado, senào estando em exercicio os supplentes dos Juizes de Paz, Delegados e subdelegados.
A respeito ele elepulado provinoial, a incompatibilidade ó relatin ao exerci cio elurante os
lralJalllos legislativos. Deorelo ele 'li de elembro cle 1830, e Aviso de '22 de elembro de 1835.
Sobre IJlern)JrOR na Junla cle CJualificação ele votautes, existem os Avisos n. 95 de 11 de
.Junho de 1841, n. 6 ele 9 de Junho ele 1 49, 82, de 23 ele Julho de 1850 e de 26 ele Janeiro
de 114.
Tão poelem acclIl1lUlar as fUJlrções, e prefirirão as eleitoraes.
S b1'0 os Juize!> de Paz, vide nota 12.
. Membros da Mesa PaI'ochial, lemos os Avisos oitados, para os membros ela Junta de qua·
llflca<:ã~ de votantes, devenelo o Presidente requisitar a dispensa do Jur;y, e o mesmo vigora
a respClto do Presidente da i\lesa Parochial.
Con ultai s notas nos art .275 e seguinles d'este Codigo, e os artigos oitados da Lei de
3 ele Dezembro e respeotivo Regulamento n. 120.
1)1'0

(153) l~ste artigo C ~\I'guinles foram revogados pelos arts. 28 e 29 ela Lei de 3 de Dezemele 1 41. (Viele Ul'Is. 2:JO a 2:14, ?36 a 239 do Regulamenlo n. 120.)
A Portaria ele 10 de Setembro de 1835, para este artigo caducou, e o omoio de 1 de Ja-
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Art. 28. Havendo queIxas da parte de alguem, ou por ter sido
inscripto, ou por ter sido omittido nas listas, é do dever das Gamaras
corrigil-as, eliminando, ou inscrevendo os seus nomes. (158)
Art. 29. Os nomes dos apurados serão lançados em nm livro
destinado particularmente para este fim, e será affixada nas portas da
Gamara Municipal, e publieacta pela impren,a, havencto·a, uma relação contencto por ordem alphabetica os nomes dos cidadãos apurados. (159)
Art. 30. Passados quinze dias da publicação das listas apuradas,
as Gamaras Municipaes farão transcrever os nomes dos alistados em
pequenas cedulas, todas de igual tamanho. (J60).'
Art. 31. Preparadas as cedu las na fórma do artigo an tecedente,
as Gamaras Municipaes no dia seguinte, a portas abertas, com assistencia do Promotor Publico, mandarão ler pelo seu secretario a lista
dos cidadãos, apurados, e á proporção que forem proferidos os nomes, o Promotor os verificará com as cedulas, e os irá lançando em
uma urna. (161)
Esta urna se conservará na sala das sessões. fechada com duas
chaves diversas, uma das quaes terá o Presidente da Gamara, outra
o Promotor. (162)
Art. 32. Tudo quanto nos Termos compete ás Gamaras 1\Iunicipaes ácerca das listas dos que podem ser Jurados. será praticado nos
Julgados por uma Junta forma a dos Juizes de Paz dos Districtos,.
que nelles houverem, da qual seI á Presidente o Juiz rle Paz da povoação principal, ou cabeça delles; e Secretario o seu E:scrivão. (163)
SECÇÃO II
DOS JUIZES MUNICIPAES

(164

A

103)

Art. 3.3 Para a nomeação dos Juizes Municipaes as Gamaras MIlnicipaes respectivas farão de tres em tres annos uma lista de tres candidatos, tirados d'entre os seus' habitantes formados em Direito, ou
neiro de 1840, declara que as Junlas de que trata sle artigo na escolha dos Jurados, devem
conformar-se com as regras estabeLeci la n'este Codigo e no caso de prevaricação ou a)U,0,
e 1I1es deve fazer efl'ectiva a respon abilidade.
(154) Declara o Aviso de 8 de lIlarço de 1838, que sendo manil'eslo, pelo que se acha clisposto nos arts. 25 e 26 a 29 d'e te Codigo, CJ.ue os jurados, para servirem nas ses ões de cada
anno, devem annualmente ser apurado, é claro que nenhun outros podem ser os legitimo.
para as ditas sessões.
ata anterior.
(155) Arts. 229, 231 e 233 do Regulamento n. 1'20 de L84·2.
(156) Arts. 20 da Lei de 3 de Dezembro de 1841, e 229,230 do Regulamento n. 120.
(157)
Ó pódem fazer a exclusãO do que tratou este e o art. eguinte. Ofllcio de '1 de Janeiro de 1810.
Art. 31 da Lei de 3 de Dezembro.
(158) Arts. tOL e iOZ da Lei de 3 de Dezembro de 1841.
(L59) Além dos artigos citado da Lei de 3 de Dezembro de 1841 e respecti\o Regulamento, vereis por ahi e opportunamente os Decretos de 26 de Junho de L'50 e 3L d'Ago to de t 50,
e lei de 29 de Junho de '1850, art. 2. 0
Os Delegados deverão declarar adiante dos nomes de cada um dos cidadãos o. Lugare, le
residencia, e o numero de Leguas ou kilometrus f[ne distarem da ca a das. es ões do ,Tur~'
pelo caminho mais curto, art. [.0 do Decreto citado de 31 d'Agosto ..
Pelo Aviso de 2 de JulllO de 1 43, devem incluir os cidadãos aplo" emhora incorrendo
em pronuncia ou condemna,fío pelos crimes declarados na Lei.

(160) Vide arts. 27 a 31 da Lei de 3 de Dezembro, e '223 a 239 do Regulamento n. 120.
(161) Art. 237 do Regulamento n. 120.
Além da urna geral, haverá uma especial dos jurados, supplentes, art. 2.° da Lei de 26
de Junho de 1850.
.
Dos nomes de cada um dos jurados far-se-hão duas cedulas, das quaes uma entrará para
a urna geral e outra para a especial, art. 2.° § 2.° do Decreto de 31 de Agosto de 1850, e art.
t2 da ~ei de 26 de Junho de 1850.
(162) Art. 238 do Regulamento n. 120.
(163) Este artigo é de todo alterado pelos dilferentes que se citam desde a nota 145.
(164) Foram creados, alterando consideravelmente esta secção, pelos arts. 13 a 20 da
Lei n. 260 de 3 de Dezembro de 1841. Examinae esses artigos, com numero crescido de notas. (Nota 20.)
Actualmente têm elles o ordenado de 600~000 annuaes e onde, segundo as respectivas lotações, tiverem de vencimento quantia inferior a 1.800,,000, terão mais como gratificação fi
difterença entre a lotação e a dita quantia, art. 13 da Lei n. 176'. de 28 de Junho de 1870.
Quando os Juizes Municipaes substituirem aos de Direito, receberão, além do proprio ordenado, a gratificação de Juiz de Direito, art. 29, § 12 da Lei de 20 de Setembro de 1871, e
pelo" 13, os juizes supplentes no etrectivo exerci cio, terão a aratificação commum do ordenado
dos Juizes Municipaes, e nos termos reunidos, essa gratificação será dividida pelos Juizes
supplentes, que exercerem a .iurisdic~.ão. A,isos de 8 de Outubro de 1874, 26 de Agosto de
1875 e 16 de Outubro de 1877. Consultai-os, assim como o de 31 de Julho de t876.
Quanto ao modo de se lhe contar o quatriennio, temos a circular de 27 de Junho de 1846.
Quanto ás suas remoções, o Decreto n. 560 de 28 de Junho de 1850.
Quanto á sua matricula, o Decreto n. 687 de 26 de Julho de 1850, e Aviso de 8 de Fevereiro de 1851.
A sua residencia é obrigada na villa ou cidade cabe~,a do termo. Regulamento n. 4824 de
22 de Novembro de 1871, art. 85, § 2.°, e quando a sua auctoridade abranger dou ou mais
municipios poderão residir temporariamente em qualquer dos municípios, conforme lhe fór
ordenado pelo Governo ou Presidentes de província. Decreto de 24 de Março de 1843, art. 4.°,
e Aviso de 15 de Junho de 1861.
o exercicio das suas funcções e nas solemnidades publicas, devem usar do vestuario
prescripto pelo Decreto de 10 de Fevereiro de 1854.
Arts. 32 a 41 do Regulamento n. 120 de 1841.
Sobre as férias do fóro, vide o Decreto de ao de Novembro de 1853, á nota 2.
Vide notas 2, 3, 5, lO, 11, 12, 20, 32, 33, 74, parte 12, 95 e 96.
Serão substituidos quando impedidos, suspeitos, ou exercerem as funcções de Juiz de Direito e Chefes de Policia, pelos tres supplentes nomeados, pelos vereadores das camaras, na
ordem da votação, e na falta ou im[Jedimento d'estes pelos Juizes Municipaes dos termos vizinhos. Lei·de 3 de Dezem))ro de 181,1, arts. 18 e 19, art. 55 do Regulamento n. 120, art. 1.0,
§ 3.° da Lei de 20 de Setembro de 1871, art. 6.° § 3.° do Decreto n. 4824, Avisos de 16 de
Agosto de 1849 e 6 de Abril de 1872, § 2.'.
(165) A Lei citada de 20 de Setembro de 1871, creou uma nova entidade nas comarcas
especiaes, com o uome de substitutos, acabados alli os Juizes Municipaes, (§ 1.0 do art. 1.0)
Vide as duas ultimas partes da nota 20,
O art. 1,0, § ).', citado, diz: que os substitutos são nomeados l)elo Governo d'entre os doutores ou bachareis formados em direito com dous. annos de pratica do fóro pelo menos; servirão por quatro annos nas mesmas condições e vantagens dos Juizes Municipaes, e assim é
o art. 3.° do Decreto n. 4 24 de 22 de ovembro de '1871.
Os §§ d'este ultimo artigo estabelecem o numero de Juizes su))stitutos e regula o seu exercicio.
Nos ditos artigos, annotados por mim, ha diversas decisões do Governo e dos Tribunaes
do Paiz, a respei to.
Os quatro annos, já eram estal)elecidos para os Juizes Municipaes, como do art. 14 da Lei
de 3 de Dezembro, e 36 do Regulamento n~ 120; vide o art. 102 do Decreto n. 689 de 26 de
Junho de 1850.
O quatriennio do exerci cio começa do dia da posse, e findo elie, será logo substituido pelos supplentes, Avíso de 27 de Julho de 1846.
O art. 7.° do Decreto n. 4824, citado, diz: os cargos de Juiz Municipal e Juiz substHuto
são incompativeis com o de qualquer auctoridade policial.
Esta incompatibilida,de abrange os respectivos supplelltes.
A aceitação do cargo judiciario importa a perda do policial, e não poderão ser nomeados
Delegados ou subdelegados de policia os que tiverem cargo judiciario, ainda sendo meros supplentes. (Art. 6.° § 1." do mesmo Decreto, e art. 1.0 § 4." da Lei de 1871.)
(166) O seu cargo é incompativel (Juiz Municipal) com o omcio da Fazenda. Aviso de 15
de Abril de 183 •.
São instruidos pelos Juizes de Direito, Avisos de 10 de Junho de 184.3, e 11 de Abril de 1844.
Não podem ser Juizes com escrivães, cujo parentesco é mui proximo, Aviso de 28 de Julho de 1843.
•
Os Presidentes das províncias e os Juizes de Direito devem co=unicar á Camara Municipal a posse e juramento do Jui:l Municipal. Avisos de 14 de Junho de 1843 e 11 de Abril
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de 1849, e este deve apresentar ás camaras os seus titulas com menção da posse, Aviso de 14
de Junho de 184,s.
Julgam segundo o valor das causas demandadas e não pelo que depois accrescer, Aviso
de 12 de Fevereiro de 18/~5.
Tem dous mezes para apresentar as suas licenças aos Presidentes das Provincias, Aviso
de 14 de Maio de 1845.
(167) Pelo Aviso de 15 de Maio de 1847, se declara quaes os direitos que devem pagar os
Juizes Municipae reconduzidos ou novamente nomeados,-e sendo reconduzidos não pagam
os 30 Ofo, salvo tendo maiores vencimentos. Aviso de 9 de Outubro de 1847.
ão se lhes conta para o accesso a Juizes de Direito, o tempo de interrupção por licença
ou molestia, que exceder de seis mezes, durante o quatriennio, Decreto de 26 de Julho de 1850.
(168) Os exames de sufficiencia exigidos pelo Decreto de 31 de Agosto de 1851, devem
ser presididos pelos Juizes efl'ectivos, e não pelos supplentes, ainda que estes sejam bachareis
formados. Aviso de 30 de Dezembro de 1854. (Nota 282).
(169) O Decreto n. 4302 de 23 de Dezembro de 1868, diz ao art. 2.°: ao Juiz Municipal
compete deferir o juramento e posse a todos os empregados que tem jurisdicçãO dentro do
municipio e suas freguezias. (Art. 51 da Lei de 1 de Outubro de 1 28).
Art. 3.° A' camara municipal compete igual attribuiçãO, a respeito do Juiz Municipal,
não estando presente no termo o Juiz de Direito. (Lei de 1 de Outubro de 1828, art. 54, e
art. 2.° da Lei de 4 de Dezembro de 1 30.)
Art.4.0: Ao Juiz de Direito compete deferir juramento ao Juiz Municipal do termo em
ql1e residir, e com auctorisação do Presidente, a qualquer empregado que tenha jurisdicçãO
em mais de um termo.
Art. 5.° O Presidente da provincia deferirá juramento e posse... aos Juizes Murticipaes
em mais de um termo (art. 5. ° § 11 da Lei de 3 de Ou tubro de 1834-.)
Art.6.0
a córte os Juizes Municipaes.•. rrestarãD juramento nas mãos do presidente
do respectivo tribunal de 2,0 instancia. (Lei de 4 de Outubro de 1830, e art. 50 d'este Codigo.)
Vide arts. 9.° e seguintes do mesmo Decreto.
(170) O decreto n. 3572 de 30 de Dezeml)ro de 1865, sobre a estatistica policial e judiciaria, diz ao art. 5.°: os mappas parciaes que importam á estatistica ;olicial, serão remettidos
aos chefes de policia: § 1.0 pelos Juizes Municipaes, § 1.0 do art. 4. : o crimes commettidos,
processados ou não, sejam conhecidos ou desconhecidos os réos, § 2.° as detenções ou prisões
pre,entiva , § 3.° as fianças, § 4.° o habeas-col'pUS, § 5.° as pronuncias ou não pronuncias,
§ 6.° o accidentes e facto notaveis, § 7.° o movimento dos estrangeiros, que entram ou
ahem, § .0 os termos de bem viver. (Vide os modelos ns. 1, 2, 3, 4, 5, 5-A, 5-B e 5-C, 6.°,
7.°, 7-l\. e 8.°).
O Avi o de 18 de Agosto de 1873 declara que os mappas de que trata este paragrapho,
devem mencionar os inqueritos a que as auctoridades policiaes procederem e o destino que
lhes derem, bem como as prisões que ellectuarem ou sobre que representarem e as fianças
provisorias que concederem na conlormidade dos arts. 29 a 31 do Decreto n. 4824 de 22 de
Novembro de 1871, ficando a estatistica dos factos da ordem judiciaria, comprehendidos nos
§§ 5.° e 8.° do art. 4.° do Decreto n. 3572, a cargo das auctoridades que pelo citado Decreto
são competentes para as pronuncias ou não, ejulgamento de infracções de termo de bem viver.
Art.9.0 A estatLlica criminal comprellende: § 1.0 e julgamento da competencia do
chefe, Juizes Municipaes... (modelo n. 9.°).
Art. H. A sim que serão remettidos ao Governo na Côrte, e aos Presidentes nas provincia : § 1.0: pelos Juizes lIIunicipaes... os mappas parciaes de que trata o § 1.0 do art. 9.°.
§ 5.° Do mesmo art. 11, pelos Juizes das execuções os rnappa parciaes de que trata o
§ 7.° do art. 9.°, que diz: as execuções crirninaes (modelo n. 15).
O 2.° do art. 14 diz: pelos Juize Municipaes os mappas dos §§ 2.° e 5.° de art. 13, que
são as im: § 2.° as causas civeis, julgadas pelos Juizes lIIullicipaes e de Orphãos (modelo
n. 18).
§ 5.° As accusac;ões civeis (modelos ns. 20 e 22).
Art. 14 § 3.° Pelos Juizes de orphãos os mappas dos §§ 6.°, 7.° e 8.°, que são os inventarias (modelo n. 22) as tutelas (modelo n. 23) as interdicções e curateilas (modelo n.-24).
A1't. t7 § 1.0: pelos Juizes especiaes do commercio ou pelos Juizes J\1unicipaes, os mappas
dos §§ 1.° 4. o e 5.° do art. 16, que dizem: as causas commerciaes (modelo n. 18) as execuc;ões
commerciaes (modelos ns. 20 e 21) as failencias (modelo n. 29).
Hoje a estatistica policial e judiciaria, é regulada pelo Decreto de 17 de Agosto de 1878 e
vide para o caso os §§ 1.0, 4.°, 5.°, do art. 4.°, § 3.° e art. 8.° ns. 1.°,2.°, § 4.° e § 6.°, art. 10
§§ 2. 3.°,4.°, § 3.°, do art. 12 n. 1 § 6.° do mesmo artigo ns. 2 e 3 s 2. 0 do art. i3 ns. 1 e 2,
§ 2.° do art. 18.
Art. 23. Até ao fim do mez de Junho de cada anuo, serão remetlidos pelas auctoridades
competentes, todos os mappas relativos ao anno anterior e referido nos capitulo 2.° e 3.°
Art. 28. As infracções deste regulamento, além das mullas impostas pelo ReO"ulamento
n. 120 de 1 '1<2, a respeito da estatistica, sujeitam a suspensão e responsabilidade, os empregados omis ·os.
Art. 29. Ficam re,ogados o Decreto n. 3572 de 30 de Dezembro de 1865 e mais disposições em contrario.
.
(171) O Decreto n. 5604 de 25 de Abril de 1874, que manda obserVar o art. 2.° da Lei
n. 1829 de 9 de Setembro de 1870, na parte em que estabelece o registro civil dos nascirnen-

tos, oasamentos e obitos, diz ao art. 20: Para ter lugar a annotação de qualquer assento do
registro oivil pelo Escrivão de Paz nos livros correntes, e pelo Secretario da Camara Municipal nos livros findos, é necessario mandado do Juiz Municipal do Termo respectivo ou do Juiz
de Direito nas comarcas especiaes, designando o assento que deve ser annotado e a nota que
se deve fazer.
Art. 21. O Juiz Municipal ou o de Direito nas Comarcas especiaes, é competente para
admlttir as partes a justificarem perante elle, com citação e audiencia dos interessados e do
Promotor Publico, a necessidade da rectificação do registro na parte em que contiver algum
engano, erro ou inexactidão, ou em que se tiver dado omissão de facto ou circumstancia e pecia!.
Provados juridicamente os factos allegados, o Juiz julgará a justificação por sentença
ordenando n'esta que se passe mandado de rectificação do registro; com especificada declaração dos factos que fazem o objecto da justificação.
Art. 22. Da sentença que julgar ou não, procedente a justificação, poderão as partes
interessadas e o Promotor Publico appellar no prazo de dez dias, contados da intimação da
sentença.
Art. 23. Estas appellações serão interpostas para o Juiz de Direito, quando a sentença
fór do Juiz Municipal, ou para a Relação, quando fór no Juiz de Direito nas Comarcas especiaes, e serão recebidos nos etreitos regulares.
Art. 41. Se os empregados do Registro civil recusarem fazer, ou demorarem qualquer
regislro, averbamento, annotação ou certidão, as partes prejudicadas poderão queixar-se ao
Jui~ de Paz ou ao Municipal, ou, nas Comarcas especiaes, aos Juizes de Direito, conforme
a recusa ou demora, fór do escrivão de paz ou do secretario da Camara.
O Juiz, ouvindo o empregado, decidirá com a maior brevidade.
Art. 42. Sendo injusta a recusa ou injustiflcavel a demora, o Juiz que tomar conhecimento do facto, poderá impór ao empregado do registro a multa de 20~ a 50,000, e ordenará
sob pena de prisão correccional, que no prazo improrogavel de 24. llOras, seja feito o registro,
annotação, averbamento ou certidão.
.
Art. 45. Das decisões dos Juizes de Paz e dos Municipaes e de Direito, em materia do
registro civil, caberá ás partes interessadas o recurso de appellação no termos dos arts.
22 e 23.
Art. 57. No primeiro porto (tratam-se dos nascidos no mar) a que chegar o navio, e
dentro das primeiras 24. horas, o commandante depositará duas cópias authenLicas do nascimento, na Capitania do porto, e onde não houver, nas mãos do Juiz Municipal do lugar,
ou do Juiz de Direito em Comarca especial, se fór em porto do Imperio, e no Consulado ou
na legaçãO Brazileira, se fór em porto estrangeiro.
Uma das cópias se conservará no archivo da Capitania do porto, no cartorio do escrivão
do Juiz Municipal ou de Direito e•••
(172) O art. 6.°, § 4..0 da Lei n. 20W de 28 de Setembro de 187l, diz: se os senhores abandonarem os seus escravos, serão obrigados a alimentaI-os, salvo o caso de penuria, sendo os alimentos taxados pelo .Iuiz de orphãos.
O § unico do art. 17 do Decreto n. 5i35 de i3 de ovembro de i872, tratando do menores nascidos de mulber escrava, diz: o processo de arbitramento correrá perante o Juiz de
orphãos, e será identico ao do art. 39 d'este Regulamento. (Vide este art. 39.) O preço será
taxado pura e simplesmente sobre as condições da idade, saude e profissão. O menor será
representado ou acompanhado por um curador ad hoc, nomeado pelo Juiz. A appellação do
senhor não terá etreito suspensivo.
(Vide arts. i8, 19, 33, 34. e 35).
Art.37. Concluida a classificação, o collector ou o empregado fiscal de que falia o art.
28, promoverá nas comarcas geraes, ante o Juizo Municipal, salva a alçada para o julgamento final, e nas comarcas especiaes, ante o Juizo de Direito, o arbitramento da indemnisnção, se esta não houver sido declarada pelo senhor, ou se declarada, não houver sido julgada rasoavel pelo mesmo agente fiscal, ou se não houver avaliação judicial que o dispense.
Arta. 53, 58, 65, §§ 1.0 a 3.°, 67, 69, 72, 75, §§ 3. 0 e 4.°, 8i, § 2.°, 83, 84, 9U, § 2. 0 , 93. (Notas
234 a 2236).
(173) O art. 1.0, § 8.° da Lei n. 2675 de 20 de Outubro de 1875, dá ao Juiz Municipal ou
substituto do Juiz de Direito a presidencia da Junta Municipal. Vide-o, bem como os §§ seguintes.
O apto 4.3 do Decreto n. 6097 de i2 de Janeiro de 1876, trata da reunião ela Junta Municipal, presidida pelo Juiz Municipal ou substituto do Juiz de Direito, segundo a comarca.
SerãO substituidos, segundo o artigo 47, e vide os mais que se seguem até 79.
Sobre recursos, vide arts. 80 a 8R.
O art. 128 diz: não poderãO ser votados para Depu tados li Assembléa Geral, 5.°: os Dezembargadores, Juizes de Direito, Municipaes ou de orphãos, os Chefes de Policia e seu' Delegados e subdelegados, os Promotores publicas e os curadores geraes dos orphãos.
Art. 128, § 1.0: a incompatibilidade eleitoral prevalece: 1.0 para os referidos funccionnrios
e seus subditos legaes que tiverem estado no exercicio dos respectivos empregos dentro dos
seis mezes anteriores á eleição secundariaj 2,0 para os substituto que exercerem os empregos dentro dos seis mezes, e para os que precederem na ordem da su.bstituição, e que deviam
ou podiam assumir o exercicio; 3. 0 para os funccionarios etrectivos desde a data da acceitaÇão do emprego ou funcção publica até seis mezes depois de o terem deixado em virtude de
remoção, accesso, renuncia ou demissão.
§ 2. 0 O praso de seis mezes de que trata o antecedente §, e reduzido ao de tres mezes, no
caso da dissolução da Camara dos Deputados.

Art. 1.29. erào reputados nullo os votos, que para Senadores, Deputados li Assemblea
Geral e Membros das Assembleas Legislativas Provinciaes, recahirem nos funccionarios e cidadiios especificados no artigo antecedente, e d'isto se fará menção motivada nas actas dos
Collegios e das Camaras apuradoras.
N'este caso o diploma de Deputado á Assemblea Geral ou de Membro da Assemblea Legislativa Provincial será expedido ao immediato em votos.
(Art. 3.° do Decreto n. ~675 de 1875 e § 4.°.)
E' COD olidação do Decreto n. 26~1 de 22 de Agosto de 1860, art. 29, quanto á nullidade
dos votos dados aos cidadãos incompatibilisados.
Pela 1." parle do art. 128, as incompatibilidades são nas provincias, em que os funccionarios exercem jurisdicção.
(~ota 421, parte U).
(174) O Regimento de custas n. 5737 de 2 de Setembro de 1874, alterou o anterior, quanto
às custas aos Juizes Municipaes, e substitutos nas comarcas especiaes, arts. 3.° a 54.
Art. 198. Dos salarios indevidos haverá recurso para os Juizes de Direito, quando se
trata do Juiz Municipal ou substituto.
A ordenação, Livro 1.0, til. 14, § 4.° e Regulamento n. 143 de 15 de Março de 1842 art. 15,
§ 10 e art. 16, dava o recurso de aggravo, mas este artigo erroneamente manteve o estabelecido no art. 181 do Regimento de 1855.
Art. 199. Os Juizes que exigirem ou receberem por seus actos salarios indevidos ou excessivos erão responsabili ados criminalmente, e alem d'isso obrigados pelos Juizes ou Presidentes dos Tribunaes, para os quaes a parte recorrer na forma do art. 198 antecedente, a
restituir.em tresdobro o que de mais houverem recebido.
Declara o Aviso n. 90 de 10 de Março de Hl55, que a imposição das penas disciplinares
aos Juizes por custas excessivas, não é imperativa, senão uma faculdade que os Presidentes
dos Tribunaes devem exercer no ca o de culpa.
Art. 205. Os emolumentos ou honorarios, os salarios e custas continuam a ser cobrados
executivamente (Vide art. 201 a 204.)
Pelo Aviso de 3 de Setembro de 1835, o perdão dado ao reo, ou minoração da pena, não
o isenta da obrigaçãO de satisfazer as custas do processo.
Pela Ordenação Livro 1.0 titulo 24 § 41 e 42, e Livro 3.° titulo 24 § 3.°, e pelo art. 40 do
Regulamento de 15 de Março de 1842, o Juizes, seus escrivães e ofliciaes, têm direito de cobrar executivamente os emolumentos e salarios devidos, quer das partes que requererem ou
a favor de quem se fizerem as diligencias e praticarem os actos antes da sentença, quer das
partes que fórem afinal condemnadas.
(Vide a 2." e 3." partes do mesmo art. 205.)
O art. 30 do novo Regulamento de custas, está alterado pelo Decreto n. 5902 de 24 de
Abril de 1875.
(115) O cargo de Juiz Municipal e o de substituto é incompativel:
Com Advogado, Ordenação Livro 3,° titulo 28 § 2.° Avisos n. 621 de 5 de Dezembro de
1837 62 de 2 de Agosto de 1843, 104 de 13 de Fevereiro de 1840, que se referem aos Juizes
supplentes.
Mas pelo Aviso n. 87 de 26 de Fevereiro de 1 67 e 23 de Março de 1876, podem continuar
no patrocinio das causas, de que se acharem encarregados, antes da nomeação;
Com agente do Correio, Aviso de 28 de Novembro de H1'74.
(176) Com Collector das rendas geraes e provinciaes, Portarias de 27 de Abril de 1833 e
15 de Abril de 1834, Avisos de 29 de Maio e 4 de Junho de 1847 e 412 de 12 de Dezembro de
1864, que se referem aos supplentes.
(177) Com commerciantes, Codigo do Commercio, art. 2.° § {.O, com a excepção do
art. 3.°.
(118) Com Delegado, vide as trez ultimas partes da nota 165.
(11U) Com empregado da Fazenda, Ordenação n. 2 de 15 de Abril de 1834. Avisos de 5
de Fevereiro e n. 89 de 4 de Junho de 1847, n. 145 de 20 de Maio de 1849 120 de 27 de Fevereiro de 1869. Quando fór genro no mesmo termo de um Agente Fiscal, deve dar-se de
suspeito em todas as causas em que o Agente seu sogro tenha de requerer em vista da Ordenação, Livro 1." titulo 48 § 29, Livro 3.° titulo 24, Decreto de 16 de Janeiro de 1838, Ordem
do Thesouro n. 91 de 19 de Agosto de 1845, e Aviso n. 186 de 26 de Julho de 1859.
(1 O) Com Guarda acional, Avisos ns. 202 de 24 de JUI110 de 1855, 235 de 17 de Julho
de 1856, 238 de 3 de Junho de 1 63, 412 de 12 de Dezembro de 1864.397 de 11, e 432 de 27
de Setembro de 1865, 268 de 23 de Julho 353 de 27 de Agosto, e 409 de 26 de etembro de
1868, que se expediram para a execução do art. 16 da Lei n. 602 de 19 de Setembro de 1850,
e art. 24 do Decreto n. 122 de 25 de Outubro do mesmo anno.
Deixarão de servir na Guarda Nacional durante o exeroioio de Juiz Municipal, de Paz,
Delegado e Subdelegado.
Se tomarem I?osse do posto, estando no exercicio do oargo, lla a renuncia d'este.
Declara o AVISO n. 317 de 4 de Outubro de '1871, que não renunciam os cargos, senão se
a?harem em exerci cio, quando aceitarem a nomeação ou promoção do posto da Guarda NaCIonal; porém, em caso algum é permittida a accumulação, Aviso de 5 de Julho de 1873.
(181) Com Juiz de Paz, vide a nota 74, quando trata da incompatibilidade do Jl,li~ de
Paz~ com Juiz Municipal.

(182) Com Jurado, art. 23 d'este Codigo, art. 21 da Lei de 3 de Dezembro de 1841, e 224
do Regulamento n. 120 de 1842, que tratam dos etrectivos, e o Aviso de n. 5 de 3 de .Janeiro
de 1873, dps supplentes.
Com medico do partido publico, Aviso de 19 de Julho de 1876.
(183) Com mernJ)ro da Junta de qualificação de votantes, Avisos ns. 84 de 27 de Abril
de i847, § 27, 350 de 21 de Agosto de 1860, mas a razão é porque servia como Presidente do
Conselho Municipal, hoje Junta Municipal pela Lei de 1875, n. 2675, e Decreto n. 6097, oitados á nota 173.
(184) Com Parocho, Avisos de 15 de Fevereiro de 1837, § 3.° e n. HO de 6 de Novembro
de 1844.
(185) Com Procurador Fisoal, art. 77 do Decreto n. 7il6 de 20 de Novembro de 1850.
('186) Com Professor publico, em geral Avisos n. 69 de 7 de Outubro de 1843, dando o
direito de opção, 04'1 de 19 de Novembro de 1861, 403 de 13 de Setembro de 1865, e 180 de 3
de JUn110 de 1867, referindo-se estes dous ultimas a professor do Lyceu, n. 102 de 31 de Março de 1868, n. 6 de 3 de Ja'neiro de 1873.
Declara o Aviso de 26 de Fevereiro de 1836 que não é incompativel com o Magisterio nos
cursos juridicos, uma vez que os empregos se devem exercer no mesmo termo.
(187) Com Promotor Publico, Avisos ns. 372 de '13 de Junho de 1861, e de 18 de Jun]lO
de 1875, que trata do Juiz Municipal que servira de Promotor em uma causa, accrescentando
o Aviso que embora repugnante a accumulação, não prevalece com tudo a incompatibilidade
que se deve entender em relação ao todo das respectivas fun ç5es, não incorrendo por isto
na perda de emprego previsto no art. 6.°, § 1.0 do Decreto n. 4824 de 1871.
(188) Com subdelegados. Vide nota '178.
(189) Com Thesoureiro da Fazenda Geral e Provincia1. Aviso n. 617 de 23 de Dezembro
de 1869.
(190) É relativamente incompativel com o administrador de bens de orago e Matriz. Aviso n. 243 de 3 de Junho de 1862:
Audi tal' de guerra. Aviso n. 124 de 22 de Março de 1867;
Deputado Geral; Vide a nota 173 e Decreto n. 842 de 19 de Setembro de 1855 art. 1.0,
§ 20, Decreto n. 1082 de 18 de Agosto de 1860, art. 1.0, §§ 14 e 15, e Aviso n. 355 de 17 de
Agosto de 1861 ;
Deputado Provincial. Nota antecedente, no que é aqui applicavel;
Engenheiro de obras publicas. Aviso n. 103 de 3 de Fevereiro de 1869;
Presidente da camara municipal, com referencia á accumulação, sendo preferivel o cargo
judiciaria. Aviso n. 114 de 10 de Maio de 1859;
Com proourador da camara munioipal, com referencia ao exercicio. Avisos us. 196 de 14
de Junho de 1858 e 151 de 23 de Abril de 1813;
Com Senador, nota 173 e na parte em que n'esta actual nota se trata de Deputado Geral;
Com Vereador. Decreto n. 429 de 9 de Agosto de 1845. Avisos ns. 74 de 14 de Abril de
1847, 108. de 25 de Abril de 18!.9, §§ L° e 2.°, 378 de 21 de Outubro de i857, 246 de 21 de A~osto
de 1858, 114 de lO de Maio e 162 de 6 de Julho de 1859, 592 de 11 de Dezembro de 1869, 198 e
263 de 5 e 26 de Julho, e 385 de 16 de Outubro de 1872. O cargo judiciaria é preferivel, sendo
incompativel á accumulação, tão sómente. O vereador deve exercer o cargo para assumir a
vara, como do Aviso n. 61 de 30 de Janeiro de 1856.
Deolara o Aviso ele 28 de Novembro de 1874 que ba incompatibilidaele, e o de 26 ele :Maío
ele 1876 diz: deixar de funccionar o vereador n'esta qualielade em quanto exercer o lugar ele
Juiz Municipal. Declara o Aviso de 28 de Abril de 1877 que só estando no exercicio ele vereador se póde assumir o lugar de Juiz Municipal sem accumulação, como do art. 2.°, § 1.0 da
Lei n. 2033, e é doutrina tambem dos Avisos de 18 ele Junho e 17 de Setembro de i877. A Relação ele Porto-Alegre, em Accordão de 29 de Abril de 1876 julgou mesmo nullo o acto do Juiz
Municipal que não estava no exercicio de vereador, quando chamado em falta ele outros Juizes.
(191) Ião é incompativel:
Com cirurgião ela Guarda Nacional. Aviso n. 408 de 22 de Setembro de '1860;
Com eleitor. Aviso n. 394 de 19 de Setembro de 1860, sendo preferivel qualquer trabalho
eleitoral;
Com Fiscal da Camara. Aviso n. 136 de 30 de Abril de 1868;
Com membro da Mesa Parochial. Aviso n. 324 ele 19 ele Setembro de 1860;
Com Presidente do Conselho Municipal de recurso, hoje Junta Municipal. Avisos ns. 12 de
11 de Fevereiro de 1847 e 184 de 24 de Abril de 1863;
Com Secretario da Camara Municipal. Aviso n. 66 ele 20 de Setembro de '1843, que diz respeito aos supplentes; quando a Camara faz parte devem-se dar de suspeitos;
Com Vereador. Aviso n.587 de 22 de Dezembro de 1860, quanto aos supplentes não em
exerci ci o, que tendo ele assumíl-o, deixam o cargo de vereador, como do Aviso n. 592 de 11
de Dezembro de 1869;
Com vigario da vara. Aviso ele 23 de Setembro de 1853, que se refere aos vereadores que
exercem as funcções de supplentes do Juiz Municipal. (Nos additamentos.)
(192) Ha incompatibilidade por parentesco:
Com advogado, pai, filho, irmão e cunhado. Ordenação, Livro L°, tit. 48, § 29, Decreto
de 23 ele Julho de 1698, Portaria de 29 de Setembro de 1845, e Aviso n. 611 de 20 de Dezem~~~;
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Advogados babeis, ou outras quaesquer pessoas bem conceituadas, e
instruídas; e nas faltas repentinas a Camara _nomeará um, que sirva
interinamente. (194 a 195)
Art. 34. Estas listas serão rernettid3s ao Governo na Provincia,
onde estiver a Côrte, e aos Presidentes em Conselbo nas outras, para
ser nomeado d'entre os tres candidatos um, que deve ser o Juiz Municipal no termo. (196).

o

Com contador, distribuidor e partidor, cunhado. Aviso de 20 de etelllbro de I 59, se o
Juiz fór supplente e estiver fóra do exercício mais de sei. mezes perderá o lugar em vi,ta
do art. 6.° do Regulamento n. ItS'H de 22 de Novembro de 1871;
Com Delegado de Policia, irmão. Aviso n. 495 de 20 de Outubro de I II, que se refere ao
exercicio simuUaneo, e com sobrinho do mesmo Delegado. Aviso n. 187 de 17 de Abril de
1871 c de 19 de Julho de 1876;
Com empregado do fôro em grau prohibido. Ordenaç'.ão, Liv. 1.0, til. 79, § 45. Avisos ns.
266 de 3 do Dezcmbro de 1853 e 93 de 10 de Fevereiro de 1869;
Com Escrivão, em qualquer grão de parentesco prolJibido, Ordenaç'ão1 Li\'. 1.0 til. 79 S 45,
Avisos ns. 49 de 28 de Julho do 1813, 265 le 3 de Dezembro de i 63, 23 ae 10 de Fevereiro de
1869, 261 de 2 de etembro de uno, 71, do 23 de Fevereiro de 1871.
lia mais as seguintes disposiç'ões especiae ; pae e filho, Aviso de 12 de Novembro de 1833;
que se refore á Orctenaçiie Liv. '\,0 til. 41:! !'\ 29 e til. 79 § 45; cunhado e tio, Ordenação citada
e Aviso n. 49 de 28 de Julho de 184il; Robrinho o tio, Ordenaç'ão itada e Aviso ns.26· de 30
de etombro de 1859, e 153 de 7 de Maio do 1868; irmão, Ord nação cilada Aviso n. 526 de
H de Novcmllro de 1861; sogro o genro Aviso n. 93 ele lO de Fevereiro ele 1 69; 1rimo coirmãO da mulher, Ordenação citada e A"iso n. 74 de 23 de Feverciro dc I 7l; com Juiz de
Direito. cunhado, Avisos ns: 401 de 20 dc Se'tembro dc I 60, 7 de Julho de 1873, 1.24 do 29 de
Março ele 1873; tio de sua mulller, Aviso de 17 de Abril de I 74; irmão, D crelo de n de Julho do '1698 e Avi o de 26 de Abril do l81,9, na mesma cau a, salvo cons nlindo as partes.
Com Procurador dc causas pai, filllo, irmão e cunhado, Ord nação, Liv. 1.0 tit. 48 § 2.9.
Com Procurador Fi cal da Gorai, primo co-irmão, Avi o de 26 de Julho de 1 59.
Com Promolor PUlllico, .\.viso n. 135 de 30 de ,\.bril de '186 (Jola, 252 a.)
Com supplente do Juiz Iunicipal, irmão, ATi o n. 73 de 19 de Fevereiro de IB66, mesmo
em termos reunidos sob a jurisdi Çãe de um só Juiz lettrado, cunhado, Avi o ilado n. 73, e
o de n. 124 de 29 de Março de 1813.
Não sendo incompatiTel, com e cri\'ão, compadre Aviso n. 306 de 11 de Julho de 1865:
Com Promotor Publico, casado com sobrinho Aviso n. 325 de 29 de Outubro de 1 59.
Com Tabellião, quando este e casado com sobrinha do Juiz Municipal, Aviso de 29 de etembro de 1877.
(193) A respeito do Juiz de orphão , vigoram as nota, de 175 a 192, anteriore .
(194) E te artigo acha- c complelamente alterado pelos arts. 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20 e 2.l
da Lei de 3 de Dezembro de 1841, e art . 30 a 41 do Regulamento n. 120 de 31 de Janeiro de
1 1,2. Consultae-o em seguimento a e te codigo, com as notas.
Vide notas 10, 41, etc.
(195) O Decreto n. 649 de 2l de No,embro de 1849, dispõe ao art. ),0, a nomeação que o
Governo na Corte e os PreRidenle na provincias devem fazer por di posição do art. 19 da
Lei de 3 de Dezembro de 1811, de eis cidadãos (hoje são tres, pelo § 3.° do art. ).0 da Lei n.
2033 de 20 de elembro de 1871, e art. 6.° cio Decreto n. 4 24) para sub lituirem os Juizes :l\lunicipae nos seus impedimenlos, só lerá. lugar nos ca os seguintes:
§ 1.0 Quando se crear algum lugar de Juiz Municipal ou algum dos municipios exi tenles adquirir os requisitos necessarios para ler fôro civel, na forma dos art .2.° e 3.° do Decreto n. 276 de 2/~ de Março de l843. (E' analogo o § ),0 do art. 7.° do Decrelo n. 2012 d~ 4 de
Novembro de 1857.)
§ 2.° Quando findar o quatriennio marcado á. duração dos exerci cios dos nomeados para
os municipios existenles.
§ 3. 0 Quando no decurso dos quatro annos se esgotar a lista dos nomeados (" 2.° do art.
7.o do Decreto de 1 57, citado.)
Art. 3.° A nomeação dos supplenles sul sistirá. em seu inteiro ,igor, e a lista om sua ordem pelo ospaço de quatro annos, nos casos do art. ).0 §& ),0 e 2.° o cnso. porem, cle se haver de nomear novos em virtude do § 3.°, subsistirá a nomea ão e se conser,ará. a ordem da
nova lisla, pelo tempo que faltar ao primeiros para preencher o qualriennio. (A 2." parle do
§ 3.° do art. 7.° do Decreto de 1857, cilado, diz: n'esta hypothese, porém, occuparão o ultimos lugares da lista os que forem de novo nomeados, pas ando cada um do outros para o
lugar immedialamente superior, que e tiver va&o.)
O art. 6.° do Decreto de I W, diz: que não e permittido em nenhum ca o, aUerar a ordem
em que foram collocados os supplentes.
O Decreto citado de 1857: diz ainda, art. 2. 0 : O prazo marcado pelo Presill nle da pro,inia nunca excederá. de lres meze , conlados da nomeação, para que so preste juramenlo, pe soalmente ou por procurador, não o fazendo, sc enlenderá. haver renun iado a nomeação.
Art. 3.°, 2." parte; os vereadores, que achando-se juramentado, li,erem dc senil' !ln falta
II

58

Art. 35.

O Juiz Municipal tem as seguintes attribuições: (197 a 200)

ou impedimento dos supplentes, não serão obrigados a novo juramento. Os que estiverem impedidos para o cargo de vereador, não poderão funccionar como supplentes.
(196) Acha-se revogado este artigo pelos 13 e 14 da Lei de 3 de Dezembro de 1841 e 34
a 40 do Regulamento n. 120 de 1842.
(197) Estas altribuições fóram ampliadas pelo art. l"7 da Lei de 3 de Dezembro, 64 e 211
do Regulamento n. 120, Regulamento de 15 de Março de 184'!, art. 2.', quanto ao civel, art. 4.°,
quanto â parte orphanologica, art. ll, etc., pela Lei n. 2033 de 20 de 'etembro de 18'71, e respectivo Regulamento.
Vide notas 164, no, 171, 172 e 173.
(198) Compete-llies:
Formar culpa, até â pronuncia, com recurso para o Juiz de DireiLo, nos crimes da Lei de
2 de Julho de IS:-O e a de 1 de Setembro de 1860, regulando-se pelo Decreto n. 707 de 9 de
Outubro de 1850. Vide-os de pago 530 a 550 do meu Codigo Criminal.
Formar culpa e pronunciar nos crimes communs, com recurso necessario para o Juiz de
Direito, Lei de 20 de etembro de 1871, arts. 4.' e 17, § 1.0 e Decreto de 22 de Novembro de
1871, ns. 4 24, arts. 17, "§ L' e 2.°, 55, § 2.°;
Julgar os crimes, a que não esteja imposta pena maior do que multa, até 100$, prisão, degredo, ou desterro até seis mezes, com multa correspondente â metade do tempo ou sem ella,
e tres mezes de casa de correcção ou oflicina publicas, onde as houver. Arts. 4.° da Lei n.
2033 de 20 de Setembro de 1871 e 17, § 1.0 do Decreto n. 4824 de 22 de Novembro de 1871. (Notas 92 a 97.) Julgam tambem os outro processos policiaes, arts. 3.°, § 2.° e 4.° da Lei citada
n. 3033, e bem assim arts. 10, § 2.° 11, § 1.0, 16, § 2.°, '17, § 1.0 e 47 do Regulamento n. 4824;
Julgar as infracções. dos termos de segurança e de bem viver que as auctoridades policiaes e os Juizes de Paz houverem feito assignar. Lei n. 2033, art. 3.°, § 2.° e art. 16, § 2.° do
Decreto n. 4824. Vide arts. 121 a 130 d'e te Codigo, 20 a 2.10 e 293, 111 a 113 do Regulamento
n. 120. (Nota 8'7.);
OrlPnisar o processo de contrabando, fóra do flagrante delicto, art. 3.°, § 1.0 da Lei n.
2033 e vecreto n. 4824, art. 16, § 1.0
O art. 117 do Codigo Criminal deflne o crime de contrabando.
Os arts. 17, § L· da Lei de 3 de Dezembro de 1841 e 211, " L· do Regulamento n. 120 devem ser consultados.
Do contrabando em flagrante conhecem os Inspectores das Alfandegas e os administradores de Mezas de Remias. Decreto de 19 de Setembro de 1860, art. 742 e Aviso de 3 de Outnl)ro de 1844.
Compete-lhe : qualificar as fallencias, pronunciando ou não os réos, com recurso necessario para os Juize de Direito, arts. 2.° da Lei de 2 de Julho de 1850, 18 do Decreto de 9 de
Outubro de 1850, Codigo do Commercio, art. 820, art. 24 do Decreto n. 159'7 de 1 de Maio de 1855.
A legi lação antiga não regulava o processo de fallencia, e apenas o Alvarà de 13 de Noveml)ro de 1756, mandou observar a Ordenação, Liv, 5.°, tit. 66.
Consultae ainda o Codigo Commercial, arts. 798, 799, 800, 801, 802, 804, 821 e 898.
Vide o a1't. 263 do meu Codigo Criminal e notas.
O art. 1.0 do Decreto de 30 de Dezernl)ro de 1871 diz: os Juizes l\1unicipaes formarão culpa
nas comarcas geraes e os de Direito nas especiaes, e n'estas ultimas qnando houver de se
julgar o crime de bancarrota, os Presidentes das Relações designarão por despacho qual o
Juiz de Direito que deve julgar em cada um dos processos.
Procedem a auto de corpo de delicto, art. 17, § 2.° da Lei de 3 de Dezembro e 211, § 2.°
do Regulamento n. 120.
Concedem flança provisoria, arts. 12, § 2.° e 14, § 3.° da Lei n. 2033, e 18, § 2.° do Decreto
n.424.
Concedem fiança difl.nitiva aos réos que pronunciam ou prendem, arts. 17, § 5.° da Lei de
3 de Dezembro, 211, § 3.° do Regulamento n. 120 e 18, § 2.° do Decreto n. 4824.
Compete-lhes ainda prender aos culpados, no seu' ou em outro juizo, arts. 17, § 2.° da Lei
de 3 de Dezembro, 211, § 4.° do Regulamento n. 120, 12 e i3 da Lei n. 2033, 28 e 29 do Decreto n. 4824.
Vide-os annotados por mim, assim como os da Lei de 1871, e respectivo Decreto. (Nota 90.)
Concedem mandados de busca, arts. 190 d'este Codigo, 10 da Lei de 3 de Dezembro de 1841,
122, 2H, § 5.° do Regulamento n. 120,42., § 5.° do Decreto n. 4824.
Formam culpa aos o.fficiaes que perante eUes servem, art . 17, § 2.° da Lei de 3 de Dezembro, 211, § 2.° do Regulamento n. 1'20. Vide oS,arts. 156 d'este Codigo, e 396 a 405 do Regulamento n. 120 com as notas.
Impõem penas disciplinares. Vide arts. 212, § L° e 339 d'este Codigo e notas.
Punem as testemunhas desobedientes. Vide arts. 95 e 212, § 2.° d'este Codigo e notas ao 1.0.
Verificam os factos, que fazem o objecto de queixa contra os Juizes de Direito, inquirindo
as tesLemunhas sobre os mesmos factoR, arts. 17, § 4.° da Lei de 3 de Dezembro, e 211, § 7.°
do Regulamento n. 120, e devem facilitar às partes a extracção dos documentos que ellas exigirem para bem a instruirem, salva a disposi.,:ãO do art. 16t d'este Codigo, artigos citados.
Tomam conhecimento da pessoas que de novo vierem habitar no seu termo, sendo desconhecidas ou suspeitas, arts. 17 § 2.° da Lei de 3 de Dezembro e 6t do Regulamento n. 120.
(Nola 86.)
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1.° Substituir no Termo ao Juiz de Direito nos seus impedimentos, ou faltas. (201)
2.° Executar dentro do Termo as sentenças e mandados dos Juizes de Direito, ou Tribunaes. (202)
Concedem passaporte aos que o reql.iererem; arts. 17 § 2.° da Lei de 3 de Deze,robro, e
64 do Regulamento n. 120. ( Tota 86.)
Devem evitar que no sell termo se formem ajuntamentos illicitos, dispersando-os, como
dos arts. 2~9 e 290 do Codigo Criminal. Vide os annotados por mim, bem como os arts. 17
§ 2.° da Lei de 3 de Dezembro e Regulamento n. 120, art. 6/~ e 129.
Dispersam as sociedades secretas, que não preencherem as condições dos arts. 282 e se~uintes do Codigo Criminal. Vide-os, bem como os arts. 17 § ~,o da Lei de 3 de Dezembro,
64 e 129 do RegUlamento n. 120.
Vigiam e provid'enceiam na forma das leis, gobretudo o ~ue pertencer á prevenção dos delictos e manutençãO e tranquillidade publica, arts. 58 § 8. , 62 § 1.0, e 64 do Regulamento
n.120.
(199) Aos Juizes Municipaes upplentes cal)e cooperar, nos actos da formação da culpa
dos crimes communs e mais procedimento criminal da competencia dos Juizes Municipaes,
até â pronuncia e julgamento, exclusivament~l arts. 8.° § 1.0 da Lei de 20 de Setembro le
1871,6. 0 § 3.°,15 § 3.°, 18 § L° do Decreto n. 41:521. Decreto de 9 de Agosto de 1845, Avigo de
5 de Julho de 1872, de 26 de Setembro de 1812, e 22 de Fevereiro de U!73.
Concedem fianças. Lei n. 2033, arts. 8. 0 § 2. 0 , e 18 § 2.° do DecreLo n. 4821,;
Substituem os Juizes Municipaes em seus impedimentos, arts. 11 § 7. 0 da Lei de 3 de Dezembro, e 8. 0 da de n. 20~3 de 20 de etembro de 1811;
Quando o Juiz Munioipal abranger mais de um termo, os supplentes exercerão ajurisdicÇão plena no termo em que não estiver o proprietario: quando o Juiz Municipnl ahir de um
dos termos para passar a outro, deixara a ,ara ao supplente, arts. 5. 0 e 8. 0 do Decreto de 24
de Março de 1843.
Notas 96, 91, 136 e a que a esta se refere, 148, ultima parte; além das apontadas desde
a 164..
2. a secção.- Rio de Janeiro.- Ministerio dos negocios da justiça, L5 de Dezenibro de 1877.
lll.mo e Ex. mo Snr.- Em resposta ao omcio n. 1.55 de 22 do mez findo relativamente á consulta do delegado de polioia do termo da capital d'es a provincia, declaro:
Que, na oonformidade dos avisos n. 242 de 22 de Julho de '181'1 e de 'I L de Agosto ultimo,
devem os Juizes Municipaes, quanto a inspecção das prisões, limitar-se ao exame do e tado
d'ellas, sendo-lhes permittido sómente repre entar e não providenciar;
Que, finalmente, as orden d'esse funccionario, quando exorbitarem de 'ua competencia
e infringirem os regulamentos geraes ou especiaes sobre o regimen das prisões, não devem
ser executadas, incorrendo em responsabilidade o administrador ou carcereiro que as cumprir.
(200) Ao art. 1l4, da Lei de 3 de Dezembro de L841, se dir:i quaes as causas civeis da
competencia dos Juizes Municipaes, em vista da Lei de 1871, do Decreto n. 4824 e de outras
disposições. (Ante-penultima parte da nota L1.)
(20 L) Devem substituir os Juizes de Direito do civel, pois o art. 8. 0 da disposição pl'ovisoria
não faz distincção entre Juizes de Direito do civel e do crime, Aviso de 2 de Agosto de 1833.
Pelo Av:iso de 22 de OutuJ)ro de L833 não percebem por islo ordenado. (Vide nota 164, partes 2. a, 3." e ultima, e nota 174.)
Quando servirem de Juiz de Direito, jul~am-se impedidos para o exercicio do seu lugar,
procedendo-se então como do art. 33 d'este ljodigo.
Só podem sentenciar a final, quando não houver Juiz de Direito, porque entãO são seus
substitutos, Aviso de 3 de SetemJ)ro de '1833. (Na nota 195 se dispõe a re peito e de modo claro,
e nota 199.)
Substituem ao Juiz de Direito na Presidencia do Jury, Avi o de 3 de
tembro de 1833, e
tambem na do conselho de Jurados, Portaria de 6 de etembro de 1832.
Na faJta do Juiz de Direito em quaLquer comarca, por vaga ou impedimento serão julgadas as causas civei pelos Juizes Municipaes do resllectivo termo, e no impeuimento d'este
pelos dos termos mais visinhos, Decreto de 15 de Outul)ro de 1833.
O Aviso de 20 de Agosto de 1835, OrdenaçãO ele 18 de Agosto de 1835, e Porlaria de 13 de
Setembro de 1836, a respeito de não ordenado ao Juiz Municipal, quando sub titue ao de Direito, acham-se revogados pelo que se vê a 2. a parte d'e ta nota, na que ali se cita.
O Aviso de 25 dll Agosto de 1835 diz que: ainda sendo Juiz Municipal da cabeça da comarca não pMe por isto servir de Juiz de Direito em toela ella, mas só no eu municipio da
mesma forma que os outros Juizes Municipaes devem substituir os de Direito em seus respectivos districtos. (Combinae com as leis posteriores, e muitas d'esta notas, desde a 164.)
Declara o Aviso de 28 de Março de 1838 que deve julgar as catlsas como Juiz de Direito
o Juiz Municipal interino, quando suspeito o proprietario.
Consultae muitas das notas anteriores a respeito d'este § 1.. 0
(202) Revogou este paracrrapho os arts. 40 e 41 do Codigo Criminal.
Pelo Aviso de 21 de Out~ro de 1833, o Juiz Municipal é o executor de toda as sentença
dos Juizes de Direito e trilmnaes, dentro de seu re pectivo termo.

60
3. 0

Exercitar cumulativamente a jurisdic.cão policial. (203)
SECÇÃO III
DOS PROMOTORES PUBLICOS

(204. ... 2(13)

Art. 36. Podem ser Promotores os que podem ser Jurados j entre
estes serão preferidos os que forem instruidos nas Leis, e serão nomeados pelo Governo na Côrte, e pelo Presidente nas Provincias, por
Pelo Aviso de 18 de Abril de 1873, aos Juizes de Direito das comarcas especiaes compete
a execut;ãO das sentenças crimes, e os de varas privativa estão no mesmo caso, mesmo na
execut;ãO das penas capitaes, uão sendo excluido o Juiz de Orpllàos.
Vide art . 211 § 9. U do Regulamento n. 120 de 1842, e '17 § 2." da Lei de 3 de Dezembro de
18(~1 e no tas.
Logo que as sentenças condemnatorias tiverem passado em julgado, serão os reos l)Osto
li disposição do juiz executor, por ordem escripta do Juiz da sentença, art. 4,06 do Regulamento n. 120.
. uspendem-se porem: pendente o recurso de revist~ no caso de pena capital, degredo ou
galés; penden te o recurso de graça, no caso de pena de morte, Art. 7." da Lei de 18 de Setembro de 1828, Avisos ele 22 de Janeiro de 1855, 24 de Outubro de 1871 e 20 de Agosto de 1874.
Os reos condemnados, qu'e se acharem em estado de loucura, não serão punidos em quanto
ella perdurar, art. 64 do Codigo Criminal.
Quando o 1'130 fôr convencido de mais de um delicto, a pena sera soífrida, uma depois da
outra, da maior para a menor, com aLtenção ao grao de intensidade e não ao tempo da duraçãO, art. 61 do Cocligo Criminal.
O reo 'ondemllado no crime de aoção partioular póde recolher-se voluntariamente á prisão para cumprir a pena, logo que a sentença passe em julgado, embora a parte accusadora
não promova a prisão do mesmo 1'130, Aviso de 15 de Abril de 1872.
Nas comarcas especiaes, compete aos Juizes de Direito, art. 13 in fine lo Decreto n. 4824
de 22 de No,embro de 1871.
(203) Revogado pelo art. LO § 4. 0 da Lei de 20 de Setembro de 1871, art. 6. 0 § 1.0 n. 3 e
art. 7." do Decreto n. 4824, que dizem peremptoriamente: ser incompativel o cargo de Juiz
Municipal e sub ULuto com o de qualquer auctoridade policial, Aviso de 17 de Abril de 1 74.
Accumulavam-se ainda pelos arts. 17,26 e 30 do Regulamento n. 120, quando a necessidade
de separação se tornou urgente, e o decidiu a Lei de 187.1, que aliás nãO é completa n'esta,
como em outras muitas partes.
Pelo Avi o n. 211 de 21 de Julho, o supplente de uma das varas de Juiz Municipal não
perde o lugar por ter acceitado o exercicio do cargo de Presidente da Provincia.
(20~) O Promotor Publico representa uma nobre e bella missão, qnando animado por um
sentimento profundo de ju tiça, acima do seu interessse pes oal, e s<\ inspirado por uma resoluçãO firme e genero a re i tencia, que caracterisam o magistrado virtuoso.
01 velho auctor- Budée, - o11ama-o depositario de todos os intere ses do principe e do
pul)lico' o aS'y1o das leis, a muralha da justiça e da innocencia ataoadas.
Que insUtuição uhlime, dizia o orador do Conselho de E tado em França, apresentando
ao corpo legislativo a lei de 20 de Abril de 1 10.- a d'esse ministel'io, a quem se con:fia o deposito precioso da ordem puJl1ica e o exercicio da acção criminal; a paz e a tranquillidade
dos idadãos confiados á sua coragem e lealdade.
O rol do ministerio pul)lico e bello: Procurar O crime,-diz Adolpho Roussel-provocarlhe a punição; tomar a clefeza de tudo o que é fraco; em muitos casos dar instrucções aos
tribl1nae ; abrir de alguma sorte o caminho no qual elles devem marchar,- tal a sua missão. Quem a completa com talento, ooragem e dignidade, nada deve invejar a ninguem.
Deve o Promotor Pllblico dizer de facto e de Direito o processo e jnlgamento, e compre!lende-se que uma semelhante intervenção dá mais energia e faz sobresahir o interesse que
deve ter a justiça publica na punição do crime, mas o accusador publico deve ser o primeiro
no interesse da verdade, faliando segundo a sua consciencia e convicção, reclamando a favor
do accusado, circumstancia attenuantes, quando as ha, e mesmo não proseguir na accusação, quando lhe parecer infundada uma condemnação.
O Promotor Publico, diz o Marquez de . Vicente, deve obrar sempre sensatament~ e da
malleira a mais calma, e não deve illcommodar leVianamente, e menos opprimir injustamente
a um só cidadãO, pois seria grave crime; e por outro lado deve ser guarda vigilante e energico da ordem publica e repressão dos delictos, por mais importantes que sejam os delinquentes. As lei penaes não têm vida senão pela acção d'elie: leges ipsce nihil valent, nisi aut.o~·is i(lo1!~ 'Voc~s munitce et si pcenas scelentm etrpectaTe (as non est, prope est ut se scelera
tpsa penntssa smt.
O systema inglez não admiUe accusador publico, como na Escocia, e e assim que o Juiz de
Paz- ou iHagistraclo de Policia, esperam para proceder, que alguem venha perante elles, com sua
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queixa ou aviso do crime, e o coroner é o unico que não precisa ser provelcado, li vista da
gravidade do ca o, em que deve intervir.
Mas é que aUi as sociedades, que se propõem a perseguir o crime, são numerosas, como
corporações profissionaes, estabelecimentos publicos, como os bancos, etc.
No emtanto, tudo isto não vale a instituição do Ministerio Publico, segundo Mittermaier,
- que dá melhor direcção á perseguição, fazendo predominar o interesse publico.
Em França o Ministerio Publico tem uma acção bastante lata e independente, e representando como parte principal, não póde ser recusado, e não se lhe póde applicar, nem as
disposições do Codigo do Processo, sobre as recusações dos Juizes, e nem mesmo a do art.
257 do Codigo da Instrucção Criminal, concernente aos Juizes que estatuiram sobre a accusação.
Montesquieu chama á sua instituição uma lei admiravel, que poz fim aos delatores, sendo que a parte publica vela pelos cidadãos e estes sãO tranquillos.
Portalis a chama beBa e grande instituição, preservando os governos modernos d'essa
multidão de delatores, que era um mal das familias e do Estado na antiga Roma.
Henrion de Pansey, diz: que é um dos maiores passos que os homens deram para a ci"ilisação, estabelecendo um funccionario, que deve vigilar a acção do cidadão, denunciando
ao Tribunaes tudo o que poderia perturbar a harmonia social, chamando a attenção dos
Juize e a vingan<:a das leis sobre todos os crimes.
Funcções taes. eram de conhecidas do Gregos e Romanos. No que diz respeito a
estes, os clefenso,'e civitatmn, po to que tivessem o dever de denunciar os culpados,
com tudo eram meno omciaes da vindicta publica, do que magistrados municipaes, instituidos em cada cidade para a dereza dos interesSGlS communs e dos direitos dos offendidos.
O ministerio publico, diz Faustin Helie, não póde transigir, quer antes, quer depois
das perseguições começadas, porque a acção publica nãO lhes pertence, e não póde alienaI-a j
não lhe cumprindo senão pôl-a em movimento e exercei-a.
Póde, é certo, declarar quo abandona uma perseguição, que não lhe pareça mais fundada, ma não desapropria o Juiz, porque a acção subsiste e o·tribunal conserva o direito
de estatuir a respei to.
E' uma instiLuiçãO e La, propagada, apenas, lentamente nos outros Paizes.
Na Belgica, HoUanda e Italia, é, como na França, submeLLida ás mesmas regras e investida dos mesmos direitos.
Ta Allemanha existia o processo inqui itorial, antes de i848, mas d'essa época em diante,
foi adoptado o ministerio puhlico em qua i todos os Paizes. Na Prussia, então, devem e es
funccionarios velar no sentido de que os culpados não escapem li pena; mas Lambem no
sentido de não se exercer nenhuma perseguição contra o innocente.
No Brazil, a instituição, não chegou ao seu maior grão de importancia, mas já alguma
ou a se lendo fei to com a reforma de 1871 .
. Orgão do mini Lerio publico. de,e levantar-se para concluir, e eis o motivo porque
so chama magislralul'a em pé, ao opposto das juri dic<:ões, que se nomeiam magislratura
assentada, na novolla 82, cap. III sedeb~trIt autem judices, indo mais longe o direito caDONCO do que o romano,-sententiarn quarn scriptam edi a judice tUm recitari guam
a biJJso stando non sedendo proferl'i contingit, nttltius penittls est momenti, car anima sedendo
pnldentior.

Do habilo de assenLar-se vem provavelmente a palavra de regetbank, de origem gerrna·
nica e as denominaçõe usadas na Inglaterra, do banco do Rei ou da Rainha.
O arrasoados da accusação, convém que sejam simples, e tão nervosos, quanto despidos
de ornamento e artificio oratorio. respondendo puramente li necessidade da repressão do
facto em si.
Assim e faz na Inglaterra, me mo a respeilo dos arrasoados da defeza, imprimindo-se o
se110 do positivismo da eloquencia do fóro inglez, em que predomina o principio utilitario.
CíLaremo , ainda, as palavras de Cormenin, antes de findar esta nota: que be110 rol o do
mini terio publico no drama dos Assises I
OrgãO da sociedade, comprehende que esta não se vinga, e defende-se do culpado, a
quem procura e depois de o haver encontrado, designa-o aos executores da lei.
A. sociedade presume o réo innocente e lamenta o criminoso, condemnando-o, não querendo outra eloquencia que não, a da verdade e nem outra força que não, a da justiça.
Não comprehendem a sua miSSãO, e não a sabem, os orgãos do mini terio publico, que se
fazem homens de parLido, homens de LbeaLro e enLão elles se arrebatam, e se torcem de mil
modos.
(205) Arts. 13, 74, 238, 241, 279, 329 e 335 deste Codigo, 2.2 e 23 da Lei de 3 de Dezembro
de 1841, 213 a 222, 472 do Regulamento n. 120 de 31 de Janeiro de 1 42, art . 1.0, § 7.°, 15, §§ 3.°
a 7.°, 16, §§ 1.0 e 2.° da Lei de 20 de etembro de 1871, art . .°20,21, 2il, 24, § 6.° 35, 2."
parte, 42, § 6.°, 1.3,2.' parle, 44, 56 e 85 do Decrelo n. 4 24 de 22 de Novembro de 1871, arLs.
21,22 e 43 do Decreto n.~560~ de 25 de Abril de 1!'J74, art. 2.°, § 6.° do de n. 2556 de 26 de elembro de 1874 e arts. 26, 301 33 a 36, 42, 47, n. 1 do Decreto n. 5 1 de 21 de Fevereiro de
1 75, arts. 1.° § 18, parle La 00 Decreto n. 2675 de '20 de Outubro de 1 75 e 80, 4.' parte do
Decreto n. 6097 de 12 de Janeiro de 1876.
Vide nota 173 a respeito de te ultimo Decreto, na parte que trata das incompatibilidades
e nota 556.
(206) Haverá pelo menos um Promotor em cada comarca, podendo haver mais de um
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quando as circumstancias o exigirem, art. 23 da Lei de 3 de Dezembro, 215 e 218 do Regulamento n. 120:
Ha em cada uma das Comarcas da Côrte, da Capital da Bahia e da de Pernambuco, dous,
com os seus districtos m!lrcados, Decreto de 3 de Janeiro de 1857, 1 de Fevereiro de 1872,
20 de Dezembro de Hl72 e 2 de Outubro de 1873:
São nomeados pelo Imperador na Côrte, e pelos Presidentes nas Provincias, Lei de 3 de
Dezembro, art. 22 e 217 do Regulamento n. 120:
Na falta ou impedimento, serão nomeadOs interinamente pelo Juiz de Direito, arts. 22,
ultima parte da Lei de 3 de Dezembro, 218 do Regulamento n. 120, 3 do Decreto n. 816 de 30
de Agosto de 1851, 21, § 2. ° do Decreto n. 4824 de 22 de Novembro de 1871 :
NoLa 279.
Serão de preferencia escolhidos os Bachareis formados, art. 22 da Lei de 3 de Dezembro
e 216 do Regulamento 11. 120, e não os havendo serão nomeados os individuas com as qualitlades requeridas para-j urados:
Não gozam de ferias, e não podem passar fóra da Comarca, em tempo feriado, nem mesmo
em lugar, d'oude possa regressar a eUa em 24 horas, porque o art. 4,° do Decreto de lavembro de 1853, n. '1253, só da esta faculdade aos Juizes. Aviso de 11 de JUlllO de 1860:
Devem residir dentro da villa ou Cidade principal da Comarca, pela importancia do fÔl'O,
e que sera designada pelo Presidente da Provincia, com approvação do Governo, art. 85 do
Decreto n. 4824:
Pelo Aviso de 7 de Julho de 1848 não erani obrigados a residir em um ponto determinado
de suas comarcas:
No exercicio das suas funcções e nas solemnidades publicas, usarão do vestual'io do desenho annexo ao Decreto de 10 de Fevereiro de 1854:
Servirão em quanto convier a sua conservação ao serviço publico, sendo no caso contrario demitLido pelo Imperador na Côrte e os Presidente's nas Provincias, art. 22 da Lei de 3
de Dezembro e 117 do Regulamento n. 120.
(207) Serão substituidos na falta ou impedimento, pelos respectivos adjuntos, art. 21 do Decreto n. 4824, sendo que pela Lei n. 2033 de 20 de Setembro de L871 e art. 8.0 elo Decreto n, 4 2ft,
havera em cada termo um adjunto do Promotor Publico, e se fara a sua nomeação pelos Presidentes das Provincias, sob proposta elo Juiz de Direito, como do art. L", § 7." da Lei n. 2033:
Quando o Presidente não allprovar a proposta exigira outra. Aviso de 2 ele Julho de 1873:
Na Côrte a nomeação de adjunto, será feita pelo Governo, arts. 8.", § 3.0 do Decreto n.
4824 e 102, § 4.° da ConstituiçãO:
Havendo mais de um adjunto na Comarca, o Juiz de Direito designara a quem deve tocar
a substituiçãO, art. 21 do Decreto n. Ml24:
.
No caso da falta do Promotor Publico os Juizes de Direito communicar1io ao Governo na
Côrte e Presidentes nas Provincias, com infracção das pessoas que julgarem aptas para tal
nomeação, ficando ao arbitrio do Governo a escolha, arts. 218 do Regulamento n. 120 elO, §
2.° do Decreto de 30 de Agosto de 1l:l51:
E' cumulativa a attribuição conferida aos Juizes de Direito das Comarcas em que houver
mais de um, para nomear Promotor Publico interino, devendo, porem, a nomeação ser feita
pelo Juiz de Direito, que estiver presidindo a sessão do Jury, ou houver de presidil-a, quando
este Tribunal, não esteja funccionando. Aviso de 19 de Agosto de 1858:
Na falta do adjunto do Promotor, as suas funcções serão exercidas por qualquer pessoa
que o Juiz da culpa nomear, para o caso especial de que se trata. Lei de n. 2033, art. 1.0, §
8.° e Decreto n. 4824, art. 8.°, § 2.°:
Declara ao Aviso de 10 de Dezembro de 1872, que no termo em que não residir o Promotor, e não houver adjunto designado, compete ao Juiz Municipal respectivo, nomear pessoa
idonea para assistir ao encerramento da matricula de escravo!;, na conlormidade do art. 15 do
Decreto n. 4835 de 1 de Dezembro de 1871:
Declara o Aviso de 18 de Dezembro de 1875 que nos termos fóra das sedes elas comarcas,
os adjuntos dos Promotores, p.odem substituir a estes no serviço de que trata o art. 43 do
Regulamento annexo ao Decreto n. 5604 de 25 de Abril de 1874, sobre o registro civil dos
nascimentos, casamentos e obitos:
Declara o Aviso de 2l:l de Al)ril de 1873 que a vista da omissão da lei da reforma, quanto ao
juramento aos adjuntos do Promotor, fica estabelecida a regra de ser taljuramento prestado nas
mãos dos Juizes de Direito, não llodendo servir para o caso final do art. 1••0 do Decreto n. 4302
de 23 de Dezembro ele 1868, que se refere aos empregados com j urisdicçãO em mais de um termo:
O Decreto n. 58M de 6 de Fevereiro de 1875, desannexa o lugar de Curador Geral de 01'phãos da 2." vara d,a Côrte da de adjunto do Promotor Publico:
lia incompatibilidade nos exerci cios elos cargos de adjunto e secretario da Camara, conforme a doutrina do Aviso de 17 de Março de 1873.
O cargo de adjunto com o de vereador, são incompativeis. Aviso de 22 de Agosto de 1873:
Com o de jurado. Aviso de 3 de Janeiro de 1873:
Com advogado, relativamente. Aviso n. 24 de 14 de Janeiro de 1873:
Com Guarda Nacional. Aviso de 28 de Outubro de 1873:
E' incompativel com o exercicio simultaneo de archivista da secretaria do Governo, em
face da doutrina dos Avisos ns. 89 de 4 de Junho de 1847,74 de 26 de Maio de 1838 e 103 de
17 de Março de 1873, devendo o individuo que serve os dous cargos, optar por llID d'eUes.
Aviso de 28 de Outulll'O de 1879.

,
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2." secção.- Ministerio dos negocios da justiça.-llio de Janeiro, 6 de Dezembro de 1815.
m.mo e Ex. mo Sr.- Em officio n. 160 de 29 de Outubro ultimo, communicou V. Ex." haver
declarado ao Juiz de Direito da camara de Santo Amaro que, não se achando em exercicio o
Promotor Publico, é competente o adjunto para accusar perante o Jury.
O Governo imperial approva esta decisão, que está de accordo com a doutrina do Aviso
de 2 de Setembro de 1873.
2." secção.- Ministerio dos negocios da Justiça.- Rio de Janeiro, 18 de Dezembro de 1875.
m.mo e Ex. mo Sr.-Em resposta ao aviso que V. Ex." se serviu dirigir-me em 1l do corrente,
transmittindo cópia do officio do presidente da -provincia do Paraná declara que nos termos
fóra das sédes das comarcas os ~djuntos de Promotores Publicos podem substituir a estes no
serviço de que trata o art. 43 do Regulamento annexo ao Decreto n. 5604. de 25 de Abril de
1814, sobre o registro civil dos nascimentos, casamentos e obitos.
Deus guarde a V. Ex."-Diogo Velho Cavalcaltti de Albuquerque.- A. S. Ex. mo Sr. o Conselheiro Jose Bento da Cunha Figueil'edo.
4." secção.-Rio de Janeiro.- Ministerio dos Negocios da Justiça, 21 de Novembro de 1877.
Ill.mO e Ex. mo Sr.- Em resposta ao omcio n. 44 de 18 do mez findo, no qual V. Ex." communica ter nomeado adjunto do promotor de Itacoatiára, no termo de Silves, o cidadão José
Herculano Gomes Carneiro, fixando-lhe a gratificação annual de 500 , declaro a V. Ex." que
não póde ser approvado e seu acto:
1.0 Por não haver consignação na lei de orçamento, nem verba por onde corra essa despeza.
2.° Porque os termo~ que compõe a comarca de Itacoatiára não são independentes, e só
têm um Juiz Municipal, com jl1l'isdicção cumulativa, ao passo que o art. 8.° § 1.0 do Decreto
n. 4834 de 22 do Novembro de 1871, faz referencia nas palavras, termos de maior importancia
ao que têm Juiz Municipal letrado.
3.0 Porque do oflicio do V. Ex." parece deprehender-se que o Promotor Publiêo de Itacoatiára mora fóra da séde da comarca, o que não é admissivel pela nossa organisação judiciaria.
2." secção.-Rio de Janeiro.-Ministerio dos Negocios da Justic;a, 15 de Dezembro de 1877.
m. lno e Ex. mo Sr.-Accusando o recebimento do offi io n. t61 de 16 do mez findo, e docu.mentos que () acompanharam, declaro a V. Ex." que não lóde o escrivão do Jury do termo de
Alemquer, exercer, ainda mesmo provisoriamente, as f ncções de adjunto do promotor publico e curador geral de orphãOS, nem servil' o oflicio c njunctamente com o juiz municipal
supplente, seu irmão, visto haver n'este caso a incompa ibllidade por parentesco, prevista na
Ordenação Liv. 1.0 tit. 79, § 45, explicada por diversas ecisões do governo; devendo, portanto, proceder-se na conformidade do Aviso n. 243 de 3 de Setembro de 1859.

intervjJ~

(208) E' nullidade de julgamento, ter
na accusação perante o Jury, o adjunto
do Promotor, contra o disposto no art. 21 § l.°Ao Regulamento n. 4824 de 22 de Nove
e
1811. Accordão da Relação da Bahia de 10 ~/Setembro de 1875.
(209) Os decretos n. 4835 de 1 d~l1ezembro de 1871, e o de n. 5135 d
de 1872, dão attribuiç5es aos Promo ores Publicos. O § 2,0 do art. 7.° do).

3 de Novembro

(209 a) Os Promotores Publicos, terão por vencimentos& os Ç[l.lEY'rbes são arbitrados pelo
Governo, art. 23 da Lei de 3 de ~ezembro de 1841, e art.
dãLei de 25 de Agosto de 1873.
Pelo Deoreto de 2. de OutubrQ. de 1 73, os Promotores Publicos da Côrte, têm o vencimen to de 3:000 , sendo a metade do ,?rdenado e a ou tr~de gra tificação.
Os das capitaes, sédes das Relações e o de NiIi!Íeroy 1:800" s~ndo 1:000 de ordenado e
800$ de grati1icação.
pas outras capitaes, o vencimento d~O", sendo a metade de ordenado e a outra de
gratIficação.
Das outras comarcas o ordenado de 800$, variando a gratificação de 400$, 600 e 800'"
conforme as circumstancias locaes:
Os Promotores Publicos interinos, receberão os ordenados dos Promotores Publicos etrectivos, quando estes o deixam de receber, não havendo jamais duplicata, Avisos de 6 de Julho de 1843, !l de Dezembro de 1865, 28 de Setem]lro de 1872 e 31 de Março de 1.874.
Para os recebimentos dos seus ordenados devem apresentar attestado de frequencia passado pelos Juizes de Direito a quem acompanham. Avisos de 3 de Abril de 1843, e o de 21 de
Fevereil'o de 1853.
Os seus emolumentos são marcados pelo Regimento n. 5737 de 2 de Setembro de 1874,
arts. 95 e 96.
Pelo Aviso de n. 241 de 9 de Setembro de '1835, não têm elies direito a metade das oustas
.
dos processos de livramento de presos pobres.
Para esses funcoionarios são mesquinbos os ordenados, mesqujnhas as gratificações, e
mesquinhos os emolumentos, quando convinlla recompensar a moços esperanc;.osos, habeis e
dedicados ao trabalho.
Tanta me qui~lez, é a porta que se feixa a benas aspirações, e a nobres caracteres I
(Nota 1926).
.

(210) Toda a aucloridade criminal, ou funccionaria auxiliar, deve exercer o seu emprego, e só, com o juramento na fórma da Lei, Codigo Criminal art. 138 e Ordenação, Liv. 1,0
tit. 67 § 15:
'
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o juramento e prestado em mão da auctoridade competente, quer pessoalmente quer por
procurador, art. 50 d'este Codigo, art. 1.0 da Lei de 24 de Setembro de lH29, Avi o de 11 de
Abril de 1849, Decreto de 4 de Novembro de 1857 art. 2. 0 e art. 9. 0 de 23 de Dezembro de 1868.
Do juramento, lavra-se termo em livro proprio, que e as ignado por quem o der e por
quem o deferir, Ordenação. Liv. LO til. 5. 0 § 5. 0 , e art. 51 d'este Codigo:
Por-se-ha nas costas do titulo de nomeação, nota do juramento, OrdenaçãO, Liv. LO litulo
24, provi ão e § 1.0, e Aviso de 28 de JUU10 de 1857, sem ser mai necessario; o conhecimento
das suas assignaturas, e juramento especial a cada um dos actos do seu officio. Vide aJ.'ts.
50 e 51 d'este Codigo.
.
O Juiz de Direito deferirá juramento ao Juiz Municipal do termo em que residir e se deduz que ao Promotor Publico, art. 4. 0 do Decreto n. 4302 de 23 de Dezembro de 186. Vide o
Aviso de 28 de Abril de 1873, em a nota 207. Não são obrigados a ir pre tal' juramento na Secretaria, Portaria de 13 de Agosto de 1833.
(211) Declara o Aviso n. 206 dc 2 de Abril de 1836, § 10, qllC não póde ser admiLtido o
queixoso á accusação do réo quando não tenha comparecido á chamada, e omcie o Promotor
á revelia na fórma da lei; porque n'este caso tem perdido o direito de accusar na conformidade do art. 24l e por se não ter estabelecido na lei meio ou recurso algum para ser admittido o mesmo queixoso depois de se haver pronunciado a dita perda de direito.
. (212) Não pódem ser recusados por suspeitos, mas sim pelos motivos especificados no
art. 61 d'este Codigo, Aviso.de 7 de Maio de 1841. (Nota 251 2." parte.)
(213) Promovendo elies os termos da accusação a que tinha igual direito o denunciante
particular, observa-se o disposto no Aviso 72 de 8 de Julho de 1842, que diz: que tendo igual
direito o accusador publico 'e o particular prefira aquelle que primeiro intentar a accusação,
e se esta seguir se observa sempre que o accusador particular foi o primeiro em promovê-Ia,
razoavel e que se guarde no caso contrario, sendo porém admittido o accusaclor particular a
ajudar a justiça e a dar ao Promotor os esclarecimentos, nos termos do art. 279 d'cste Codigo.
Vide o art. 16 § 1.0 da Lei de 20 de Setembro de 187!.
E' nullidade ter sido admittida a viuva do ollendido a accusar, quando nãO foi parte queixosa, e nem promoveu o andamento da causa, Aviso da Relação cle S. Paulo, n. 142 de 17
de Dezembro de 1875.
Pelo Accordão da Relação da Côrte, n. 474 de 24 de Julho de 1877, constitue nuUidade ter
sido admittido O olfendido a promover os termos da accusaçãa e organisação cio Conselbo de
julgamento, não tendo sido parte queiÀosa no processo. (Nota 270.)
(214) A elles, devem ser intimados pelos escrivães da Relação, as sentenças crimes, nos
mesmos proferidos de 3 de Abril de 1843.
(214 a) Deolara o Aviso de n. 54 de 1 de Agosto de 1843, que o Chefe de Policia, e superior ao Promotor, l}orem que não deve u ar de expressões imperativas quando se dirigir ao
mesmo Promotor, amda que sobre objectos da restricta oln'igação d'este.
(215) Pódem ser suspensos pelo Governo ou Presidentes das Provincias, Lei de
zembro de 1834.
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(216) Não se lhe conta, como eÀercicio, para o accesso a Juizes de Direito, o tempo em
que estiverem occupados, em qualquer outro emprego ou commissão, Decreto de 26 de Julho
de 1850.
(217) São Dispensados de todo o serviço da Guarda Nacional não oh tante se acl1arem
alistados, na lista de reserva, quando voluntariamente se não prestem, Lei de 19 de etembro de l850, art 14 § 'l.o, combinado com o art. 12 § 3.0 •
(218) E' prohibido aos Promotores, advogar n'aquellas causas que embora civeis, podem
afinal tomar o caracter-crime, corno as de fallencia, Aviso Circular de 31 de Outubro de l859,
e o de n. 461 de 12 de Outubro de 1869, diz, que nenhum inconveniente ha para os interesses legitimos da justiça, que a Promotoria Publica, acceite o patrocinio de uma acção particular, no sentido da accusação, perante o tribunal do Jdry. (Nota 2L3, que se oppOe a esta
doutrina, pois pelo art. 16 § 1.0 citado, O Promotor, e parte integrante do JUl'Y, mesmo nas
acções particulares.)
Mas, podem ser curadores de massas fal1idas, diz o mesmo Aviso de 1859. E o AviRO de
26 de Janeiro de 1876, diz: que se o Promotor tomou o patrocínio de uma causa crime ante
de sua nomeação, não lhe é licito advogar n'esta depois de a acceitar e eÀercer o respectivo
cargo, visto não existir entre el1e e os seus, parentesco em gráo que obrigasse a defendeI-os,
conforme a doutrina dos Avisos de 21 de Novembro de 1835 e o de 1859, citado.
Temos mais o Aviso de 5 de Junho de 1862, e vide os art . 37, 73, 238, 241, 279, 329 e 335
d'este Cod,igo.
(219) E' fóra de duvida, em vista de terminante disposição do Aviso de 15 de Janeiro de
1858, que O Juiz de orphãos, tendo de nomear curador no lugar, em que não e:xistem esses
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omcio cr.Jados por lei ou proviuos vitaliciamente, deve fazer recahir a nomea\ão no Promotor, o qual só póde ser di. pensado, quando allegar e provar impeclimento legitimo, Aviso
de 5 de Novemllro de 1 62, e accrescenta o de 21 de Dezembro de lR63, que os Promoloref:,
têm apenas urna prel'erencia e não o direito de xcluir do eal'go de curador geral de orphãos,
os que já estnvam servindo.
Pelos Avisos de 22 de Outulro e 19 de Dezembro de 1 6 ,se decidiu, no sentido acima,
rrferindo-se elles ao de 27 de r\hril de 1,55, ("{ue nào vai ate excluir o curador nomeado,
uanelo lurrar, apenas a prcferenllia, e accrescenla o de 1 68 (Dezembro) que uma vez nomeado
o Promotor, não podia ser mais excluido.
Pna o caso lemos ainda os Aviso de 31 de Maio de I 39, e o de n. Z S de 2. de JUlllO
de 1800.
O Al'iso Lle "19 de Agosto de 1867, declara: que ti nomeação illterina de ClIrador Geral, e
de que tratam os art .4." e 7." elo Decreto n. 817 ue 30 de Ago~to de 1851, e acto dejurisdicção plena, que não compete ao Juiz ilIuni iJlal subslituto, mas sim e unicamente ao Juiz ~lu
nicipal letrado, cuja auctoridade ahrange os termo reunidos.
(219) As fllncções de Curador nào e. tão annexa á. de Promotor, l1a\'endo apenas a ]lreferencia estallC'lecida por diversas deci!:ões (.\visos ns. 115 de 21 de Abril de 1855, 13 de 15 de
Janeiro de IR:; , 136 de 31 de Maio de lç59, -'.7 de 21 de Dezembro de 1 61. e 67} de 3 de Outuhro de 1 7 ), e por islo, a competente auctoridade, pórle designar provi oriamenle, pe oa
i lonea pnra xercer as l'ullcçàe, de Curador na falta do PromotOj' Publico sendo portallto, a
sub liluição que incllmb ao adjunto, a. expressamente prescriptas por Lei ou regulamelllo
(arl. 21 do Decreto n. 4. Z·} d 2'llle ;\'o\'em))l'o de 18(1) que se rd re ao servi<:o geral da 1'1'0mataria. Aviso de li de Olltul 1'0 de [.'12.
(Nota um.)
(220) O Promotor nilo pode antenal' ao carcereiro (We lhe dê certidãO, porque nào tem
jurisdicção e deve quando precisar de luaIquer informaçilo relativa :i cadeia, requerer á. auClaridade policial ompetenle, e o requel'imento á au loridade policirll, incumbida da inspecção da prisãO, tem lugar quando a informação ver a .obr a eeonomia e regimen interno das
m sma prisõe: ma, quando o Promotor tiver de requerer a respeito de um preso mel lido
em processo, deve o requerimento ser dirigido ao Juiz da culpa, a quem eslj o preso immediatumellte sujeito, Aviso de 16 de 'o"embro de 1 63.
(221) O Promotor, dnda a existencia da l1ullidade cm um pl'ocesso crime, póde requerer
a nullidade do me. mo processo ua superior inslancia, ou convirá mai aos interes.e. da jl] tiça, requerer que sejam sanadas ns nuUidades 1
Responde o Aviso de 9 de Julho de 1861, que nãO deve ser annullado um processo cujos
vicio se pódem sanar.
(222) Declara o Aviso cle fi cle Novembro de i '67, ([ue aincla que ex-vi da Lei de 20 de
No\-embro de I 135, e Instrucções de 6 de Ahril de 18.H, não sejam eom/)etentes os Prom<:>tore para i nlerl'ir como pm·tes, nos processos administra til'os; com tue o, n~o pódem eXImir-se ao cumprimento cle orclens cio Oo,rerno devendo jJor i. so promover a instauru\110 dos
respectivos summarios e solicitar a pri ão cios criminosos.
(2'23) Os Promotore nãO pódem appellar qnando entendercm que a decisão e evidentemente injusta e contraria às prova do autos. Aviso de 20 cle Julho de 1853, e não e licito

ri si til' da flppeUação, por eUe interposta, elas suntenças proferidas pelo Jury. Aviso ele 21 de

'ovembro d lR".f.
'ide o art. 301 d'este Codigo, com as nota.
(22\.) Declara o A\'iso lle 10 de Junho de 1 5<:. que Innto os procur:ldores jiscaes, orno os
ll'omolol'es puhlicos, 11ão podem ser sinlplesl1lentc equipar'ados aos Advogados, em vista da:,
leis, que os faz 01 flscaes d'ellcs no fÓl'O e róra d'elle.
(22:5) Declara o Avi. o de I de Janeiro de 1369, que um Promotor removido nào t(lUl d.ireilo ao ordenado, relativo ao tempo de uma licença, que lhe fóra concedida, antes de outros
m exeroicio da nova Comarca.
Declara ainda o AviRO n. 552 de 30 de TO'Tel11brO de 187;;, CJ.ue não se de e abonar os vencimentos do Promotor 1 r0ll10yido, desde que deixou a comarca em que e. tava, aLp. apre enta r-se n'arruella para que fóra r movido: porquanto, á vi ta da doutrina estalJelecit.!a pela
ordem n. 129 ele 17 de ~laio de I 52 e pelos Avi os 11S. il56 de 11. de .'o\'em])ro de 1 55 e n. oH
de 1 de Janeiro de I 69, não sendo magistl'ados o Promotores Puhlicos, só têm direito ao
respectivo vencimento fi conl.ar do dia em clu entram no ex r ieio das sua fUllcções, e Ayiso
de 14 de Junho de I 17, que ainda d lllara que o Promotor PulJ]ico, licenciado que' removido dentro do periodo da licença, .ó tem direito aos s u vencimento. depois de entrar 110
exerci cio do novo cargo, visto não ser magi trado como por vezes se tem dedarado. não
estar por isso comprehendido na disposiçãO do art. 40 da Lei de 18 de
tembro de 1845.
(226) E declara mais o A,riso de 1815, que quanto ao sello proporcional e nãO o fixo !ta\" ndo augmento ou 111 Ihora de vencimento, acha- estabelecido no § L" dos ar·t .5.° e 6."
do Decreto de 9 de Abril de 1 70.
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(227) Um Presidente de Provincia suspent1erá ou mant1ará re }Jonsabilisar um Promotor
Publico intel'ino, o qual na qualidade de Promotor eefectivo tinha sido removido para outra
Comarca.
]~ o Aviso de 20 de Junho de 18~0, não approva o acto, porque pela acceita<;ão da nomeação do Juiz de Direito da Comarca, onde anteriormente, era Promotor effecLivo e se funccionario renun 'iou o novo lugal', qne lhe fóta destinado, mas não incorrem em [aUa pela qual
deve 8er punido.
ão vem na CoUecção, maf; no .Jornal do Commel'cio de 22 de Junho do mesmo anno.
(22) O Promotor Publico póde denunciar contra o Juiz de Direito '/ O Dezembargador
Camara Leal opina pela negativa, contra a maioria da magistratura (tO vol. do Dir. pago 905.)
(2'29) Tem effeilo suspen. ÍI'o a appellação interposta pelo Promotor Publico, nos crimes
de proces o especial, cujas penas fórem menores de gales ou prisãO de tralJalho por 20 annos,
ou prisão simples no maximo / Não, diz uma decisão, na Revi· 1(0 o Direito, 3.° tomo, pago 650.

(230) Declaram o 8xisos de 5 e 21 de Junho de 1876, que o Promotores publicos, nenhuma retribuição percebem, pelo actos praticados no processo eleitoral.
O Aviso de 7 de Fevereiro de 1877, declara, que ao Promotor, cabe denunciar OR meml)ros da Junta I arochial, que dão causa à nullidade da qualificação,
ota 268.
(231) O Promotor publico páde aIlegar a prescripção do crime Aviso de 21 de Junho de
18 :'l, n. 269, e parece que é loutrina dos arts, H7, rt9 e 329 d'e te Codigo, con agrada pela
,Íurisprudencia brazileira c a FI'anceza; uo emtanto o illustrado auctor da G-a~eta .tUl·idica
JlO tomo 15, pago 517 a censura, a proposito de uma decisão no sentido do Aviso.
(23'2) A Revisão do upremo Tribunal n. 1620 de 28 de Setembro de 1859, annul!ou um
julgamento, por ter servido de Promotor, nos actos preparatorios do Conselho, aquelle mesmo,
que na qualidade de Juiz Municipal, lhe formou o processo da culpa e pronunciou o réo.
(233) ti. Relação da COI'te em Accordão de n. 5819 de 30 de Agosto de 1 61, mandou um
Jlroces o, a no,'o Jury, nos reprehendeu o Promotor, que appeUou, mas não arrazoou.
('!34) O Supremo Tribunal em Reri ão n. 1640 de 7 de Julho de 1 60, allnullou uma decisão do Jury, por ter intervindo no julgamento, um irmão como Juiz e outro como Promotor,
(235)

fIa nullidade, quando a accusação e promo_ida por um Promotor suspeito, Revisão

n. 2126 de 2 de Julho de 1 73.
(236) A Relação da Córte em Accordão de 18 de Fevereiro de 186 , diz que póde intervir
no processo o Promotor, sendo queixo~o, um seu Lio a11im.

(237) Excede as I'uncções do seu cargo, e é punido, o Ju·iz ·de Direito, que sLlspent1e o
Promotor do exercicio do seu emprego,
E o Promotor não é reputado em direito inimigo capital das auctoridades, (rue denuncia.
Revisão n. 2248 de 1 de Abril de 1876.

(23) Ao Promotor Publico, e não ao Juiz formador la culpa, compete indicar testemunhas, que ubstituam as que foram apresentadas na denuncia, no caso de falta ou impedimento.
E o Promotor, que deu a denuncia, não póde depoi conhecer d'ella, como Juiz no mesmo
processo. Accordão da Rela<;ão de . Paulo, n. 9 de 25 de Abril de 1874.
(239) E' nullidade, mandar o Juiz Municipal, r.iLar testemunhas e ordenar ex-omcio a formação da culpa, sem preceder a denuncia do Promotor, assim infringindo o disposto no art.
15, § 2." da Lei n. 2033, e 22, § 1.0 do re pectivo Regulamento. AccordãO da Relação de S.
Paulo de 31 de Julho de 1874.
(240) Constitue nu][idadc, haver o Promotor, recusado um Juiz de Facto e o curador do
l'CO outro, e depois convirem entre si, em acceitar os Juizes recusados, em razão de Ita\' r-se
>sgotado a urna, o que é incompativel com a severidade do Tribunal e contra os principios de
direito, que não toleram, que Uill Juiz recusado como suspeito, possa immediatamete depois
de Junccionar, como tendo a necessaria capacitlade, primeiro attributo do julgador, que suppõe todos os outros, ou reune a existencia d'e\les. Accordão da Rela<;ão da Côrte de 7 de
Março de '1857.

(241) A Revisão de 30 de Novembro de 1859, estabelece como nullidade ter funccionado
cm Relação, como Juiz, um irmão do Promotor, que figurou em primeir'a instancia, e no
mesmo sentido a Revi ão de 19 de Mar<;o de 1002.
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El' nu\lidade, ter ervido como Juiz de Dil'eito, o mesmo indivit1uo, que no mesmo
proces o havia funccionado como Promotor. Appellaçi10 n. 4290 julgada em 2:i de Março de
1863. (ReJa<;:lo do Rio.)
(242)

(243) T~' Ilullidadc adwiLLir-se a accusar no Jury, quem não foi parte no proces.o, e que
apena::: 'podCl'ia a.llxiliar a justiça, nos reslrictos tel'lllOS do ar't. 219 d'este Codigo, a que se re-
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ferem os Avisos de 15 de Fevereiro de 1837 e 8 de Jnlho de 1 42. AccordãO da Relação de
Paulo de 5 de Maio de 1 74.
Vide art. 157 e como nota o Accordão da Relação de Ouro Preto de 24 de Julho de 1 14.
(244) E' nuUidade d ixar o Promotor hazear o libello na pronuncia, a que eslá o réo
sujeiLo ou na denuncia a que responde, para ba!;ear em uma cerLidão de pronuncia de divel'sO
summario, in taurado po!;teriormenle áccrca de outros envolvidos no mesmo crime, no qual
varia a cla.siflcação do deliclo, sendo no primeiro o reo considerado auctor c no segundo
cumplice. Revi ão de 2l de A"osto de 1861, e Accordão Revisão de 2 de 'ctembro de lt:62.
(245) E' nullidade, deixar,se de dar em tempo ao reo cópia de addiLamento ao libcllo offel' cido pel Promotor. Aocor Ião da Relaç;lo de Ouro Preto de 27 de Abril d 1ST.
(Z46) Con litue nuUidade, não ler o Promotor, como parle integrante do ,Tury, em seguida á accusação, como depoi da replica, dito eI faclo e de direito, sohre o processo em
julgamento, como 'xigem os art~. 16, § \." ela Lei n. 2033 de 20 de elembr'o de Hl7l e 20, ~
'2." do re pectivo Regulamento. AccordãO da Relação de Porto Alegre 11, 61 de 29 de Maio
de 1815.
W.7) K ponto de nullid:1I1e inlervir o Promotor adjunto, na accusação peranle o Jury,
contra o di. posto no arl. 21, ;:l 1." do Regulamento n. 1082·'\ de 22 de , 'ol'embro de 1 71. AccordãO da Relação da Bahia de 10 de Setembro de 1 75.

(24) E' nuUidade, omillir-se que, ito sobre uma circumstancia aggravante articulada no
IibeUo, embora na Sll tentaçãO de i lisse d'ella o Promotor, Aceordão da Relação de. , Paulo
n. 119 de 10 de Ago to de 1137:'>.
(249) E' nullidade, não ler o Juiz de Direito addiado o julgamento a pedido do Promotor, por não terem comparecido a!; Lestemunhas, que aliás o J ury havia dispen ado. Accorflão
da RelaçãO da Côrte n. 4 12 de lide Noyembro de ltllH, sendo decidido em entido contrario, lJcla R lação de Ouro Preto, m Accordão de 9 de Abril de lR15.
K nutla a jusLiOcac;ão produzida em favor do indicado em crime, sem audiencia do Promotor. Accordão da RelaçãO de OllI'O Preto de 20 de Agosto de 1 15.
(250)
ão incompaliyeis:
Com Juiz de Paz. Yide a anle-penullima parte da nola 7'.:
Com Jurado. Avi o de 3 de Janeiro de 1873.
Com medico da companhia de aprendizes marinlleiros. Avi o

de

i8~2:

11.

491 de 31 de Dezemhro

Com Procurador Fiscal da Thesouraria da Faz 'nda. A"iso de 14 de Fever iro de 1 -;):
Com Professor Publico. Avi o n. 69 de 7 de Oulilbro de 1843, com o direito de OPÇãO, e o
de n.. 20,_ de 19 de Maio de 1865, e 6 de 3 de Janeiro de 18 3, st\ admi ttindo a accumulnção
em falta aJlsolula de pessoa idonea:
Com. ecretario do Governo da Prol'illeia. \viso n. """ de 26 de Maio de I 38:
Com solliciLador dos F ito da Fazenda. Aviso n. 327 de 16 de Julho de 1 62:
Com suhdelegado. AI'iso n. 4.09 de 3l de Oulubro de 1871, no senLido de que a acceilação
de um cargo, traz a renuncia do outro:
Com suppl nte do Juiz Municipal. Aviso n. 372 de 13 de Junho de 1 61:
Com Vereador. Decreto n. 502 de 18 de P'el' reil'o d 1 '.7. Avi.os de 15 de Janeiro de i '58.
e 5 de Nm'emllro de 1 62.
(251) Por parentesco, e incompaLil'el, com Delegado, irmão. Aviso ele 15 de ~Iaio de 186 :
Com Juiz em geral. lU qualquer grão prohihido. AYiso n. 21l de 26 de Junho de l':1í~, que
se refere 11 OrdenaçãO, Li". 1.", til. 4 . !> 29, e art. 6l d·e.le Codigo, e e no mesmo .eutido o
\yiso de 1- de Maio de 1 6 . Ko emLanto, o .\viso n. 387 de 9 de eternbro de 1&i1, diz que
elle não podem ser dados de su peitos e nem recusado" pois a eHe não. e e. tende a diSposiÇãO do art. 6l d'e.le Codigo, que só e r ~ re aos .iuJgadore. ó ê imjledido, quando e I'er'iflcar alguma das hypoLllCses do art. T:
(:-\ota 2l2.)
Com Juiz Municipal, primo e cunlLado. Aviso n. 153 de 30 de Abril de i '158.
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(:15'2) NilO incompalivcl, com as fUl1cÇÕes de advogado, cunhado, A,'is n. 412 de 15 de
,eLembro le 1865:
Com Juiz Municipal, casad com Mbrinha I\viso n. 325 de 29 de Ouluhro ele 1~59.
(252 a) O Decr to n. 6 36 de 9 tle Fevereiro de 1878, diz:
Art. 1." Não lIa in ompalibilidade, enlr o escrivão de orphUos e o premotor pulllico, 1'0lll'inho do mesmo escrivão, não st\ porque a OrdenaçãO, Liv. 1." tit. 79, !> 45, não allnd a empregado a que o prolllolor puhlico po sa ser equiparado, como tambem porqu um e outro,
são funccionarios de juizos diversos.
Art. 2.° Taml em não exisle incompatibilidade entre o promotor publico e jniz Dluni ipal, tio, por afflnidade, do promoLor publico pois que, aiuda quando esle funccionario podes e ser considerado procurador, Ordenação, Li", 1.", tit. 48. § :10 r slringe a incompatibilidade ao juiz e procuradores que estiverem entre si na razão de pai, filho. irmão ou cunhado.
(253) Devem-se dar gratis, aos PromoLores, os do umenlos, que exigirem, para o desempenho dos seus deveres, A.viso de 21 de Julho de 18310.
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tempo de tres annos, sobre proposta triplice das Camaras l\Iunicipaes. (257)
Art. 37. Ao Promotor pertencem as attribuições seguintes: (258
a 2(8)
(2tj'.) Pelo Avi.o de 15 de NovemlJro de 1834, são igualadas as partes, req\1erendo sempre
ludo o (Iue se expede por despacho. (Arl. 221 elo Regulamento n. 1'20.)
('255) l~elo A,iso de 20 de Outubro de 1836, recommendou-se :lO Pl'omotor Pul,lico da
Côrte, que visitasse as prisões ao menos uma vez por mez, para promover o andmllcnto do.
1'roce. sos, e diligenciar a ,oltura dos roos, pobres, (Iue cumprirem sentelll;u.
g' hoje obrigatorio pelo art. 130 do Regulamento n. 1'20.
(256) Ao Promotor, o licito appel1ar, dos proce os appeHa,eis, em proces as em que figura como parte na forma dos art . 73 e 219 d'e,re Codigo, Avi.o de 5 de Novembro de 1 3G.
Exuminae os arti~o d'este Codigo, os da Lei de 3 de Dezembro e Regulamenlo n. 1'20,
cilado , desde a nota ~04.
(257) Vide muitas das nota anteriores, desde 20\'.
l~' do Aviso de ~(j de laio de 1 3~, que nãO podendo os secrelarios do governos provinciaes ser jurados na forma do art. 2:-1, ao mesn o passo que só podem s I' Promotores os que
se acham habilitados para serem jurados, segundo este arligo, ó evidenle, que nenhuma outm inlellig ncia se pMe admillir :.Icerca da disposiçãO dos ciLado arligos, que não seja um
LiLLera1.
Al't . 22 e 23 da Lei de 3 de Dezembro de 1 U, 213 a 218,219 e 472 do Regulamento n. 120.
(253) São importantes e uelicadas estas atlrilmições, Demanda-se muilo crilerio e muito
amor do ]Jem, porque e o fUIJccionario, que se dedica aos interesses da socieuade, erguendo a
imparcialidade, como uma garantia a Lodo os direitos.
O zelo, diz Bentham, é a \'irLude uo accusacJor, e quan lo eHe falta em sua conducta, não
!la remedio, ao passo, que conLra o exces o, lw um freio natural na mão do Juiz.
(259) E' do A"iso n. 2G8 de 13 de oyembl'o de 1851, que a jurisdicçãO para couhecer do
erime em razãO da sua qualidade, cOlllpre!lende a tentativa d'elle, pela mesma razão porque
. o Promotor competente para aecusar as Lentativas dos crime, cuja accusuçãO lhe incumbc
esLe arLi"o, e para a delJuncia uas LenlaLiI'as d'aquelles em fjue ella tem lu"ar segundo o
arL. 7\'; porquanLo, o que cal'acter·i;;a a jurisdicção criminal, ' a qualidade do 'r'ime ou a alçada, Dão a maior ou menor culpabilidade, como a tentativa ou cumplicidade.
Nota 263 e 70G.
(2 O) Esta aLtribuições serão desempenhadas na forma do art. 221 do Regulamento n. 120.
cumprindo-lhes mais o di posLo pelo art. 210 do mesmo Regulamento.
Além do mais, incumbe-lhes promo,er a aecusação d'aquelles rtios cujos processos forem
declarado uullos, por que esta declaração n:io imporla a absolviçãO dos mesmo, Aviso de 3
de Outubro de 1 33.
(261) Declara o Aviso de 9 de OuLu]Jro de 1,72, que o inqueriLo, deve ser enviado ao PromoLor, para on'erecer' a denuncia e promover os termos do summario, embora se trate de um
erillle involunlario e affiançavel faculLando-se o~ recursos ás partes, (. 'a Revisão Judiciaria,
Dezembro de 187:2, pago 279.)
(2G2) A remessa do inquerito policial, pelo Juiz Municipal, á Promotoria, não é consequeucia de indicios vehemenLes, contra alguem.
O PromoLor Publico tem atLribuições para a denuncia, s fi que o determine o ,Juiz do
summario, Aviso de 18 de Abril de '187ti.
(263) Ao PromoLor sempre compeLe denunciar a cumplicidade de todo e qualquer crime
inaflançavel, embora feilo o desconto legal da tel'l,'a parte, não se comprehende ella na disposição do art, 101 d'este Codigo. Accor Ião da Relação da Côrte de 9 de Maio de 1876. (No Las
259 e 709,)
(264) Consultae os arLs. 338, segunda parte, 339,3 /.0,341,343 e 3/.4 e seguintes, do Regulamenlo n. 120, que tratum do jutgamenLo peranLe o Juiz, com todas a noLas, e ahi, o
muito que diz respeito aos PromoLores.
ArLs. 396 do mesmo Regulamenlo, 307, 401, 40.2 e f,03, com as notas, que tratam do proe so 1101' crime de responsabilidade.
(265) Pelas notas 205, 209 e outras, I'e evidenciam as grandes aLLr'ibuições dos Promotores.
Trat mo cle algumas d'es as especies,
Quanto à Lei de 20 de eLembro de 1871 e seu Regulamento nas noLas anteriores, desue
20~, se encontrarão muitos e clarecimentos, e vellCis melhor os artigos ciLados á nota 205, na
mesma Lei e seu Regulamento, que annotei, maxime na 2. a edição, ainda immediata.
obre a Lei n. 2~40 de 28 de ~tembro de 1871,-a manumissoru de escrm'os, se encontrará nas notas anterIOres, alguma cousa.
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Essa Lei deveria constituir O Promotor, o protector, servindo sempre de Curador.
O Decrcto n. 4- 35 de 1 de Dezembro de 1 '71 ol)re a matricula especial dos escravos, e
cio. JiIlIOS Iin 15 de mulller escrava diz ao arl. 7.°, n. 2: ao Curador geraes de orphão ,
aos Promotorc c seus ndjuntos, e aos .Juizes de orphãOs, quundo souberem, que alguns dos
filhos liyres de mulher e:;;C!'Llva, deixarem de ser dudo:;; a matl'icula, incumbe-lhes a obrigação ele os dar.
Art. 15: No (lia 30 de Setembro de L 72, em presença do
, Promotor e seu
adjunto, se lanarão termos de encerramento da matricula.
Arl. 2:3: ]'am flscalisução do que se pre creve no al-1. 21 (que trala de mudunça de residencia. lransrerencias, manumissc1es e ohilos), seI·ão remetlidns infOl'mações aos encarregados da matricula alé os din. 31 de Juneil'o e de Julho de cada anno.
. l.V Pelo·
Pronlotores e seu adjuntos
.
Art. 4 , 2." varte: sel'ào extrallidas certidc1's da matri 'ula de escravos, e filhos livres de
mulher l'sera"a, grnluilamenle, quando rçqui ilados pelo:;;..... Promotores e seus adjuntos.
O D cr to n. 5135, para a execução da Lei n. 20.0 cilada, diz ao arL. 28: Hayera em cada
municipio, para classill'ução dos escrtl\'os, uma Junla omposla do Presidente da Camara,
do Promotor e do Collector. No nlunicipio em qne não residir O Promotol' servira O seu
adjnnto.
Nas notas 20 , vide o Aviso de 10 de Dezembro de 1872, e 18 de Dezembro de 1875.

(266) O Decreto n. 560'. de 2:; de Abril de 1 7',., sobre o registro civil dos nascimento,
cn.aloenlos e obilOl', diz ao arl. 21: o Juiz MunilJipal ou de Direito na comarcas especiae:;;,
serão os competcnle para admillir as parles a ju. liflcarem (sobre annotaçãO e averbação do
as entos) ])erante ell . com cila\ào e audicneia do 1'romolor.
Ar'l. 22. Da sentença que julgar, ou não plOccdente a justificação pouel'ão as parte inlere.sada e o Promolor appellar no praso de 10 dias, contado da intimação da sentença.
ArL. 23. j<:slas aI pelltll;6cs serão interpo.tns para o Juiz de Direilo, quando a sentença
rÓI' do Juiz i\Junicipal, ou pal'a a RelaçãO, quando do Juiz de Di1'eilo, e serãO recebidos nos
crIei tos regulares.
"\1'[. !.3. Os Promotores Publicas, .ob pena de respol1:;;abilidade, in:;;peccionarão, uma vez
pelo menos em cada trime Lre, os li"ros do regi lro civil, denunciando s Escrivães de Paz,
011 15 erelarios da Camaras, que no de:;;empenho dns obr'igações, que lhe sJo commetlida , por
e te Regulamento, J'orem n glig ntes ou prcvaricadorcs.
(261) A Lei n. 2556 d 26 de Setembro de lu'H, estabelecendo o modo e as condições do
recrutamento jJara o eser 'ilo, diz ao ar!. 2.°, § (l,o: A Junla Revisor;!, sera composta do Juiz
de DÍl'eilo, COIllO Pre, idente, do DeJeCTado de Policia e do Presidenle da Camm'a.
O FI'omotor Publico, assislil'a á, operaçãc" da revi. ÜO, reclamando contra as omissãc baidas no lllistamentos, interpondo os recur, os compe! nt s conlrll as inclusões e exclusõe
illegacs e promovendo todo. os termos do proc sso.
1<.:' iden lico o arL. 2G do Decreto n. 5 ç I de 27 de Fevereiro de 1875.
Quando fUllC ionar o Jur~l, cujo, erviço prc~ re II qualquer. deve o Promotor er sub tituido na .luntll, 1,01' s u adjunto, na falta por um Proll1olor crd-hoc, Avisos de 20 de etembI'O d le 7;;, 21 de Outubro de I 1;\, :':0 de Dezemhro de iRifl, e 22 de "etembro de 11>76.
P lo Aviso de 10 de • '0"1.:111])1'0 de 1815. o sel'''iço do !lli lamento prefere o do ali lamenlo
de escravo!'.
Arl. 33, do Decreto ci lado n.:Jc I:
A' proporç50 que o Juiz ele Direito, Presidente da Junta revisoro, fór recebendo o ali lamento, mais pap is das I'arochias, onde interes.ndos, os irá entregando ao E,criYàO... e entrc"ues Laes papeis dehaixo de cnrga ao Promotor, com relaçüo clara e circumstanciada.
Ar!. 34. O Promotor, r (~elJentlo esses papeis. proe dpl'a a um exame 1'igoroso, em todo
elles, pJ'omo"el'tl com a tuaior diligen ia lodos o:;; e. clar cimentos e pro,-al'. que po saro 11abílilar a Junta revil'ora a resolv r, p, rcquererá tudo que jul<'lJr conveniente, ao Juiz de Direilo,
ervinclo u'cste C1S0, para os actos qua]qu I' sCl'ivãO, segundo a distribuiçãO do Juiz de
Direilo.
ArL 35. Xo dia da in,lallaçào, r unidos o:;; m mbros da Junla, o Promotor apre entará
um relatorio cir umslanciado ác rea do mere impnto do alistamento, e n'cne formulara o seu
parecer não só .obre os que n nltuma cluvida oll'el'eçam para a apuração, como a respeito dos
que julgar isenlo de seI'viC;o m tempo dc jlaZ e gu rra, olc.. , .
Art. 36, ~ [." A Junta deve provid 'nciar cle modo a Serem preenchidas as fallas indi ada:;; pelo Promotor ... etc .
. 2. v 'l'ou ar conhecimento das dpnuncia" dadas pelo Promotor ... elc.
A1'L. 42. As r soluções, ou dcliberaçõc do. Junlas, crão copiada na acta cio dia, inlimando ao 11'0010101', ti se não estava presenle, por cdilaes affisados na pnrocltia.
AI-l. 47.
421.)

(~01a

Tem direilo a recorrer lias delibcra\iies das Juntas, n. 1 o PI'omotor Ptiblico.
-

(26) O arL. 80 n. I. do Decreto n. 6091 de 12 de Janeiro de I 76, sobre a Lei eleitoral diz:
se o recur o não decidido pelo Juiz de Direilo "ersar sobre irregularidade., "icios ou nuJlidades la qualificação, incumbe ao Promotor, fazei-o seguir para a Relação do dislricto, quando
o facto Lhe constar ou lhe fóI' denunciado (art. 1.0, §i8 do Decreto n. 2675 de 20 de Outuhro
de 1875.)
,
N la ~~O.
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1.0 Denunciar os crimes publicos e policiaes, e accusar us delinquente' perante os Jur~dos, assim como 03 crimes de reduzir ú
escravidão pessoas livre, carcere privado, 110micidio, 00 a tentativa
d'elle, ou ferimentos com as CjIH,l!ificações dos artigos 20:2, 203, 204
do Cudigo Criminal; e l'Oubos, alumnia:; e injurias contra o Imperador e membros da Familia Imperial, contra a ftegellcla e cada um de
seus membros, contra a AssemlJléa Geral, e contra cada uma das
Camaras. (_59 a 2í5)
(269) Arts. 73, %, e §::;, e 15~ d'este Codigo, com a notas, e 39G do Regulamento n. 120.
Vide notas de 204 em diante, muitas das quae se relacionam com este .
(270) Pelos Avisos de 10 de Julho de 18:34, e n. 250 de 5 de Junho de 1862, nos ca os, em
que ao Promotor é incumbido denunciar os delictos, tambem, é imposta a obrigação ou dada
a faculdade de promover a accusação e mais termo do processo.
E os Aceordãos da Relação do Rio, de '12 de Fc,ereiro, 26 de Mar o e 7 de Junho de 18Gl
declara, não ser nullidaoe o ter sido a aecusaç.ão sustenlada no Jury, pelo denuneianle, a
fluem, eomo ao queixoso, cabe, o direito de accu ar, appellar e seguir o processo em todos o.
seus termos.
Combinae com as notas 211 e 213, que consagram doutrinas diversas.
Consullae o art. 74 d'este Codigo, e os 7~, 27\J, 320, 335 e mais 2~1 do Regulamento n. 120.
(271) O Promotor não póde denunciar os delictos de l'csponsabilidade, nem ftUue.quer
outros, posto que e.peciflcados n'e te artigo, quando 1'ór eUe mesmo o ol1'tlndido, e isto ainda
que alias elle não tenha a inlençlíO de dar a denuncia e prOl1l0íer a acclsa<:ão como I arte:
porque a n 'n!lum empreO'ado Jlublico 6 licilo exercer o emprego a l' speito de faclo pl'inllimente s u. Aviso n. 15 de 16 de Fevereiro de 183 .
(Nota 273.)
(272) Os Promotores são compelentes para dar todas as queixa~, denuncias de delictos
publieos e particulare , afiançaveis ou não, em que interessar a fazenda nacionul, e promo\' r a accusação d'elles e a execuçãO das sentenças.
Avisos de l5 e 24 de Toverubro de 'l :'>2.
(:'lotas 210, partes i:J,R e 4.", 223,225.)
(273) O Promotor nâo pôde denunciar ao Juiz ou escril'üo, quando commetterem erime
n'aquelles ]Jroce:;:sos em que elle seja advoO'ado, .\.vi o n. 75 de 11 de Fey reiro de 1~'j1.
(Nota 210, partes 3." c 4.", 223, 125 e 271.)
(~74) O Promotor tem o dever de accusa,r os delinquentes perante o Jur~' na conformidade d'esle ~ 221 do Regulamento n. 120, e AVISO de 10 de .Jllnho de 183'1, cumprindo-lhe requerer em tempo as diligencias nece,sarias e tudo o que for 11 bem da accusaçãO, sendo-lhe
facultado opinar pela não pronuncia, segundo a letra do Aíiso de 15 de Fevereiro de 1,55.
Deu lugar a esla deci ão, o facto de se haver recusado o PromotO!· a ac ·U. ar no crime de
rouJlo, enlendendo que devia s61-0 no de furto. Ayisos de 18 de Junho d I 6l, e 25 de Julho
de 1":61, sendo que este ultimo, é a respeito de dil'erso r60s, entendendo o Promotor, que nãO
deveria accusar 11 lodos.
Declara o Aviso n. 45 de 28 de Janeiro de 1c67, flue um Promotor, opinando em sua promoçàO, pela não pronuncia, não póde reco1'l'er do despacho de pronuncia do Juiz Municipal.
para o respectÍl'o Juiz de Direito, segundo as doull'inas dos A,isos de 15 c 2!, de Novemhro de
1 52 e a do Avi.o n. 323 de 1861.
A respeito da h~'polhese, se pôde o Promotor allegar preseripção, vide nota 251.

(21!'i) Deelara o Avi o de 23 de Outubro ge 1 68, o que já o havia feito o de 14 de Agosto
de 1868, que cumprindo ao Promotor, como e expresso n'este § 221 e 222 elo Regulamento n.
120, promover a respeito elos crimes publicos, a accu. 1Ição e todos os termos do processo, infrin~iu o Promotor es a disposiçãO da ] i, abandonanelo 11 acçüa publica e deixando passaI'
em ,lulgado uma senlença prol' rida conlra IIjusliça publica, (lUando d'ella havia ainda recurso.
e em aso algum o Promotor se póde constituir Juiz da proeedencia ela aceusnção, em
as uroir a responsabilidade elo seu acto, muito menos no processo vertente, (moeda falsa enl
que os réo foram absolvidos) que al6m de sua graíidade pela natureza do crime e alcance
d'ell , foi mandado in, taurar 101' Aviso de de Janeiro, reiterado em Iii de i\larço,recommendando-se a e le respeito a maior energia e promptidão. I ão vem na ollecção os segunelos
Avisos, ma o de Outullro foi transcripto no Diado 0tTicial de 2:1 de Outubro.
his um verdadeiro altenlado contra a independencia da magistratul'a, reduzin lo o orgão
ela justiça, a um rnel'O autornato, como se no cumprimenlo dos seu devere.• não fosse ou d vesse o I romotor, ser animado, por seu proprios instinctos e conYicçi'es, a respeito da idea
do justo.
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2.° Solicitar a pnsao e puntçao dos criminosos, e pl'Omover a
execnçào rias sentenças e mandados juiliciaes. (277)
3° Dar parte ás al1ctoridanes competentes das negligencias,
omissõe e prevaricações dos empregados na administração da Justiç!!. (2í8)
Art. 38. No imppdimento, ou falta elo Promotor, os Juizes Muni·
cipaes nomearão quem sirva interinamente. (279)
SECÇÃU QUARTA
DOS JJ:SCRIVÃES E OFFICIAES DÊ JOSTIÇA DOS JOIZES MONIClPAES

(280

A

34D)

Art. 39. Os Escl'ivães na Cirtaàes e Villas, que servem perante os
Juizes locaes, e Ouvidores das Comarcas. continuarão a servir perante
os Juizes de Direito, e Municipaes, tanto no crime, como no civel,
E o Mini.tro, que expediu o Avi o era um lalento superior, com centelhas do genio;
porem infelizmenle a époea em que o esarivilo ra de febre, vendo-se um partido a querer
esmagar o outro, sendo necessario, para isto, assumir fi dictadura, assombrando o Paiz com
os seus ex cessos.
E o Promotor que cumpriu com o seu dever, foi demittido por ordem do Governo, que
era erÜão Jose de Alencal'.
Vide considerações á nota 201, sobre o que deve ser o Promotor.
(216) Denuncia nos casos da Lei de 2 de Julho de 1850, 1.0 tle etembro de 1860, e vide
o julgamento desse crimes. pelo Juiz de Direito no Decreto n. 701 de 9 de Outubro de 1850
como appendice ao Codigo Criminal, por mim annotado. C~ota 229.)
O Promolor, deve fallar, na conce ão da f1anç,a, arts. 3 , § 2.° da Lei de 3 de Dezembro, e 222 do respectivo Regulamento n. 120.
(21'7) Vide o _I..viso da nola 222.
Pelo Avi o de 1 de Abril de 1872, e de accórdo com o disposto n'este §, é compelente o
Promotor, para promo,er a accusação e mais lermos do processo.
Já era evidente, anles da Lei de 20 de etembro de 1.71, quanto mais, ao depois dena e
seu respectivo Regulamento.
(21 ) Compele ao Promotor, ac u ar os empregados pul)licos, omissos no desempenho dos
seus deveres. Aviso de 12 de 10vembro de 1 33.
(279) obre a nomeação do Promotor, vide as notas 206 e 207.
O juramento. é tleferido por quem o nomeia. Avi o de 14 de Junho de 184'2.
. E vide o Aviso de 2 de Julho de 1813, n. 50, que diz achar-se no art. 218 do Regulamento
n. 120, o caso, em que se deve uomear Promotor interino.
Nola 1921 a 1926.
('>'0) E CRl\'IES.-E tes empregados são constituido e auclori adas, para e crever nos
proces o e acto respectivo. (Ord nação Liv. 1.0 tit. 70.)
A ua instiluiç~lo é muito antiga e remonla a dos lribllnaes. A Grecia tinlla em muita honra
o emprego de escrivão, e nãO o dava, senão, ao cidadão o mais lJUro e o mai capaz. Ante de
occuparem o lugar, deveriam dormir 3 noiles no templo da fe, como para receber a in pi ração
da deusa.
Em Roma ao contrario, onde as profissões, consideradas hoje liberaes eram confiada a
escravos, se escolheu entre estes durante muito tempo os escrivães, mas os imreradores Arcadio e Honorio levaram essas funcçõe á classe dos oficias municipaes c proltibiram que
fossem admittido. a ellas os eseravos.
E'na mesma Roma, era o mesmo a respeito dos tabelliães, sendo que foi no anno 4.01 da
era christã, que os tabularii passaram a ser homens livres:
(lenerali legp. 'nncimus,-dizem os imperadores citados, na Lei 3. 8 , C. lJe tnbul. crib.,
etc., ut sire solir'lis pt'ovinciis, sire ingulis civitntibu necessarii (lIei'int tabulal-ii, libm'i ho?rl:il1e~ ol'dinentur, neque ttlli deinceps ad-hoc orllcium lJatescat·aditus, qui it oblloxiu servautt.
Os tabelliãe foram creado mais larde, e nas funcções erigidas em omcio publi o.
. Os scriba ou labularios, ao quaes se dava o nome de cursol'es ou lo"orn-aplti (que escreYlam com a pressa da palavra), de notar ii (que escreviam por abreviaçãO ou lJor nota, donde
deriva a palana notorio,) lornaram-,'e os es revenles dos labelliães. O notorio ou crevente
do labellião tomava nota do aclo, chamando- e esta (nota) scheda e servia para a redacção
definitiva, comple:do contracti;s, que ó formava o laço de direito. Era de iui ter, lambem,
q~le as duas testemunhas certificassem a verdade do acto do labelliãO com o scu eUo. Cuja,
~liz. que eUe, formavam Ulll grand collegio, sob um chefe chamado primicerills, devendo ser
,lurlsconsultos, sabias na arte de escrever e faUar, e de probidade reconhecida.

(281) Entre nó' são nomeados pelo Goyerno nos l rmos da Lei de 11 de Outubro de 1821,
Aviso de 13 de Fevereiro de I 28, Decreto de I de Julho de 1 30, Decreto de 30 d Ago lo de
151, Decreto n. 1294 de 16 de Dez 01])1'0 de 1853, Decreto n. 4668 de 5 de Janeiro ue 1871,
Decreto n. 46 3 de 27 de Janeiro de l811.
Na Côrt.e baverá, o que forem crcados por lei geral e no de mai termos por lei 1'1'0Yincial, Lei de 12 de Agosto de I 34, arts. 1.0 e lO, § 7.°
(2 1 a) A nomeaçãO deve ser depois do concurso e feito este. os Presidentes das PI'o,incias, nomearão interinamente, sujeitando o acto á approva<;ão do GO"erno. Arl" 1.0 do Decreto de 'l de Julho de 1830, arts. 10 a 13 do Decreto de 30 de Agosto de 1 51, art. 1.0, . 2.°
do Decreto de 5 de Janeiro de 1871. ( Totas iJ2-l, a 326.)
Nos casos urgentes, e impedimentos repentino, o Juiz peranle quem oc orre a falln hamnrá outro escrivão, ou uesignarâ qualquer pc. soa, para o aclo, del'erindo-Ih juramento.
A,isos de 30 de Dezembro de 1853 e 16 de Outubro de I 54, c art. 12,!'\ 2.° ua Lei de 20 de
etembro de 1871.
Nos impedimentos temporarios, serãO sub tiluidos uns pios oulros, com designa~ão dos
Juizes, art . 6.°, § 2.° do Decreto de 30 de Agosto de I -1.

(281 h) Quando o expediente 1'ór avultado, e no caso de licença por mais de G mezes, o
Governo na Côrte e os Presidentes nas ProYincias, sohro repre enta~ão do magistrndos, porante quem servirem, nomearão pessoa idonea. para exercor temporariamente a snbstituiçãO,
art. LUdo Decreto de 16 de Dezemhro de 1853, e o Aviso n. !J44 de 27 de etembro ue 1Kti5,
declarou, que a informac;ão de que trala este artigo, não ê uma formula essencial, de (lue
dei enda a attribuição, que aos Presidente confere 15 m clausula o art. !'l.o. :s ti.o da Lei de 3
.
de Outnhro d 'J834, de fazerem a nomeação provisoria de laes ser,entuarios:
o caso de vaga, os magistrados, perante quem servirem, proverão o lugar temporarlamen te, art. LOdo Decrelo ele 1 ele Julho de 183'0 elO, § 1. o do Decreto D. 17 de 30 de Agosto de 1851:
e não apparecer pes oa idonea'a requerer o provimenlo, deverão servir os SUllStilutos,
art. iO, § 1.° do Decreto de 1851.
(28l c) Declara o Aviso de 20 de Maio de 1879 que, para nomeação e demis ão do ,.ei'\'~n.
tuarios interinos de termos reunidos, ó competente o Juiz :Hunicillal leUrado que exerce .)ul·i dicçãO plena: mas uão se achando elle no termo, póde o supplente fazer a nomeaç.ão inte·
rina, e mesmo 1'es011'er a demissão, nos casos urgentes; o que nM impede o Juiz lett1'ado de
proceder ulteriormente a este 1'esl eito, como fôr mais conveniente ao servi o por i so ([ue,
taes serventuarios, tamhem servem perante eIle, segundo a disposição do art. 'lO, § 1.0 do
Decreto n. 17 de 30 de Agosto de 1851.
(Nota 323)
(%'2) O pretendente dirige- e ao Governo imperial por meio de petição datada, assígnada
e senada, acompanhada de folha corri la, cel'tidãa de idade (,\ viso D. iiJ8 de 8 de Noveml~ro
ue 18 /.8), e do exame de sulTiciencia, que deve ser antes feito perante o .Juiz competenle, alem
de mais outros quaesquer documentos ou titnlos que possam comprovar as habilitações e a
capacidade moral e inLellectual do peticionario.
Os exames versam o])re grammatica portugueza, ortographia e conhecimento de todos os
deveres do omcio, lavrando-se de tudo um auto, que concluso ao Juiz julga-o habiljtado ou
não para seI' nomeado.
.
Os exame um'em ser requeridos aos Juizes leUrado e e[l'ectivos, porque só elles podem
presidir taes actos, e não os Juizes supplentes, me mo sendo bachareis em direito. Aviso de
:lO de Dezembro de 1854.
Os documentos e titulas (lU JUDtO develll tambem ser sellados, al't. J4 do Decreto n. 817
de iJO de Agosto de 185J.
(28.~)
e o seryenluario vitalicio se im(Jossihilita, por iuade a\'ançada, cegueira, all'eeçào
mental, ou molestia inclll'a\'el, o juizo dos Medicos, ue\-e requerer 11m suece ,ar, e pro\':u' u
seu bom serviço e a falta de OUU'O meio de suhsistencia, para poder ter direito a ::l." parte
do rendimento do omcio segundo a lotaÇãO arhitrada.
Não pMe nomear on indicar successor.
e o ser\relltuario nãO requer successor, o Juiz, ou o l1l , mo Promotor participam ao Governo e este ao depois das informaÇÕes que deve exigir marca um prazo ao serventuario,
para requerer ou allegar e provar o que Jlle convier, soh pena de ficar vago o omcio sem
onvs da terça parte.
E s não dá re posta, marca o Goyerno novo prazo, e procede depois de ouvir o Curador
nomeado ao serventuario, e então nomeia ucce ar, com, ou sem o onus da 3." parte, ha\'elldo o recurso do. art. 1,6 do Regulamento n. I'H de 5 de Fevereiro de 1842, 'om au,liencia do
ConseLho de Estado. (Vide os Decreto cilados a nota 281, especialmeute o de n. 1294.)
2.." e ção. - Rio cle Janeiro, - Ministerio dos Negocio da Ju tiça, em 3l ue Dezeml1ro
de 1877.
lU. IUO e Ex. mo Sr.- Em omcio n. 942 his de - do corrente consultou V. Ex." sohre a reverão da terça parle dos rendimentos dos omcios de labellião e e crÍl'ão do civel e crime do
lermo de 'erinhaem, vi to que desiste deHes o servenluario vitalicio João Af)'on o Regueira,
que havia ohtido successor na pessoa de ManoeI Cava!caDti Lins ',"alcacer.
Em resposta, declaro que o referido serventuario yilali io, desde que pela impos" ihilidade de exercer as respectivas funcções obteve successor par-a servir durante a sua vida
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nos termos dos Decretos ns. l'204 de l6 de Dezemhro de '1853 e 1,6R3 de 27 de Janeiro de 187l,
não podia mai~ fazer de~istencia dos omcios, mns ~ómente do direito de receber a ter<;a parte
dos rendimentos, a qual, !1'este caso, nâo importando coudi<;iíO essencial para a successão (aTt.
L°, § 2.° do citado Decreto n. 45H3) reverter'a para o actual scnentllario <le taos omeios, que
~ó por morte ou renuncia d'estf', ou falIecimcnto do m 'ilcionado Regueira, pouerão consiuerar-se vagos na conformidade do Aviso dc 9 ue Novemhro ulLimo.
.
(2 4) Procede-se .iudicialmente tí lota~ão do~ respccti,o!i ven~imento~, para a cobrança
. exacta elos direitos novos e vell10s deTidos de provimento em Oflit\ioS c empregos de Justiça e
Fazenda, bem como em Beneficios Pal'ochiae8, Decreto de 26 de Janeiro de l83-2 e 'lO de Abril
de 1 34.
.
Por 'lIa é que se regula a cobrança da 3." parte dos om io~, concedidos com e~~e encar~o, de que ~e fa110u na nota anterior, Decreto de 18 de 1I1aio de 172.2, Ordennção de 5 de Abt-j[
oe 1742, e Leis ue Orçamento; assim como o pagamento da terça parte ao serventuario, como
da mesma nota anterior, art. 3." da Lei de 11 de Ou tubro de 1~17, e o se110 prOllOrcionaJ r specLÍvo, art. 26, § L" do Decreto de 10 de Julho de L850.
O art. 3.0 do Decreto n. 47'21 de '29 de Abril de 1871 diz: a lota<;ão dos empregos e oID ios
de vencimentos variavel, proveniente de perceulagr.ns, commissões e emolumentos de que
trat.a o art. 5.° do Regulamento de 9 de Abril de L870 (rlue diz: o scUo será calculado sobre o
ordenado. gratifioação ou ontro vencimento de um anno, comprehendidaR as percentagens,
commilisõe e emolumentos, conforme a 10taç:~lo, e vide os paragraphos d'este art, 5.°) serà
feita administrativamente pelas repaI'tiçães encarregadas de arrecadação d'este imposto, revogadas as di. posições em contrario dos ])ecretos de 2G de Jaueiro de l832 e 10 de Abril
de 1 34,.
Parngrapho unico: Da 10ta<;1ío haverá recurso voJuntario sem efleito suspensi,o, na Côrte
e Provincia do Rio ue Janeiro para o Ministro da Fazenda, e llas outI'as Provincias, para o
Thesoureiro de Fazenda, e d'estes para o mesmo Ministro no pt'azo de 30 dias_
Para o cuso de lotação de officios de ju, tiça, vide o Avi80 de 5 de Julho de 1 51.
As provisorius, prevalecem em falta elos deflnitivo~, Ordenação n. 2...2 de 17 de Julho
de 1831.
_
Declara O Aviso da Fazendn u. 2tl4 de 12 de etembro de 18G'1, que os Tnspectores dos
Tltesoureil'os, devem emittir positivamente a sua opinião, sobre as lolações e beneficios elas
respectivas Pl'o\'in ias.
O de 2G de Março de 186H, que os Procuradores Fiscaes dos 'l'he oureiros, sempre que preeeler ordem dos Tnspectores, devem promover os lll'eoessos da lota<;,ãO dos oIücios e empregados de Justiça c Fazenda, segundo a Legishu;ãO em vigor, e no caso de dífflcllldade, devem ser
empregadas as lota<;ões provisol'ia:s, admini tl'ativamente feitas.
A Circular de 17 de Novembro de 1 73, diz: qu para exeoução do artigo 3. ° do Decreto
n. 4721 de 29 de A])ril de Hl1l (acimn), se de\'e cumprir Oque na mesma se determina, l~' longa, c ''Íde-a, não ha collecção que não encontre, no 2.° volume do Direilo, pago 416.
O ,\viso da Fazenda n. 389 de 23 de Outubro de '1814, mllnda proceder a novas lotações
dos emolumentos dos registrados, de conformidade com as instI'uc<;ões de i'1 de 1 'evembro
de '1873, visto terem sido ultimamente allgmentaclos os mesmos emolumentos, pelo Regulamento das custas judiciaes, annexo ao Decreto n. 5737 de 2 de Setembro de 18'14.
O Juiz dos Feitos ê o competente, para fazer a lotaçiio. Os Avisos de 11. 32 de 28 de MaiO
e n. 92 de l4 de Outubro de 1844, deelaram, que os Juizes dos Peitos são os competentes para
fazei-o, não precisando çorrer os termos da Província, l)astando as precatorias, perteucendo-Lhe julgar o arl)ítramento e fixar as Lotações, por isso que, pela precatoria apenas procura ol)ter as informações neccssarias. 1~ a Ordeua<;,âo n. 179 de 14 de Outubro de '[854, refere-se aos da Justiça e ecclesiasticos.
Provisoriamente devem fazeI-a e o podem, as allctol'idades fisoaes, Decreto de 8 de Março
de 1779 e 17 de JlL!ho de 1 5'1, e feita a judicial, se oonrará a dilIerell<;a. Aviso n. 306 de 9 de
etem])1'0 de L 57.
ó é feita, por ordem do 'l'l1esol1ro,-e por dOlls arbitl'O , nom ados pelo Juiz sobre proposta do Procurador FiscaL ou do Collector,- Aviso n. 212. de 17 de Julho de 1 5'1 e ord m
n. 179 ci tada.
Quando se trata de Beneficio ecclesiastico, ê oLH'iuo o Vigario Geral ou o da Vara.
Os arbitros devem obter a informações necessarias, e devem servir gratuitamente, mas
não sendo i to possivel, devem-se-llie as ustas do Regulamento de 3 de lIlar<;o de 1855, hoje
o de g de etembro de 187/~,- Aviso n. 242 citado.
Ninguem se póde oppor a lot<lção, porque não lia privilegio que se opponha a arrecada<;ào
da Fazenda, Regimento da Fazenda, cap. 207, e Lei de 27 de Março de L872, § 1.0, o processo
se I'az a ex-offlcio, ordenaçào II. 179 de 18M, e depende a lotação da appro'l'a<;ão da auctoridade administrativa superior, Circular de 3I de Dezembro de 1 53.
Os interessados pódeOl reclamar e das informações comprovadas, que bem diri.iam a 10tação,-e compete à allctorldade admiuistrativa a approvação definitiva e as decisões das duvidas. sobre a lota<;ão, Circular de 31 de Dezembro de '1853, e Aviso de n. 138 de 27 de Abril
de 1856.
(Notas 136 a 368 e 194'1.)
(284 a) Decreto n. '1545 de 22 de Novembro de 187P.
Art. LO A contribuição de 5 O/Q, estabelecida pelo art. 18, n. 5, da Lei n. 29-10 de 3l de
Outubro ultimo, devida dos offlcios de justiça, creados pelo loder executivo, pelo legislati,o,
ou pelas assembléas provinciae omprehende:
10

Pal'agrapho unico. Os serventuarios efrectivos ou provisorios (Lei de 1· de Jun110 ele
1830, Decreto n. 4668 de 5 de Janeiro de 1871) e interinos, constante ela relação annoxa, e Os
seus successores, (Decreto n. 1294 de 16 de DezemJ)ro de 1853, art. 2. 0 ).
Art. 2. 0 A referida contribuição l'eca11e sobre os valores annuaes:
1. 0 Dos ,encimentos fixos accumulados aos variaveis.
2. 0 Dos vencimentos variaveis ou emolumentos, percentagens e quaesquer proventos.
Art. 3." São isenlos d'esRa contribuiçãO os serventuarios e successores, cujos vencimentos annuaes, nos termos do art. 2. 0 , forem menores de 'l:OOO~OOO.
Art. 4. 0 A lotação dos vencimentos variaveis dos officios, ele que se trata, sera feita
administrativamente pelas estações de arrecadação a que competir este serviço, facultando-se esse recurso voluntario, no prazo de 30 elias mas sem afreito suspensivo na Côrte e
provincia do Rio de Janeiro pura o ministerio ela fazenda, e nas outras provincias para as
thesourarias e d'estas para os ministerios. (Decreto n. 4721 de 29 de Abril ele 1 '71 art. 3. 0 ).
Art.5. 0 Consiste a lotação na fixação elo valor los emolumentos, percentagens e quaes-'
quer proventos, que os serventuarios annualmente perceberem, accumulados os vencimentos
fixos, tenelo-se em attenção os prós e precalços dos offLCios.
Art. 6." Serão lotaelos todos os cartorios e offlcios das diversas instancias que, depois ela
execução elo regimento de custas judiciarias, approvado pelo Decreto n. 5737 de 2 ele Setemhro
de 1874·, e modificado pelo de n. 5902 de 24 de AJ)ril de '1875, ainda O não tenham sido definitivamente.
Paragrapho unico. Esta disposiçãO comprehende os omcios, embora lotados, providos em
qualquer época anterior aquelles; decretos.
Art. 7." As recehedorias e collectorias e as alfandegas e mesas de rendas, ás quaes compete o processo e julgamento das lotações (Decreto n. 472'1 de 29 de Abril de 1871), procederão immediatamente ás dos offlcios designados no art. 1.0
Art. 8. 0 Para esse fim os chefes d'essas repartições solicilarão por escripto dos mesmos
serventuarios e das auctoridades administrativas ou judiciarias, ou de quaesquer particulares
habilitados, as necessarias informações sobre os vencimentos variaveis que, em um anno, tenham os respectivos serventuarios.
Art. 9." Se lrouver duvida ou recusa das informações pedidas, ou se nãO forem satisfactorias as recebidas, os chefes das ditas repartições, para se exclarecerem, requisitarão dos
juizes respectivos certidões de qualquer cartorio, podendo promover todas as diligencias, sem
exceptuar-se a da inspecção dos livro, afim de conhecerem a verdade.
Art. 10. Recebidas as informações, ou obtidas as certidões, e feitas as diligencias auctorisadas pelo artigo antecedente, ordenarão, por despacho, que sejam autoadas, e proferirão o
julgamento, que sera logo intimacl0 á parte.
Art. lL O julgamento da lotação sera fundamentado na apreciação da prova dos autos,
obtida conforme os arts. 8. 0 , 9. 0 elO.
§ LO
o jul~aroento se fara constar o motivo, se tiver havido, da demora do processo.
§ 2. 0 Especincar-se-ha o valor:
.
1. ° Dos vencimentos fixos;
2. ° Dos vencimentos variaveis;
3. 0 Da somma total dos vencimentos.
Art. 12. Terminada a lotação, será submettida, sem prejuizo da execução, a approvação
do ministro da fazenda na Côrte e provincia do Rio de Janeiro, e á das thesourarias das outras provincias.
§ 1.0 Dentro de dez dias, contados da intimação da lotação, caI)e aos interessados o direito ele recorrer d'ella, arrazoando por escripto, e juntando quaesquer documentos e provas
novas. Para 'Cste fim dal'-se-Ihes-ha vista do processo, por si ou por seus procuradores, não
sahindo, porém, os papeis da repartição.
§ 2. 0 Dentro de outros dez dias, contados da data em que se terminarem os concedidos
a parte, conforme o § LO, os chefes das repartições responderão por escripto as razões produzidas, podendo juntar á. resposta ,novos dooumentos e provas.
.
§ 3. 0 Findo o prazo de vinte dias, contados da intimação do julgamento, e satisfeitas as
diligencias ordenadas no art. 13, ~§ L" e 2. 0 , serão remettidos os autos a . uperior instancia.
Art. 13. Considerar-se-ha definit.ivamente feita a lotação, desde que houver sido profel'ido o julgamento j pelo que a repartiçãQ, onde th'er sido organisaçlo o processo e á vista d'elIe.
1\ LO E:!trahira as notas necessarias, que devem ficar archivadas, quando os autos seguirem para a in5tancia superior.
§ 2.° Dara informaçi(o minuciosa na Côrte e provincia do Rio de Janeiro a directoria
geral das rendas publicas, e nas outras provincias ás thesourarias, informação que acompanhará os autos para a superior instancia.
Art. 14. A' vista da informação a que se refere o artigo antecedente, § 2. 0 , se fara em
livro proprio o assentamento das lotações dos omcios na Côrte e provincia.
Art. 15. A directoria geral das rendas publicas e as thesourarias de fazenda ministrarão
as repartições encarregadas da arrecadaçãO das rendas internas uma lista exacta dos o.ffi.cios
que tiverem sido lotados, e dos que estiverem ainda pendentes de recurso.
Al't. 16. Das decisõe proferidas em gráo de recurso, se dará conhecimento por intermedio da directoria geral das rendas publicas na Côrte e provincia do Rio de Janeiro, e das tlleSOUl'arias nas demais provincias, as repartições que tiverem procedido as lotações devolvendo-se-Ihes os processos para serem archivado..
Pal'agrapho unico. Antes d'essa devoluçãO, 1'ar-se-11a, a vista dos processos, o devido asson tamento no li:vro proprio, de que hrata o art. 14.

Art. 17. A arreoadação do imposto de 5 % far-se-ha, desde' ja pelas lotações aotnaes,
oobrando-se ou restituindo-se opportunamente as differenças flue se (Lerem para menos ou
para mais.
\
Art. 18. Fioam revogados o paragrapho unioo do art. 3. 0 do Deoreto n. 4721, os arts. 1.0.
0
0
0
0
0
2. ,3. , 4. ,5. e 6. das instruoções de 17 de Noveml)ro de 1873, que foram alterados ou consolidado pelo presente regulamento.
(285) Os Esorivães, oomo todos os empregados do Ministerio da Justiça têm um prazo
Jlara til'ar o titulo e ,entrar em exeroicio, endo esse prazo: de'l mez para a Côrte e seu termo, 2 para a Provinoia do Rio, de 4, para . Paulo e Espirito-Santo, 5, para os outros: meDOS Malto-Grosso; Goya~ Piaul1i e Amazonas, para os Cluaes, conta-Re o l)razo de 7 mezes.
Decreto n. 430'2 de 23 de uezembro de 1868, art. '15, que revogou a doutrina do Aliso de 9 de
Outubro de 1851., que fazia caducar a nomeação, se o nomeado não tratava dentro de 6 mezes, ele pagar os direitos e lirar a conta.
O Decreto n. 6295 dc 9 de Agosto de 1876, diz, art. 1.0: Os empregado sujeitos ao Ministerio ela .Justiça nilO poderão entrar em exercicio, l!Iem apresentarem os respectivos titulo li
auotoridade competente para deferir-lhes juramento e pos e.
Art. 2." Depois de puhlicados os LespaclLos no Diario OfTiciaZ serão os Decretos ou Portaria que servem de titulos remellidos a Reoebedoria do Municipio na Côrte e as Seoretarias das Presidoncias nas Provinoias.
Declara o Aviso n. 388 do 25 de Agosto de 1869, que perde o direito fi nomeação o empregado do Ministerio da Justiça, que dentro do prazo legal, não entrar em ex.ercioio do cargo
para crue foi nomeado. Arts. 16, do Deoreto de 1868, e 3 do de 21 de Janeiro de 1871.
Ao depois do exeroicio, é que se oonsidera completo para os effeitos legaes, o acto da posse. Deoreto ele 1 6 , art. 9." e Aviso le 16 de Abril de 1861.
Dentro de 8 dias da data da entrada em exeroicio, remetterão a respeotiva certidão na
Curte á Seoretaria da Justiça e nas Provinoias ao Presidente, que a transmittirá immediatamente ao Governo. Art. 10 do Decreto de 186 .
Em caso ex.traordinario o Governo e os Presidentes, a respeito dos empregados da sua
nomeaçãO, poderão por aoto especial dispensar a posse e haveI-a oomo dada peLa simples tradicção do titulo. Decreto de 18G8, al·t. 14.
Não Rendo solioitado o titulo nas Provínoias, o Presidente devolvera o Deoreto á Seoretaria da Justiça, art. 3." do Decreto de 27 de Janeiro de l811, e verifioado o tempo, o Ministro
da Justiça, julgará sem efl'eito a nomeação, por despaoho, art. 17 do Deoreto de 1868.
Provendo, porem, impedimento legitimo, se coneeder:i prorogação por metade do tempo,
art. 18 do Decreto de 1868.
Os Presidentes de Provincia, e quae8quer auctoridades, perante quem prestam juramento
os empregados cio Ministerio da Justiça, clevem communicar o lapso de tempo, logo que se
1-eriflque; ordenando os Presidentes a immediata suspensão d'aquelles que estiverem exercendo os cargos sem titulo. Deoreto ele L 68, art. 19.
O juramento é prestado perante o Juiz :Municipal, e na propria carta se lavru um auto,
assignado pelo nomeaclo e o Juiz.
Pre tado este juramento não preoisa repetil-o, para acto algum do seu omoio. Aviso n.
251 de 28 de Julho de 1857.
Servirá de titulo o proprio Deoreto de nomeação. Deoreto de 1868, art. 20.
(Nota 210.)
(286) Não está em uso a fiança de que tratam a Ordenação, Liv.
vará de 16 de Setembro de L814, § 2.° (Nota 315.)

[,0,

tit. 8. 0,

§

2.° e Al-

(287) 'l'i1'am os Esorh'ães, ii carta Imperial da Mercê e pagam os novos e velhos direitos,
calculados sobre a lota ão do renclimento de um outro do olhcio, sendo essa lotação arbitrada
COIDO da nota 2 4 e tabella annexa á Lei de 30 de Novembro de 1841.
Para esta exigencia, de uma mercê gratuita, nada mais tem que perceber n fazenda naoional, por oada um dos omoio ele justiça, emquaoto existir o serventuario vitalioio; mas é
CJue esses eLil'eilos se rel)etem, emlJol'a com a taxa de 10 % lUI'ante a vida cio serventuario
vitalicio em caso de serventia interina no impedimento d'ellej e paga mais o impo to do esol'lptorio. Illstru çãO de 30 de Maio ele 1831, al't. 1.", § 9. 0, Deoreto, Regulamento de D. 361 de
15 de Junho de 1841, art. 2.", § 10 e Ordenação n. 140 de 9 de Novembro de 1 '.8.
Correia TelJes, em seu manual do 'l'abellião, se pronunoiava contra e as cobranças em
1834, mas sem muita razão ao nosso vêr, porque uma tal merc', aarante o futuro de uma familia, durante tocla a vida cio seu chefe, e tanto assim é, que o oI11cio cle E crivão nos lugares de importanoia, sãO solicitados, 11el08 me mos formados em direito.
Estão sujeitos ao imposto, sobre industria e I roflssão de que tralam o Decreto n. 4346 cle
23 de Maio d 1 69, art. 1.0, tabeUa' D, e o de n. 5690 de 15 de Julho de 187/~, art. 14, § L"
(288) Devem receber os cartorios, pelo inventario ou relação de que tratam a:;; ordens
do Li\'. 1.0, tH. 78, ~ 2. 0, e tit, 97, § 9.", devendo tudo ser feito oom a maior exactidão e
olareza.
('289) Os e8crÍl-ães foram (\11 tOl'isados, pelo Decreto n. 2833 tIe L2 de Oulubl'O d 1801,
arte. [,", a lavrarem escripturas de os r:W08, Cllll1ulativnll1en1e (' sell1 dependencin de dkl.ribuiçfiO, com os tabellWo cle notas, e e, cl'iYãe. dos Juizes de l-'nz na._ 'idatIús, Yillas e FI" ,-
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guezias do [mperio, alterada assim a dispo ição do artigo 3.°, R 1.0 e artigo 6.°, § 2.° do Decreto n. 2699 de 28 de )[ovembro de 1860. Vide os art~. 2.° e 3.° do Decreto de 1861.
Porem e de n1<\ intel'pretação lavrarem escripturas de locação de servi<;os, permuta<;ilo,
doação ou me mo da propriedade dos escravos.
O Decreto n. lG05 de L3 de Setembro ele 1869. prollibe que nas ,endas de escravos, particulares ou judiciaes, que se separe o marido da muLher, o fillto do pai ou mãi, sob pena de
nullidade, salvo sendo os filhos maiores de L5 annos.
O Avi o n. 19'1 de 7 ue Julho de 1'l70, explica o Decreto de L86\l, sobre venda de esera,os.
O art. 1.0, § 5.° da Lei n. 20W de 28. de . etemlJro de L 7[,1)1' ceitua: que no caso de
alienação. de muLheres escravas, seus filhos Ih'l'es, menOI'es de 12 aLlnOS a acompanhaI'uo
ficando o novo senhor da mesma escrava sulJrogado nos direitos e úbriga\ões do antecessor.
O arL 4.°, !' '1.0 da dita lei, ê assim: Em qualf]uer caso de aliena~âO ou transmissão dc escravos, e prohibido, sob pena de nullidatle, separar os conjuges e os filhos menores de 12
anno. do pai ou mãi.
Para os casos dos dois artigos acima, ,ide os de 20 e O, § 1.0 tio Decreto n. 5135 de 1:3
de Xovembro de 1872, f]lIe são idenLicos.
O Aviso de
dc Outubro de 18T, diz: no caso de alien:l<;ão de escravos menores de
dous annos, s parados do pai ou mãi, cont.ra o pT'e eilo do aT't. 4.°, § 7.° da Lei de L87L, deve
o Juiz de orphuos, como auctoridade compet.ente, Jazer eD' ctiva a nllllidade do contracto,
lU'o ed mio adminisLrativamente nos termos do art. 85 do ReguLamento n. 5135 de 13 de I ovem1)1'0 de 1'72.
O Aviso de 14 de FevCi'eiro de 1876, diz: que no caso de separa<;ão dos filhos menore do pai ou mãi, deve-se dar aos mesmos menores um curador I cio Juiz de orphãos, para
tratar da nullidade, sendo competente o fôro do contracto ou o do domicilio de qualquer
dos contractantes não obstando á acção legal o facto da mudança de re'idencia do referido
menor.
A respeito cla iclarle, prevalece sobre a declaração cla matricula a certiclão de bapt.ismo
ílllthenLica e devidamente reconhecida, como do Aviso de 28 de Outubro de 1874.
Declara o Aviso de 18 de Agosto cle I 76, que quando a mãi c vendicla, sem a menor sua
filha, da-s e La a matricuLa, e nilo se procede contra o comprador de bôa fe e omcial publico, que lavrou a escriptura, multando-os e pede- e esclarecimentos, para se proçeder contra o vendedor.
E' tio Aviso de H cle Novembro de 1871, que em vi ta do Aviso de 14 de Fevereiro de
1876, se providencie, para ser promoviua pelo Curador geral de orphãos, a nullidade da venda
de uma escrava, separada de seu fllho menor d 2 annos, o))rigando aos actuaes senhores,
que assi~nelU termo reconhecendo a obrigaçãO, que lhes impõe os arLs. 1.0, § 5.° da Lei n.
20'tO, e 2u do Regulamento n. 513-.
Quanto ás escripturas, para caso semeLhante, diz o art. 3.°, § 1.0 do Decreto n. 26!l9 de
28 de Novembro de 1860: a e cripturas serão lavrada por oruem chronologica em livro especial de notas aberto, numerado, rubricado e encerrado, na Jórma da legislação em ,igor:
e conterão alem das declarações exio'idas pela OrdenaçM, Liv. 1.0, til. 1 , §§ 4.°,5.° e 6.° e
Li t. 80, § '1.°, os nomes, e moradas dos con trahen tes: e o nome, serviço, côr, omcio ou profissão, estauo, itlnde e naturalidade, do escrayo; e cluaesquer ouLras qualidades, ou signaes,
que o possam distinguir.
!'1 2.° Da escriptura, se dara tra lado 80 comprador, na fórma e dentro do prazo da Ordenação, Liv. L", tit. 7~, ~§ 17 e L , e mais legislação em vigor.
Art. 1••° Quando o preço não exceder a ;WO~()OO, o contracto pode-se celebrar por escripIO particular, assignado pelo contrahente e duas testemunhas, art. 19 do Regulamento
n. 151 de 11 de Abril de 1842, e contera todas a lleclaraçõcs exigidas no § LOdo art. anterior.

(290) Podem ter escreventes juramentados, nos termos da Lei de 22 de Setembro de 182 ,
art.. 2.°, !\ 1.0, que são juramentados pelo Juiz Municipal.
Por PorLaria de 27 de Junho de 1831, foram auctorisado a ter o numero de escreventes,
que lhes conviesse, competentemente auctorisados e pagos a sua custa.
Esses escreventes sãO quasi sempre admittidos pelo escrivão sem auctorisação, mas seria
de conveniencia, que o Juiz a desse, ao depois da prova de habiliLação intellectual, conforme
a OrdenaçãO, Liv. 1.0, tit. 97, § 10.
Podem ter, ate 2 Juramentados, Lei de 6 de Dezembro de 1612, !' 22, e a de 1828 eilada,
e respondem pelos erros, que commetterem, como os proprios escrivães, Lei de '1612, § 22.
ão nomeados pelos Juizes, perante quem servem os escri,ães.
O escreventes jlU'amentados pagam novos e velhos direitos, alem dos da ta1lella da Lei
de 30 de ovembro de 1 4l pela tabellas de 23 e 26 de Janeiro de 1832. Os que servem interinamente ó pagam os velho direitos, como da cilada taJJella.
Alem da Lei de 1 2 , vide os Avisos de 23 de Outubro de 1830, 7 de l\Iarço de 1853 e 28 de
Fe~'ereiro de 1854.
O escrevente juramentado só pMe escrever certos actos, como declaram as OrdenaçiJes,
Liv. 1.0, tit. 24, § 3.°, tit. 97, § tO, til. 21, § 15, tit. 97, § 10 e Decreto de 16 de Janeiro de 1819.
O art. 78 do Decreto n. 48'24 de 22 de ovembro de 1871, revogou muitas das di posições
ciladas, quanto ás escripluras.
Tem direito á 4. a parte da rasa da sentenças e precatorias. Alvará de 19 de Janeiro
de 1776, § 6. °

i7
Não devem ir tomar os termos na audiencias, ainda que lh'o consinta O julgador, nem
escrever as inquiri<;ões e querellas, OrdenaçãO, Liv. 1.0, tit.. 97, § 10.

(29J) Declara o Aviso n. 460 de 12 de Outubro de 1869, que está revogada pelo Codigo do
Processo, e pela disposiçãO provi oria da justiça civil a OrdenaçãO, Liv. 1.0, til. 79, § 19, que
auotorisa aos m?:lgistrados a conceder licença aos seus escrivães.
)
eralmente, porém, se entende, que nâo estando derrogada a Ordenação, Liv. 1.0, til. 24,
§ 2.° e outros parallelos, não soirre duviua, que nos termos della, compete aos Juizes Municipaes conceder licenças ao e crivãe:-:, qne servem ante eUe . A faculdade concedida aos Presidentes de Provincia na Lei de 3 de Outubro de 1834. art. 5.", § 14, explicada pelo Decreto n. 247
de 15 de ;ilovembro de J8'>2, refere·se a empregado com vencimento dos cofres publicos e
não aos escrivãe:-:, e por isso essas lei em nada alleram a disposi<;ãO da OrdenaçãO citada.
(292) Os escrivles devem ter pre enle o Decreto n. 3.'572 de 30 de Dezembro de 1865, sobre a estatística policial e jndiciariff.)lor islo que, a el1es cumpre, formular os mappas, com
iJollletliata inspecçiio dos Juize, .
1 ••
(293) E' do art. 77 do Decreto n. liG04 de 25 de Abril de 187~, que os escrivães do crime,
que assi 'til' m a execução de sente/l a de pena capilal, sUO obrigadqs a enviar, no prazo de
24 horlls, ao escrivãO de paz do dislriclo, em que se executou a pena, todos os esclarecimenlos indispensa-veis de accórdo com o art. 7U (que diz aquillo que se deve conter no assento
de obilo,) pelo que deve conslar do auto de qualifica<;ão, dos interrogatorio:-:, e de outras
quaesquer lle<;~s uo proc soo
(294) Pelo Decreto n. 5881 de 27 de Fevereiro de 1 15, que esLabelece o modo c as condições do rC'cl'nlamento para o exercito e armada, e diz ao art. 26 n. 5: servirá de Secretario da junLa l'evisora um dos escrivãcs designados pelo Juiz de Direito.
Pelo Avil'o de 22 de eL mbro de 1 76, quando ó o escrivão do Jury e este funcciona, eleve er' designado oulro par'a 01' Lrabalhos da Junlo.
Ar'l. 31 do dito Decreto compeLe ao 'careLario, lanar todos os termos do processos, e
fazer todo o expedi nte da JunLa.
Art. 33. A' proporção que o Juiz de Direito, presidente da Junta revi ora, fór rece))endo
o ali lamenLo e mais papeis da Parochia, ou de interessado, os irá entregando ao e crivão
designado para servil' de , eerelario, para que e Le, com urgencia, fazendo de tudo relação
clara
circumslanciotln, enll'egue, debaixo de carf!o taes papeis ao PromoLor Publico.
Art. 42, parte VI O _ crelario, layrará 1.1 cerLid::io das intimações que fizer, e juntará a
dos
criviles das Porocllias, a quem compele certificar, bem como copia dos editaes, que
forem xpedidos.
'id arts. 4.3 e 44.
De lar'a o "~Iiso de 22 de Dezembro de 1875, que a Junta de,e Ler em vista a ultima
parte do art. 43, o qual delermina que se organise uma relação do cidadão que forem
excluídos de Lodo o er-vi\o pela apura<;ão, com Lodas a declara<;ões e observaçõees sendo
Lu lo lan<;atlo no lino do acLos em uma acta e pecial.
Declara o Avi. o de 7 de Abril de 1 76, que o Pr'e idenL da JunLa revi ora, deve mandar
exlral1ir pelo respectivo escrivão, opia. aulhenticas das rela<;õcs do alisLamento afim de
er m afixados, fleando ar hil'ados os ol·iginae., que no Lempo conveniente servirão de base
ao orleio, nos Lermos da secção 4." do cap. .0 cio Decreto de 21 de Fevereiro.
Art. 49. Os recur.os , rll.o interposLo por Lermo no processo da reclama<;ão, as ignado
pela parte ou seu bastanle procurador: sendo este Lermo nas Juntas, lavrado I elo respectivo
Secretario da Pro,rjncia.
Pal'agrapho unico. Na falta do escrivão, que erviu de Secretario, póde o interessado
apresenLar o seu recurso a qualquer outro e crivão.
( Tota 427)

(29-)
obre os tabelliães, vide o excel1ente livro do nr. Pires Ferreira, Guia e formulario do 'l'abellião de notas no BraziL lIa nelle muitos e elarecimenLos, com in trucçõcs claras e precisas.
Podei recorrer, Lambem, ao Manual do Tal)ellião. por Correia Tel1es.
(296) A. respeito dos Escrivães de orphãos, consultae o proces o orphanologico de Pereira
de Cm'valho, ultima edi<;ão, Call. 4."
(Nota 315.)
Enumerar a aLlribuições dos Tabelliães e a do Escrivães de orpllllos, eria alongar demasiadamenLe esle trabalho: e ao depoi , os li-vros que aponLo, sãO daquelJes de que nãO
póde pre cindir, quem vive no fóro.
ConsulLae o ort. 10 da Lei de 3 de Dezembro de lSU, sobre o Escrivães do Jur:\,.
Consultae algumas das notas de 100 a 120.
•
(297) A. respeiLo doI' emolumenLos aos tabelliães e todos e crívãcs, vide o Decreto n. 5731,
q;le manda cumprir o Regimento, das custas judiciarias de 2 de Setembro d'e 181.1, arls. ~1 a
1<>6, 159 a 162.
A 2." parte do art. HJ9 diz: Os escrivães, tabelliães e mai omciae do<:;juizos c lribunaes,
que exigirem, ou receberem cu tas e:\:ces ivas ou indeíiclas, ou por cau a deUas demorarem
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a e:spedit,:ão dos autos, termos ou traslados, t;erão condemnados pelos reS1Jeclivos Juizes, ou
pelos Presidentes dos TrilJUnaes nas penas disciplinares seguintes:
Prisão até 5 dias.
Suspensão até 30 dias.
"Vide os Avisos de ii de Tovembro de 1861, 9 de Julho de 1 7'2, 3 de Agosto de 1874, e 25
de Janeiro de 1815; e mais o Decreto de 1-72 de 7 de Mart,:o de 1855. (Vide nota 373.)
RestituiçãO em tres dobros do que de mai receberem.
Estas penas são independentes da re ponsabilidade criminal.
Vide arts. 98 da Lei de 3 de Dezem]Jro de 1 H, 4{) do Regulamento n. 120, e 4l do Regulamento de 15 de I11arço, Aviso de 21 de Fevereiro de 1840.
Pelos Avisos de 3 de Outubro de 1835, 25 de Janeiro de 1856, 13 de Outubl'o de 18- 11
de Fevereiro de '1875, podem os tabelliães e escrivães e outros officiaesjudiciae demorar por
fulta de pagamento de custas, a e>pediçãÇl de autos, termos e traslados, salvo a e:scepçào do
art. 201 § 2." do Regulamento de custas.
"\ ide os arts. 199,201 §§ L" e 3.° c 203 do me mo. Ra2imento.
Art. 200. Mesmo sem recurso da IJarte o Juiz\Jl'i;Yidente do Tribunal, que notar nos
autos ou papeis que lhe forem pre ente salarios indevidos ou excessivo.; providenciar:i
.
como dos arts. 197 a 199.
Estão sujeitos ,Is penas do art. 200, os e crivãe que para fruirem maiores cu tas, commetterem excessos de escripta, Avisos de 13 de Março de 1855 e 17 de Janeiro de 1860.
tl.rt. 204.. ·Os escrivães e tabelLiães, são obrigados, sob as penas do art. 199, a entregar
as partes recibo elas quantias, que deUa receberem, para emolumentos, sellos e quaesquer
elespezas a seu cargo.
Vide art. 2UI e Aviso de 11 ele Fevereiro,de 1875.
Art. 205. Os emolumentos ou honorario ,o salarios e custas, continuam a er cobrados executivamente, e con ullai as partes 2." e 3." de te artigo.
As Ordenações, Liv. 1.0, tit. 79, § 18, tit. 8.\, !l30 e tiL. 92. § IR, sob pena de pl'escripção,
mandam que os tabelliãe , escrivael':, officiaes de justiça, procuradores e advogados, dentro
de 3 mezes a contar da sentença definitiva, cobrem xecutivamente seus salal'ioi'; e honorarios.
Findos o 3 mezes, o direito de cobrar, é por urna acção ordinaria de libello. Na Ga:::eta
JU')'idica, l.0 tomo de 1873, pago 54, ,em a respeito um artigo emioso.
(298) O art. 7.°, § 3.° da Lei n. 1231 de 24 de etcmbro de 1864, diz: que o regi tro gera!
de hypotllecas fiea encarr gado aos taJ)clliãeS creados ou designados pelo Decreto n. " 2 de
14 de Novembro de 1845.
.
O Ayiso de 1 de Agosto de 1877, resolve duvidas, sobre o exercicio elo offieial do Registro
Geral, no caso da desonerat,:ãO ordenada por lei provincial.
O Decreto n, 3453 de 26 de Abril de 1865, é analogo ao § 3.° do art. 7,°:
O Aviso de 19 de Agosto de 1865, declara, que não se deve designar official do registro,
quando ja se aeha provido vitaliciamente.
O de 20 de Março de '1866, que o titulo vitalicio, deve ser mantido não 01 stante a suppressão dos outros omcios e:sercidos pelo mesmo funccionario.
.
O de 14 de DezemlJro de 1868, que, o tabellião designado, seja obrigado a isto, sendo-lhe
esta obrigaçãO iml'osta com a communicação de i';e haver por vago o oJflcio.
O de " de Janeiro de 1869, que compete as Presidencias, designar o tabellião ou escrivão,
para servir interinamente o lugar de oth ial do registro geral de hypotheeas, nos lugares em
que não e tiver esse omcio creado por lei.
Estude-se o Decreto de 1 65 citado, e especialmente os arls. 7.°, 8.° a 12, e os que seguem, relativamente aos officiaes do registro.
obre a despezas de transcripção e outras, vide os arts. 90 a 97 do Decreto citado; e
mais o art. 101 do Regulamento de 2 de 'etembro de 1874.
(299) Os escrivães, são incompativeis:
Com o cargo de advogado, salvo em propria causa ou de I arentes, porque neste ca o,
deixará o lugar. Ordenaçào, Liv. 1.0 tit. 48, § 23:
Com empreCTado de Fazenda. Aviso n. 24 de 27 de Janeiro de 1851, § 4.0:
Com Guarda Nacional activa, Lei n. 602 de 19 de Setembro de 1 50, art. 12, § 4.°, sol,o a
da reserva. Lei citada, art. 12, §4.":
Com Juiz, em geral. Avi o n. 146 de 14 de Março de 1837:
Com Juiz de Paz. Avii';o n. 14·6 de 14 de Março de 1831:
Com o de Procurador da Camara. Aviso n. 253 de 17 d~ Agosto de 1867:
Com procurador de causas. OrdenaçãO, Liv. l. 0, ti t. li8, § ~:
Com vereador. A"iso de 26 de Abril de 181:7, § 7.°, e pelo Decreto n. 501 de 11 de Fevereiro de 1 47 perde o lugar de vereador, quando a nomeação é posterior as de eleiçãO popular; quando o Aviso de 15 de Abril de 183(~, dispunha o contrario:
Não podem s r escrivães, os menores, Decreto de 31 de Outubro de '1831, o furioso, o demente, o prodigo, o pri\Tado da administração dos seus bens. Ordenação, Liv. 24, principio
e. 1.0
Por parentesco, é incompatível:
Com avaliador, cunhado. Ordenação, Liv. 1.0, m. 79, § 45 e Aviso de 7 de Julho de 1850:
Com contador e distribuidor, cunhados. A,iso n. 465 de 11 de Outubro de 186-:
Coam Juiz em geral, em qualquer grao de parentesco prohibido, Ordenação Liv. 1.0,
til. 79, § 45, Avisos n. 4() de 28 de Julho de 1843,266 de 1l de Dezeml ro tIe !863, n. 23 de 10 de
Fevereiro de 11369, 26l de 2 de Setembro de 1870, 7í de 23 de Fevereiro de 1 71, com pai ou filho,
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A"iso de 12 de Novembro de Ul33, com referencia a Ordenação, Liv. 1.0 tiL. 48, § 29 e tu. 79,
~ 45; cunhado e tio, Aviso 11. 4.9 de 2 de Julho de -18/.3 e Ordenação cilada; sobrinho e tio,
Aviso n, 263 de 30 de etembro de '1859 c n. t53 de 7 de 1\1aio de 1 68 e Ordenações citadas,
irmão. A"I'iso n, 526 de 14 de 'ovembro de I 61 e Ordenação citada, sogro e genro, Avisos n.
!l3 de iO de Fevereiro de 1869 e o de 20 de ,Julho de 1877, que diz serem incompativeis, sogro
e genro, para servirem no m smo termo ameias de escri"l'ães, em vista da Ordenação Liv.1.°,
til. 79, § 45 e Avisos de 9 de Outub,'o de 1 76, e 7 de Fevereiro de 1877, nos diz o Aviso de 7
de Dezembro de 1864, que podem, com tanto que ejam de difl'erente Juizo, e com primo, coirmão da mulher, Ordenação citada e A"I'isos n. 74 de 23 de Fevereiro de 1871: no emtanto
deduz-, e o contrario do A"I'i o de 3 de Janeiro de 1865, e partidor, cunhado Ordenação, Liv. 1.0,
til. 79, § 45, Aviso n. 163 de 7 de Julho de 1859, e o mesmo partidor primo, co-irmão citada
Ordenação e Aviso n. 153 de 7 de Maio de 186 . O Aviso de 5 de Julho de 1860, explica o que
é primo-co-irmão.
Tâo sào incompati"l'eis, com advogado, irmão, A"I'iso n. 611 de 20 de Dezembro de '1869:
Com Juiz compadre, Aviso n. iJ06 de 11 de Julho de 1865;
Com procurador de causa em qualquer gráo de parentesco, Aviso n. it5 de '2.1 de Abril
rle 1855,
Declara o Aviso de 23 de Junho de i870, que como se deprehende do Liv. L° das Ordenações til, 48, §§ 22 e 23, os E crivães podem ser procuradores nos lugares em que não servem
os seus ameias. A consulta foi a respeito de um do Subdelegado.
(.'ota 252 a,)
(300) O Decreto de 1.0 de 1\1ar(,'o de 1833, deterlujnou o numero de eserivães, que de"l'iam
ter as villas creadas depois da publicação d'este Codjgo, e o de 26 regulou os que devem servir J;lerante o Juiz Iunicipal e o de Direito, sendo este Decreto aILerado pelo de 20 de Agosto
de 1833. (Nota 2 1, 282 a 289,)
(:::lO I) Pelo Decreto de 26 de 1\1arço de i833 cilada e Aviso de 21 de Outubro do mesmo
anno, os e crivães, e crevem tanto no civel, como no crime, e o da provedoria é privativo
d'es e Juizo, segundo o determinado no Aviso de 21 de Outubro acima, salvo se e annexado
a <fualqu r outro cargo ou escrivania servida, Ordenação Liv, 1.0, til. 50 § 16, ResoluçãO de
13 de Dezembro de 1832, n. 1.17 de 2 de Nov mbro de 1 34, 8 de Junho de 184R, de Fevereiro de 1851, Lei de i de Outubro de 1 '1.7, ResoluçãO de i de Julho de 1 30, Avisos de 1.7 de
No,embro de 1 69, e 9 de Agosto de 1872: (Nota 3'2.0.)
Compete ao juiz pro,edor designar o escrivão que deve substituir interinamente o privatiyo no impedimento do da provedoria, art. 6.°, § 11 do Decreto n. 817 de 30 de Ago to de 1851:
Tão dependem elies de distribuiçãO, como os demai escrivães Aviso de 21 de Outubro
de 1833 e no lugar em que não for creado por Lei, exercem as funcções os do civel, A"l'isos
de 8 de Junho de 184.8, 8 de Fevereiro de 1851 e 9 de Agosto de 1872:
Compete aos dilas escrivãe :
Escrever m forma o autos de in"l'enlario, contas de testamentos e mais feito que correrem no ,Juizo, officios mandados, precatarias, e o mais que for do expediente judiciaria:
A sistir ás audiencias, tendo um protocollo e.pecial, e Jazer n'ellas, ou fóra d'ellas, citações por palavra ou carta:
Lanar o termo de abertura dos testamentos ceITadas, registrai-os, le"l'al-os á inscripç-ão
fiscal, e archival-os, guardando com toda a fidelidade e segurança os ol'iginaes:
Remetter ao Juize, precedendo despacho, o testamento original requi ilado para exame
de falsidade deixando traslado em seu lugar.
'reI' os livros necce sarios, pl'Olocollo tias audiencias, o do registro dos testamentos, e o
da arrecadação do residuo na forma determinada no art. 35 do Decrelo n. 834 de 2 de Outubro tle l.'51 § 3.°
.
Apresentar em correic;ão a relaçãO dos testamcnLos, para o registro até a sua dala, na
forma da 2." parte do art. 30 do Decreto de 1 51:
Notificar o marido, para escrever a hypotheca le~al da mulher depoill de registrado um
testamento contendo herança ou legado em faval' d"clla, com a clausula de incommunicabilidade. Art. i90 do Decreto n. 3453 de 26 de Abril tle 1865:
Remetter aos escrivães de ol'pllàos, o certificado de que tratam os arts. 202 e 205 do Deoreto II. 3453:
Cumprir com todos os seus deveres, observando o regimento geral dos escrivães:
E os testamentos originaes dcpois de l'egistrados serão guardados no cartorio da provedoria e emassados com o do mesmo anno, com o rotulo respectivo, Ordenaç.ão Liv. 1. tit.
62 § !l.o e Lei de 7 de Janeiro de 1692.
(302) Os ameias são creados, annexados, desannexados e extincto Belas assembléa provinciaes l ex-vi do Acto Addicional (Lei de i2 de Agosto de 1834, art. 1 § 1.0,) e o provimentos são feitos pelo governo impcrial, Avisos de iJO de Janeiro de 1837, e n. i15 de i9 de Julho
de 1859.
(303) Devem prestar gratis aos collectores das rendas publicas, quaesquer informações,
que elles pedirem, Portaria de 2 de Seternl)ro de t833, conforme a Ordenação. Li,. 1.0, til.
24 § 28, til. 29 § 8.° til. 75 § '15, e Liv. 5.0 tit. 67 § 3.° .
(304) Tanto a respeito destes, como dos do Juizo de orphãos, é sub istente a legislação anLerior a respeito de suas nomeações e provimentos, Portaria de 6 de etembro de 1 33
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(305) Pelo Aviso de 2 de Abril de 1836, o escrivão das execuções crilI!iuae , o ê, tambem,
dos civeis, respeitando-se, porem, os direito dos escrivães de execUl~ões. proprietario ou vilalicios, como bem se deduz do art. 12 da DisposiçãO provi~oria que Tereis.
(306) Estes escrivães, servem perante os chefes de Policia e Delegados, em virtude dos
arts. 16 e 17 do Regulamento n. 120 de 31 de Janeiro de I 42.
A lei tem designado quae os escrivães que dCI-em serlir, 1emnte o Delegado de Policia e que no impedimento d'e os, cabe a providencia contida no Aviso u. IOde 16 de Outubro de 1 54, e é a doutrina do Ayiso de 21< de Dezemhro de 1 64 Vide art. 12, § 2." da Lei de
20 de etemhro de 1 71.
A Relação da Córte em Accordão n. 3956 de 13 de Maio de 1862, anuullou um julgamento,
por ter funccionado como escrivão, um individuo chamado pelo chefe de policia, contra a lei.
(301) Servem perante os Juizes i\Iuuicipaes de Direilo, do civel e orphão. Art. 11 do
Regulamento de 2 de Fevereiro de 1842.
(30) Foi creado um privativo, para o Juiz e para as execu.ões crimiuaes, art. 10 da
Lei de 3 de Dezemhro de 1841, que vereis, com as notaI:.
(309) Pela lei de 29 de Novembro de 1841, art. 5.°, fõi creado um pl'ivatÍl'o, para os feitos
da Fazenda Nacional; poelendo, pelo Aviso n. 282 de ::lO ele Dezembro ele 1853, o Juiz nomeai-o
interinamente, e Avi os n. 44:' de 9 de Dezemhro de 1857, e " ele Junho ele l861.
Tem de ordenado, tanto quanto tiverem os amanuenses da Secretaria do Tl1esouro e das
The ourarias na Provincias, Lei citada de 18U, art. 10. Instrucção de 12 de Janeiro de 181,2,
art. 8."
A Ordem n. 26 de 2~ de .Janeiro de 1852 sURcitada pelaR ele n. 332 ele 30 de Outubro de
1855 e 20 ele Maio ele 1857, eleclara que a reforma elas Thesourarias e altera".ão ele vencimentos, segundo o Decreto n. 870 de 1851, em nada alterou os vencimeutos dos empregadoR
do Juizo dos Feitos; o que é applicavel ao Juizo da Côrte, ale ar da reforma que trouxe o
Decreto n, 736 de 20 de Novembro ele 18 O.
O escrivão, que não fór J;lrivativo, não tem ordenado. Avisos n. 114 de 15 de NOI'embro
de 1844, e 14 de 10 de FevereIro cle l8',5.
Tem, tambem, a percentagem, e o emolumento das parles, Regundo o art. 10 da Lei de
1 41, cabendo parte e meia da percentagem como do art. 16, !' 3.", nâo a tendo, senão vence
ordenado; cabenelo-Ihe os emolumentos ela Fazeuda. Instruc"ão n. H3 de
ele Abril de 1 51,
arts. 4." e 5.", e Avi o n. 222 de 2 de Setembro de 185l, revogada n'esta parte, a Ordena"ão
n. 114 de 15 de Novembro de 1844.
O que não vence ordenado, tem direito ao emolumento da Fazenda, assim como daR
partes tanto nos processos ex-officios, como nos contenciosos. Instrucção n. 11-3 de 1 51 ciLada, art. 4.°, se vence ordenado embora não tenha direito a haver da Fazenda emolumentos,
todavia, quando em serlriço fóra elo lugar do Juizo, tem elireiLo a diaria, para caminho e estada por metade nos actos ex-omcios e inteira nos conteuciosos. InstrucçãO citada de 185l,
arts. 1." e 3.° Estas disposições foram resolvidas pelo Decreto n. 1569 de 3 de Março de l855,
Rrts. 131 e 184.
São impedidos e podem /;er dados de suspeitos, com os outros Escrivães em geral. Arg.
do Aviso n. 91 de 19 de Agosto de 1845.
Podem ter escrevcntes juramentados. Orelenação, Liv. 1.0 tit. 24, § 3.°, tit. 07, § '10, art.
2.", § L° da Lei de 22 de Setemhro ele 1828. Podem ter mesmo 2, segundo a regra geral da Lei
de 6 de Dezembro de 1612, § 22; mas o eserevente juramentado, Ó póde praticar certos actos
como se declara na ordenação, Liv. l.0, tit. 24, § 1:-, tit. 97, § 10 e Decreto de 16 de Janeiro
ele 1819. Tem direito, o escrevenle, á quarta parte da raza das sentenças e precatorias.
Alvará de 19 de Janeiro de 1776, § 6.0
Não devem aceitar leposito. Ordenação, LÍI'. ~.", tit. 49 e nem escrever no processo quando lhe é impo ta su pei M. OrdenaçãO, Liv. 3.°, tit, 23, § L" oU depois de suspenso ou legalmente substituido, art. 140 do Codigo Criminal.
Não póde receber, senão o salario que lhe é devido. Ordena"ão, Liv. L°, til. 24, !ii 47 Decreto de 28 de Dezembro ele 1723, e nem reter os autos, por falta de pagamento, § 41 da Ordenação ci tada.
Não podem arrematar por si, ou interposta pessoa, bens, em que tenlla le inlervir, em
razão do officio. Ordena"ãO, Liv. 2.°, tit, 53, § 5.", Regimento ue 3 de Setembro de 1627, cap. 87.
Não pódem receber dos executados a importancia das dividas, Regimento de 1611, cap.
86; e deve dar as guias, para que a parte vá recolller á repartição competente a importancia pertencente á Fazenda, Ordenação n. 121 ele 27 de Março de 1 51, n. 123 do mesmo mez e
anno, e n. 157 de 8 de Julho de 1853.
Não pódem commetter violencia no exerci cio do emprego, art. 145 do Codigo Criminal;
e nem demorar a execução de ordens legitima, art. 155 do mesmo Codigo.
Nem infringir as leis, regulamentos e disposições sobre a ordem do processo, ou outros
objectos, arts. 154 e 162 do citado Codigo.
Em geral, tudo aquillo que é prohibido, por leis civis e criminaes, Pereira e Sousa
§§ 76 a 80.
Muita destas di posições da actual nota, tem relação, com quaesquer escrivães.
Nota, 281 a 288, a 290, 291, 292,297,299 e 373, que tem applica"ãO; a respei to dos Escrivães;
e 2279 a 2281.
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(;310) O Decreto n. 1572 de 7 lIe Março de 1855, estabelece, o modo, como se devem regular os Presidentes dos TrilJunaes e Juizes, para a suspensão correccional dos Escrivães e 1'abeUiães, que perante eUes servem.
Nota 297, 2." parte.
(311) Os Escrivues não podem deixar de cumpI'ir um despacho do Juiz, por llloth'os de
suppõr incompatível o Juizo, cabendo unicamente ás partes, o alvitre de lanç.arelll mãO dos
direitos, que pelas l~is, lhes são facultados. Aviso de ii de Junho de 1862.
A Relação do Recife, em Accordão de 11 de Setembro de 1874, diz: que os Escrivães RUO
obrigados a entregar pess.oalmente aos Juizes, os autos, quando estiverem sujeitos a despacho.
(Nota 598, ultima parte.)
(312) A' "ista da disposiçãO do alt. 5.° do Decreto n. 817 de 30 de Agosto de 1851, não
po lia O Juiz de Dil'eito designar o Escrivão de orphãos, para servir o offioio de 1'abellião de
hypotllecas, que deve ser substituido por um dos Tabelliães de notas, e na falta d'estes, por
um do judioial, Aviso de 15 de Julho de 1864.
(313) Procedeu mui regularmente o Juiz de Direito de tal Comarca, designando os respectivos escrivães, para abrirem audiencias, vi to a sim estar de accordo com a Provisão de
21 de Março de 1827, Aviso de 7 de Dezem1Jro de 1864.
(314) Declara o Aviso de 6 de Dezembro de 1864, que mui irregularmente, procedeu um
Juiz Municipal que a requerimento do respectivo escrivão de orphãos e baseado no Deoreto
de 30 de Janeil'o de 1834" não só r,reàra o oflicio de 2." 1'abellião, como o annexára ao cartorio do referido scrivão, porquanto, como muito ))em pondera o Presidente da Provincia, tal
materia acha-se desenvolvida na Consulta do Conselho de Esta lo do 1.0 de Março de 1856, approvada pela Circular de 30 de Janeiro de lR57, que reconheCe1.1 nas assembleas provinciaes, o
direi to de designar o numero de o1l1eios da justiça, devendo vigorar o citado Decreto, quando
houverem elIas omiLLido o uso d'esse direito, ou aliás estar sujeito ás excepções resultantes
da faculdade que tem o poder executivo de anneXD.r ou de~annexal-os, no caso em que o poder legislativo, nãO tenha po ilivamente ordenado o contrario; sendo Que mesmo em face da
Provisão de 28 de Maio de 1828, são incompetentes os Juizes territoriaes para determinar a
annexação on nãO, dos omcios de justiça.
(315) O Aviso de 6 de Fevereiro de 1865, declara, que a Circular de 17 de Setembro de
1863, refere-se sómente, aos escrivães de orphãos, sendo elles os unicos que devem prestar
flan\:a, que é depois do Alvará de '13 de Maio de 1 13, de 600.000 nas ciclades ou villas principaes; e de 450 000 ou de 300,000 nos outros lugares, compelindo aos respectivos Juizes determinaI-o, segundo a populaçãO e grandeza do lugar,-e aflnal, que deve ser tomada, perante os diLos Juizes, por escriptura publioa, oontendo e ta a certidão negativa da hypotheca
dos bens sujeitos à fiança, sendo devidamente registrada em livro proprio do Juizo.
Vide a respeiLo o Aviso n. 29 de 8 de Março de 1850, e a resolução imperial, que se addicionou a este, a OrclenaçãO Liv. 1.0, tit. 89, § L°, e A,'iso de tO de FevCl'eiro de t871.
O Escrivão do inventario póde comprar qualquer l)em de cripto no mesmo inventario sem
incorrer na Ordenação Liv. 1.", tit. 80, II 30, contanto qtle seja esse bem, lançado :i meiação
da inventariante meeira, Accordão dD. Relação do Rio de '13 de Abril de 1866.
(Notas 286 e 296.)
(316) Deve o cargo de Escrivão da provedoria de capellas e resíduos, ser considerado annexo a um dos omcios devidos; e o esorivão das execuções cíveis a outro, ficando porém o da
provedoria com o escrivão do L° omcio, e deve n'este caso prevalecer a considera\:ão dos direitos adquiridos, segundo os Avisos de 8 de Junho de 1848,8 de Fevereiro de 'L851, e 31 de
AgostO de 1861.
(317) Um Juiz demittiu e prendeu a um escrivão e tabellião interino, por crime de prevaricaçãO e desobedieIlcia, e decidiu o Governo, por Aviso de '16 de Setembro de 1865, que foi
irregular o procedimento cio Juiz, primeiro por ter feito aquella prisãO sem observar a disposiÇão do art. 204 d'este Codigo. 2. u, por não ter le,ado o facto ao conhecimento do supplente
segundo prescrevem os arts. 203 e 204 citado, bem como o art. 486 do Regulamento n. 120 de
31 de Janeiro de 1842,3°, por haver sem fundamento, deJ;tlittido um funccionario, approvado
11elo governo provincial, o qual a ter commeLLido prevarinação, cumpria que fosse processaelo. E mandou processar o Juiz e Escrivão.
.
(3L8) Ao Juiz oompele conhecer elo impedimento do Escrivão e chamar outro.
do Juiz de Direito ela 2." vara da Côrte, a pago 276, da Revisão Juridica de 1868.

entença

(::119) Declala o Aviso de 25 de Fevereiro de 1869, que o Escrivão nomeado pela Presidencia, para o termo de S. Francisco, o ha-via sido inoompetentemente, tanto mais, quando 8rruelle
individuo, estava pronunciado em orime de tentativa de morte; mas que não obstante deviam
subsistir os actos, por elle regularmente praticados, bem como todos os direitos por este crea7
dos ou originados, competindo á assem1Jléa geral legislativa, revalidai-os,' conforme diversas
deci ões do Governo Imperial, e anllu\lando o Presidente o aoto do seu antecessor, e mandando
que o magistrado com.r,etente fizesse a nomeação' interina, obrára l'e.g1I!al'mente.
(Dia?'io ofricial de.3 de Março, Nota 281.)
,

II
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(320) Declara o Aviso de 9 ue Agosto de 1872, que pela Lei de 3 de Dezembro de 184l,
tendo passado para os Juizes l\Iunicipaes, as causas da Provedoria de capellas e residuos, n'ellas devem servil' os escrivães d'aquelles Juizes, como foi já explicado em Aviso n. 69 de 8 de
Julho de 1848; convindo, portanto. que seja posto a concurso, unicamente, o omcio de escrivão
dos Feitos da Fazenda, se o da provedoria não tiver sido creado expressamente por lei provincial. (Nota 301.)
(321) Consultou-se ao Governo, e tendo sido condemnado a seis annos de prisao com
trabalho, um escrivão do publico, judicial e notas. se devia por-se a concurso o dito omcio.
Responde o Aviso de 30 de Julho de iS7?, que senuo temporario o impedimento do referido
serventuario, deverá durante elle servir os mesmos omcios o substituto, que foi nomeado, nos
termos do Decreto n. 1294 de 16 de Dezembro de 1853, art. i. o
(322) A nomeação de escrivão do cÍ\'el compete ao Juiz de Direito da 2.'" vara, que substitue o da L", e não ao substituto d'e ta pois que o omcio, que vagou comprehende a duas
varas, e seria repugnante, que o Juiz sub tituto, com jurisdic,:ãO parCial! preferisse ao Juiz
de Direito eft'ectivo na plenitude da propria jurisdic,:ão, Aviso de 30 de Ju ho de 1872.
(323) Declaram os Avs. de 12 de Dezembro de 1872 e 2f3 de Maio de 1875, que subsi te a
COml)etencia dos Juizes Municipaes, para fazerem nomeações interinas dos serl'entuario de
ofllcios de justiça, na cOllformid.ade do Aviso de 18 de Janeiro.de 1862. Em contrario a isto,
lia um estudo no 10. 0 volume do Direito, pago 221; mas a doutrina do Aíiso se conforma mais
com a lei, desde que a nomeação deve ser feita pelo Juiz, perante quem serve o escrivão.
( otas 281, 2':1 a e 352.)
(324) O Aviso n. 316 de 3 de Agosto de 1875, declara, que quando não acceitar a nomeação provisoria, um concorrente a omcio de Justi,:a, póde o Presidente nomear flualquer dos
outros, que fôr idoneo.
(325) Declara o Aviso de 27 de Outul)ro de 1875 que o art. 2. 0 do Decreto n. 1 84 de 7 de
Fevereiro de Js57, só é applicavel aos provimentos do Juiz de Direito em correição, sobre materia ildministratiya, e não comprehende as suspensões impostas correccionalmente aos escrivães, pelos Juizes, perante os quaes sel'Yirem; pois que d'estas não ha recurso algum, como
já foi decidido de accordo com O parecer da secção de justiça do Conselho de Estado de 5 de
Março de 1869.
(326) 2." secção.-Ministerio dos Negocios da Justiça.-Rio de Janeiro, 21 de Agosto de [875.
e Ex. mo Sr.- Com o officio n. 51 de 16 de Junho ultimo foram presentes a este ministerio a consulta do 3. 0 juiz de Paz da Parochia da erra e a decisão de V. Ex.'" sobre os
eJ1'eitos da suspensão correccional imposta pelo Juiz Municipal do termo d'aquelle nome ao
esc.rivão de paz, nomeado interinamente escrivão de orphãos, no impedimento do serventuario etrectivo e do e criíàO companheiro.
Decidiu V. Ex." que, além de ser irregular a nomeação interina do escrivão de orphãos
pelo juiz municipal, visto competir eUa ao presi lente daJJrOVinCia, segundo o disposto no art.
1.0 do Decreto n. 1294 de 16 de Dezembro de 1853, não po ia a suspensão, conforme a doutrina
elo Aviso n. 175 de 15 de Ju1110 de 1864, estender-se ao omcio ele escrivão de paz, distincto do
de orpbãos.
Approvando n'esta parte a decisão de V. E-,;."', declaro que, nos termos elo ad. LO do citado Decreto, só compete o Presidente prover a ub tituiçãO do erventuario dejustiça impedido, quando o substituto legitimo, em razão do avullado e"pediente dos dous omcios, não
possa aceumulal-os, assim como nos casos de licen,:a por mais de seis mezes, mediante represenla\ão ou informação dos Juizes; e que na c pecie sujeita teria procedido curialmente
o juiz municipal se, em vez de uspender, demiLtisse logo o escrivão interino e nomeasse pessoa idonea para servil' durante o impedimento do en'ectivo e do seu substituto legal.
Ill.llio

(327) O Aviso de 21 de Janeiro de 1876, recorrendo á prompta execução de uma Resoln\ào da assllmbléa provincial, sobre annexação do oilleio de escrivão.
(328)

"Ministerio dos Negocios do Imperio.- Rio de Janeiro, em 4 de Fevereiro de 1876.
e Ex. lnO Sr.- ubmetteu essa presidencia á approvação do governo imperial, em
oll1cio de 7 de Junho do anno passado, a decisão pela qua declarou á eamara municipal da
villa do Rio-Bonito que não podia 02. 0 tabellião e escri\7ãQ de execuções exercer conjunctamente, o cargo de secrelario da mesma camara, á vista do 3. 0 principio estabelecido no Aviso
n. 89 de 4 de Junho de 18~7.
"Em resposta, declaro a V. Ex." que approvo aquelle acto, por estar de accordo não só
com a doutrina em geral :firmada no dito Aviso e no de n. 253 de 17 de Agosto de I 67, mas
tambem, e especialmente, com o que dispõe o Aviso de 26 de Abril de 18 /,,9, duYida 6. a, no
additamento, pois que é inteiramente applicavel ao 2. 0 tabellião, que e, alem d'isto, escrivão
de execuç-es, o que no mesmo Aviso se diz do escrivão de orphãos.»

"m. lnO

(329) 2." sec,:ão. - Mini terio dos !egocios da Justiça. - Rio de Janeiro, 10 de Fevereiro
de I 76.
m. lUo e Ex. lnO 1'.- No requerimento junto ao omcio de V. Ex. a de 14 de Setembro ultimo,
sob 11. 432, reclamou José Antonio da Silva Lemos, 2. o tal)elliãO do termo de S. Bento, contra o
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acto pelo qllal essa presidencia, em virtude de representação do 1.0 tahellião João Antonio da
Cunha Ferreir'a, decidiu que aos tabelliães nomeados na conformidade do decreto de 30 de
Janeiro de 1834, compete escrever 101' distribuição nos feitos civeis e crimes.
Em resposta declaro que, tendo sido o segundo daquelles serventuario provido nos ofllcios de 1.0 tabeilião do punlico, judicial e nolas e escrivão de orphãos, capellas e residuos, e
o reclamante nos de 2." tabelliãO e eRcrivão do crime, civel o execuções, como consta dos
decretos de Il de . etembro de 1 61, e 13 de . etembro de 1813 nilo procede a deci ão de V.
Ex.", e devem ser executados o provimento taes quaes foram conferidos.
(330) 2." secçãO.- Ministerio do negocios da jusliça.- Rio de Janeiro, 11 de Fevereiro
de 1816.
111. 1110 e Ex. mo 1'.- Com O offlcio n. 56 de 28 de Dczembro ultimo transmittiu V. Ex." o requerimento em que o 1.0 talJelliãO do publico. judicial e notas e escriYão de orphãos, residuoR
e capellas do lermo deRsa capital, re lama contra a pretençãü de Olympio Jose do i\Ioneze
ao provimento do omcio de escrivão de orphãOs cumulativamente com o de 3. 0 ta)Jollião.
Em respo ta declaro a V. Ex." que não procede a reclamaçãO, porquanto a lei provincial
n. 3'11, de 14 de Maio de 1815 d terminou positivamenle que o 3." tabellião escrevesse por distribuiçãO no juizo de orphi'(os; e de confol'midade com tal disposiçãO foi provido o serventuario ülympio por decreto de 26 de Janeiro ultimo, que deve er executado.
(331) Ministerio dos negecios da j ustiça.- Rio de Janeiro, 10 de Abril de 1 76.
1l1. 1lI O e Ex.n,o r.-Com omcio n. 31 de 12 de Novem))ro ultimo, transmittiu V. Ex." o requerimento, em que o 1.0 tabellião e 1.0 eRcrivão de orplJãOs do termo de . João elo Rio-Claro, José de Barros Leite faz OPÇãO pelo segundo daquelles omcios, desannexado do primeiro
em virtude da lei provincial n. 19 de 6 de Abril de H175.
Em resposta declaro a V. Ex." que na conformidade do aviRo n. 383 de 1 ele etembro ele
1 65 procede a reclamação do peticionario por tel-a apresentado mais ele uma vez, qnando se
tratava da execução da lei e antes de terminado o concurso entretanto que natIa requereu o
serventuario companheiro, apezar de mais antigo, como V. Ex." observa.
Cumpre, portauto, que seja posto em concurso o omcio tIe 1.0 tallelliãO, fleando sem clreito o qne anteriormente se abrira para o de e crivãO privativo de o1'phãos.
(332) Mini terio dos negocios da ju tiça.- 2." sec~ão.- Rio de Janeiro 22 de Abril
de 1876.
lil."'o e Ex. mo Sr.-.To omcio constante da cópia junta ao de V. Ex." tIe 5 do corrente o
juiz municipal do termo da Estancia, além de men ionar os seu incommodo de saude como
cau a da falta de reme sa do edital sobre o concurso dos omcios de 2." tabellião e escrivão
de orpllãos, allega em sua justificação a cil'cumstancia de nãO 11a\'Or prazo marcatIo para
preenchimento daquella formalidade.
Não "ãO, porém, procedentes tae motivos, dev nrlo quanto ao egundo observar-se que
pelo art. II do decreto n. 17 de 30 de ,'-gosto de 1851 e arl. 2. 0 do decreto n. 466:' de 5 de
Jan 'iro de 1 71 é acto continuado da amxação a remessa do edital á presidencia a fim de ser
reproduzido na capital.
Haja, portanto V. lTIx:." de advertir ao I1Jesmo juiz por semeUlante faHa, de que resultou
a pU)Jlica.;ão do edital na folha ofRcial em o L" de Fevereiro ultimo quando fóra affhado em
13 de Dezembro do anno findo, e faltavam poucos dias para a terminação do prazo.
(333) Ministerio dos egocios da Ju, tiça.-Rio de Janeiro, LO ele Junho de 1 76.
IIl."'o e Ex .... o ~r.-Com o offlcio n. 25 de 12 do mez flndo transmilliu \.. Ex." o do Juiz Municipal e de orphãoR do lermo de Pedras de Fo"'o, eommunicando hav r determinado, em "irtude de reclama~ão do 2." tahellião José Xavier de Miranda Henriques, e de accórdo com o
Aviso de 10 de Fevereiro do correnle anno. que ce sasse a pratica de serem distribuidos entre
aqu lle e o 1.0 tabellião Romualdo Primo Cavalcallti de Alburlnrrqne os feitos civeis e crimes.
Em 1'e posta de 'laro que comp tind ao L" tahellião os offlcios de escrivão de orphuos,
capellas e r siduos, e ao 2. 0 tahellião somente as execll~ões civeis e crimes, á vi,ta dos re pectivo provimentos mencionado no Decr to de 28 de Abril de I 63 devem o dous seryentuarios nos outros feitos ciyeis ou cri m s escr ver ]lor dislribui ·uo, conforme a doutrina Llo
Decreto de 30 d Janeiro de 1 34, explicada pelo Avi. o de 9 de Julho de I 51.
Não tem applícaçãO ao caso o citado ,\\'iso de 10 de I<evereiro. que se limitou a mandar
cumprir os provimentos de daus serventuarios, um dos quaes era eSCl'ivão privativo do crime,
civel e execu~ões.
.

(33'.) 2." secção.- Rio d Janeiro.-l\Iinisterio dos negocios da Justiça, 28 de Dezembro
de H176.
m. mO e Ex .1lI0 1'.- Em of1lcio de 4 do correnté, sob n. 131. V. Ex." sl1hmetteu á deeisão do
governo a seguinte duvida: - se o nom ado para ser,ir interinamente um officio de justi a
na falta do successor do erventl1ar·io vitalício, esta sujeito á obrigação, imposta ao dito "uccessor, le pagar a ter~.a parte dos rendimentos.
Declaro fi V. Ex." que es a obr'igação, constituinelo um O'l'1'US do omcio pa sa a quem quer
que o exercer durante a vida do proprietario.
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(335) 2." secção.-Rio de Janeiro.-Ministerio dos negocios da justiça, 7 de Fevereiro
de 1877.
lll. ruO e Ex. mo 1'.- Declaro a V. Ex." em resposta ao officio de 1l do mez findo, que, á vista
da Ordenação, Liv. LO, tit. 79, § 45 e do aviso de 9 de Outubro do anno passado, não podem
servir conjunctamente no termo de . João do Principe, Manoel Bernardes de Loyola, provido
por decreto de 23 de Maio de 18t.3 no omcio de partidor, e seu genro Olegario oares de Oliveira, nomeado por decretá de 12 de Janeiro de I 76 para exercer os de 1.0 tabeUião e escrivão do judicial durante a vida do respectivo erventuario vitalício.
Em taes eircumstancias, devendo o etreito da incompatibilidade reeahir sobre o mencionado Olegario, que obteve a nomeação em ulLimo lugar e temporariamente, haja V. Ex." de
propór pes oa idonea l)ara substituir o proprieLario dos omcios de tabellião e annexos, como
determina o decreto n. 4683 de 27 de Janeiro de '1871. Convém oull'osim que V. Ex." informe
qual a lei da creação do omcio de distribuidor e o motivo de estar sendo alí exercido, independente de nomeaçllO, pelo serventuario do de partidor.
(336) 2." secção.- Rio de Janeiro.- Ministerio dos negocios da justiça, 17 de Março de
1817.
Ill.mo e Ex. mo r.-Em ofücio n. 59 de 30 de Outubro ultimo o antecessor de V. Ex." con-

,uItou se podia ReI' nomeado para servil' provisoriamente offlcio de jURtiça um membro da
assemlJléa legislaLiva pro-rincial, ou se a eRse caso se estendia a incompatibilidade eleitoral
do art. 3." da lei n. 2675 de 20 de Outubro de 1 75.
Tendo sido presente, por intermedio do mini terio do imperio, a referida duvida a ua
Alteza a Pril1ceza Imperial Regente, em nome do Inlperador, a mesrua augusta senlJOra, conformando-se por immcdiata l'esolução de 9 do corrente com parecer da secção dos ne~ocios
do imperio do conselho de estado em con ulta de do mez findo, houve por bem decidir que
é manifesta a alludida incompatibilidade, tanto p la letra como pelo espirito da dispo içãO citada j o que communico a V. Ex." para seu conhecimento e em resposta ao mencionago officio.
(337) Rio de Janeiro, ministerio dos negocios da justiça, 26 de 1I1arço de 1877.
lll.UlO e Ex."'o Sr.- A Sua Alteza a Princeza Impel-ial Regente em Nome do Imperador
foi presente, com o officio dessa presidencia de 4 de Dezembro do anno passado, o requerimento, em que Laurindo de Carvalho Moreira pede ser reintegrado na erventia vitalicia dos
oJ"flcios de 1.0 tabellião do publico, judicial e notas e escrivão de orphãos, capellas e residuos
do termo de Dóres de Camaquan, nessa provincia, serventia que eUe interrompeu pela extincção daquelle termo, o qual a respectiva assembléa legi lativa restaurou por acto de 19 de
Abril de 1 75 sob n. 975.
E a mesma Augusta enhora, conformando-se por immediata resolução de 23 do corrente com o parecer da secção de justiça do conselho de estado em consulta de 27 de Fevereil'O ultimo, houve por bem mandar declarar que, uma vez restabelecido como se acha, com
os mesmos anteriores limites o dito termo, onde o supplicante tinha um offlcio vitalício, que
perdeu unicamente pelo facto da alludida extincção, deverá ser reintegrado e continuar a
servir com o mesmo titulo, que lhe foi conferido pelo decreto de 28 de Março de 1860.
(338) 2." secç.ão.-Rio de Janeiro.-llIini terio dos negocios dajustiça, 2 de Maio de 1877,
m.mo e Ex. mo 1'.- Aceuso o recebimento do telegramma de 2!l do mez findo, e em resposta caJ)e-me declarar a V. Ex." que, na conformidade da ultima parte do aviso n. 8 de 12
de Janeiro de 1872, remissivo á consulta da secção de justiça do conselho de estado de 26 de
,Julho do anno anterior, a extincção de um oflicio de ju tiça por acto da re pectiva assembléa
legislativa apenas se realiza, quando o offlcio vagaJ.' por morte, ou destituição do serventuario vitalicio.
(339) Rio de Janeil'o.- Ministerio dos negocios da justiça, 5 de Maio de 1877.
Ill.mo e Ex."'o r.-Foi presente a Sua Alte'za a Princeza Imperial Regente em Nome de
Sua Magestade o Imperador a representação de Galdino Jo é de Lyra, tabellião do publico,
judicial e notas e escrivão do civel e crime do termo de . JOãO, nessa provincia, reclamando
contra a lei provincial n. 593 de 17 de Novembro do 1H75, na parte em que creou 110 dilo termo mais um tabellionato, annexo ao carlorio de ol'phãoS, o servindo tambem para capellas e
residuos, oftlcios e tes qne eram exercidos pelo reclamante, desde longa data.
E a mesma Augusta enhora houve por bem mandar declarar que, á vista da competencia das assembléas provinciaespara decretarem a creação e anl1exaçãO de officios dejusliça,
não procede a reclamação pelo facto de haver sido creado mais outro tabellionato; não assim,
se o novo offlcio não comprehende fUllcçõeR identicas ás do que já exi tia, porque só ao juizo
do civel pertencem as causas da provedoria de residuos e cnpellas, e não póde nellas funccioDar O escrivão privativo de orphãOS, conforme o determinaram os avisos de 8 de Junho de
1848, 8 de Fevereiro de 1851 e 9 de Agosto de 1872.
.
O que oommunico a V. Ex.", para seu conhecimento e flns convenientes.
(340) 2." secção.- Rio de Janeiro.- Ministerio dos negocios da justiça, 23 de Junho de
1877. .
lll."'o e Ex. mo Sr.- Declaro a V. Ex.", em resposta ao offlcio de 6 do corrente sob n. 57,
que bem procedeu essa pl'esidencia decidindo que, na conformidade dos avisos ns. 464 de 12
de Dezembro de 1872, '196 de 28 de Maio e 355 de 21 de Agosto de 1!l75, não competia ao juiz
de direito da comarca de Barreirinhas, e sim ao juiz municipal e de orphãos do termo de
. Bernardo a.nomeação interina de pes oa para servir um offlcio de justiça no referido termo.
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(341) 2." secç!io. - Rio de Janeiro. - Ministerio dos negocios da justiça, 25 de Agosto
de 18i7.
m.mo e Ex. mo SUl'.-Com o officio n. 2158 de 30 de Julho ultimo transmittiu V. Ex." o
requerimento em que o 2. 0 tabellião do publico, judicial e notas do termo do Rio Grande
José Vicente da Silva T lle;;, recorre ao Governo imperial do acto da as embléa provincial
legislativa, que, pela lei n. 1093 de 2 de Maio do corrente anno, creou, O oflicio da provedoria, capellas e re iduol:, aLé então exercido por distribui~ãO pelos escrivães do judicial, e o
annexou ao omcio de 1.0 tabellião do mesmo termo.
.
Em resposta, declaro a V. Ex." que é improcedente o recur o, á vista do aviso de 21
de Janeiro de 1 76\ expedido de conformidade com a consulta do conselho de estado de 16
de Dezembro de 1 15 e decidindo que a permanencia do serventuario na posse do omcio
não e realiza no caso de llnnexa~ào, mas sim no de suppressão numerica conforme o avi o
n. 8 de 12 de Janeiro de 1872 que assignala a differença das duas hypothe es: dando- e
ainda no caso presente a circumstancia de que o omcio annexado era exercido por distribuil,'àO, e por isso não pertencia a nenhum dos tabelliães.
(:342) 2,0 sec~ão. - Ministerio dos Negocios da Justiça. - Rio de Janeiro, em 25 de Agosto
de 11m.
1Il. mo e Ex. mo m.-Com o omcio n. 30 de 17 de Julho ultimo submetleu V. Ex." ao conhecimento do governo imperial as razões em fIue se fundou para declarar nu110 o acto pelo
fIual o juiz municipal suppl nle do t rmo de Nova Cruz fizera annunciar a vaga dos o[flcios
de ],0 e 2.° tabellião daquclle termo, e mandar que o juiz municipal e de orplJãos do termo de
Goyanninha proc desse nos lermos do Decr lo n. 817 de 30 de Agoslo de 1851, por er elie o
competente em face dos Avisos n. 2.'i8 de 19 de Ago,to de 1 67, e 233 de 6 de Agosto de I O.
Em resposla, cabe-me declarar a Y. Ex." que procedeu r gularmente o primeiro desses
juizes provindo-lhe a competencia para o acto dos Avisos de 18 de Janeiro de 1862 e 6 de
Outubro de 1811 n.32 , impre.so aquelle a n. 411 da coUecção de decisões de 1865, e unicos
applicaveis á especie de que se trata.
(343) 2." secção. - Rio de Janeiro. - l\1inisterio dos 'egocios da Ju ti a, 29 de etembro
de 1877.
Ill.mo e Ex. mo or.-Com o offlcio n. 152 de 26 do corrente, submetleu V. Ex." ao éonhecimento do governo imperial n deci ão, que deu a consulta do promotor publico da comarca
de Jriritibá, declarando:
Que, nos lermol', onde existir mai de um cartorio, dever-se-ha, quanto ás sub tituições
dos serventuarioi", observar sempre o disposto no art. n.", § 20 do Decreto n. 17 de 30 de
Agosto de I 51, e a regra do art. ],0 do Decreto n. 1294 de 16 de Dezembro de 1853, na hypothese alli mencionadas.
Que os Juizes Muoicipae apena podem nomear pessoas para servir interinamente officiaes de ju liça, quando estes VBaOS egundo n doutrina do Aviso n. 464 de 12 de DezemlJro
de 1872.
Que, no impedimento do er"entuario, só por designa<;ão do Juiz é que podem servir os
escreventes juramentado.
Finalmente, que o e crivães de paz não podem substituir aos tabelliãe uspensos, ou
por outro qualquer modo impedidos, embora nos seu districtos, exer~am funcções identicas
.\s daquelles quanto M escripturas e:r.- i do Aviso n. 9'1 de 14 de Agosto de 183 .
Approvando esta decisões por seus fundamentos de~'e. contudo, observar que é inapplicavei á questãO o primeiro do Avislls indicados, pois trata de hypothese diversa da proposta
na consulta e que jamais se contestou ao Juiz a competencia e nomear com a restricções
legaes, quem sirva interinamente durante o impedimento do serventuario do omcio.
(3'14) 2." sec~ão. - Rio de Janeiro. - Ministerio dos Negocios da Justiça, 29 de Setembro
de Ul77.
Ill. mo e Ex. mo Snr.-A ua Magestade o Jmperador foi presente o requerimento de JoãO
Moreira de Carvalho 2. 0 t.abelliào do publico, judicial e notas e mai anne-xos do termo de
. anta Cruz, reclamando contra a lei pro\Tincial n. de 9 do mez findo, que llle supprimiu o
cartorio, e fez passar as respectÍ\Tas func<;ões para o ],0 taJ)eUionato.
E O mesmo Augusto enhor houve por b m mandar declarar que procede á alludida reclamação; porquanto só por mort ou destitui 11:0 daquelle ser\Tentuario é que póde ter exeCUÇãO a referida lei, na conformitlade da ultimu parte do Aviso n. 8 de l2 de Janeiro de 1872
remissivo á consulta da seoção de ju ti~u cio conse1110 de estado de 26 de Julho do anno anterior.
O que communico a V. Ex. a para os devidos elfeiLos, e cm resposta ao offlcio de 19 do
corrente, sobre e te assumpto.
(345) '2." secção. - Rio de Janeiro. - Ministerio dos negocios da justiça, 27 de Outubro
de 1f17.
m.mo e Ex. mo Sr.- Em solUÇão ás duvidas propostas pelo juiz de direito da comarca de
Aracaju no offlcio junto ao de V. Ex." de 6 do corrente, sob n. 142 declaro que, á vista da
doutrina consagrada no aviso n. 23 de 3 de Agosto de I 7!~, não compete ao delegado de
policia ou seu supplente SUS[ ender oorreccionalmente, ,nos termo do decl'eto n. 1572 de 7 de
Março de 1855, os tabeUiães ou escrivãe, que servindo perante as auctoridades judiciarias,
tambem exercem funcções perante as policiaes, em virtu :Ie do art. 17, do regulamento n. 120
de 31 de Janeiro Lle 1842.

86
emqnanto bem desempenharem snas obrigações conforme a Lei de
onze de Outubro de mil oitocentos vinte e sete (350 a 354).
(346) Rio de Janeil'o.-Ministerio dos negocios da ju tiça, 9 de Novembro de 'I 7'7.
lnO
IU.IUO e Ex.
Snr.-Em omcio n. 912 de 17 do mez findo communioou V. Ex." haver
João Manso Regueira pedido demissão dos omcios de tabellião e escrivão do termo de Serinhaem, não obstante servir actualmente o successor, que, por decreto de 18 de Janeiro do
corrente anno lhe foi dado na pessoa de Manoel Cavalcanti Lin \Valcacer, com a obrigação
de exercer este os mesmos officios, durante a vida do erventurio, a quem paga a terça parte
dos rendimentos.
Em resposta, declaro que, á vista das disposições do deer'eto n. 46 3 de 21 ele Janeiro de
1871, procede a reclamação do mencionado \Valoacer para ser mantido na serventia YiLalilicia de taes officios, que sómente por fallecimenlo de Regueira ou de istencia do reclamante poderão ser considerados vagos e em lal caso supprimidos. nos termos da lei provincial n. H75 de 29 de Abril de 1875, que torna a extincção dependente de morte, remoção ou
demissão.
(347) Rio de Janeiro.-Ministerio dos ne~ocios da ju liça, 26 de Novembro de 1877.
l\J.mo e Ex. lnO or. - Declaro a V. -Ex. em resposta ao ameio n. 3247 de 9 do corrente,
que tendo sido especialmente creado e annexado por lei provincial ao ameio de 1. 0 tabellião
o de escrivão da provedoria de capellas e residuos do termo do Rio-Grande decidiu V. Ex."
com acerto e na conformidade do aviso n. 307 de 28 de AgosLo de 187;i, que deviam passar
para o cartorio daquelle serventuario todos os papeis findos e pendentes, que danLes se achavam a cargo do 2. 0 tabeltião Jo é Vicente da ilva Telles, cujo requerimento fica indeferido.
(348) PAR.t-A presidencia resolveu assim uma consulta do Dr. juiz de direito de Cameta.
(Em lH77.)
.
"Accuso o recelJimento do oficio de V. s.a de 21 do corrente, a que acompanhou a representação que lhe foi dirigida pelo tabellião de notas e do registro ~eral de hypothecas dessa
comarca, Carlos Euzebio de Mornes, contra a lei provincial n. 884 oe 16 do corrente na parte
em que desannexou do omcio do tabellião de notas e de omcial do mesmo registro e no qual
foi elIe provido vitaliciamente por decreto de!~ de Setembro de 1"60, para con 'tituir um novo
omcio com o de escrivão do jury.
Em resposta, tenho a dizer a V. S." que, em vista da lei n. 1231 de 24 de etembro de 1864,
art. 7.°, § 3.°, com referencia ao decreto n. 4 2 de 14 de NovemlJro de 1846 e RegulamenLo n.
3453 de 26 de Abril de 1865 !l§ LO e 2.° do art. 7.°, declarado pelo aviso de 3 de Agosto de
1 65, devendo sómente aos tabelliães ser encarregado o registro das hypotheca e tendo além
disto o reclamante titulo vitalicio de tabellião de registro geral das hypothecas, cumpre que
seja mantido neste omcio, nào obstante a desannexação determinada pela mencionada lei
provincial, conforme, em casos identicos, foi resolvido por avisos do ministerio dos negocias
da ju tiça n. 357 de 1P de Agosto de lH65 e de 20 de Março de 1 66.
Dando conhecimento desta minha decisão ao Ex. IUO ·nr. mini tro da justiça, recommendo
a V. s.a que mande abrir concurso tão sómente para o omcio de escrivão do Jury dessa comarca creado pela citada lei.
(349) O conselho de Estado em consulta de '1.1 de Fevereiro de 1817, resolveu: !Jue o serventuario de justiça, que perdeu o emprego, por causa da extincção do termo, deve er reintegrado, se o termo vem a ser restaurado. (l3.0 vaI. do Direito, pago 1-36).
.
(349 a) A falta de juramento, por parte do serventuario de justiça, não motiva o perdimento do omcio, se, depois de nomeado, entrou em exercia e pagar os re,pectivos direitos.
Aviso de 26 de Março de 1879.
(349 b) Declara o Aviso de 9 de Abril de 1879 que, deve-se ter em vista a lei provincial
que creou o oillcio de justiça, para resolver-se sobre a competencia dos escrÍl'ães para escreverem em taes, ou taes feitos.
.
(350) Jas villas ultimamente creadas nas diversas Provincias do Imperio, haverá dois
tabelliães do publico judicial e notas, servindo o 1.0 de escrivão de orphãos e dos residuos
e capellas, e o segundo de escrivão das execuções civeis e crimes, Decreto de 30 de Janeiro
de 1834.
( ata 305).
(351) Em quanto pelo pôder legislativo não for determinado o contrario, os escrivães da
Corôa e fazenda nacional continuarão a escrever em todos os feitos relativos aos seus omcios
privativamente, como se praticava antes da publicação deste Codigo e Disposição Provincial,
sem entrarem, porém perante a Relação em concurso com os escrivães das appella<;ões, escrevendo sómente nos feito. em que antes escreviam perante a mesma Relação, Decreto de 6
de Novembro de 183~.
(352) No impedimento ou falta de alguns dos escrivães do Juizo Municipal,' aos Juizes
Municipaes, compete nomear para a serventia, nos termos da Lei de j 1 de Outubro de 1827
e \vi o de 24 le _ ovembl'o de 1 34.
(. 'ota 323.)
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Art. 40, Os Escrivães, que servirem perante os Corregedores e
Ouvidores do Crime e Civel das Relações do Imperio, servirão nas
mesmas Relações de Escrivães das Appeliações, promiscuamente com
os Est:rivães exi~tentes. e por distribuição em todas as appellações
crim es e ci v is. (355 a 358)
Art. 41. Os olficiaes de Justiça dos Termos serào nomeados pelos Juizes Municipaes d'entre as pessoas de sua jurisdicção maiores
de vinte e um annos. (359 a 37:3)
(353) :'-lo caso de impedimento tempol'ario dos escrivães, que ser,em perante os Juizes
Municipaes, deverão ser substituidos pela pessoas, que os mesmos Juizes escolherem, na
conformidade da Lei de 11 de Outubro de 1821, e aviso de 20 de Outubro de 1837.
(Nota 281, partes !•. a a 7.")
(3M) Declara o Aviso de 2 de Outubro de 1838, que o escrivães não devem entregar
autos, ao que nãO forem advogados ou procuradores legalmente providos dos respectivos
auditorios, salvo, no caso de os nào haver e serem as entregas auctorisadas por despachos dos
Juizes a pes oas de probidade, domiciliados nos lugares, que por termo se ujeitem ás obrigações dos advogado e procuradores e ás penas da Lei, e Aviso n. 103 de 2 de Outubro
de 1838.
Até porque, autos perdidos, não se admitte o escrivão a provar, que os entregou a alguem
sem mostrar a sento assignado por esse a quem diz entregara, Ordenação Liv. 1.0 til. 24
§ 2:-, Provi ão 1. 3 de 26 de Abl'i! de 1819, e ResoluçãO de 11 de Outubro de 1 27.
E responde por el1es o escrivão, a quem forem distribuidos, Alvara de 23 de Abril de 1723,
e Provisão 3 de 12 de Agosto de 1 16.
E falsificar autos, alleral-os, e desencaminhai-os, é crime do art. 129 § 8.° do Codigo
... Criminal, e lambem é crime subtrahir folhas d'el1es como do art. 265 do mesmo Codigo
Criminal.
(355) Em cada uma relação, servirão 2 esorivãe de appel1aÇÕes. Art. 65 do Alvará de 12
de etembro de 1652, Alvará de 13 de Outubro de 1751, art. 12 do Alvará de 10 de Maio de 1.808,
Alvará de 13 de Maio de 1 12, tit. 13, 6.°, Alvará de 6 de Fevereiro de 1821, Aviso de 14 de
Maio de 1849 e Deoreto de 6 de novembro de 1873, art. .0
erão nomeado provisoriamente pelo presidentes de Provinoia e definitivamente pelo Governo, depois de concurso lega1. Deoretos de 1 de Julho de 1 30, 30 de Agosto de 1851, arts.
2." e 10 e art. 11 do de 6 de Novembro de 1873.
No caso de impedimento de um dos 2, será sub tituido pelo escrivão companheiro, ort. 2.°
do Decreto de 30 de Agosto de 1 51 e 41 dp de 2 de Maio de 1 74; ou por pessoa designada pelo
Presidente do Tribunal, egundo a con,eniencia do serviço, art. L° do Decreto n. 1294 de 16
de Dezembro de 1853.
l!:mquanto existirem os escrivães das appellações do commel'oio, escreverão perante as Re·
lações nos feitos criminaes, cumulativamente com o escrivães das appel1ações do civel e «ia
crime, art, l.0 § 9.° da Lei de 6 de Ago to de 1873. e arts. 9." e 10 do Decreto de 6 de No,embro de 1873.
As istindo ás sessões da Relação, trarão capa e volta. Alvará. de 22 de Outubro de 1756.
(;,56) O Regulamento de 2 de Maio de 1 74, ar1s. 36 a 39 e 41.
Podem ter um crevente juramentado, com appro,ação do Pre idente do Tribunal, que
poderá sujeitai-o previamente a exame de habilitação, como do art. 35 e §, que tratam da
nomeação dos esorivães, exames de habilitação, etc.
Este Decreto de 1 14, tenho-o annotado, devendo apparecer, quando publicar a 2." edição
da ReI. Jud. de 1811.
Consultae as notas 281 á 2 ,e a respeito dos escreventes juramentados a nota 290.
(357) Este artigo, não creou novos lugares de esorivães de appellações, e seu :fim foi respeitar os direitos adquiridos pelos proprietarios dos offloios extinctos, mandando-os promi cuamente servil' com o de appellações, providencia transitoria, como o motivo que a diotou,
e que acaba com a vida dos proprietarios desses omcios. Aviso de 14 de Maio de 1849.
(358) Esses escrivães, não tem ordenado, pela Portaria de 8 de Julho de 1834.
Notas 106, parte 4.'" e 108.
(359) OF'FICIAES DE JUSTIÇA.- Os omoiaes de justiça são de todos o tempos e lugares, e
a sua nece sidade ê palpitante, desde que ninguem poderia ser condemnado, apezar da recusa
de nãO comparecer cm justiça, senãO houvesse um testemunho irrecusavel, de que se deu citaçi'IO, e por uma pessoa em quem a justiça confia.
l!:ntre os Hebreus, os sophetill~, ou Juize da Cidade, tinham a sua disposição os omoiaes
encarregados de cumprir as suas orden , sendo elles chamados soterim, Perto do tribunal,
segundo Pastoret, tinham eIles o azorrague ou bastão.
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Em Roma, eram designados COlu os nomes de appnritores, executores, viatores, statores,
coTwrtates, e chamados, tambem, accensi os que advertiam o povo de se reunir, introduzindo
aos que arrazoavam perante o pretor, e recommendando o silencio no pretoria.
Essas funcções eram ordinariamente preenchidas pelos libertos.
Os officiaes de Justiça têm os deveres, que lhes 11.0 communs, com todos os funccionarios,
devendo exercer o seu ministerio, com zelo e probidade, evitando todo o acto cont-rario á. moral e á. ordem publica, tendo de mais os deveres especiaes da profissão, que se apontarão nas
notas seguintes.
(360) Os officiaes de Justiça 11.0 das Relações, dos Termos, e dos Di trictos.
Os primeiros servem perante as Relações. Art. 75 do Decreto de 3 de Janeiro de 1833, arl.
6.° do Decreto de 6 de I oyembro de 1 73 e art. 42 do Decreto de 2 de Maio de 1874.
Ao Presidente das Relações, compete, art. g § 2.° do Decreto citado de 1 74:
Nomear os ofliciaes de justiça, continuas e porteiros do Tribunal. Decreto de 21 de Dezembro de 1844, art. 1.0 e art. 7." do de 6 de Novembro de 1873.
Os dos termos ser\"em: perante os Juizes municipae , os substitutos, os Juizes de Direito,
os Delegado de Policia e Chefes de Policia, art. 43 d'este Codigo e arts. 17 e 51 do Regulamento n. 120 de 31 de Janeiro de 1.842.
Os dos districtos, servem perante o Juiz de Paz, subdelegado de Policia, os Juizes supplentes, Regulamento de n. 120, art. 52 e decreto de 30 de Dezembro de 1871, art. 3.°
Em cada Relação, servirão dous, Regulamento de 3 de Janeiro de 1833, art. 75 e Decreto
de 6 de ovembro de l873, arts. 1.0, 2.° e 3.°
(361) Os individuas nomeados officiaes de justiça devem ser da jUl'isdicção da auctoridade que faz a nomeaçãO, art. 51 do Regulamento n. 120.
(362) Indo os Juizes ele Direito e os Cllefes de Policia a termo dh'erso do ela sua residencia, servem- e dos officiaes de justiça do termo em que estiverem, arts. 17 e 5l do Regulamento n. 120 e se aos chefes, parecerem suspeitos os officiaes do lugar, para onde e transportarem, poderão nomear como offlciaes de justiça, quaesquer pes oas. Aviso de 12 de l\Jaio
de 1856.
(363) Aos oIftciaes de justiça, aggravados em suas nomeações, ou demittidos por motivo
torpe, ou iliegal, compete o recurso ao Governo na Côrte e Presidentes nas Provincias, art.
52 d'este Codigo, e o mesmo art. 52 do Regulamento n. 120, e vide este com a nota. Aviso de
18 de Janeiro de 1836.
(3M) Não tem ordenado. Portaria de 8 de Julho de 1834, e vide o art. 51 do Regulamento

n. 120.

(365) São nomeados e demitlidos de conformidade com os arls. 51 e 52 do Regulamento
n.120.
(366) São isentos do serviço activo da Guarda Nacional, porem entram na lista de reserva, arts. 11 e 12, § 5.° da Lei de 19 de Setembro de 1 50.
(367) Os officiaes de justiç.a, dos Juizes Municipaes e dos 'ubdelegados, pagam sello e os
novos direitos da tabella de 16 de Outubro de 1.850, Ordenação de 23 de Dezembro de 1 57.
Os provimentos interino dos officios de justiça, conferidos pelas auctoridades competentes na fórma das leis e regulamentos re pectivos, estão sujeitos ao pagamento dos novos direito , Aviso de 20 de Outubro de 1 55.
Os offIciaes de justiça, que não tiverem vencimento dos cofres publicas, devem pagar os
novos e velhos direitos, integralmente, antes de se lhes passar os primeiros nãO se lhes podendo para esse fIm, conceder praso algum. ATisos de 1.0 de Fevereiro e 2 de etembro de 1 59.
Os provimentos interinos de officiaes de justiça e tão sujeitos aos novos e \'elhos direitos,
pagos integralmente e sempre que se verificarem, taes provimentos, na fórma das Ordenações
de 5 de Janeiro de 18/~, 20 de Outuhro de 1855, '1.0 de Fe\"ereiro de 1859 e outras deoisões do
Thesouro, Aviso de H de Maio de 1862.
Para a devida intelligencia e execuçãO, os oIficiaes de justiça, 1rovidos na conformidade
das leis, devem pagar integralmente, os novos e velhos direitos, na fórma do di posto nos
Decretos ue 5 de Janeiro de L 48, 20 de Outubro de 1855 e 1..0 de Fevereiro de 185\1, Aviso CircuLar da Fazenda de 24 de Abril de 1 63.
As nomeações de oftlciaes de justiça pagam 10 % do rendimento de 1 anno de novos e
54.9 de velhos direitos, se a nomeação ou provimento fór por '1 anno; se fôr por 6 mezes ou por
menos os 10 %.. serão cobrados de valor da lotaçào prorata, isto é, em relação ao tempo na
fórma do § 2.° cRl Regulamento de 11 de Abril de 1861, Avisos n. 1.67 (circular) de 24 de Abril,
n. 169 de 24 de Abril, e n. 339 de 27 de Julho ue I 63.
Pagam integralmente, sello proporcional, excepto se forem interinos, e por menos de
um anno, Regulamento de 10 de Julho de 18;\0 art. 35, Decreto n. 2713 de 26 de Dezembro de
1860 art. 49 §§ 1.0 e 2.°, Ordenação n. 203 de 11< de Maio de 1 62, Aviso n. 239 de 1.° de Junho
de 1 6fi, Regulamento n. 4354 de 17 de Abril de 1 69 art. 14 § 7.", Decreto n. 4505 de 9 de Abril
de 1870, arts. 5.°, 12 n. 3, e 13, ficando entãO o titulos sujeito ao seIlo fIxo de 1:000~000.
Os titulas de nomeação pagam o seIlo conforme o vencimento do emprego e não em relação ao numero de folha} em que são escriptos, Avi o n. 503 de 28 de Outubro de 1862.
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Os officiaes de justiça que resignarem o lugar no dia em que tomarem posse, não tendo
tido exerci cio algum, teem direito á restituição dos novos direi los, mas não ao sello porque
esle produziu o seu eft'eito, A~so de 11: de Setcmbl'o de 1856.
As nomeações interinas e de menos de 1 anno não carecem de titulos, Ordenação de 5 dc
Junho de un.
(368) Para a cobrança dos novos e velhos direitos, procede-se judicialmente ii lotação
dos respectivos vencimento.
E te o.ff1cio'l devem er lolado'l definitivamenle, e se não estiverem lotados, deve a coi·
lectoria 10lal-os provisoriamente. Cir ul:!.r de 1 de Abril de 1856, Avi o de n. 293 (eslá por
engano 396) de 5 de Julho de I 61, e 220 de l6 de Ago to de 1864.
N o deve n'i lo intervir o .Juiz Municipal, ou qualqner outra auctoridade judiciaria, a menos qne o collectores, não qneiram consultal-os, mo informantes, para basear o yalor da
lotação que fizer, Aviso n. 1:339 de 27 de ,Tulho de 1863.
/'
(Nolas 136 e 284.)
(369) r o Juizo dos Feitos, !laverá dous ofliciaes de justiça, nomeados pelo Juiz, Arl. 5."
da lei n. 242 de 29 de Tovembro de L H.
E tando o Feilo da Fazenda, unido a outro Juizo, serve n'elle os officiaes de justiça d'este Ordenações n. 14 de 10 de Fevereiro de 184-, n. 14 de 11 de AJ:lril do me mo anno. e n. 64
de 4. de Julho de 1,50.
No municipio, em que não e tiyer o Juiz dos Feitos, o :.Ilunicipal designará doi para as
diligencias da Fazenda, art. 6.° das Inslrucç<:íel em Ordenação n. 14.3 de 2l de Abril de L 51.
Os offl.ciaes privativos têm de ordenado, tanto como os continuos do Thesouro e Tbesourarias Lei n. 242 de 29 de Novembro de 1 41, arL. ll, Instrucções n. 6 de 12 de Janeiro de
1842, art. 8.°
Pela Ordenação n. lG1 de 21 de Maio de 18;)1, se mandou dar uma gratificação de 300'000,
annualmeole aos do Juizo da Côrte.
O augmento de ordena lo trazido pelo Decrelo n. 136 de 20 de Novembro de 1850, e Decreto n. '10 de 22 de iIIo,ernbro de 1831 que reformaram o Thesouro e 'I'hesourarias, nào alterou o ordenado marcado aos empregarlos dos Feito.
,Tão tem ordenado o~ que não forem priTativos, Ordenações n. il4 de 15 de Tovembro de
1844, e n. 'Ho de 11 de .\.bril de 1 45.
O- privalivo têm percentagem Lei n. 212 de h 1,1, art. !l, ln trueção citada de L8·íll, art. 8.°
A cada offleiaI toca uma parle na fórlDa do art. 16, § 3." da Lei r.ilada de L 4l.
O que não fór privativo isto ê, não ten lo ordenado, não tem dir'eilo a percentagem, Instrllct;ão em Ord nação n. 143 de 2 de Abril de lo 51, a1't. 5.°, A~'iso n. 222 de 2 de Setembro
de 1851, ficando derogada n'esta parte a Ordena<;ão cilada n. 114 de L844, extensiva aos oCflciaes pela de 44 de 1845.
Per eberão o emolumenlos das partes, Lei de 1841 cilada, art. lt, ln lruc<;ões de 1 4'l,
cilado arl. .", não recebendo emolumentos da Fazenda, os que yencem ordenado, Lei de I 41,
e a de n. 514 de 2R de Outubro de I '08, arL 50 1m ll'ucçãO em OrdenaçãO n. 143 de 2 de Abril
de 1 51, art. 1.. e 2.°,_ ma quando em serviço fÓl'a do lugar do Juizo, lem direito adiaria
para o e lado e caminho, por a m lade no a tos ex-officios e por inteiro, ln trucção de L 51,
art. 4.° e art. 1 4 do Deer lo n. 1569 de 3 de Mar<;o de I '55.
Nos eus imp di01 ntos, sào suhSlituidof; pelo do Juizo COll1mUm, a requi ição do Juiz.
Ordena<;ão n. !lI de 19 de ,\go. to de 184.5,-podendo o Juiz nomear interinamente quem sin'a,
Aviso n. 4It de 9 de D zembl'o de '18~7.
Havendo lIl'O'encia, os do juizo commum podem ser chamados a ser,iço no dos Feilos, 01'd nação citada de L 4.5, selldo que, o Avi o de 26 de Abril de 1857, auclorizou ao Juiz dos Feitos da Côrte a chamaI' do foro commum 2 omciae" para auxiliarem o 2 privativos, quando
ha aiJIuencia e neces idade, vencendo da Fazenda a gratificação de 40~000 mengaes em substituição da cllslas, a que teriam direito,
A elle cumpre fazer as cilaçõ s e a diligen ias ordenada pelo Juiz, OrdenaçãO Liv. LO,
til. 24, § 29 Liv. 2.°, tils. 52 e 53, Li\'. 3.°, tit . l.0 e 86, arl,. 20 e 41 d'e,te Codigo, 51 do Regulamento n. 120 de 31 de Janeiro de lH42, Aviso n. 181 de 2 de Janeiro de 1840, Lei n. 242 de
29 de ovembro de 18H e Decreto n. 1569 d 3 de Março de 1 55.
Devem ler urbanidade, OrdenaçãO de 29 de Setembro de 1845, e não con,em empregar' a
I'01'<;a senão no ultimo ca o, nrt. 15 das instrucções da Disposi<;ão Geral do Contencioso de 31
de Janeiro de 1851.
Não receberão deposito, Ordena<;ào Liv. 4.", tit .41 e 49, Cnldas, For. Quest. 21 n. 23.
NãO devem receber dos devedor'es a imporlancia do que pertence ã Fazenda, limitando-se
a sua obriga<;ão a fazer penhora, sequestro, te. Intimado o de,edor, cumpre a este ir ao
cartorio buscar as guias para na Repartição competente fazer o pagamento do que pertence
li. Fazenda, e e o o[f\cial receber o dinheiro. nada se attende elD defeza do devedor que póde
ser coagido a pagar, ficando-lhe alvo o direito contra o official, fioando e te ujeito a accnsação criminal, Pereira e ou a, proces. o civil, nota 105Cl.
Não podem arrematar pllr si, ou interposta pessoa, bens no juizo, em que exercerem as
suas funcções, sendo-lhe vedado Ludo o que as lois criminaes e civis, prollibem, nota citada
de Pereira e Souza, e art. 549 do Regulamento Uommercial n. 137.
(370) Além do que se diz á nota 144, são incompativeis, com Gnar'da
Lei n. 602 de 19 de Setembro de 1850, art. 12, 5.°
12

acional acti VIi,
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Art. 42. Serão nomeados, quantos forem necessarios para o bom
desempenho das obrigações, que estào a seu cargo. (374 a 376)
Com Jurado, arts. 23 d'esLe Codigo, 27 da Lei de 3 de Dezembro de 1841, e 224 do Regulamento n. 120.
Com parentesco, é incompativel o servi\o com pai, filho, irmãO, primo, co-irmão, sobrinho e cunhado. OrdenaçãO Liv. 1.0, tit. 79, § 45.
(371) Não p6dem trazer demanda ante o seu julgador, salvo consentindo a parte contraria Ordenação Liv. 3.°, tit. 24 in princ.
Não pódem sonegar, e lhe é prohibido, onegar ou haver directa ou indirectamente, por
algum acto simulado, em todo ou em parte, bens de orphãos, defnntos e ausentes, arts. 32, §
-." e 4 , § 2.° do Decreto n. 834 de 2 de Outubro de j851, arts. 147 e 172 do Codigo Criminal,
e Avisos n. 260 de 29 de Setembro de 1859, e '264 de 1 de Outubro do mesmo anIlO.
E'-lhes prohibido, receber quantias adiantadas das partes e retardar o andamento dos
feitos, a pretexto da falta de pagamento, arts. 129, § 6.° do Codi~o Criminal, 41 do Regulamento de 15 de Março de 1841 e Portaria de 15 de Fevereiro de 1837.
(372) Não podem ser citados, quando estão praticando algum acto de seu o.ffioio, mas é
mister que tenha começado o aoto, e não basta que esteja para começar. Ordenação, Liv. 3.°,
tit. 9.°, § 11 e Aviso de 19 de Fevereiro de 1835.
(373) Os seu orimes são as prevaricações, abusos e omissões ola siflcadas e punidas
pelos arts. 129 a 166, etc., na parte que lhes é applioavel, sendo os prinoipaes d'esses orimes,
os dos arts. 129, §§ [,0, 2.",8.° e 9.°, 130, !S3, 13 , 139, 140, 144 a 146, 150 a 15'10, 157 a 160 e 166.
Ficam sujeitos ás penas 'estabelecidas nos mesmos artigos, e são processados pelas auctoridades, perante quem servem inclusive o Jniz de orphãos. Codi~o do Processo, art. 156, art.
25, § [,0 da Lei de 3 de Dezembro de 1841, art. 198, § [,0 do Regulamenlo n. 120 de 1842, Aviso
de 1 de Setembro de 1847.
Ha, porém, acções e omissões, que o Codigo não considera puramente criminaes e não sujeita ás penas n'ene decretados, sendo sujeitos ás penas disciplinares, impostas pelo regulamento das auctoridades e leis do proces o, art. 310 do Codigo Criminal, art. 38 da Lei de 4 de
Outubro de 1831, Alvará de 28 de Junho de 180 , tits. 3.", 4.°, 5.°,7.° e 8.° e art. 1.° do Decreto n. 657 de 5 de Dezembro de 1849.
Estão, por essas faltas, sujeitos ás penas disoiplinares seguintes:
Multa.
Advertencia.
Suspensão do offl.cio.
.
PrisãO. Alvará de 3 de Maio de 1809.
A multa não pMe ser imposta senão nos casos expressos da lei.
A advertencia póde ser simples, oom censura e commiuação de penas e feita em particular, nos autos ou em audiencia.
Qual a auctoridade competente para fazer advertencias, o diz o art. 339 d'este Codigo, e
notas que verei .
A pena de suspensão não póde exceder a 2 mezes e precederá ou não ao processo. Decreto
n. 1572 de 7 de Março de 1855, e o de 2 de Outubro de 1~51, arts. 50, § 3.° e seguintes, e Aviso
de 23 de Janeiro de 1854, com o de J8 de Março de '1873, que diz que a suspensão correccional só póde ser imposta pelo tempo o nos termos do art. 50, § 3.° e artigos seguintes do De<,reto citado de 1851, a que se refere o cilado de n. 1572.
O Aviso n. 95 de 13 de Março de 1855, declara, que a suspensão preventiva, só póde ser
imposta aos empregados suspeitos de crimes, pelo Governo Imperial e Presidentes de Provinoia, sendo que aliás, é ella um en'eito da pronunoia e não a póde preceder. E qrre a Ordenação, Liv. 1.", tit. 79). § 46, que auctorisa a suspen ão correccional, não está revogada. (Vidc
notas ao art. 58 do l;odigo Criminal, por mim annotado.)
O Aviso de 4 de Dezembro de '1877, diz, que de tal pena imposta em correi\.ão, não cabe
recurso.
Sobre a prisão correccional, vide o art. 212 d'este Codigo e notas, e o 339 j sendo conveniente, que se ou\a sempre o ofiicial, quando se tÍ\Ter de impôr as penas de suspensão e prisãO, embora verbalmente.
(374) O juiz municipal deve fixar o numero de oftlciaes de justiça, que julgar necessarios,
e depois de fixado e participado ao Governo, só poderá augmental-o representando-lhe a sua
necessidade, e obtendo d'elle permissão. Aviso de 5 de Agosto de 1835.
Não é de praxe o cumprimento d'este Aviso.
Não sendo ufflcientes, os offlciaes, que nomear, o Juiz pMe requisitar os dos outros Juizos, por ol)rigação das auctoridades, auxiliarem-se mutuamente, Aviso de 5 de Maio de 1835.

São substituidos, uns pelos outros, ou por quem o Juiz nomear interinamente.
Pelo art. 48 do Regulamento n. 120 de 1842, substituem o carcereiro, em quanto a demissão d'cste, não fór ordenada pelo chefe de Policia.
(375)

(376) Sul)stituem o porteiro do Jury, sendo nomeados pelo Juiz de Direito, art. 352 do
Regulamento n. 120, e Aviso de 12 d~ Outubro de 1865.
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Art. 43. A estes Officiaes compete executar as ordens e despachos do Juiz Municipal e do Juiz de Direito, quando estiver no Municipio. (377 e 378)

CAPITULO IV
DOS .TUJZES DE DIREITO

(379

A

4·31)

Art. 44. Os Juizes de Direito serão nomeados pelo Imperador
d'entre os Bachareis formados em Direito, maiol'es de vinte e dous
annos, bem conceituados) e que tenham, pelo menos, um anno de
pratica no fôro, podendo ser provada por certidão dos Presidentes
das Relações, ou Juizes de Direito, perante quem tenham servido;
tendo preferencia os que tiverem servido de Juizes Municipaes e Promotores. (432)
Nos Juizos em que não houver porteiro, pro,ido, servirá o oflicial de ju tiça, que estiver
de semana, Decreto n. 2530 de 18 de Fevereiro de 1860, e Aviso de 12 de Outubro de 1 65, e
então o offlcial de justiça, que tiver servido de porteiro, vencerá as custas marcada no respectivo Regimento, arts. 175 a 177 do Regulamento de 2 de 'etembro de 1874, Avisos n. 171
de l~ de Julho de 185-, !'\ 2.°, de 2~ de Março de 18.'16, n. 4'.5 de 9 de Dezembro de 1857, n. 71
de 25 de Fevereiro de 1870, e 31 de Outubro de 1874.
(377) Compete executar as ordens e despachos do Juiz municipal do delegado, do Juiz
de Direito, quando estiver no termo, e do Chefe de Policia, os quae participarão aos juizes
municipaes, art. 17 do Regulamento n. 120 de 1842.
lJ, SãO, pela ResoluçãO de 31 de Ago to de 1829, art. 2.°, obrigados a cumprir as ordens
dos tribunae superiores.
(378) O novo Regimento de custa de 2 de etembro de 1 74, marca os seus emolumentos nos arts. 190 a 193.
Com tempo, e em se"'uimento á minha Ref. Jud., hei-de annotar esse Regimento.
Con ulLae a muitas das notas de 13~ a '144, que para o caso tcm toda a appli açàO.

ão importautissimas as altribuiçõcs do Juizes de Direito.
l\a comarcas gerae I especialmente, o seu poder é immenso.
Todas as reformas a este Codigo, lhes abriram maior e mais ,ariado e paço.
Ao depois da Lei de 20 de etembro de \ 71, julgam não só no crime, mas todas as questões, que se suscitam em sua Comarca ou District.o, ou deflnitivament.e por appellação, ou
com esta para a Relação.
Occupar-nos-hemo., de tudo que lhe diz respeito, no artigo correspondentes d'este Codigo, dos 24 a 26 da Lei de 3 de Dezombro de t 41, art~. 190 a 210, 177, 179, 180 e 255, e outros do Regulamento n. 120 de 18~2, que devem er examinados.
(319)

(380) CousulLae as notas 2, sobre li férias, 3, sobre a orgauisaçiio judiciaria, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, soJ)re o n. de Comarcas e sua creação, e entrauoias, 11, 28, 29 30, a respeito do Ordenado,
31, sobre sua impossibilidade e aposentadoria, il2, a respeito de suspen ão, :la, no que uiz respeito á sua resi lencia, 36, 40, 41 4,.'\,63, sobre o conhecimento da eleição de Juiz de Paz, 19,
parte 3,", 82 e 171 sobre o registro dos nascimento" e etc., 92 sobre appellação para elles na
infracção dos termos de bem viver, 93 a 96, sobre a alçada das auctoridaue no crime, 91,
110, 148, ulLima parte, sobre aPre idencia do Jury, 169, sobre juramento aos juizes municipac!', 173, sobre incompatibilidades, t71~, sobre excesso de cu tas, 191,19 , sobre crime da Lei
de 2 de Julho de 1850, 201, quando aos juizes municipaes os substituem, 206, partes 3, 4, 5 7,
9, sobre nomeação interiua de PromotOI', 201, a respeito da proposta dos Adjuntos, 210 sobre
juramento em geral, 210, 227 '1.49,251 2," parte, 266 a 268 sobre a Junta revisora, do recrutamento, 27il, 274 2 2, peuultima parte, 2 3, 285, dua ultimas parles, 294, 291 • obre u pensão
aos funcciouarios, 29 , sobre o offlcial de registro das hypothe as, 311, 312, 313, 318 325, 362,
e 316 com relação aos escrivães, sob sua jurisdicçãO.
(381) A nossa Constituição, art. 153, tornou perpetuas o Juizes de Direito, e com i to
quiz e tabelecer a independencia do magistrado, que é revestido de tão nobre e elevadas altrihu içães.
Sabe-se, que o Juiz, deve reunir, 3 qualidades essenciaes, a instrucção, a integridade, e a
independencia, e sem esta, que traz a perpetuidade, não e póde garnntir a imparcialidade.
A.. perpetuidade vale tudo, e é um segm'o garante, de que o Juiz tem elementos, para cumprir o seu de,er, sem e tar sujeito ao poder e ás influenoias politicas.
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Royer-Collard, cilado sempre como auotoridade, diz: quando o poder, enoarregado de instituir o Juiz, em nome da sooiedade, ohama um cidadãO a es a fun Ção eminente, o poder,
assim se pronuncia: orgão da lei, ejaes impas ivel corno ella. Todas as paixõcs tremerão
perante vós, e rrue eIlas, nUllca perturbem a vossa alma!
:::;e os meus proprios erros, I'e aI' influencia, que mo assistiam sendo penoso garantir-se
inteiramente, me obrigam a injustos impulsos, desobedecei-os, resisti as ducções, e d ameaças:
Quando 1'0 sentardes no tribunal, C"[ue no fundo do vos o coração, não permancça nenhum receio, nem uma esperança. ejaes impas ivel, como a lei!
O cidadão, responde: cu não sou senãO um homem, e o que exigis, está acima da humanidade. Vós sois forte, e cu fraco, e succumbirei n'essa lucta desigual. Vós desconhecereis os
motivos da resistencia, que lIo.ie me prescreveis e a punireis.
Não poderei elevar-me, acima de mim mesmo, senão me protegeis contra mim, e contra
vós: Em minha fraqueza, vinde então em meu auxilio, libertae-me do receio . da e perança
e promettei-me, que não descerei do trilmnal, a menos, que não seja convencido, de haver
trahido os deveres que me impozestes.
O poder hesita, ma esclarecido pela experiencia, a respeito dos seus verdadeiros interesses, subjugado pela força, sempre crescente das cou as, diz ao Juiz: sereis perpetuo I
Machiav I, 13odin, Loyseau, Henrion de Pansey, Bentham. Dupin, Eyrand, Boncene, TIello,
e tantos outros, lroclamam a perpetuidade, com uma garantia da ju tif,'a.
E é tão capital a necessidade da perpetuidade, que na grande repul)lica americana, é ena
adoptada.
Muitas vezes, se sabe, que o facto da perpetuidade, é um motivo, para aO'rontar-se a moralidade, e praticar actos de prevaricação; no emtanto, se de,e cOllvir, que se as:,;im e, infelizmente, nào passa d xcepção, ficando o principio, como regra geral.
Dae-me, dizia Mirabeau, na tril1una nacional, fallando em nome do povo de :\Iarseille,
dae-me o Juiz que quizerde ,parcial corrompido, mesmo meu inimigo, pouco importa, comtanto, que elle nada possa fazer, senão á face do publico.
Mirabeau, enganava-se, 'porque especialmente, n'e te Paiz, perante o publico, se pralicam
actos de grande cynismo, mas seja uma excepção e permaneça o principio com a cautella de
uma boa escolha.
No juramento dos Juizes inglezes, acha-se introduzida, esta clausula-170ft audiel1do e:,·tl'a
judicialitllr-o que entre nós. é positivo na lei, mas, com grande infelicidade, muitos vão para
um tribunal, com O :;;eu juizo formado, não pelo que está nos aulos, e possa surgir da discusSãO, e sim pelo que lhe informaram, egundo as conveniencias d 'aIguem.
Lord Cambden costumara dizer: é uma regra, para mim e in,aria,el, de não ouvir nunca
uma palavra, róra do tribunal, a respeito de qualquer cansa, C"[ue me seja submetlida ou a
possa ser, e accrescentava, que poderia ouvir longamente as partes sobre a snas cansas, sem
qne tal proposiLo f1zesl'e sobre elle a mais linoeira impressão.
E Rosseau, em carta a tI'Alembert, dizja: que o Juiz que acceita as partes, commette um
crime, pois que, só deve elle conhecer o negocio e não as partes, não vendo, enão a ordem
e a lei.
_
Se a justiça, será melhor distribuida, com um Juiz unico, ou com muito, é uma questão
bastante controvertida. Charles Com te, Bentham e outros, sustentam, que a unidade em judicatura, . favoravel a todas as qualidades essenciaes, em um juiz, e a pluralidade lhe' desfavoravel, à proporção que se al!asta da unidade.
egui o efleito da pluralidade, em um tribunal, e ver is, que n ella enfraquece, de muitos modos, Il respollsabilidade dos Juizes, e sempre cm proporção do seu numero.
Esta doutrina, com todos os seus desenvolvimentos ha sido combatida, por espirito superiores, corno Beranger, Bellot, Horacio ay, l'lIachiaveí, Bodin, Bourguignon, e tantos outro,
e o mesmo Cicero, já dizia, que os senadores, sejam assiduos, porque sendo numeroso o senado, as suas decisões tem mais peso:
Non gl'avitatem t'es habet, cum frequens Q7-do est. (De ligibus, Liv. III.)
Mas isto póde ser, em um Paiz de muita moralidade e opiniãO, com acertada escolha de
Juizes, mas não em os Paizes, em que, ao atraso acompanha certo grão de corrupção.
Sei, que por mim, tenho saudades do IIleu lugar de Juiz de Direito, com a responsabilidade só minha, e sempre dispo to a prestar com as minhas homenagen , todas as explicações
ao publico sensato.
Em mim, só havia o estimulo, exforçando-me, para não de merecer do conceiLo, que se
me podesse depositar, no sentido da imparcialidade, e e certo, que ha uma grande satisfação
no Juiz, que se empenha de nunca declinar de i a responsabilidade e que trabalha no desejo
de que os seus actos sejam acatados pelo publico.
E bem diz Bentham, que a probidade de um Juiz depende da sua responsabilidade, seja
no tribunal da opinião publica, seja no das leis, e esta responsabilidade não pesa inteira, senão sobre um Juiz unico. ó em pre ença do publico, elle não tem oulro apoio, que não a integridade dos seus actos, e outra defesa, que não a estima geral.
E Charles Comte accrescenta: um homem, que julga Ó, é sem cessar estimulado, a estender os seus conhecimentos
Mas, quando um homem instruido se acha no meio de um
corpo de homens mediocres
toda a emulação se extingue.
Esta these dá lugar a longos de. envolvimentos, em que me abstenho de entrar por mil
con iderações, sendo convicção geral, que entre o Juizes de Direito, encontram-se magistrados que se sabem estimular, e que, erguendo-se pelo estudo, goznm de verdadeiro conceito, e
no meu vêr, a isto se deve em parte o maior gráo de responsabilidade, CJ.ue sobre elles pesa.
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(382) O Decreto n. 62l'" de 29 de Julho de 1849, mandou proceder pelo Supremo Tribunal,
á relaçãO dos Magistrados, segundo as suas antiguidades.
O julgamento da anLiguidade do Juizes de Direito, compete exclusivamente ao Supremo
TriJJunal. Lei de L6 de Novembro de 1 31 e a de 1 de Março de 'L873, artigo unico, § 1.0
L °a antiguidade dos Juizes de Direito, conta-, e o tempo do exerci cio ell'ecLivo, que se não
tiver contado, por não se haverem matriculado com a apre entação de sua carta de nomeação
ou por não terem remettido a certidões de pO'ise noe; prams marcados pela legislação anterior, ArL 3,° da Lei de 20 de Dezembro de L8:30, e artigo unico, § 2.° da de Lde Março de L873.
O julgamento de anLiguidade, prevalece para todo os actos dependentes de antiguidade,
como acces o, l'emoção ou promoção de enu'ancias Lei citada de L 73, artigo unico, § 1.0
Apre entada qualqner reclamaçãO, erá di tribuida, e ouvido o Procurador da Coroa e soherania nacional, será exposta em meza pelo Juiz relator, os quaes passará aos revisores, que
o examinando, . erü perante ao 'l'ribunal, o proce o. Decreto de 29 de Julho de 1849, art. 11,
e o TribunaL entendendo, que e infundada a reclamação a julgará improcedente, artigo cilada.
E pelo mesmo arLigo, quando lhe parecer fundada, mandará ouvir aos Juizes de Direito,
a quem pose;a p . udicar a reclamaçilo, marcando a catia um o prazo razoavel, e o de 1:- dias
ao que re. idirem na Côrte.
Para serem ouvidos o. ,Tuizes de Direito. ser,\ expedida cópia da reclamação e dos documentos, e por intcrm dia dos PI' ~identes dns Provincias, onde residirem, arL. 4.° do Decreto
de 10 d Abril de 1 I' 3, e o cilndo de 1849, art. J2.
Findo. os prazo.. com ou sem as respostas, irão os auto ao Juiz do Feito, sendo ouvido
n01'amente o Procurndor da Cor6a que re. pondendo e examinados os autos pelo relator e revisare, se marcará dia para o julgamento: sendo que a decisão conlera explicitamente, tudo
aquiJlo em que e funda, Regulamento de ::l de Janeiro de 1 33, art. üL, e Decreto citado de
Illl·9, art. L2.
It~ntende-se por antiguidalle de Juiz de Direito, o tempo de exerci cio nos seus lugares deduzidas as inlerrupções salvo o tempo em f/lIe estivCl'em com parte de doente ou li ença, não
exc d ntes de 6 rnezes, durnnte cada perio l o de 3 annos, o tempo marcado ao Juiz removido,
para "e transportar de UII1 para outro lugar. sem o exceder, e o tempo de suspensão por crime
de responsabilidade enfio ab oh'ido. , De 'reto n. 557 de 2. de Junho de t 50.
Ao declarado~ avulsos por nãO Rcceitarem as remoções, ou nãO entrarem em exercicio
do novos lugares no prazo que o Governo marcou, se não conta o tempo em que estiverem
assim fóra do exercício. art. 5." da Lei citada de 1850.
Para a anLiguidatle', se conta o lempo do s rviço prestado na guerra cm a Junta de Justiça militar, arl. L" da Lei n. 2113 de 1 de Março de 1 73.

(383) Os Juizo. de Direito, têm f6ro privilegiado, como da Lei de 20 de etembro de I 71,
3rt. 29, . 2.°, e ,ide n' sse lugar da Reforma, annotada por mim. Ante da Lei de 1871, a
Constitui 'üo, ja Linha isto det rminado, ape ar da contestaçãO de muitos, arts. 64, § 2.° da
ConstiluiçãO, 155 lreste Codigo, [i.o, § 2." da Lei de 18 de otembro de 1 2, Lei de 18 ele Agosto
de 1 5L
Os Juizes de Dil'eito, accuslJdos por crime commum, são proces adas pela mesma fórma
do proces. o por crime de rcsponsallilidade. que o di.'posto nos arts. 90, 91, c seguintes do
Decreto de 2 de Maio de L 7'1, Accordão da Relação da Côrte n. 468 de 13 de Arrosto de 18Tí.
P la R vi.Uo n. _2.71 d 27 de NovcmlJro de IRi7, o privilegio do fôro, aproveita ao individuo flue exerce o car~o do Juiz de Direito interin:lInente, mbora não seja magistrndo perpetuo porque lU virludú do arl. L79, § 16 da Con tituiÇãO, os privilegias .ão admissiveis como
ligado ao 'argos por utilidade pubJil'a.
O Accordão da RelnçUo da Corte, n. 42!:'0 de 23 de j\Iarço de 1863, é no mesmo sentido.
(3 4) As entruncias foram creadas, pela Lei n. 559 de 28 de Junho de 1 50, e Decreto n.
687 de 27 de Julho do mesmo anno.
Pela Lei cle 20 de • et('mbro d 1871, art. 29, li 4." o Governo foi auctorisado a fazer nova
cLassificac;üo dae; omarClJ qll1:1OtO:lS cntrancia. , e feita e!la, só por lei pod ra er alterada.
lToun':ram a este re~p('ilo muilos abuso. , e o Governo por mais de urna ,ez com a creaÇão de COfllllrea., cla,sillcou cm ('ull'ancia 2.''. como um m io de puniçãO a certo Juizes,
sendo n 1"cl'dade, que IJor hem do serviço pul)lico, mas a entrancia ficou com prejuizo de
outros.
A Lei ilada n. 559, ao arl. 1.0, dividiu as Comarcas do Paiz em i.", 2." e 3." entrancias,
sem que 1)01' isto e considerem de menor ali maior graduaçãO.
A l.a nomeação, seri para comarca de J.8 entrancin e ó passará para a da 2. a com 4 annos de fi'ccLivo xercicio, e de 2. a para 3." com 3 annos de exercicio na mesma 2."
A Lei de 20 de .eteml1ro citada, nlterou sta ultima parle, quando diz ao § 5.° do art. 29:
O exer 'icio do cargo de Jlliz de Dir ilo, por 7 anno" em comarca de La entrancia habilita o juiz para ser l'emovido para qualquer eOIlHlrca de 3." enlrancia.
Aos Juize' de Direito removido, de urna para ol1l1'a ntranc.ia, al)onar- e-ba a ajuda de
custo sempre que a distancia exceder de 50 leguas (330 kilometros), art. 8.° do Decreto n.
687 citado.
A ajuda de custo não ser/inferior a 400,COtl, e nem upel'ior o 2:000,000, art. 3.° da Lei
cilada de 1850, e art. ." do Decreto t:unbem citado, € a di tancia por ter.a contar-se-hãO:
entre as cabeças das duas comarcas.
Será cabeça de omarca, a cidade ou villa mais importante, em que residem os Juizes de
Direito, conforme foi marcado pelo Governo. Decreto cilada de 1 50, art. 9.° e Decreto n. 4824
de 22 de Novembro cle 1 '71, art. 85.
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Os Presidentes de Provincia, organizarão, sobre o modelo enviado da Secretaria da Justiça, um mappa das distancias pelo caminho mais curto entre as ca)Jeças das comarcas das
Províncias, e entre ellas e as confinantes nas outras Provincias, e na . ecr taria da Justiça
se organizará um mappa geral, a1't. 10 do Decreto de 1850, mas sem se conhecer n distancia,
proceder-se-lla ás necessarias averiguações, pelo Presidente da Provincia d'onde tiver de sahir o Juiz de Direito, o mesmo art. 10.
Arbitrada ou conhecida a distancia, o Presidente da Provincia, tendo em attenção as diff1culdades da viagem, e com especialidade a circumstancia, de familia ou não a transportar,
marcará com a audiencia do Procurador Fiscal a ajuda de custo, nos limites marcados no
art. 11 do Decreto citado, e que é da seguinte tabella:
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DISTANCIA POR LEGUA
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PARA os QUE N.:tO TEEM
A TRANSPORTAR
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A TRANSPORTAR
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" .....
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De GOOtOOO
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De OO~OOO ., 1.100~~
De 900,000
1.300~000
I

4003000
50000J

I

GOO,OOO

700~000

800,000
900?000 a

1.000~000

"

Marcando o Presidente, além do minimo da tabella, participara á Secretaria da Justiç:l,
os motivos que a isso o determinaram, art. 11 citado.
E pelo mesmo artigo, deve-se entender por familia as pe soa, que relacionada com o
Juiz de Direito, parente. co, vivam em sua companhia e estejam a seu cargo.
Entre as Comarcas do littol'al a ajuda de custo regula-se pela tnbella seguinte:
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II

I

II

TEE~I

PARA os QUE N.:to TEEM
PARA os QUE
F'AMILlA A TRANSPORTAR FAMILIA A TRANSPORTAR
Sendo a viagem entre porto, em que taquem os vapores, desde o Rio de Janeiro até o Rio-Grande do Sul. . . . .
De de o Rio de Janeiro alé o Cabo de
S. Roque, ou deste até o Pará. . . . .
Desde o Rio de Janeiro até o Pará, lranspondo o Cabo de S. Roque, ou deste
até o Rio-Grande do Sul, transpondo
o Rio de Janeiro. . . . . . . . . . . . . .
Desde o Rio-Grande do ui até o Pará,
transpondo o Rio de Janeiro e tambem
o Cabo de . Roque. . . . . . . . . . . .
Sendo viagem de portos, em que não toquem os vapores, até r.hegar ao desses
ornai!' proxinio ou vice-versa. . . . . .
50ser
"ta
"Jt;m. ~od.
d. "",,
d.
accuD1uIada
a outra,
terá o a)Jatimenta de 300S000.
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a
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·1.200~000

400,000 a

GOOSOOO

o

400~000

.
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Havendo o meio e costume de fazer a viagem tamlJem por terra, serà preferida a ajuda
de cu to menor, Decreto ci tado de 1850, art. 12.
Havendo a neces idade de uma víagem por terra e outra por mar, e a distancia de cada
uma separadamente fór menor de 50 leguas (330 l,.ilometros), entanto que a ele amlJas reunidas eja maior, a ajuda ele custo será daela como se fosse uma só viagem de terra, ou ele mar,
conforme fôr mai!' extensa esta ou aquella, art. 13 do Decreto citado.
Quando cada uma d'ellas separadamente ex eder a 50 leguas, a ajuda de custo será calculada até o porto, que mais incurte a viagem de terra. na fórma da 2.... tabella, accumulando-se depois pelo restante da viagem, a que \Jle competir, segundo a tabeUa anterior, art. 13,
§ LOdo Decreto citado.
Pelo s 2. 0 do mesmo artigo, o calculo pam este accrescimo, poelerá de ceI' abaixo ele
400,000, estabelecido como o mini mo.

Pelo art. 14, na occasião de ordenar a remoção o Governo poderá estabelecer a ajuda de
custo, guardadas as regras, que se estabeleceu.
E quando marcada a ajuda de custo pelo Presidente da Provincia, OJuiz de Direito, ou o
Procurador Fiscal, poderão recorrer para o Governo, se entenderem que as regras acima estabelecidas, não foram guardadas, o mesmo art. '14.
Notas 1967, 1970.
(385) Os Juizes de Direito removidos, devem entrar em e:xercicio etrectivo dos novos lugares dcntro do prazo marcado pelo Governo, Lei de 28 de Junho de 1850, art. 3.°
Se a distancia fór de 50 leguas ou meno. o praso será de 3 mezes, de 50 a 100 leguas dc
4 mezes, de 100 a 200 (660 a 1320 kilometros) o pra o se augmentará com mais 1 mez, e com
2 atê "00 leguas, e as im por diante, art. 16 do Decreto de 26 de Julho de 1 50, e o modo de
arbitr:Jr as distancias, é o me mo da ajuda de custo.
Pelo art. 17 do mesmo Decreto, sendo li viagem por mar e entre portos, em que toquem
os vaporeI:', o praso será de 3 meze para o que ficam entre o Rio-Grande do ui e o Rio de
Janeiro, e entre este e o Cabo d . Roque; ou entre este e o Pará, e de 4 mezes para os portos, entre o Rio de Janeiro e o P:Jrá, transpondo o cabo de . Roque, e para os que ficam ao
ui e ao Norte do Rio de Janeiro, quando necessario transpol-o na viagem.
AI'L, 18 do mesmo Decreto: se para chegar aos portos, em que tocam os vapores, for necessaria alguma viagem de mar, que exceda de 50 leguas (030 kilometTos), se augmentará 1
mez ao que se diz no art. 17.
Pelo § 1.0 do art: 18: se addicionará outro mez, se para chegar á Comarca, se fizer necessario, outra semelhante viagem.
Pelo § 2.°, se es as viagens addicionaes, forem de terra, accrescentar-se-hão aos do artigo antecedente (17). os prasos do art. 16 com o abatimento de 2.me'les.
Pelo art. 19, o praso será de tres p:1ezes, sendo a viagem por mar sem transpor nenhum
dos portos, em que toquem o. vapOl'es, e se tiver de addicionar-se a eS8a viagem, alguma outra por terra, se accre centarllO os prasos marcad08 no art. 16, com o abatimento dc 2 mezes.
Os pra os, podem ser prorogados pelo Governo, no caso de impossibilidade provada perante elIe, nãO excedendo a prol'egação do praso, a metade do primeiro, art. 3.° da Lei de 28
de Junho citado.
Pelos artigos da Lei de 1 ~O, e 20 do De reto cilado do mesmo anno, os prazos poderão
ser allerados, pelo Decreto Impprial, no ca80, POl: m de diminuição, só começarão a ter vigor 1 anno depois da sua pulJ!icação, e serão contado os prasos do conhecimento official, o
qual deve considerar-se adquirido, desde o dia, em que o Juiz de Direito houver recebido a
communicação, por qualquer dos modos marcados, no arts. 21 e 22 do Decreto; ou qualquer
outro meio omciaI.
O art. 21 diz: decretada a remoção de qualquer Juiz de Direito, o omcial-maior da ecretaria da Justiça dirigira dentro de 8 dias a cópia do Decrcto ao Juiz remo,;do, declarando
no sobrescripto, que esse omcio deve ser seguro na fÓl'ma do respectivo Regulamento, e omciará
ao administrador do correio, para communicar a data, cm que for recebido pelo me mo Juiz
de Direito.
Diz o art. 22: na me ma occasião expedirá um Aviso de communicaç-ão ao Presidente da
Provincia, em que e achar o Juiz de Direito, para que lhe eja logo communicado directhment , e por intermedio do Juiz ilIunicipal, que certificará o dia em que o Juiz de Direito, re·
cebera a communicaçãO.
Pelo art. 23: e deve especiflcllr pelo Presidente da Provincia qual o praso marcado e sc
o Juiz de Direito entender, que houye erro, reclamará no primeiro mez, ou perante o Ministro ou o Presidente, dando este conta ao Ministro do que resol"era.
Pelo art. 21-, deve o juiz de Dir ito declarnr dentro de um mez, se aceita ou não a remoção, em omcio dirigido ao om ial maior da ecretaria da Justiça ou ao ecretario da Provincia, cm que e tiver, e estes accusarão o recebimento dessa resoluçãO.
E declarando, que nceitam, perceberão a ajuda de custo, desde logo, e sem interrupção
o ordenado, art. 2.° da Lei de 1 50, e 25 do Decreto do mesmo anno.
e não entrarem em e:sercicio, durante o prazo marcado, ou sua prorogação, serão obrigados a restituir o ordenado e ajuda de custo, que receberam, e serão considerados avulsos,
art. 3.° da Lei, e 25 § 1.0 do decreto.
Declarando que não aceitam, ou não fazendo dentro do mez, declaração alguma, receberãO apenas, por seis mezes, metade do ordenado do lugar, que deixarem, e passarão a er considerados avulsos, art. 5.° da lei e 25 § 2. ° do Decreto.
O Juiz removido ainda não se apresentando o successor, deve passar o exercicio ao Juiz
que o substitue, lo~o que receba a participa<;ão omcial, A"i O de 22 de Janeiro de 1 Mt.
Declarado aVUlso, fica vaga a Comarca, e sendo novamente nomeado, nunaa com o di~eito, a ajuda de cu to, ordenado e antiguidade, que deixou o juiz de receber, art. 3.° e 5.° da
Lei e 25 § 3.° do Decreto. (Notas 1955, 1957, 1958, 1962 e 1970.
(386) Gosam do di~'eito da aposentadoria, entre as auctoridades criminaes, os Juizes de
Direito, desembargadores, e Iini tros do upremo Tribunal, que se acharem physica ou
moralmente impossibilitados, quer a seu pedido. quer por iniciati"a do Governo, com ordenado por inteiro, se conlarem 30 annos de eífecti"o serviçol e com o ordenado proporcional,
se tiverem mais de 10, art. 29, § 10 da Lei de 20 de Setemnro de 1871, e art. 15 do Decreto
de 6 de NO\Tcmbro de 1 73.
A Resolução do Conselho de Estado de 25 de eteml)ro de 1872, diz: que tem lugar a

providencia do § citado e § 11, quando em virtude do exame de aniJade, se el'idencia a impossibilidade moral de um Juiz de Direito.
Diz o § 11 do artigo cilado: sómenle depois de intimado o magi trado, para reqll reI' a
aposentação, e não o fazendo terá ella lugar por iniciativa do Governo, precedendo consulta
da ecção da Justiça do Conselho de E tado, e procedendo-se previamente aos exames e diligencias necessaria com audiencia do mesmo magi trado, por si, ou por um procurador,
no caso de impossibilidade.
( lota 31.)
(387) Por occasião da aposentação dos Juizes de Direito, e dos Dezcmbargadore ,1)Ouerà
o Governo conferir aos primeiros as honras de Dezeml argador e aos :<eguudos a;; de Ministro do Supremo tribunal de JU8liça, e tiver m 10 ann08 de hons serl'i~o:< no llrgo de magistratura, em que forem aposentados. Constitui~;lo art. 102, § 11, e Decreto de '1 de Maio de
1874, art. 169, e o Decreto n. 4412 de 9 de Setembro de 1 69, diz ao art. L". que o agraciados, com quaesquer condeeoraçõe ou mercês honorificas, serão obrigados, sob pena de ficarem sem etreito os despachos, a solicitar os respectivos titulos dentro do praso de seis mezes,
contados da data da notiflção da repartição de fazenda do lugar encarregada da col)rança uos
emolumentos e mais direitos devidos das mesmas mercês.
O art. 2. 0 , t'evoga os arts. 11 e 12 do Decreto n. 2853 de 7 de Dezembro de 1861, C Decreto n. 3226 de 26 de Fevereiro de 186~ e mais disposições em contraI·io.
Honras de Dez mbargador, ou beca honoraria, paga ,,~(j00 de nOíO direitos, (alé'th do
da tabella de 30 de Novembro de 1841) pela tabella de 2(j de Janeiro de t832. O art. 46 do
Regulamento de 10 de JullJO de 18;'0, a sujeita á taxa do cUo de 10-000: e pelo § l2 do art.
13 do Decreto n. 4505 de 9 de Abril de 18'i0, os titulo de 110ma de Dezeml)argador, pa~am 50 000.
(388) As licen~as são concedidas pelo Governo, e Presidente de Provincia e sem ella
o empregado não póde largar o seu lugar, mesmo temporariamente, segundo o arl. 157 do
Codigo Criminal.
Concedem-se as licenças, com ou sem ordenado, art. 93 da Lei de 2A de Oulubro
de 1832.
ãO concedidas com ordenado inteiro, por molestia; e por qualquer outro ju to motiío,
sem ene, ou somente com metade. Lei de J832 art. 9:~, e art. '•. 0 do Decreto de 15 de :'i1ovembro de H!42: sendo que sem motivo de molestia Ol1 para fora do imperio, a licença, é Rem vencimento, art. 93 citado, e por este mesmo art. sem ser em molestia e para dentro do lmperio, concede-se a licença com meio ordenado.
Os Presidentes de Provincia, concedem até 3 mezes de licença, art. 5. 0 § H da Lei
de 3 de Outubro de 1 34 aos de 13 de Janeiro de 1851, 23 de Maio de 1868, bem como o Decr~to de n. 4t53 de 6 de Abril de 1868.
O membros do Supremo Tribunal podem o])ter do respectivo Presidente, licença ate
dias, para não ir ao Tribunal, em cada anno, art. i," ~ 8." da Lei de '18 de Setembro de 1828.
Os empregados da Ju ti~a, Juizes municipaes, sul)stitutos, supplentes, .Juizes de Direito
e Dezembargadores, pódem obter do Presidente da RelaçãO, licença atê 30 dias, Lei d 22 de
Setembro de 1828, art. 2.° § 11, art. 7." ~ 3.° do Regulamento de 3 de Janeiro de 1 33 Aviso
de 5 de Janeiro de 1846, e art. 14 § R.O do Decreto de 2 de ~Iaio de 1874, declarando o Aviso
n. 449 de 23 de Outu1)ro de 1815, art. L" que as licença concedida pelos Presidente das Relações, são isentas do pagamento de emolumentos, visto não ser expresso a es e respeito o
Regulamento n. 4356 de 2'. de Abril de 1869.
O Governo coo cede até 6 meze de licença com ordenarlo inteiro, podendo prorogar por
mais 6 mezes, com metade do ordenado, arL. 93 da Lei citada de 2. de Outubro de 1~32, e
Avisos de 13 de Janeiro de 1851, 2 de Janeiro de 1854, e 12 de Novembro de 1852, e d'ahi por
diante, a licen~a só se concede sem vencimento, Aviso iLado de 1851.
Para se conceder licença, por mai de l anno, com vencimento, é necessario que o poder
legislativo o RlIctorise, art. 15, § 8. 0 da Constitui~ão, art. 10, § 7." da lei de 12 de Agosto de
1834 e Aviso de 13 de Janeiro de 1851.
Não se concede licenc;a com ordenado a empregado publico, que serve interinamente.
Aviso de 4 de Março de 1804.
Ao magistrado, que sem licença, se retira do lugar da sua jurisdicçãO, embora al1egue
doença, não compete ordenado. Aviso de 24 de Julho de 1851,.
O Governo e os Presidentes de Provincia podem cassar as licenças concedidas pelos Presidentes das Relações, quando cI'ellas resultar prejuizo ao publico serviço. Aviso de 21 de Junho de 1835.
Não se concede licença a empreo-ado publico, que não entroll em elfectivo exercício do seu
cargo, art. 1. 0 do Decreto de 15 de Novembro de 1 42, Aviso n. 179 de 12 de Julho de 1849, que
se acha em perfeita harmonia, com o disposto no art. 40 da Lei de i de Setembro de 1845, e
Decreto de 20 de Novembro de 1850, art. 56.
O tempo maximo de licença com ordenado por inteiro a magistrados é de 6 meze , concedidos pelo governo imperial, sem levar-se em conta o de 3 meze , que os Prosidentes, tambem podem conceder. Ordenação n. 528 de 12 de Tovembro de 1862.
Os Presidente de 'Provincia só concederão nova licen~a, além dos 3 mezes, passado'l anuo
depois da ultima, que o empregado publico obteve, art. 2.0 do Decreto 0.247 de 15 de Novembro
de 181,2, e já assim o determinára o art. 15, § 14 da Lei de 3 de Outubro cle 1834, e explica o
Aviso de 21 de Novembro de 1866.
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Pelo at·t. 3.° do Decreto acima de 18l.2, sobrevindo motivo LLrgente e imperioso, anles de
xpirado o prazo de I anno, podem os Pl'esidentes de Provincia, conceder licença, provisoriaInente sem vencimenlo algum, dando parte ao Governo, para solução definitim.
Pelo Axiso de 12. de Junho de L 37, o requerimentos de licença devem ser dirigidos ao
Go\"eroo. por intel'medio dos Presidentes de PI'ovincia, com documentos legae justificali\"os
da cau. as, para a concessão.
Pelos Avisos de li de Maio de t845, e I de Outubro de 1848, deve-se entrar no goso da
licença no prazo de 4 mezes na Provincia de noya7. e Matto-Grosso, e de 2 m zes na CurIe
e uas demais Provincias, sob pena de cadu idade: eontando-se o praso da concessão da licença. Avi os de 1't de ~laio de 1 6:'>, e n. !~22 de ::lO de D~zembro de 1871.
E declara o Aviso de i de Dezembro de 1877, que a
ccrelarias das Presidencias, logo
qne recebam as portaria de licenças concedidas peLo Governo para pór o-Cumpra- c-das
Pre iden ias, as remetta logo para a ThesoLlraI'ia, onde as partes inlere sada as deverão
procurnr, para. ubmeLler ntão ao cumpra-se, depoi. de pagos os direi los fi caes.
A Iicel1l'a do Gov rno, 8em 0 - umpra-se,-Lla Presidencia da Provincia, não Lem efleiLo,
como do A~iso de 3 de OutLlbl'O de 1 14, pois é clausula essencial, egundo o Aviso de 13 de
Fevereir'o de i 69.
4." secç.ào.-Rio de Janeiro.-i\1inisterio do Tegocios da Jusliça, '14 de DezemJ)ro de 1. 77.
Ill.mo e Ex. m" • r.-Em re.po ta ao omcio n. 939 de 28 do mez findo, declaro a Y. Ex.",
para os fins convenienle:::, que o Avi o n. 83 de 3 de Março de 1 lt não invalidou a ordem
n. 528 de 12 de lovemhro de 18ô2., nem o aviso n. 23 de 28 de Janeiro de 1851-, e ao contrario positivamente confirma essas disl osições j pelo que tem o Dr. João Vieira de Araujo. Juiz
de Dil' ito da comarca d Bezerro., n'es a prO\'incia, jus ao ordenado, duranle o lempo da
licença que ultimamente lhe foi concedida por e le minislerio, visto não se dever conlar no
prazo de seis mczes as licenças concedidas pelo presidente da relaçãO, e pelo anteces 01' d"
V. Ex."
(388 a) Decreto n. 68!'i7 de 9 de Março de t 78.- Regula a concessào de licenças aos funccionarios del1enrlentes d'l MinLlerio da Justiça.
Comindo firmar, de accordo com a legi lação vigente, regras acerca da conces ão de
licenças aos func ionario dependentes do Mini terio da JusLiça, Hei por bem Decrelar o 'eguinle:
.
Art. 1.0 ào compelenLes para con eder licenças aos ditos funccionarios:
l. o O Governo J Dl perial.
2. o Os Presidentes de Provincias aos empregados que n' llas exercem as sua funcções
de conformidade com o Decrelo n. 217 de 15 de Xovembro de 1842.
3.° Os Pre idenles das Relações ao Desembar~adore, Juize e empregados de Justiça,
a que se refere o § 8." do art. t4 do Decrelo n. 5611' cle 2 de Maio de 1 74, e nos termos do
citado paragrapho e artigo.
Paragrapho unico. Continuam em vigor: a faculdade conferida ao Dire tor Geral da. ecret/lria de Estado dos egocios da Justiça, pelo art. 35, § i t do Decreto n. 4159 de 22 de
I.hril de 1 6 , para conceder licenças aos empregados da mesma secretaria; e as dispo içõe
dos Decretos n. 20 I de 16 de Janeiro de 1 58. e 3~9 de 27 de Janeiro de 1 66, quauto ás lí.enças aos com mandante , omciaes e praças <los corpos da guarda urbana e militar de policia da Córle.
Art. 2." As licenças serão dadas, ou por moles lia provada, que inhiba o funccionario de
exer er o car~o, ou por qualquer ouLro motivo justo e attendivel.
§ l." A licença por molesLia da direito á percepção do ordenado, por inteiro ate 6 mezes:
por meLade pelo escesso d'aquelle maximo ate outro lanto tempo, dentro do mesmo anno.
§ 2." A licença por oulro motivo, que não o de molesLia, imporla desconto da quinta
1 arle do ordenado ate 3 mezes; da terça parte, ate mais 3 mezes no mesmo anno; e da metad , Delos restantes 6 mezes.
"3.° A li 'ença em hypotllese nenhuma, dará clireiLo á percep~\uo das gratiJlcações do
exerci cio.
Art. 3. 0 O tempo da. licenças reformadas ou de noyo concedidas, dentro de 1 anno, será
addicionado ao das antecedentes, para o fim de fazer-se o desconto de que trala o artigo anterior.
Art. 4." Para formar o maximo de 6 mezes, de que trala o art. 2.°. " 1.0, deverão enu'ar
como quantidades omponentes o prazos das licenças concedidas pelos presidentes das provincias e das relações, ou por quaesquer outras auctoridades competente.
Art. 5.° EsgoLado o t mpo maximo de 1 anno, a licença será gozada cm vencimentos. "ú
se concedera nova licença com ordenado, ou [larle d'eLle, depoi qu, tiver decorrido 1 anno
conlado do termo da ullima, ainda quando esta acabasse em v ncil11enlos, qualquer que lenha • ido a auctoridade que a concedeu.
Pnragl'apho uni o. l!.:sta disposição cOlllprehende o funccionario que, tendo siti.o e:ionerado ele um cargo. J'úr depois nomeado para outro ela mesma natureza.
Art. 6." Toda a licença entende-se concedida com a clausula de poder o fuuccionario go·
zal-a onde lltl' ap]1rouver.
.
AI·t. 7." Ficar:i sem eireito II licença. se o funcciounrio. que a tiyer obtido, não enu'ar n
gozo {relia denlro do prazo de 2. mezes ela sua concessão, na Côrte. ~as Provincia. o prazo
correra do dilJ que o respecLivo Pl'esidente marcar, tenelo em conta as distancia e difficuhladns uas comll1unicações; o mesmo ohs rV8rilo os Pi'esirlent.es uas Relaçãe•.
Alt. 8." ]:']' peJ'mittido ao Junccional'io, qlle entrou no gozo de licença, renun<Jial-a pelo
resto do prazo, devendo n'esle caso Jazer a respcctiya comlllLu1icat;àO á auloridade compclculc.
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Art. 9.° Não se concederá licença ao funccionario que, tendo sido nomeado, ou remoYido, não houver entrado no efl'ectivo exercicio do seu cargo.
Art. 10. O disposto nos arti~os antecedentes tera applicação ao empregado que perceber
simplesmente gratificação, consioerando-se como ordenado duas terças parles de seus íencimentos.
Arl. 11. O- Cumpra-se - das presidencias e clausula essencial para a execuçãO das parLarias de licenças concedidas pelo Governo I mperial ao funccionarios das Provincias, e a sua
falta importa a perda do ordenado durante o tempo de ausencia do cargo, alem das outra
penas em que tiver incorrido o funccionario.
§ LOAs licenças oncedidas pelos Presidentes das Relações não dependem lo - Cum13m-se - dos das Provincias, mas devem-lhes ser logo communicadas, assim como ao Governo, na Côl'te, para os fins convenientes, e os expre samente indicados no art. 2. 0 e 5." do
prei;ente Decreto.
§ 2. o Tambem não é necessario o - Cumpra-se - na parlarias de prorogação de licença
pelo Governo devendo, porém, ser apresentadas aos Pre identes, antes de termillado o prazo
da prorogação. alvo o caso de impossibilidade provada, incorrerá o funccionario nas penas
(l'este artigo pela falta da arresentação das portarias de prorogação.
Art. 12. Ainda quando aJlresente parte de doente, não tem direito a ~'encimenlo algum
o funccionario que, -depois de findo O prazo de uma licença com ordenado ou sem ('lle, conl inuar fóra cio exerci cio do seu cargo sem haver obtido nova licença.
Art. 13. Ficam derrogadas as disposi~ões em contrario.
(~otas 402 a 403, 1935 e 1970.)
(388 b) Diz a Circular do Ministro da Fazenda cle 14 de Janeiro de 1880:
1.0
Que as licenças e alvarás, não especificados de que trata a ultima parte do § 4. 0 do
art. 13 do regulamento annexo ao decreto n. 4505 de 9 de Abril de lR70, p.xpedidos p'elas auctoridades judiciarias, e bem assim, todo os mais passados por outras auctori lades, ci"l'is ou
ecclesiasticas e que não estavam sujeitas a emolumentos pelo regulamento de 24 de Abril de
1869, devem pagar o sello a que eram obrigado (2$00U) elevado ao dobro em virtude da Lei
n. 2940 de 3l de Outubro do anno proximo passado, art. 1 , § ~.o do n. 3.
E ta taxa de 4"UOO, será paga por meio de sello adhesivo, incluido., para esse fim. taes
alvarás e licen as, no art. 15, § ~.o do regulamento que baixou com o decreto n. 75'10 de 15
de Novembro de 1879.
2.° Que as auctorisações dadas por simples despaclIO dos juizes sem expedição de alnlrá,
tleveriIo pagar sómente o sello tle 2UO rs., da fórma do art. 10, § 1.0 d'este ultimo regulamenLo.
3. 0 Finalmente que, as licenças e alvarás, não especificados, expedidos pelas repartições
Jublicas geraes, estão sujeitos ao elio de 11$500 de que ~rata o citado regulamento de Janeiro
de 1879, na ultima parte do § 9.° do art. 10.
(389) Pelo Avi o de 22 de Julho de 1833, devem communicar á auctoridade eccle iastica,
os nomes dos sacerdotes, contra quem procederem.
(390) São auditores de guerra onde não hajam especiaes, Decreto de 12 de Agosto de 1833,
e Portaria de 28 do mesmo mez e anno.
Auditores de guerra, nos crimes capiLaes, são os Juizes de Direito, 110S lugares onde não
lia audiLores especialmenLe creados, Aviso circular de 19 de Janeiro de 1855.
Alem dos de uerra e marinha da Côrte, foi creado um auditor de guerra na Provincia
do Rio-Grande do ul, considerado como lugar de magistratura, Lei de 16 de Agosto de 1856.
Auditor de guerra e os de marinha, reciprocamente se substituem, Decreto de ~ de Julho
de 18"6.
Declaro o Aviso ue 21 de Fevereiro de 1873, que nos lugares, onde nãQ ha auditor de
guerra competem as respectivas attribuições ao Juiz de Direito, o qual não pólle declarar- e
impedido de exerceI-as, conservando-se no exerci cio da sua vara' visto como o impedimenLo,
se considera corumum.l para as [uncções de ambos os cargos e esta doutrina, e conforme :i
dos Avisos n. 191 de 3u de Julho de 1 59, e n. 516 de 6 de KovemJ3ro de 1862.
Ministerio dos negocios da ju ti<:a.-Rio de Janeiro, 3 de Abril de 1 76.
li!."'o e Ex. mo Sr.-Com o officio n. 11 de 16 do mez findo transmittiu V. Ex." cópia do que
lhe dirigiu o juiz de direito da comarca da capital, considerando-se incompeLente para tomar
parte nos conselhos de guerra, quando aos crimes não se possa applicar a pena de morte. Em
resposta declaro a V. Ex." que, conforme a doutrina dos avisos de 31 de Dezembro de 1873 e
de 24 de Dezembro de 187/, sob o n. 487, deve aquelle magistrado funccionar corno auditor
em Laes con elhos e nos de inquirição, qualquer que seja o delicto ujeito a ayeriguação ou
julgamento, e não póde nos termos do Avi o n. 51 de 6 de ovembro de ltiti2, continuar no
exerci io da vara, quando se recuse ao serviço de auditor.
Avi o de 30 de Junho de 1 77, declarando em solUÇãO ao officio de 30 de Maio proximo
l1ndo, em que participa que grande numero de processos de con elho de Guerra não tem tido
andamento em • Gabriel, por não os haver instaurado Orespectivo Juiz de Direito, e solicita providencias para a substituiçãO do dito Juiz n'aquelles con elhos, que por aviso de 11
do corrente, de conformidade com o Decreto n. 281:4 de 9 de ovembro de 1861, providenciou-se sobre semelhante assumpto com relação á capital' da dita provincia, e quanto aos
corpos estacionados em lugares tão distantes da me ma capital que não possa o auditor ir
lá funccionar, sem prejuizo do serviço Publico, deve-se proceder pela fórma indicada na circular n. 224 de 29 de Maio de 1863, nomeando para servir interinamente algum outro Juiz, e
na falta um advogado dos de melhor opiniãO, que perceberá o mesmo vencimento do auditor,
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visto que e,~e Iacto deve considerar-se um dos impedimentos pre,istos pelo Decreto n, ii ,
Aviso de 2l tle Junho de 1845.
( 'ota 409.)
(391) Poderão 8er creados pelo Gov·rno, autlilores de lIIarinlla, nos portos, onde convenho, ar 1.. 8." da Lei de I~ de ,'etembro de lR50.
1l01'erá auditores rle Marinha (além do da Côrte), nas Cidades de Belem, S. Luiz, Recife
e Porto-AlelITe, lll'L. 15 rIo Regulamento de 1'1- de Outubro de 1850.
Pelos arts. a 'ima citados, 8.° e l5, será exercido este lugar, pelo Juiz de Direito, que fór
designatlo pelo Governo, e em falta de de igna<;lIo e8pecial, servirá o Juiz tle Direito, que fór
hefe tle Policia. P. se este fór Dezembargador, servirá o Juiz de Direito da l.a ,ara: e crearse-lião novos auditores em outro portos do Imperio se as circumstancias o exigirem.
(Nota 19:36.)
(~92) Os vencimentos, dividem-se, em ordenutlo e ~ratifjeação, e aos magistrados. só se
ontom elles do dia da posl';e e xercicio em (liante ate o em que d ixarem os lugares, Decreto de 14 de i\Jarço de 1tl3".
A gratiilcaçü tlel rntle do exerei io do eml rego, não 110tlendo J'óm d'elle receber-se qualluer que ,eja o impedimento, Lei de 2 tle Junho de 1R50, art. 1.0 e Ilrt. 'lo do Decreto de 20
de JulhO de 1..,50, e 8rt. 3.° da Lei de 7 de Agosto de 1852.
(Nota 413.)
Os ,Tuizes de Direito apresentam, como allestado de fI' quencia, uma certidão do E crivãO do seu Juizo, declarativa do exercicio, Avi o de !O de Fevereiro de 18'~.
O Aviso de n, 56 de 5 de Fevereiro de 1867, nerra a um empregado 8 gratificaçrto. relativa
ao tempo quo este1'e suspenso por en'eito de pronuncia, nãO ob tant.e ter sido absol,ido em
gráo de recur o.
Quando os Juizes i\Iagi8trados substituem aos de Direilo, rece]lel'ão alem do proprio ordenado, a gratifica.,.üo de Juiz tle Direito efi'eclivo, art. 29, § 12 da Lei de 20 de vetembro
de I 71.
O .Tuiz de Direito, em subslitui~ãO reciproca, não tem direito á gratiflca<;ão do substituto.
A,iso de 16 de Agosto rle 1./2.
Os Juizes subslituto. terãO o mesmo ortlenado e gratificação do Juizes Municipae8. Lei
citada de 1l)jO, art. l.0, § \." e art. 3." do Decreto de 2" de Novembro de ll:fil, e quantlo .uh tiluirem ao Juiz de Direito, receh rão alem do proprio ordenado a gratiflca<;ão do .Juiz efi'ectivo, art. ~9, 1\ 12 da Lei citada de 1870.
Os Auditores d marinha. não porc bem por seus ser,iços além dos ,encimentos que recebem como Juizes de Direito, enão os emo!umenl'ol", que lJles competirem, arl. 15 do Dereto de 1 i de Outu]Jro de 1l:!50.
(. 'ola ~O.)

(393)
erãO matriculados o Juizes de Direito, pelo Presidente do upremo Tribunal de
JUSti';D, art. 4.", § ;l." da Lei de 1 de S tembro de l~21I, e art. 1.0 do Decreto de 2.1) de Julho
de 1849; e a matricula con, iste em uma relação nominal de todos, por ordem llronologica da
sua entrada na magistratura.
A Lei de 20 ue Dezembro de 1830, art, 2.°, manda que a matricula comprehcnda, não só
o Juizo efi'eetÍ\'os, mas os dezembargadores e habilit.ados para continuar a ser,ir.
O arl. 3.° do Decreto citado de 1 9, diz como se deve fazer a matricula.
E a L i de L" de Março de l873, diz, que. a matri ula será feita à vista das participaçlles
dirigidas ao upremo Tr'il1unal pela ecretaria'de Ju 'tiça, Presidente de Pro,incia, 1'hesouro
'acional e ThesOllrarias de Fazendas; e o GOl'erno dani as providencias nece sarias, para
rlue nãO haja omissão.
Quando fôr sUl"penso algum Juiz de Direito 11elo Poder Moderador, na conformidade do
art. l54 da Constituição, o ~linistro da Justiça o participará. ao Presidente do upremo Trihunal, art. 4. 0 da Lei d 20 tle Dezemhro de l830; e a Relação fará. igual communicação, quando
pronunciar algum Juiz de Direito, ou quando contra elle proferir entença pa sada emjlllrrado.; e com essas participnçüe. se fará na matricula a nota competent.e.
Pelo art. 13 do Decreto de t 49 organisada a lista. pela antiguidade dos Juize de Direito,
será lançatlo em. livro e. pecial escl'ipta pelo ecretario e com a assignatura do Presidente
todo os m mbros do Tribunal; e n'eRse livro, pelo art. l4, ,erão lançados todos os julgamentos quo o Tribunal proferir a respeito da integridatle dos Juizes de Direito.
O IIprerno Tribunal procederá annualmente :i re~'Ísão da relaçao nominal dos Juizes
do Direit.o, organisadn conforme sua antiguidade, art, 1.0 do Decreto de 20 de Dezemln'o
do I 5.1.
A revisãO tende: á inclusãO dos Juizes de Direito novamente nomeados '\ exclusão d s
promovidoR, aposentado" omissos ou fallecidos, á deduc<;lIo do tempo, que não e conta- para a
antiguidade, ar!. 2,° do Decreto por ulLimo citado.
O art. 3. 0 diz: a relação que se fizer em con oquencia da revisão, será. publicada atê o dia
1.0 de Abril, e terá vigor em quanto não fór su])stiLuido pelo que e organisar na seguinte
revisão.
.
Art. It.O: publicada a relação, podem reclamar contra eIla os magistrados prejudicados,
fozendo-o dentro de 10 mezes, os da Província de. MaLto-Grosso, e em seis mezes, os de de todos o ou tros.
Pelo art. 5.°, as roclamações não terão eJTeito suspensivo, e prevalecerá a rela<;üo al' ser
alterada.
.
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Diz o arL G.o, que e fór aLLendida a reclamação. o Supremo 'l'ribunal remcLlerá ao 00yemo e publicará a alteração, que se fizer na relaçãO.
E peLo art. 7.°, se em razão do tempo ficar prejudicado o julgamento do Lribunal, para o
anno corrente, será tido em con ideração na revi. ão do anno futuro.
_ (Notas 405 e 1963.)
(391) O DecreLo de 22 de Agosto de 1833, arts. 1.0 e 2.°, não têm razão de ser, fIuando
tratam dos processo crimes nnteriore á pulllicação d'este Codigo, e do recursos n'elle ('slabelecidos.
(395) No lugares em que houver mais de um Juiz de Direito sno sU[lpLenLe uns dos
outro, na fôrma e nos casos especificndos nos arts. 10 e 62 d'este Codigo, e só no impedimento de todos terá lugar a substituição dos Juizes municipaes. Cada um tl'elles presidirâ
<Is sessões dos Jurados, e quando por qualquer legitimo impedimento, não possa pre_idir
aquelle a quem tocar, será substituido pelo outro, que se Lhe seguir, ou pelo Juiz Municipal,
no ca o especificado, Decreto de 15 de Outubro de L 33. ( !tíma parte da nota 148.)
(396) Percebem os emolumentos, que pelas leis existentes estiverem marcados, !Jara os
cus actos, Aviso de 21 de Abril de 1833. Dir-se-ba, quaes esses emolumentos pelo novo Regimento de custas.
(397) Declara o Aviso de 9 de Abril de 1834, que os Juizes de Direito, não podem execular diligencias policiaes, mas deverão recommendal-a. ao Juiz Municipal ou aos Juizes de
Pnz, re ponsaJ)ilisando aos que forem negligentes e prevaricadores.
(398) De 3 em 3 mezes, devem remetter, ou ante~, se for pos ivel, na Côrte ã ecretaria
dos Negocios ela Justiça, e-nas Provincias aos Presidentes, para estes o rcmettcrem para a
me ma 'ecretaria, um mappa estatistico ele todos os- crimes commettidos em suas Comarcas,
com especificação de sua natureza e ela qualidade, naturalidade, sexo, iuade dos uelinfluenle~. O mesmo deverão fazer no fim de cada se são judiciaria dos juraelos a respeito dos cJ'imlDosos processados em ambos os conselhos. Ayis. de 23 de Abril e 11 de Junho de 183 ft, e
obre as listas do Jury, o Avi o de-21 de ;\laio de 1835.
Fi ·ou alterada esta disposiçãO, pelos arts. 177 a 180 do Regulamento n. 121) de 1 42, vindo
ao dl'pois o Decreto n. 3572 de 30 de Dezeml)ro de 1865, que estabeleceu o modo da estatística
policial c judiciaria. (~otas 40~, 1.14 e 41 ~ a,)
"esta nltima nota, vide o Decreto de I 78 para o caso.
O arl. 38 do Regulamcnto n. 120 cilado, esta1Jelece o modo pelo qual O,Juiz de Direito, in[ormn a respeito dos Juizes l'lfuoicipaes e Promotor da sua Comarca. "ide-o.
(3P!)) Dcyem communicar â reparti<;ão da guerra a pronuncia de quaesqner militares, por
crimes ciYi8 e tambem o destino que th-erem, em consequcncia da scnten<;a dos Jurados.
Aviso de 2:j de Abril de 183 i. E o mesmo, se deve fazer, á respectiva repaI"Ll<;ão, quanuo o
sentenciados perten<;am á armada nacional. Ayiso de [5 de laio de IS3~.
('100) ,\8 attribui<;õe dos Juiz s de Direito, nm; Cidades populosas. em flue houver mais
de 1, stão ufficientemente marcadas. pelas disposi<;ões do al't. 7." d' ste C.odigo. Decretos de
29 de lI1ar<;0, ti de Maio e 1- de Ou tubro de L33. Aviso de 21 de Maio de 18::15.
Hoje es -as attribuiçõe e tão muitissimo ampüadas, como se verã no correr das annota<;ões c mui las das anteriores.
(Kota 3~0.)
(401) Os Juizes de Direi lo devem maurlar com as cópias uas sen'tenças exigidas no art. 3.°
da Lei de lL de etembro de 1826, cópias autllenticas, ou certidões doI'; libello e contrariedades,
que se offerecem nos proce sos, que se hão-de decidir no Jury, visto que as qópial'; das sentenças summarissimas do Juiz não satisfazem ao fim d'aquella Lei. Aviso de 2 de Junho de 1835.
Jloje, a respeito, ha muitas outrns disposi<;ões, e vide o Codigo Criminal annotac!o por
mim, art. 66 e notas 252 a 271.
(fl02) A respeito das licenças concedidas aos Juizes de Direito, estão em viO'or a:;; disposi<;ões do art. 2.", § 11 da Lei de 22 de Setembro de 1823 e do art. 5.° da Lei de, de Outubro
de 183 1., § 14, que ambas se podem bem executar, não só por não serem entre si contrarias,
como porflue quaudo das licenças concedidas pelos Presidentes das Relações re:;;ultarem ineon,eniente graves, ha o remedio de as suspenderem os Presidentes de Provincia 1108 termos do art. 155 do Coc!igo Criminal. Aviso de 27 de Junho de 1835.
(Nota 3 8.)
(403) Em conformidade do art. 5.°, § H da Lei de 3 de Outubro de 1834, compete ao Go,'erno Provincial a decisão sobre os conflictos dejurisdicçãO, entre os Juizes de Direito, Aviso
de ].i de Novembro de '1835.
" ide a Lei de 20 de Outubro de 1823, Regulamento de 3 de Janeiro de 1833, Avisos n. 205
de 12 de Agosto de 1859, de 26 de ,etembro de 1865, 14 de Outubro de 1 65 n. 67 de 12 de
Fevereiro de 1866, n. 421 de 22 de etembro de 1!!69, 598 de 15 de Dezembro de 1869.
(40i) Nas relações, que os Juizes de Direito tem de remetter á

ecret:lria da Justiça

:lcerca dos 1';OS sentenciados pelo Jury. ordenon-se, que emiti sem a sua opinião motivada
sobre a justi,a ou inju~tit;a das decisões proferidas obre cada um do réo, Aviso de 21 de
NO\'embro de I 3~.
("ata ali, e u.~ a)
(40'1) O, Juizrs de Direilo. para a sua malI·jcula, devem na fórma do art. 4.°, § 3, da Lei
de ltl de , etembro de t '1 , apresenlar por si ou por seu procurador a carta original ao Presidente do , upremo Tribunnl dr. Jusliça. :\,isLl d 19 de Fevereiro de 1836.
(c 'ota 303.)
(lO!)) A RelaçàO dos proee so rell1meLtitlos ao JUI'Y, enviada ao Governo geral, deve ser
as ignada pelo respe th'o Juiz de Direilo, .\.viso ele 5 de Março de 1~36.
(~01) Declara o Avi~o de 17 cle Março de lq3li: que l"juando o Juiz de Direito, julgar mais
utíl ao serYiço, deve encarregar com pret'erencia ao Juiz Municipal das diligencias, que, segundo a disposiçãO do art. JÕ, ~ 3." deste Col1igo, e compl'eh nderem na alçada do dito·Juiz.

(-\O,) Pelo facto de ter o Juiz de Direito, excedido o lempo das licenças que tiver Obtido,
deve-o e formar o respecti,o processo de re!'<poD!'<abiJidade: afim de ser julO'nllo competentemente, Avisos de I. ele Ago to, e 1 ele etembro de 1:331.
(~ota 38.)

(409)

Tão devem o Juize de Direito, continuar a servir de auditores de gente de guer-

ra, mas sim um capitão, Aviso de 26 tle Março de I 36.

Os Juizes de Direito, quando forcm chamados a exercer as funcções ele auditores de guerra, se não tiverem titulo pa sado pela ecr laria de I~slado dos Negocias da Guerra, só devem
perceber vencimento na proporçilü do tempo, duranl.e o qual servirem, fazendo-se a conta o
soldo simples de capiluo, Aviso de 9 de .Jull1o elo 1855.
Para suh lituir os auditores d guerra nos lugare. onde os nilo lla privativos, devem ser
nomeados para o~ conselhos ele guerra de crinl S c<lllitaes e graves, os ,Juizes de Direito das
Comarcas, ou advogaJos na ror" a da ProvisãO de 22 de OuLulJro de iS:H, Decreto n. 41 de
2l de .Junho de 1 'I~. Aviso de \) de Outubl'o de I 55.
Os magislrad<ls e advogado. que ser\'irem de andil.ores em conselhos de guerra, devem
,en 1'1' a gratificação que lhes compele, desde o dia da installação dos mesmo con elhos, e
não da oala da, suas nOl11eaçõe~, Ord ·nação de 12 de Outubro de 1856.
Declal'a o .\viso n. 221 de 'lU de Maio de 1 1\3, que l"juando um dos corpos do exercito e li,er dest:J ado lãO distanle da capital da provincia. Ilue o auditor n<io po a ir lá funccionar
sem prejuizo do ser,'iço publico, d ·,e es e fa lo eon,iderar-,e como um dos impedimentos
pre,;slos pelo De 'reto n.!tl d' 2l de ,Junho de I ~-, para ser nomead.o algum outro ministro ou adyogado.
(:'{ota 390.)

(HO) A L i nuo ndmi Ile Sll, peições, senão cm relação aos litigantes, e não aos Advogados, e que assim em malaria crinle. o Juiz d' Direito só se póde declarar suspeito, quando
,e verificar algum dos casos do art. 01 de te Codigo, e em l11:Jteria civil nos casos da Ordenação, Liv. 3.", tiL. 21 § I,. que nunca se rC'ferem aos advogado, Ayiso de 1 de Março de
18õO. (. fio encontro na ollcCl,'àO.)
(U I) Aos Ju;zes de Direito, lião compete annullar IU'ocessos, l"juando lhe são pre ente,
para apresenlal-o!'< ao Jury, mas ,um nte mandar r roceder as diligencias nece saria para
e uprirem nullidarles, ou para melllor conh imento da verdade.
A Lei prenu a hypothese de se proferirem !'<entenças em proces!':os, que e tiverem nullo ,
e designou as :Juctoridades. a Iluem compete l'ronun 'iar sobre a nullidade d'aquelles, que são
julgados no ,JlIt'y, e eslas auclol'idmle, ão: a RelaçãO e llpreOlo Trihunal, Aviso de 20 de
Agosto de I. 51.
Os juizes de Direito, na occa. ião em que pro.ere,cm os 3rls. 25" 3,° da Lei de 3 de DezemlJro d lHH. e 200 ~ 2." e 03 do R 'guiam nlo r spe tivo n. 120 de 1812, tem a faculdade
de determinar as cliligen ias, qu julgarem eon,eni ntes, para emenda das faltas commettidas, se ellas indu7.il'em nullidade, ou para que se d' ao facto e ua circumstancias, todo o
desenvolvimento, A\'iso de :n de Julllo de IS-~.
Declara o Aviso cle 22 de i\[nio de t 62, que segundo o Avi o de 20 de Agosto de 1851,
não compete a um Jui7. de Dir .ito, anauHar um processo, senão por meio de recurso, e instaurar no\'o, pela ra 1\0 de haver sido ol'gani. ado, 1ar Juiz incompetente.
(Vide art. 25 "3." da Lei cI 3 de Dezembro de 1 41).
(412) Ao .Juiz de Dil'eito, lluanJo, em exerci cio interino de Desembargador, ,ó lhe comlJele o ordenado do seu lugar e a gralificaçuo do que e tiver exercendo A,iso de 8 de Abril
de 1862.
Declara o A\'i, o de 22 de Fe,ereiro de I 76, que à vi ta do. Avisos de 20 de Julho de 1 74
e 28 de Dezembro de I -:), Ilue nUa se abona o vencimento de Dezembargador ao Juiz de Direito chamado a xercer lugares vagos nas Relações.
Para maior de envolvimento, ,-ide o art. 7.° do Decreto de 2 de ~Iaio de 1814, quando tiver de apparecer com minha nota,

(413)

D clara o Avi.o de 4 de Maio de 1868, que os Juizes de Direito e Desembargado-
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res, quando nomeados Presidentes ou Chefes de Policia, têm direilo a seus ordenados, ate entrarem no exerci cio do lugar da commissão.
Ordenação de 22 de Fevereiro de L 78.
A' thesouraria de Pernambuco, se communica, para seu conhecimento e a fim de promover a competente restituição, que, não tem direito o d sembargador de quem Lrata o ofUcio
da mesma thesouraria de 13 de Novembro proximo findo ao pao-amento dos seu, ,-encimenLos
integraes desde a data do encerramento da ultima sessão da as,eJUblea geral legislath'a. de
que faz parte como deputado, até à dala em que reas umiu o exerci cio d'afJueUe lugar; porfJuanto, ao empregado publico que é membro do corpo legislatil'o compeLe ,ómenle (\u~anle
esse periodo o respectivo ordenado simples, como já foi explicado pelo Aviso do dilo ministeria, n. 492, de '14 de ~etembro de 1,,61. :Jlem de que o art. 3." da L i n. 647 de 7 de \gosLo
de 1 52 veda o abono da gratificação, que só é devida pro labore, ,all'o nu~ sessões preparatorias, em que ao depuLado eleito cabe o respectivo vencimenlos inL graes quando é empregado publico, por constituirem taes sessões serviço gratuilo e ohrignlorio, como já foi decidido POl' Aviso do referido minisLerio dirigido ao tia fazenda em 5 de Março do anno passado: decisão que não tem applicaçào ao ca o em qnesLão. por J"alLar-lhe a 1.:>' condição a
gratuidade.
(:'lota 39'2).
(414) O Decreto n. 3572, de 30 de Dezembro de 186-, eslabeleceu a esluti tica policial e
judiciaria.
Pelo art. 5.°, compete aos escrivães dos Juizes de Direito, remetler aos chefes de Policia,
o mappa sobre as fianças, os habeas-coJ"pus, e as proD11JJcias, ou não, modelos ns. 3,4, -, 5 a,
5 b e 5 c. (Pelo Aviso de 18 de Agosto de 1873, se comprehende, tumbem e por C[uem deva
remetter, os inquerilos e as fianças de conformidade com os arls. :i0 e 31 do Decreto n. /l8illl
de 22 de Novembro de um.)
São remeltidos aos Presidenles de Provincial pelos Juizes de Direito, arl. li, § 2.°, os
mappas parciaes, de que tratam os §§ 3.",4.° e 5." do art. 9.". c SãO, os julgam nlo dos crimes espeeiaes1 de que trata a lei n. 562 de 2 de Julho de 1850 (modelo n. 11,) os julgamentos
do Jury (modelo n. 12,) as appellações (modelos ns. L3, 13 a, e 13 h.)
O Aviso Circular de 12 de Maio de 1866 declara, que tendo-se ua impressão do Regulamento omittido no § 2.° do art. 11, os julgamento dos crimes de r sponsabiliLlade. e Lleyendo
a estatistica resentir-se necessariamente de semelhante orai sãO; dere comprchend 1'- e no
§ citado, art. 11, os mappas parciaes, de que trata o § 2." do art. 11.°, que diz assim: os julgamentos de crimes de responsabilidade (modelo n. 10.)
Art. 12. Os mappas dos ~§ 4.° e 5." (os julgamenLos do Jur' e appeliações,) 0.1 m do relataria exigido pelo art. 180 do Regulameulo n. 120 de 18'>2, serão acompanhados, 1.0, de um
mappa dos jurados qualificados em cada termo (modelo n. 16,) 2.°, de um mappa e.pecial demonstrativo dos motivos ou paixões que principalmente e com mai fr-equencia cau am os
crimes, contra as pessoas conforme o respecLivo modelo.
O numero de crimes, contra as pes oas, que deve servil' de base a c le mappa, erá o dos
crimes constantes dos mappas relativos aos §§ 4." e 5.° (tle que acima se fallou.)
Este mappa especial será feilo pelo Juiz de Direito t nela em visla a obser,ação do processo e as impressõe dos debales.
Nos diversos motivos, serão comprehendidos os ignorados.
3.°, de uma informação declarando quantas sessõc do Jury hou,er em cada lermo, quaes
as razões por que não houve sessão, ou sessões em algum 011 alguns delles.
Art. 14, § 6." Pelos Juizes de Direito, os mappa do ~~ II e 12 do art. 13, qne dizem: a"
hypothecas (modelo n. 27,) as alienações de immoveis transCl'i plos (modelo n. 28.)
Art. 26. O mappas geraes virão acompanhados dos mappas parciae respectivos.
A estatistica judiciaria deve conler sómente o, crimes commetlido 110 anno respectivo.
Se forem julgados em 1 anno crimes commettidos nos unnos anleriores, sur1lO comprchendidos em mappas especiaes suppletol'ios da estati tica desses annos anloriorell, sendo um
mappa suppletorio para cada anno anterior (art. Ill3 do R gulamellto n. 1'20 de 1812.)
Art. 28. Fica dispen ada a remessa de ql1aesquer outros mappas exigidos pelo Regulamentos e Circulares anteriores ao presente Regulamento rela~ivos á Estatistica judiciar·ia.
(4H a) O Decreto n. 7001 de 17 de Agosto de 187 , deu nova estatistica policial e judiciaria, ficando revogado o Decreto de 1865, da nota an lerior.
O art. 1.0 do Decreto de IR78 diz:
A e tatistica policial e judiciaria versará sol)re os fac los pertencenles a cada anno .....
de modo que haja sempre o espaço de um auno para a eollecção dos factos e formação da
estatistica annual.
Art. 2.° No fim de cada periodo de 10 annos, as estatísticas annuaes serão reduzidas a
uma só relativa, ao decennio.
O art. 3. lT diz o que comprehende a estatistica policial.
Art.. 4.° Os mappas serão organisados e remettic!os aos Chefes de Policia....
§ 1.0 Pelos Juizes de Direito e seus substitutos.... o mappas parciaes a que se refere o
§ 1.0 do artigo antecedente. (Este ~ diz: as finanças provisorias.)
§ 4.° .... E pelos Juizes de Direito, seus substitutos, Juizes municipaes e seus supplentes e Juizes de Paz, os mappas parciaes a que se refere o § 4.° (Diz este §: as detenções ou
prisões preventivas. (Modelo;:t. 5....)
_
Art. 7.° A estatistica judiciaria se dividirá em criminal, civil, commercial e penitenciaria.
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Da primeira tralam o arts. .0 ii; da 2." os arts. 12 a H; da 3.-, os arls. 15 a 17; da 4.·,
os a1'ls. 20 a 22.
Art 2i:l. Ate o fim do mez de Junho de cada anno, serão remetlidos pelas auctoridades
competentes todo os mappas [arciaes rclaLil'o ao anno anterior e referidos nos caps. 2.° e 3.°
(art . 3.° a 6.°, e i.O a 22.)
Arl. 25. . . . • .
A estati. Lioa judiciaria, deve conter !'úmente os crimes commettidos no anno respectivo.
e porém, forem julgados em um anno crimes commeLlidos, nos annos anteriores, !'erãO
compreltendidos em rnappas especiaes !'uppletorios de ~statistica d'esses annos anteriores, havendo um mappa suppletorio para cada anno anterior. (Art. IS:.! do Regulamento n. 120 de ~1
de Janeiro de 1842.)
Art. 27. E' dispen,ada a reme!'sa de quaesquer outros mappas sobre estatistica judiciaria exigidos por circulares e regulamento anteriores ao presente.
Art. 28. As inrracções d'este Regulamento, além da multas impostas pelo Regulamento
n. 1elO de 31 de Janeiro de 1 42, a respeito da estatistioa, sugeitam a suspensão e responsabilidatle os empregado omissos.
Art. 29. Ficam Revogudos o Decreto n. 3572 de 30 de Dezembro de 1865, e mais disposições m contrario.
O Decrelo de quc acabo de dar uma ligeiJ:'a idéa, deve ser consultado.
Consultou-se sobre a legiLimidade ou não, com que as partes, possam opp6r susJuizes de Direilo, no intuito de que estes, não tomem conhecimento
dos aggravos de petição ou insl r'umento, que lbes compete deferir em virtude do art. 71, do
Regulamento n. 1597 de 1. ° de illaio de 1855.
E e do Aviso de 12 ae Junho de I o;', que sendo a suspeição urna exeepção e devendo por
isto er oppo ta perante o Juiz da causa, não póde er allegado no recurso de aggravo, visto
como llàO tem alie lu~ar, nas acções summarias, nem nas execuções, e muito menos em um
incidente, corno aquelJC recurso cuja natureza o repelle.
.
(413)

jleiçüo ou ?'ecUSat;üO ao

(416) Declara o lviso n. 302 de 27 de etembro de 1 67, que posto, eja concebido em
termo I'agos uma portaria do Presidente da Provincia, su pendendo para ser re"ponsabllisado, 11m Jui7. Municipal: ao Juiz de Direito, cumpre syndicar dos factos, que constituem excesso ou abuso da auctoridade, para proceder na fórma da Lei.
(417) A Presidcncia do Jury de um termo, em cuja Comarca, faltam os substitutos, do
Juiz de Direito, do respectivo l rmo, pertence em primeiro lugar ao Juiz de Direito da Comarca pro~ilOa c na falta d'elles ao seu ub ULuto, Decreto n. 3373 de 7 de Janeiro de 1865.
Vota IP59.)
Declara o :l,iso n. 8 de 7 de Janeiro de I 67, que o legitimo substituto do Juiz de Direito
para presidir ao Jury, na hypothese elo art. 1,57 do R guIamento n. 120 de 1842, e aquelle, que
a Lei chama segundo a ordem por ella prescripta, o qual em tempo deve ser prevenido por
nào ser ca o de impedimento repeutino e superveniente nem convir que a titulo de urgencia
os Juize de Direito se façam !'ub. lituir pelo supplentes da sua preferencia.
O Juiz de Direito havia pa.sado a juristlicçàO ao sub tituto mais proximo, fundado no
AI'iso de 24. de ~larço de 18o;J, n. 1'1.5.
R ol,e o Avi o n. 141 de 9 de Ahril de i 67, qu pela palavra proximamente de que trata
o Decreto n. 3373 tle 7 de ,Janeiro tle ISo:), se d ,e entender por Juiz mais pl'oximo aquelle que
ficar mais perto do lugar em que se tiv r de abrir o JU1'Y, porque n'este caso, só ha a attender
o maior ou menor encommodo do Juiz, e a br vidade da sua viagem, a fim de que os reos não
1iquem por mai lempo em prisãO, e peI'ando julgamento, e que 0<; sub::;titutos de que trata o
referido De reto::;à o. Juiz s mnnicipae. 1 trados e não os supplentes d'estes pai o mencionado Decreto tratou de aI'r dar da Presidencia do Jury. o Juizes não formados.
Declarou-.e em Aviso de 6 de Maio de t 6H, que uão procedcu bem certo Juiz de Direito interino, pas<;undo a jurisdicção ao Vereador ria Camara municipal, para na qualidade de Jlliz Municipal subo Litulo, pro idir a sessão do Jury, em vez de c nvidar ao Juiz de Direito da Comarca
vi inha, nos tet'mo do Decreto n. 3:li3 e Avi o de 9 de Abril de 1 67, e quanto ao vereador, não
podia :i ,i ta do Decrelo de 31 de Ago to de 1 50 e Avi o de 3 de .Janeiro de 1 60, apreciar o
ruo til-os do addiamento da ses,ão e proceder a novo sorteio dc Jurados, por isto que, pela nossa
legislação o 'l'ribunal deveria ter funccionado com o sorteio flue anleriormente havia !'ido feito.
Declara o Aviso de a de S tembro de I ô" que quando se der a hypothese prevista pelo
Decreto n. 3373 de '7 de .faneiro de t 0-, o Juiz supplente, que rez a convocaç-ão do Jury, deve
accordar com o da Comarca visinlta, o cüa para o qual deve fazer a convocação, vi to corno só
a im se obviara o incoOl'eniente de não haver quem pre ida ao Jury. E que sendo muito terminante e clara a disposição do citado Decreto, o Jury deve ser presidido pelo Juiz da Comarca
mais vi iuha, e na sua falta e impedimento, pelos substitutos formados; por isto que a Lei, tem
muito em consideração, de!'ejando evitar a demora dos julgamentos, além dos prazos indispensaveis à boa oI'dem c tramites regulare da justiça.
O Aviso de 27 de etembro de 1868, resolve duvidas a re peito da convocação do Jur~', por
Juiz de Direito da Comarca visinha flu:lndo tiver' de presidil-a, salvo o ca o de impedimento
do mesmo Magistrado e dos seus substitutos depois da convocação, e refere-se ao A\'iso anterior.
Declara o Avi,o n. 630 de 29 de Dezembro de lR69, que o Decreto citado de 7 de Janeiro de
i80~, faculta a substituiçiIQ cio .Juiz de Direito, impedido de presidil' ao Jury, pelos Juizes de Direito das Comarcas mais proximas, e que Dão só o Jury não póde ser addlado por mais tempo,
além tlo prazo legal, como que os Juizes de Direito de Provincias diversas, não podem substi-
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luir-se muluamente, embora proximas as respecLiI'as Comarcas, No mesmo sentido o A\"iso
n. 137 de 2 de ~laio de 1 72.
O Aviso de 2 de etembro de lH70 d clara, que bem obrou cerlo Juiz de Direito em haver cOnl'idado o seu 3." ubsliluto para presidir a sessão do .Jur.v, visto e. tarem impedidos o
mesmo Juiz e o 1.0 e 2." subslitutos, e não puder ser eIla pre!';idida pelo Juiz de Direito de
lal Comarca, pela grande distancia e risco da ,iagem. (No modo official de 3 dc Setembro.)
Destóa do Decreto de t855 e das d ci. ões que o acompanlH1lll.
Na Rerisla ./u1'Ídica de 1872, pago 2ri2 a :16-, vem parecer s no s nUdo de que o supplente
de Juiz Municipal apesar de Bacharel formado, não póde presidi!' o Jm·y. No me mo entido,
e o Aviso de 17 de Abril de i 72.
()lota 148).
Declara o Aviso de 18 de Janeiro de 1879 que, para veriflc::l,ão da competencia para pr sidencia do Jury por Juizes de Direito de Comarca. visinha;:, de\"e attend r-se a di tancia da
Comarcas, sob o ponto de vista topograllhico, e não eru relac:no aos meio de facil e rapido
transporte.
(H8) Os Juizes de Direito. não dependem do' Juizes municipaes para obterem certidõo
dos actos respectivos, sendo que como authoridride competente para processar e punir os crimes de responsabilidade, não devem ser embarac:ados por qualquer modo, no. meios indispensaveis, para exercer essa jUJ·isdicç'ãO. 1\ viso de 2 de etombro de i865.
(419) Declara o Aviso n. 459 de 18 de Dezcmhro de 1367, que e comp tente para fazer nova convocac:ão de Ju.rados, o Juiz de Dir:eito, P1'esidente da scssão a111e1'ior, a qual 101' falta
de numero legal, nãO poude ter lugar.
(420) O Aviso n. 467 de 2 de Dezembro cle '1367, leclara que. o Juiz de Direito do Domicilio conjugal, ou do domicilio do onjuge demanclado, é o competente para conhecer das quo tões de divorcio, entre pessoas que não professam a ReligiãO do ]j;statlo. (Vide nota 750 do
meu Codigo Criminal.)
(.i21) O Juiz de Direito nào pótle advogar, salvo, em causa propria. Ordenação, Li\'. 3.°,
til. 28, § 2.°:
ãO póde ser commerciante, pelo Codigo Criminal, art. 1.18, e Codigo do Commercio, arL.
2.°, § L°; salvo as excepÇÕe, estabelecidas nos mpsmos artigos e vide-os:
NãO póde servir na Guarda Nac.ioDal. Lei n. 602 cle 19 de 'et mbro do 1850, art. 10, 6.°:
TãO póde ser Juiz com missaria de terras publica!';, Decr to de 10 de Junho de 1812:
Não póde ser procurador de causas, Ordenação Li,. 3. 0 til. 2l:l . ~:
NãO póde ser procurador fiscal, da Fazenda ~acional, r\.,iso de 30 de Abril de 1831" e art.
77 do Decreto n. 736 de 20 de ovembro de 1 nO:
E nem vereador, de,'endo escu ar-sc, sendo eleito, A,i o n, 267 de 1.0 de Junho de 1837.
(421 a) E' relativamente incompatível, com deputado ~eral, Decretos ns. 842 de 19 de
Setembro de 1855 art. L° § 2.°, 10, 1\2 de 18 de Agosto de 1860 art. 1.0 § 14, Avi o D. 3-5 ele 17
de Agosto de 1861, e Decreto 69\17 de l:l de Janeiro de 1876 aI't. 128, n. 5.
Os ,otos, que obtiver serão nullos, no di<;tricto em Ilue exerça jnrisdicção e na Provincia
pelo ultimo Decreto: e não póde accumular os exerci cios, sendo eleito, por outra Provincia
preferindo o cargo electivo.
O mesmo se dá a respeito de deputado Provincial, e alem do Der.reto de 1855 art. 1.0 § 20,
e Decreto de 1860, e o de 1 76, Avi o de n. 59 de 2i de Março de 1847.
(Nota '!73.)
Tão será leito enador, na Provineia, em que exercer juri:o;dicção, Decreto n. 842 de 18
de 'etembro de 1855 art. [.0 § 2.0, tO 2 de 1~ de Ap;osto cle 1860 art. [.0 § 14, e Aviso n. 355
de 17 de Agosto de i 61, lJem eomo o Decreto de 1876, n. 6097, ar\.. 12. n. 5. O cargo electivo,
é o preJ'erivel.
(Nota 173.)
(422.) Por parentesco, li incompatível servir com advogado, que seja pai, filho, irmão e
cunhado, Ordenação, Liv, L" tiL. 48 § 29, e Avi o n. 512 de 7 cle NovemJll'o de 1'16l : sendo,
porem, permittido, rever os rei tos, em que funccionar parentes seus, em gráo prohibido.
Com delegado, irmãO, Aviso de 17 de Abril de 1874, ('[Llando era em oonlrario, o de n. 50
de 3i de Janeiro de 1866; com deI gado tio da sua mulher. Aviso citado de H174; 'om delegado casado com prima, com irmã da sua mulher, com ret rencia a Ordenação Liv. L" tit.79
§ 45 e argumentaçãO do Aviso n. 4 de 3 de Janeiro de 1865:
Não póde servir com de,'embaJ'gador, cunhado, Ordenação Liv. L° til. 48 § 29, Avisos
n. 376 de 16 de Outubro cle 1 57, 211 de 26 de Junho de 1858, com ref reneia ao julgament.o do
mesmo feito, emIJora seja um relator e outro julgador, Aviso n. 382 de 1::1 de Agosto de 1862:
NãO serve eom empregado do fóro em grao prohibido, Ortlenac:ão Liv. 1.0 til. 79 § 45, e
Aviso n. 266 d 3 de Dezembro de 1853:
Com escrivão, em geral, tio e cunhado Ordenação citada, e Aviso n. 49 de 28 de Jnlho
de 1 1,3:
Com escrivão de orpllãos cu'nhado, Aviso n. 15!) de 31 de ~Iaio elo 1872:
Com Juiz, em geral, que seja irmão, Decreto de 2:3 de Julho ele 1689, Avi o de 'li de Agosto
de 1794, e n. 109 de 26 de Abril de 1 49. Trata este .\ viso de uma e me ma cousa, nãO havendo ineompatibilidade, havendo o consenso das par·tes:
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Com Juiz municipal, cunllado Avisos n. 401 de 20 de SetemJ)ro de 1 60, 7 de JunlJo de
1873, 124 de 29 de Março de 1873; sendo tio da ua mulher, Ayiso de 7 de .\hriJ de 1874 : com
irmão, Decrelo de 23 de Julho de i698, Avisos de 21 de Agoslo de 1791·: e n. 109 de 26 de Abril
de 1849 :
Com procurador de causas, que seja pai, filho. irmão e cunhado. Ordenação LiI-. 1.0 til.
48 § 29, e Aviso de n. 512 de 7 d Novembro de 1961:
Com Promolor Publico, cunhado, Aviso n. 266 de 3 fle Dczemllro de 1 :J3, devendo o Promotor deixar o exer icio do cargo:
";er'í'C, porém, com supplente do Juiz Municipal, irmil:o, Aviso n. -O de 31 de Janeiro de
1 66.
(423) O juiz de Dir'eito, tem atlribuiçôes impor'lantissimas nas conei ..õe , apesar de hojt,
modificadas, desde que julga em lodas as questões, pela Lei de 20 de . etembro de 1811.
Antes desla Lei, r giam-se a respeito pelo Decreto n. 834 de 2 de OutulJro de 1811, que
será lranscriplo, no lugar competente.
Declara o Aviso de 9 de Julho de 18-2, que a Lei de 1871. não acabou com as correi'~ões,
que devem subsistil', especialmenle para serem revislos os livros de que trala o art. '1.7 do
Decreto de 2 de Outubl'O de 1851.
O art. 1,4 do Decrelo n. 56D.í de 25 de Abril de 1874, diz: os Juizes de Direito: examinarão
em cOI'l'eiçãO, os livros do registro civil, e proverão a respeito d'elles como fór conveniente.
(1,24) O Deer'eto n. 5604 de 25 de Abril de 1874, que manda observar o art. 2.° da Lei n.
1829 de 9 de SolemlJro de 1 70 ~Ilém do que se diz ás notas 82 e 171, vide a ultima parle da
nota anlerior; e mai o art. 59 do di lo Decreto.
(125) A Lei de 20 de. etembro de 1871, eonferiu attribuições importantis imas aos Juizes de
Direito, devendo ellas com o respecli o Regnlament annota(los por mim, serem examinadas.
Nas annolações a e te Codigo, serão citada e lranscriplas muitas das disposiçãe da Lei
e Decreto de 1811.
(NoLa~ 379 e 380.)
(426) A Lei do elemento servil n. 2010 de 28 de Setembro de 1871, DecreLos n . 4835, de
1 de Dezembro de 1871, e o de 5135 de 13 de No,embro de 1 72, e lambem por mim annolados, devem er e tudndos.
O arl. 7.", § 2.0 da Lei citada, e art. 82, § 2. ° do DecreLo n. :;135. dizem:
Haverá appella .ão ex-omcio, quando ::IS decisões. forem conLrarias :i liberdade.
A Relação de Porto-Alegre em Arcordão de 5 de Maio le 187~, diz: que se toma conhecimento da appell::lção ex-omcio, inlerpo la })elo Juiz de Direito, que julgou nullo o feito em
acçãO de liberJade.
Já o \l,ará de 16 de Janeiro de 1759, declarava: nas senlenças profer'idas contra a Ji))erdade, embora o valor do escravo fôsse inferior ao quantum, era sempre licita a aJlPclJaNo.
Da denegação da appeIlação ou recebimento d'ella, quando 'inlerposta pelo senhor. da deserção, ha aggravo, como do Regulamento de 15 de Março ele 1 42, art. 15, § 2.°, e arts. 3.°,
6.°,7.°, 10 11, 12 e 19 do Derreto n. 5467 de 12 de Novembro de Un3.
'a acção de arbitramento não 11a ::Ippellação ex-omcio. Acrordão da Rela~~ão de PorloAlegre de 26 de Junho de 1 74.
O Aecordào da Relação da CÓl'le n. 3686 de lO de Maio de L71, diz: que do despacho. pelo
qual o Juiz se julaa incompel nle para conhecer de uma cau a de liberdade, não cahe ap[JellaçãO, nem vaI untaria, nem ex-omcio, e sim nggrU\'o em Yisla do Regulamenlo de 15 de àlar'ço
de 1 "~2, arL. 15, § 9."
A RelaçãO de . Paulo, m Accordão de 21 de .Tulho de 1871-, n. 21, diz: que se eabe appell::lção do arbitramento para indemnisaçào, por meio de peculio, deve er ella ex-ollicio pelo
Juiz, ~'isto a generalidade da phrase do 2," do arl. au do Decrelo n. 5135,
A Revi ão n. 4~2 de 3 de Junho de 'J874., diz: que a appeIlação ex-omcio. n:l0 ob la, a quI'
se admiLtam embargos á sentença.
'ào lendo o Juiz de Direito, aPl eIlado da senlença defini Liva, na acção de liberdade. pMe
faz l-o ao d poi da LIa publicação e iutimação á partes, independente de procuração do Curador do libertando ~
E não o lendo feito, poderá o seu sulJsLituto, satisfazer essa formalid::lde, ai e ar de ha,er
decorrido mezes e independente, iambem de provocação ~ im, diz um estudo no Direito, '13
yoJume, pago 4-4f!.
Da decisão, pela qual, o Juiz na acção ordinaria, que propõe o . enhor, para haver o seu
escravo, provando qlle mio houve culpa Olr omi SãO, cabe appellação x-omcio. Revi ào n.
9012 de 16 de Dezembro de 1 76.
Não cabe appellação necessaria da senlença, que annulla: o proce~ ado em acção de liberdade, Revi ão n. 892 de 5 de Agoslo de 1 76.
(Nola 429.)
('027) Peja nova lei do recrulamenlo, n. 2556, de 20 de eLemlJro de Ib'% e Decrelo. 3S I
de 27 de F \lereiro de 1 15, se revesliu o Juiz de Dir'eito de uma imporlanle altribuiçrto. dc
membro efl'eclivo e Presidente da Junla Revisora, e quando 110Uyer mais de um na Comal'c·a
servirá o da L" vara, Lei, art. 2,°, § 6.°, e Decreto, art. ~6.
Perlence ao Juiz de Direito, a convocação da junta revisora. e 11[0 se reunir atê o dia
10 de N vembro, êpoca legal, o Presidente da Junta fará nova convocaçãO, para dia pros.imo,
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que n1(o irá além do dia 20 de lToveml:>ro, communicando immedialamente ao Presidente da
Provincia.
Se não houver comparecido o Juiz de Direito, procederá o Pre idenle da Comarca ou Delegado, a nova convocação, art. 2', § L" do Decreto.
No dia 10 de Outubro, fará a convocação o Juiz de Direito, para o dia \0 de Novembro. por'
editaes amxados e publicados, p la imprc"n a, com as declarações devidas, art. : 2 do Decrelo.
Reune-se a Junta nas cabeças das Comarcas e compõe-se do Juiz de Direito como 1 residente, do Delegado de Policia e do PresidenLe da Camara !llunicipal.
O Promotor Publico, assistirá li reunião, e aos Lraballlos da Junta, e deve servir de SeCl'etario, um dos escrivães que o Juiz de DiI'eito de.ignar. Lei, nrt. ~.u, § 6.°, e Decreto, art. 26.
Não póde funccionar, sem estarem presenl'es, todos os mem])l'os, e as :::essõe8 serãO publicas, em uma das sallas da Cam ara Municipal, e durarão os traballlOs, nunca menos de 30
dias, Lei, art. 2.°, §§ 6.° e 7.° c Ueer'eto, art. 2S.
Compete a ella: apurar os alistamentos feitos nas parocllias pelas Juntas respe tivos, Lei,
art. 2.° § 5.0, Decreto, art. 29, § L", e resolver as reclamações aUi aprtlsenLadas, ou que lhe forem
apresentadas até 15 dia, depois da sua insLaUação, Lei, aI·L. 2.0. s 5 ", e art. 2., 2." do UecrcLo.
Eliminara do alisLamento, os que provarem algumas da isenções em Lelllpo de paz e de
guerra, salvo os recursos legae e a dispo içâo da 2." parLe do primeiro nlel1l]Jro do art. 2.0
da Lei, a mesma Lei, art. 2." § 9."
Compete a Junta Revisora, receber os trabolhos da Paro Lia, providenciar ohre o preenchimento das faHas indicadas pelo PromoLor e as qne encontror, e:l:pedindo as precisa. communicações e editaes, sempre com o prazo de 15 dias, que serão puhlicados na l'al'lJc!lio, onde
a communicação fôr neces aria, conhecer das denuncias do Promotor, contra aI> inlllusões e
exclusões, fazendo-as publicas na parocbia, e pela impreusa, chamados o. il1tcres. ados a responder em 15 dias, ouvindo o Presidente da JunLa da Parochia, Decreto, ar·L. 36, ~§ L" e 2.0
Concluida a revisãO e apuração, a Junta Revisora formará 3 relações:-Dos nomes dos
obrigados ao serviço de paz e guerra, dos isentos em tempo de paz, e dos xcluidos de todo
o serviço pela apuraçào, com todas as declarações e obl>crva õel>, Decreto, lut. 43.
Sobre os recursos, "ide os arLs. 2.0, § 8." da Lei, e 45 a 54 tio Decrelo.
Tem lugar, das deliberações das JunLas revi:::oras, nos casos d inclusão illega], e:l:clusão
ou omissão no alistamento, para o Ministro da Guerra na Côrte, e nas Provin ias para o re pectivos Presidentes, e das decisões dos Presidentes para o Ministro da Guerra, aI'ts. 2.", § S.o
da Lei, e 4.'í, § L" e 2.0 do Decreto.
Tem elfeito suspensivo e devolutivo, quando interposto das decisões da Junta Revi.ora,
emquanto segue para o Presidente ou Ministro, e sómente quando por e tes é a decisão confir-mada.
E sómente devolutivo, quando interposto na decisãO do Presidente, executando-se a deci ão, n!o obstante o recurso, arts. 2.", § S.o da Lei, e 46 do Deereto.
Pelos arts. 2.", § 8.° da Lei e 47 do Decreto, recorrem das deliheraçõeS das Juntas revisoras, o Promotor Publico, o interessados, e qualquer idadão.
E' interposto dentro de 10 dias da intimação das decisões da Junta rlentro de 20 dias
da publicaçãO, na folha omcial das decisões dos Presidentes, arts. 3.°, § S.o da Lei e 48 do
Decr to.
E' interposto, por termo no processo de reclamação, assignado pela parte ou seu procurador, e lavrado pelo-secretario, nas Juntas revisoras, e nas Presidencias pelo secretario da Provincia, e na falta do escriVãO, que serviu de Secretario, pMe a parte apresentar o recurso a
qualquer outro escrivão, arts. 2.", § 8.° da Lei, e 49 do Decreto.
As partes o arrazoam dentro de '10 dias do termo respectivo, e junta os documentos' e
findos esses dias, os Presidentes da Junta ou o da PI'ovincia responderãO, lambem em 10 dias'
e s"êrá rem~Ltido a quem competir em 5 dias, e a ex-omcio, se as partes, o não fizerem, ar·l.
2.0, § 8." da Lei, e 50 e 5l do Decreto.
Os recursos da multas tem etreito suspensivo, ouvidos os interessados, e processados em
30 dias, e se exceder-se esse prazo, sem ser por culpa dos interessados, o seu direito não fica
perempto, art. 126, § 2." do Decreto.
As multas impostas pela Lei e D13Creto não prejudicam o procedimento criminal ou civil,
que no caso couber, art. 6.", § 2.0 da Lei, e 25 do Decreto
A sua cobrança Se fará e:xe utivamente, em virtude de ordem superior, e serãO as mulLas
convertidas em prisão, que nao exceda de 60 dias, pelo Juiz da execução, quando os condemnados não possuem os meios de pagaI-as, arLs. 6.0, § 2.° da Lei, 127 e 1'.!8 do Decreto.
O seu producto será applicado, como premio de melhoramentos das praças de pret e li educação de seus filhos, segundo instrucções e regulamento especial, arts. 6." da Lei, e 101 do
Decreto.
Os memhros da Junta Parochial e Revisora que no alistamento ou apuraçãO inscreverem
a qualquer individuo, recusando receber prova legal de isempção, subtrabindo documentos e
denegando recursos legaes, e dei:l:arem de alistar scientemente qualquer individuo que o deva
ser, serão multados repartidamente em 300 OOO.a 6UO$ooO, e ficando solidariamente obrigados
para com os cofres publicos pelas despezas, que se tenham de fazer, arts. 6.0, § 2.° da Lei,
123 e 124 do Decreto.
Qualquer pes oa, que recusar dar ás auctoridades do seu districto ou ás juntas de Parocl1ia ou de Rensão, o alistamento das pessoas, que vivam debaixo do tecto, de que fôr cbefe
ou responsavel; ou ~uando o der, não exprimir elie a verdade, sera multado em 50~000, arts.
6.°, § 1.0 da Lei, e 122, § 1.0 do Decreto.
A Junta Revisora, fara 3 relações, por Pal'ochias, contendo os nomes dos apurados, dos
isemptos e dos excluidos, art. 43 do Decreto. e se tirarão 3 copias, para serem remettidas aos
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Presidentes de Provincia (na Corte ao Ministro da Guerra) e aillxados na porta da Camara
Municipal e na portn da Igreja Matriz da Parochia, devendo ser impressa, se houver imprensa
no lugar, art. 44 do Decreto.
(Notas 267 e 294.)
('128) O Regimento a que se reIere o Decreto n. 5737 de 2 de Setembro de 1874, sol)re as
custas judiciarias, dispõe sobre os Juizes do ciyel aos al'ts. 3. 0 e 20 sobre os Juizes do Commercio, arts. 30 e 31, de orphãos e ausentes, arts. 32 a 34, dos Feitos da Fazenda, arts. 35 a 37,
da Provedoria, arts. 38 a 40, aos Juizes de Direito em 2. n instancia e correição, arts. 41 e 42,
Juize Criminnes, Juizes CID 2." instancia, Presidentes do Jmy, e auditores de marinha, arts.
43 a 53.
Pelo art. 54 § 1. 0 quando a municipalidade for condemnada nas custas, pagará sómente
a metade desses emolumentos, e os Juizes, escrivãcs e mais empregados, a quem competirem
perderão a outra metade.
I~' provavel, que ainda d' á luz, como appendice á 2." edição da minha Refórma Judiciaria de 1~71, nào publicada ainda, o mesmo Regimento annotado.
(Notas 174 e 297.)
(.\29) O Juiz de Direito deve appellar ex- omeio das "enten~as proferidas contra a Fazenda, excedendo da sua alçaua o valor da causa, Lei D. 212 ue 29 de Novembro de 1841 art. 13,
Regulamento em Ordenaç1l.O n. 6 de 12 de Janeiro de lB/.2, art. 7. 0 Não o fazendo póde o procurador dos Feilos, requerer que o fa~a, ou que o admitta a appellar, e sem a appellação, a
sentença ó in xequivel, Oruenação de 7 de Fe~'ereiro de 1837, a de n. 227 de 30 de Junho de
1840, e 110 de 10 de Outubro de 1845.
Sendo as senten~as contra as partes, podem estas appellar, se exceder a al~ada do Juiz
o valor da causa, Lei de 1841 eitada, art. H, e por este mesmo artigo Da interposição, recebimento e expedi~ão da appella~üo, ))em como no processo e julgamento deli a nas Relações, se
observarão u leis em vi "'01'.
E se couber na alça~a, é admissivel o recurso da revista? O Regulamento citado de 1842,
art. 7. 0 , o pel'mille; sendo que o Regulamento posterior de 15 de Mar~o de 1842, art. 32, o
pl'ohibe. E opina negativamente Pimenta Bueno, Direito Publico, pago 352
Sobre heranças jacenles, da. ente,nças proferidas a 1'avor de credores e herdeiro em
,alar excedente a 2:000 00,), lia app Ilação ex-ameio para a Relação do Districto, arls. 46 e
48 do Regulamento n. 24:,3 de 15 de Junho de 1 59.
Era alltCl'iormente 200~OOO, art. 32 do Regulamento n. 160 de 9 de ]\[aio de 1842 e 422 de
21 de Junho de Hl'.5, atI. 9." combinados com o art. 7. 0 do Decreto n. 1285 de 30 de Novem])1'0 de 1t>53, e Avi o n. 31:\2 tle L7 de Dezembro de L855.
E sem cumprir- e com ste preceilo, não se deve entregar os bens, nem cumprir precatarias de levautamento tle dinlleiro, Ortlenação u. 227 de 30 de .Tulho de 1840, e 11. 110 de 10
de Ou tubro de l8:'5.
A R,'II.lçãO suh tituiu a i\Iesa de Cooscien ia e Ordens na competencia para conhecer da
habilitações tle herdeiros, OrdenaçãO cilada de 1840.
B' licito :1" parte appeliar, se exceder a I.llçada do Juiz, art. 46 e 48 do Regulamento oitado de l85H.
A. alçada hoje, pela Lei de 20 de etembl'o de 1871, elevou-so a 500~000, al'ts. 23 e 6q do
Decrolo II. 482.\.
.
A.inda sobre aPJ1011a~ãO ex-omcio em lJerança jacentJ'lS, dá-se e1la, quando o valor exceda
a 80~00, ALvará de !J de Agosto d t139, § 5.", Ordenação n. 30 ele 24 de Fevereiro de lB48.
\.8 herao~as Jacent El, qnundo ,enoiua • pagam o imposto sub tituti,o da dizima da cl1ance!laria, O cisí\O n. Ijli de ~l de Outubro de 1847.
(~ota 4:!6.)
(430) O Decrelo n. 1-302 de '23 de Dezembro de 1868, diz ao ar!.. 3. 0 : compete, ao Juiz de
Dir iLo o juramento ao .Tuiz Municipal, e ao art. 4. 0 : compete deferir juramento ao Juiz Municipal do Lermo em que resid.ir, e com auctorisa~ão elo Presid.ente, a qualquer empregado
que t nha jllrisdic~ào m mais de um termo.
Al·t. 5." O Pr 'sidcnte da Provincia deferirá juramento e posse ao Juiz de DLreito, e pelo
arL. 6. 0 , na Côrte o juramento serà prestado nas mãos elo Presidente do respectivo Tribunal
da 2. n instancia.
Vide o Decreto e notas 169, e na 207 o Aviso de 28 de Abril de iB13, 210.
(431) A nova Lei eleitoral, de n. 2675 de 20 de Outubro. de 1 75, e Decr to n. 6091 de 12.
de Janeiro ele L'76, onl'eriram al.tribui~Ões importantes aos Juizes de Direito, mas de um
modo inl'eliz e sob uma tri. te inspiração, porque nada mais e nem menos su cedeu do que expôr a pobre magistratura, já tãO espesinhadl.l, ás paixões e desmandos, d'esses energumenos,
que com o pomposo uome de politicas, nUO vêm senão a paixão partidaria em tudo que não
Il1es agraLla ao I aladar.
A Le.i, l)eIU precisava ele reforma n' ste sentido, e aliás, em muitos outros, porque ella,
Dunca pa. sou de uma embaçadella.
Vide da Lei o art. I.", § 18 e 20, n. 2.. art. 2. 0 , §§ 30 e 31, Decreto, art. 6'1, ~ 4. 0 e 5. 0 ,
art. 62., § L", n. 2, arts. 63, 65, 67, ti8 e 74, n. " e 5, 80 a 81:, 138,145 a 150 e 152. Todos esses
artigos, tratam de reoursos dos traballlos da Junta lIIunioipal, approvação ou não da elei~ão
de Vereadores e Juizes de Paz, e etc., eto.
(Nota 268.)

Al't. 45. Os Juizes de Direito não serão tirados de uma para outra Comarca, se não por promoção aos lugares vagos das Relações, a
qne tenham direito, ou quando a utilidade publica flssim o exigir. (433)
Art. 46. Ao Juiz de Direito compete: (434 a 470)
Muitas outras nolas serão ncontradas na Lei de 3 de Dezembro de f841 e Regulamento
n. 120 Lie l Rla, em os lugares respectiyos, lJem como em seguimento a esle Codigo.
Concentrar todas as notas, em um só ponto, seria fastidioso para os que consultam.
(432) Foi alterado, em parte, e te artigo pelo de 24 da Lei de 3 de Dezembro de f841, e
ar!. 199 do Regulamento n. 120 de t842.
Vide muitas das notas anteriores de de a 379.
Declara o A,iso do 24 de Dezembro de 1834, que ainda que a Lei do 12 de Agosto de 1834,
Int. 10, 11, determine, que aos Presidentes de Proyincia pertence a substituição e demissão
de 'lualquer Juiz de Direi to, todavia, e::;ta lei, DITO póde "i gorar, senão ao depois que legisl:lrem as assom]Jleas pl'ovinciaes :::obre o u o d'essa altrilJuiçãO, etc. Não vigol'a este Aviso.
Os Avisos de 17, I ,23 e 6 de Maio de i 35 são quasi no mesmo sentido.
A respeito de outros a sumptos, nãO opportunos, porque as especies se acham regul:lda:::,
temos os A isos de 1 Lie Novembro de 1835, 1>0 de Mari;O e 2 de Maio de 1836.
('.33) ..'o tas 384 e 5.
Tl'ata-se das remoçõe::; fori;adas no intuito de fazer mal a um Juiz.
O art. 179, 12 da Con tituii;ãO, estatue: a independencia do pod rjudicial, e embora e. le
artigo não tenlta estahelecido as condiçõe::; de mudanças do::: Juizes, de un para Outl'OS lugal'OS, com tudo F:e deprellende que estas devem ser só no interes e pU]Jlico, e nunca do modo,
porque se as praticou em grande, e ainda hoje é verdade que mais e:xcepcionalmente importando lantas vcze c sas mudanças a um d gredo· e só tendendo a sati fazer á paixões de
qualquer influencia de aldeia, com o intuito tle ,'e ter .Juizes a geito.
S m ju. tii;a intlcpendente porem e seUl as garantias com que a Constituição quiz cercar
ao Magi. trado, rlcsappal'ccem todas as regras da moral e os costumes lordem o respeito que
se deve ter pela juslii;a.
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(43'.) Arts. 25 e 26 da Lei de 3 de Dezembro de 184l e os correspondente do Regulamento n. 120 de 1 42.
(435) A ResoluçãO do Conselho de Estado de 8 de Novemhro de 1843, diz que a attrihuifàI'U ao contrario, de no,o repütida no ar·t. 5." da Lei de 1841 e Regulamento n. 120, em que se confirma
aos Jui7.es de Direito, as altribuições que lhes competiam por este Codigo.
çãO conferida aos ,Juizes de Direito, n'esle artigo, longe cle ter sido revonada,

('.:36) Aos das Comarcas especiaes cabe proce sal' e pronunciar nos crimeR communs, art.
4.° .da Lei de 20 de Setembro de 1871 e art. 13, § 1.0 do Decreto n. 482'. de 22 de Novembro
de 1871.
A RelaçãO da Corle em Accordão de 21 de Abril de '1874, diz: que Juiz de Direito de Comarca especial, que commelte a instruci;ão do procosso ao suhstituto, pôde em certos casos
despachar DO feil.o.
(437) Julgar o crimes a qtie não esteja impo ta pena maior do que multa até 100.000,
prisão, degredo ou desterro até (j mezes, com multa correspondente â metade d'esse tempo, ou
sem ella e ~ mezes de casa de correci;ào ou omcinas publicas, onde as houver. Lei de 1871,
art. 4.° e ilrl. 1:1, . 2." do Deereto n. 4814.
A Re\risITo do upremo Tribunal n. 2141 de 8 de NoveD1lJro de 1873, estabelece: que competindo aos Juizes de Direito das Comarcas especiaes, a jurisdicçãO criminal plena na l.n insI.an({ia, os substitutos só podem auxiliar e cooperar na organisação e preparo dos processos
cio ar·t. 12 '" 7.° d'este Codigo, quando aquell s não poderem por aftluencia de trabalho occullUr- e com e ta parte dos mesmos processos.
A Relai;ão do MaranhãO em Accordão de 15 de Fevereiro de 1 73, fora tle opiniãO contraria e com hons fundamentos.
Julgam os demais processos policiues, pelo citado art. 13, § 2.°
(43) ProOllUciam e juJgam, os crimes tle moeda falsa, roubo e homicidios commellidos
nos municipios das fronteiras do Imperio, re i teneia comprehendida na 1.0 parte do art. 116
do Codi"'o Criminal, a tirada de presos de que tratam os arts. 1'20, 121,122,123 e 127 do mesmo
Codigo Ôriminal, Bancarrota, furto de gado vilccum e eavallar nos campos e pastos de creai;ilo e cultura, Lei n. 562 de 2 de Julho de 1850, a de n. 1090 de i de etembro de 1 60, Decrelo n, 701 de 9 de Outubro de 1850, como appendices ao meu Codigo Criminal, Lei de 1811,
art. 5.°, § 3.°, e Decrelo n. 4821, art. 13, § 3.°
(439) .Julgam a infracção dos termos de segurança e bem viver, Lei de 1871, art. 4.°, e
Decreto n. 4 24, al'ts. 13, . 4.°, 16, § 2. °
A re peito d'e te processo, vide os arls. do mesmo Decreto, 47 e 48.
(410) Julgam as posturas munícipaes (infl'aci;ões), por appellai;ão, arts, 4.•0 da Lei, e 1il,
4.° do Decreto.

•
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(441) Processam e julgam o crime de cont!'abnndo fórn do fiagrante uelicto, arts. 5.° da
Lei, e 13 § 6.° do Decreto.
(H2) Proces<:am c julgam os empregados publicos, não Iwil'ilegiauos, arts. 151 li outros
desie Codigo, 3!lli a 405 do Regulamento u. 120, com as lUllitas notas. Lei de 181'1 art. 5.° !'l
a.o, e art. 13 § 3. 0 do Decreto.
(/043) Decidem as suspeiçíies postas ao" Juizes tle Paz, substitutos, Ch fes de Polici::J, Delegados e Suboulegados, url<:. 2'5 § 2." da Lei de 3 de Dezembro o 1841, '200 § 3." do Regulamento n. 120,5." § '2." da Lri de 1871, e 13 § 7." do Decreto n. 4 2L

(444) Qualifica a fallencia, pronnn iando ou não ao foUielo, sentlo esta attriJJUic;i'ío privativa do Jui7. especial (lo comme)'l\io, onde elle existe, ans. 820 e H2.l do Cooigo do Commereio,
24 do Decreto de l." de Maio d l85~.
Vide art. 263 do Codigo Criminal, qlle annotei, e notas 782 a 798 e vide o art. g.o da Lei
de 2 de Julho de 1 50.
(H;;)

n. 41'24.

SulJstituem-se reciprocamente, seguntlp a de ignução annuaJ, art. 4.° do Decreto

Sendo o Juiz pl'OlatOl' da sentença, 'ra o competente para proJ'eril-a na ordem tias substituições da vara re.pectiva aU:ento os impedimento de seus antecedentes, em Yi ta deste
art. 4. 0 Revi. ão n.
6' de 2'~ oe !\lar" de 1876.
Con ullai aO AYiso de 25 de Setembro de 1877.
A snbstituição recipl'ocD, llas YDrO, I'ub tituidas, e 11 los Juizes elfectivos, é restricta: as
, sentenças definitivas, Oll com força dellas. a de,pacilos de pronuncia, a conees i'ío ou denegaNo do habea ·-co'·pu.~, a clecisfio de suspeiçãe",. fi jnlp;amento de :lppellações, a qualquer recurso interpo to de .Tuiz I' infeI'iore., a.rt,1." Ill." do Decreto citado.
Em todos os outros nctOF: da juri. diCÇãO yoluntal'ia. ou conlcnciosfi, é substituido o Juiz
de Direi lo pelo respectiYo Juiz sub Lituto, Dl·L. 4." § 1." citado.
(446) Cabe aos .Juizes le Direito das Comar as ger:les: confirmar ou revogAr as pronuncias em recurso, nos crimes COU1ll1 uns, arts. 69 . 3." e 70 da Lei de li:l41, 200 § 15, 17 :s 1.0, da
Lei de 1~71, e 54 do Decl'elo n. 482'..
Das decisõe proferidas pelo Juiz de Dir ito, nas Comarcas geraes, em gráo de recurso
não se dá novo recurso paro. a RelaçãO.
Tão se conhece do l' curso na instancia superior, quando vem por traslado, del-endo subir em original, AeordilO da Relação do '. Paulo, n. 69 de 1~ de Dezembro de 1875.
Vide nota ao art. 69 § 3." da Lei de 1 41.
(t47) .Julgam o crime de bancarrota, Lei ele 2 de Julho de 1 50, art. 2.°
(:\fota 44-4.)
(448) Julgam o crime de contrabando 1'óra do flagrante delicto, art.
1871, e 14, § L" do Decreto n. 4824.

7.°,

§

1.°

da Lei de

('1,--19) Julgam as su peic;ões postas ao Jtli7.es de Paz, l\Iunicipaes, Chefes de policia, Delegados e 'ubdelegados, art. 7.", !'\ 2." da Lei le I 71, art. [.1., § ~.o do Decreto n. 1.821 e art.
200, § 3." do R guiamento n. 1:..0 de Hí42.
(450) Decidem as suspei"i'ics postas aos Juizes de Direito e ao Presidente do 'l'rilJUnal
do Jury, da Comarca vUnila :::egundo a ordem designada na lahella organisada pelo Presidente da ProvineiD, art. 7.", § 2." da Lei ele 1!:\71, H, § 2." e '27 do Decreto n. 482L

(451) • Conhecem, por ia do appellação das sentenças dos Juizes de Paz e Municipae ,
art. 78, § L" da Lei de 1841, 200, ~ 15 e 452, § 2." do Regulamento n. 120 ele 1842, 2.", § 1. o da
Lei de 1811.
(452) MultDm os Juizes .l\Iunicipaes, que sallirem do termo sem licença, art. 85, § 2.° do
Decreto n. 4824.
('~53) Compete-lhes, tanto nas Comarcas geraeF:, como espeeiaes:
Formal' culpa aos empregados puhlicos, 11M privilegiados nos crime, de re ponsabilidade
e julgai-o definitivamente, arts. 25, Il§ L" 5." da Lei cle 1 U, e 200, § l." do RegulDmento
n.120.
(Nota 442.)
(454) Convoca e preside ao Jury, Lei de 26 de Agosto de 18'74 e art. 1.0 do Decreto de 27
de Agosto ele 1814.
Vide arts. 344 e seguintes do Regulamento n. 120, e 275 e outros deste Codigo.
( 'ota 417.)
(455) Appella ex-omeio das decisões do Jury, Lei de 1 41, art. 79, §§ 1.0 e 2. 0 , e ar1s. 200,
§ '11, 4t~5, 4.4.9 e 45~ do Regulamento n. 120 de Itlt.2. Vide-os.
(456) Decidir todas as questões incidentes, que forem ele clireHo e de que dependerem as
deliberaçõ s finaes do Jury, arts. 281 e 2~5 deste Codigo, e 200, § la do Regulamento n. 1:20
de 1842.
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(457) Proceder ou mandar proceder ex-oflicio, quando lhe fôr presente algum processo
crime cm que a justiça accuse, ou para sanar auUidade, ou mais amplo eonllecimento da
verdade, arts. '25, § 3.° da Lei de I li e ':lOO, § 2." do Regulamento n. 120 de t /.2.. Vide-os.
E procede, a requerimento das partes, nos crimes em que não tiver lugar a accusação,
por parte da j u ti ça.
(/.58) l\Iulta aos Jurados que·faltarem ás essõe, ou ao que se retirarem tendo comparecido, sem estarem ultimadas a sessões, e ,ide os art". 103 da Lei de 3 de Dezembro de 1 'U,
313 deste Codigo. 200, " 12 e 345 do Regulamento n. 120 de IR4'!: com as notas.
E conhece das escusas dos mesmos .Jurados, quer produzidas antes, quer depois de multados, art. 104 da Lei de 1 41, e 200, § 12 do Regulall1ellto n. no.
(459) Sobre a pena as testemunhas, que não comparecem ao depois de notificadas, vide
o art. 212, § 2." ele te Codigo, e 53 da Lei de 1 41, com as notas.
.
(460) A respeito de nomeação ele Promotor interino, proposta de adjunto, de-ignação
deste, vide notas 206, n. 4, 201 e 219.
.
E mulla os Promotores e adjuntos quando não derem as queixas ou demmcias no llrazo
da lei, arts. 15, § 5.° da Lei de 20 de Setembro ele 1871, e 22 do Decreto n. 4824.
(461) Jmpõe penas disciplinares aos seus subalternos, arts. 2t2, :" L', 50 do Decreto de
2 de Outubro de 1841, e Decreto de 7 de Março de i83~.
(Notas 198, 291 e 378.)
(/tÔ2)

(~ota

Procede á correição, art.
428.)

4~

da Lei de 18-í\, 200,

§

H do Regulamento n. 120 de 1812.

(463) Sub tituem os Dezembargadores, quando chamados pelo Presidente da Rel3ção,
arts. 83 elo Regulamento de 3 de Janeiro de lH33, e' 7 do Decreto de ~ de ~Jaio de HlH, e neste
,ide diversos A visas, e o de 16 de i\laio de 1836.
Vereis os artigos da Lei de 1811 e os do Decreto n. 482!., annotados por mim.
(464) Notas 201 a 30:!.
Nilo será fora de proposito lembrar as attribuições dos substitutos dos Juizes lle Direito,
nas Comarcas especiaes, como as creou a Lei de l871 :
Processam nos crimes comml1n , atê á. pronuncia exclusivamente, arls. 8.' !l '\.. da Lei
de 1871, e 3. u § 2.", 15 § 2.' e 3. u do Decreto n. 4824.
(465) E cooperam:
Nos crjmes de que trata o art. 12 § 7.' deste Codigo.
Nos de mais prucessos policiaes, 3rt. ." § I.' da Lei, e 15

§

3.':

(~66) Nos ele moeda falsa, roubo e homicidio commeltido nas fronteira
os mais da nota, 438:

do Imperio e

(467) Concedem fianças e substituem parcial ou plenamente aos Juizes de Direito no
caso de impedimento, e na 2." h.vpothese, Lei de 1871 art. L" § ],", e Decreto n. 4824, art. 15
§ L', e na 1." citada Lei, art~. 8." § L", e 13 § 3." elo Decreto.
E' as im que se regula o seu exerci cio :
Aos Juizes eO'ectivos, em exerci cio, serão fI~ilos os primeiros requerimentos. pnra quaesquer acçõ s ou diligencia judiciaes e o llIais que se cspcciJlca uo al·t. 3." § 2." do DecreLo n.
4824 .
. alva as decisões proprias do Juiz de Direito, as funcçães dos substitutos, nas causas
f1scaes, nas Comarcas especiaes, reduzem -se á exeeuçâO da sentença de valor até 500bOOO.
a substituir aquelle quanelo iDlj edido e a cooperar c m lIe, quando lue for ol'Clenado por
despacho visto a generalidad da disposi 'ào do :ut. 68. 2." do De reta n. 4H24, explicado
pelos Avisos de 12 de Fevereiro e 29 de Marc;o de 1872, e 14 de Novcmhro de 1874, Accordão
da Relação de Ouro- Preto ele 2 de Março de 1'1~.
Jurada a suspeição elo Juiz eírel:tivo o processo deve correr perante o t'iUbsLill1tO. e nunca
concluso ao Jniz supplente, e da falta de observancia d ste preceito resulta a nullidade toda
do processado, Ex-ró1'ma non se')'];(Ita j'eslIltat fwllitas acttrs.
Em um estudo no Direito 10. u vaI. pago 206, se suslenta que, os Juizes substitutos no
exerci cio da jurisdicçâo Farcial, pódem proferir de,pacIlos, em que caiIla 3ggrnvo.
E pelo art. 4.' § 2. do Decreto citado, somente exercerilo jurisdicçãO plena, quando
nenhum dos .Juizes de Direito, que se substituem reciprocam nte a poder exercer. por impedimento ou aIDuencia de trabalho.
.
O Decreto n. 5283 de 24 de Março de 1R73 eliz ao artigo uuico:
Os Juizes de Direito de Comarcas eRpeciaes, que não estiverem impedido!';, para o exercicio da propria vara, ~o obrigados a exercer os que 11Ie tocarem na ord m da substituiçãO
reciproca quando, porem, já. se acharem no exercício ele alguma vara sul)stituida e outra lhe
vier, poderãO por affluencia de trabalho transferir aquella ele que não forem mais proxiOlos
substi lutos.
Encontra-se a a'nalyse d'este Decreto, e a do Aviso de 11 de Maio de 1876, em um estudo
no lO.' vaI. do Direito, pago 668.
(I.().'l)
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1.° Correr os termos de sua jurisdicção para pl'esidir aos Conde Jmanu na occRsião d 'uas renoiõps. (47l a 4T)
2.° Pre, t iiI' ao sortt-'io dos mp,'mo Jnrado, ou seja para o Jury
de accm,açào, ou paI a o de f:.entença, (476)
selbo~

'ão coneordamo!~ com a dila analyse, e menos com a- distincção que ahi se faz de Comarcom Ulai tle 2. Juizes de Direito, e aquelles que só tem este n.
E pel'corrida a scalla da, IIh I.itui"ãO por communicaçiio succesl'1iva dos impedimenLos,
até chegar ao re'pccLivo Juiz substituto, assumirá esse o exerci cio da jurisdicção plena, art.
4," § 2. U do Decreto.
Pelo art. 4.° § 4,°, ainda quanrlo os Juizel'1 l'1ub, titulos, exer am a jurisdicção plena não
pod rM conhecer das u peições posta a Juizes de Direito,
ca

especiae~,

(469) Ao ~upplente dos Juizes substitutos, compele ub tHuir aos Juizes ub titutos,
art. 4." , 3.", e o mais que ul'lle ~e segue.
Declara o A"i~o de ti úe Maio de Il''ji, que esle § 3,°, eslabl'l ceu a substituiçãO reciproca
dos Juizes suh<;lilutos, l'1ómcnle para o exercicio da jurisdicçilO pI na dos juizes substitutos,
assim na hypolhesc do mesmo § como do 2." do 8rt. 3.", podem ser exercido<; p lo seus supplenle~, quando os re. pccli,o ,luizes subo titulas, c li"erem com a jurisdicçàO plena da vara
de direito, ou rle qualqller modo impedido.
(, Tolas 10 n, 3 e 165.)
(.170) A Lei de 1811, com O re~pecti"o Decreto deram attribuições importantissimas no
civel, aos .Juizes de Dil'eito, Lei, arls. 2,", § L", 22 23 e §§, 24 e §§, 25 e 26, Dec!'eto, arts. 63,
66, (n, 6H e x3.
Vide estes arLigos, annotados por mim, largamente, para uma VI. edição da Reforma
Judicinria.
O Juiz da 1." inslanr.ia que Liver em sua conclusão o feito, o de pachará, no praso de
60 dias. o n,ais lardar, sendu li .(nt n<:a d finitiva e nos mais casos no praso de 10 dias.
'0 crime, nilo !Ia pra. o. prl'vsleC'endo o que ~e dispõe nos arls. 142, '145 e 148 do Codigo
do PrOceS o, o Decr to n. 2·\:23 de 25 de :Maio de H:l59.

(!{il) O Juize de Direilo, a quom ó incuml)ido percorrer as villas e exercitar neHas a
juristlic<:ão criminal e ci"il, quando o fizerem, para presidir ás ses.ões dos jurados, se demorarãO o tempo necessario para julgar a final a. cau as civei., que estiverem preparadas,
para a execução do art. 9." da Di posiçãO f'rovLoria, e § 9.° d'este artigo, quando essa demOra, os não impossibilite do comparecimenlo e presidencia em outros logares, a que sejam
obrigados.
Quando, porém forem tanlas as causas civeis, (Iue não possam ser todas julgadas, ou
tanla as diligellOil1s a elias relnlivas, que se não possam concluir, o Juiz de Direito, as reserVArá para outra oocasiãO, nào podendo por qualquer motivo que seja, leva-Ias para fóra do
ternlO, salvo con"indo n'is. O a partes; mas ainda, n'este caso, sempre as sentenças serão
publicadas no r specLivos lerIDos, ou pelo me mo Juiz, na ocoa ião que os fór percorrer ou
pelo Juiz MlInicij1l1I.
No caso de n 'ce. idade, poderá ir mais uma vez ao termo no inter"allo de cada uma das
reuniões dos Jurado, e poderá entãO d morar- e por 5 á 10 dias. Decreto de 15 de Outubro
de I 33,
(472) Pelo A"iso de 10 de Setemhro de 1 35, ainda quo em 1110'uns termos de qualquer
comarca, não haja reuniào do~ eonselllOs de jurados, deverão cor1' r-os os respectivo juizes
de Direito, para n' !les desempenhar o que lhes incumbe o ar!. 9.° da Disposição Provi oria,
ácerca da administração da jll~tiça civil, e consequentemente devem as camal'as municipacs
preparar-llJe aposentadoria na fórma do art. 41 d'este Codigo.
(473) Tão podendo o Juiz de Direito, correr os termos da sua Comarca, e presidir ao Jury, por motivo jusLiftcado de 1ll0leRLia, ou de serviço, nào fica por isso inhibido de exercer a
sua jurisc1icçíl.O no lugar em que re.ide, . e o seu impedimento 111'0 permittir, e n'estes casos,
as causas civeis, podem ser-lhe r mettidas, se as j1l1rtes o requererem ou oonvierem, devendo
o mesmo Juiz fazer toda a diliO'enoia por ir correr a comarca logo que ce se o sobredito imp dimento, na fórma e para os tlns, que declara o art. o." do Decreto de 15 de Outubro de
1833. A iso de H do Outubro de 1835.
(47.\)
e o Juiz de Direito, Presidente do Jury, ficar inhibido de continuar por impedimento repentino e super\'enienle, pMe passar a jurisdioçãO ao substituto mais proximo, ate
que chegue aquelle a quem pertence o exercício d'esse cargo na ordem mareada pelo Presidente da Provincia, Aviso de 24 de Mar<:o de 1 56.
(Nota 14', ulLíma parte e 417.)

200,

(475) Lei de 3 de Dezembro de 1841, art. 25,
§ 4.°

4.°,

e Regulamento n. 120 de 1 42, art.

(476) Art. 200, § 5. ° do Regulamento n. 120 de 1842, 220 e seguintes, 325 e seguintes. Lei
de 26 de Agosto de 1874.
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3.° Instruit' os Jurados, danrlo-Ihes expli ações sobre os pontos
de direito, sobre o processo, e suas obl'iuaçõe.' em qne manifeste,
ou deIxe ent.rever sua opifllào 'obre a pronl. (4í7)
4.° n.. gnlar a poliria rias s(es,õe", chamando á ordem os que
d ella se de vial'em, iii pondo silencio ans expectadorE' faz nd êlhil'
para fóra o' que e nàu accommunarem, pn>nder os rte obediente
ou que injuriarem o Jurado:,:, e purlil-os na fórma das Leis. (478 a 480)
5.0 Regular o débate das partes, dos Arlvngaclos, e testemunhas
até que o Conselho de Jura1io::> se dê por sattsfeilo. (481)
0. 0 Lembrar ao Con:-.ellJo to ia o: mpio., que julgar ainda necessariOR para o dI" cobrimento :ia venlade. (482)
7. 0 Applicar a Lei (lO far'to, e proceder ulteriormente na fórma
prescripta n'fj ·te COdlgO. (4~~)
8. 0 COllceopr fiança aos réo pronunciarias perante o Jury;
áquelles a quem os Juize de Paz a tiverem injustampnte denegado;
e revogar aquellas, que os mesmos Juizes tenham indevidamente
concedido. (484 a 486)
(1:77) Art. 269 d'este Codigo, 58 da Lei de 3 de Dezem]wo de 1841, Regulamento n. i20
de 1842 art. 200 § 6. ° art.366 e notas.
.
('~78) Este § se refere á injurias em sessào.
•
A forma d'e te processo como a de todos por injuria a Juizes ou aucloridades, ê policial,
art. 20i. d'este Codigo.
Ao advogado, que atacar o Juiz, se devem ::tpplicar as penas do art. 24.1 do Codigo Criminal, pertencendo ao Juiz de Direito puníl-o, em conformidade d'este §, Anso de 26 de Junho
de 1834.
,e as injurias e calumnia escriptas nns autos, fórcm conlra a pessoa do Juiz, proeederse-ha, nos termos dos art•. ;17 e Ti d'esle Codigo, Avi o de 10 de Dezembro de 183 .
(/~79) O .1'. Mendes da CunJla, em suas observações a esle Coelip,o. diz: que sta attribuição, é applicavel ao Juiz que pre. idir a sessão <fo Jury, e penalllJellte pre,cnido pelos
arts. 97 e 98 elo Codigo Criminal, e Lei de 3 de Outubro de llJ31 art. 7.° vendo-se claramente
do art. 333 d'este Codi~o, que a pro,idencia é extensiva aos mesmos Jurados de obedientes,
e ainda mesmo Jóra da hypothesc n'clle figUJ'ada; porque se não Ita uma lei, que marl1ue
uma pena á dcsobediencia dos Jurl.lelos em llypothcse diverso, não se segue que ellcs a r ossam impunemente commetter... "Vide o reslo, desde pago 31, 1\rt. 200 § 7.° do Regulamento
n. 120 de 1 ,i.:l.

(480)
egundo a inlelligencia grammatillal elo art. 200, 1'\ 7. 0 do Regulamento n. 120 de
1842, que é a reproducção d'cste !>, nãO e permiltido ao .Juiz de Dil' ito, mandar salJir cio re'into do Tribunal do Jury a um .Juiz de Faclo. mas omente aos eSI eclndol' s, Aviso de 4 de
Fevereiro de 1858.
(481) Art. 200,

§

8.° do Regulamenlo n. lW.

(482) D'esle § e anlerior, se deduz que o Juiz de Direito. pode dirigir. desde que julgue
neccssario, novas per~untns _30 3~CU.ll~0, ,pa:~ o f1ng de ~ cl!~cccr a~?um l'a ,l?~ e assim ui ~
ponha, tambem a OJdenaçao, Llv. 3., Llt. ;12,!' 1. e Ll'. 'I., til. i-l,-lel na e .ouza, §~
6.°, 111 e 11 . Art. 200, fo Il." do Regulamento n. 120.
(483)

Art. 200,

§

10 do Regulamento n. 120.

(48~)

Em conformidade do que aos Juizes de Direilo incumbe esLe §. devem elles 1'e\'ogar as fianças que os Juizes de Pnz concederem por elas iOcarem indevidamenle os crime
em artigo, que nenhuma analogia tcm eom ell(~s. e islo mesmo quando não se haja inlerposto
recur,o, Aviso de 11 de Janeiro de 1~i:l , e declara o de I~ de Fcvereiro de 183 , que para a
execução do Ayiso de 11 de Janeiro de 1 ;lc, dando unia rórma para o exercicio da attribuição d'este pal'agrapho, quando o Juiz de Direito tiver noticia de haver-se concedido, injustamente ou negado uma fiança, ainda que n;lo haja recurso se o ca o fór de gravidade e exigira do re.~pectivo Juiz de Paz, uma informação cil'cum. lanciada, por escripto, com certidão
da pro,ineia e da decisão qu . concedeu ou negou a fiança, e proferirá. li "ista de tudo, a sua
sentença concedendo-a ou revogando-a.
(4 5) Declara
se p de prender.

O

Aviso de '12 de Selenlhro de i865, que póde afiançar-se nos casos em que
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9.° Inspeccionar os Juizes de Paz e Municipaes, instl'Uindo·os
nos seus deveres, quando careçam. (487 a 491)
Art.47. Nos lugares da reunião do Jury as Camaras Municipaes
respectivas apl'omptarão para os Juizes de Direito, casa, cama, eseri"aninha, louça, e a mobilia necessal'ia para seu serviço; os Juizes
deixarão tudo no mesmo estado, repondo o que fór consumido, qoand'o
s~ retirarem. (492 a 494)
CAPITULO V
01. PO l\tÕ.ES GE!!AE

Art. 4~. Os Inspectores, Escrivães, e Olliciaes de Justiça, que
se sentirem aggravados em suas nomeações, poderão recorrer na Pro(~) Lei de 20 de Setembro, arls. 7.°, § 3.°, 12, § 2.°, e 14, § 3.° do Decreto n. 4824 de
22 de ovembro de 1871.
Os Chefes de Policia, Delegados, ubdelegado e Juizes Municipaes, são competentes para
conceder fiança, tanto ao réos, que 1I0m-erem pronunciado, como aos flue sómellte houverem
prendido, emquanto estiverem debai::l:o da sua ordem, ad. 2 '7 do ReguLamento n. L20.
Ao Juiz MunicipaL pertence conceder fiança áquelles réos, que lhes houverem sido remeltidos, com os respecth'os processos para serem apresenlados ao Jury, art. 298 do mesmo
ReguLamento.
Os citados artigos são parallelo aos 4,°, § 2.°, 5,°, 17, § 5.° da Lei de 3 de Dezembro de 184.1Vide arts. 100 e seguintes d'este Codigo.

(487) DeoLara o Aviso n, 2'9 de 29 de Abril de L836, que da di. po içãO d'e te §, claramente
se deduz, que os Juize de Direito sào obrigado a iu truir os Juizes de Paz e lIIunicipaes,
sempre que, peLa inspecção activa sobre elle conhecerem que o preci am e não sómente
quando forem consultados.
11.0 Juiz de Direito, diL-o o Avi o de 10 de Maio de L836: compele instruir e e clarecer as
duvidas, que se ofl'erecerem ao Juiz de orphàos.
[o lhes compete dar aos Juizes de La instancia no oiveL instrucções que sejam obrigat<lrial'. t. visos de 10 de Julho de t81-'3, e n'este sentido, mais ou meno , ainda os de H de 0vembro de 18i3, 11 de Abril de 18U, e 30 de Abril de t851.
(i88) Declara o de 5 de Fevereiro de i858, que os Delegados e Subdelegados nào podem
pedir instrucções aos Juizes de Direito e tão sómente aos Chefes de Policia.
(Nota 490.)

(489) De,em os Juizes de Dir·eil.o insLruir em Lhese e absLracto, e nunca em especial sobre
os casos occorrentes e pendentes, Avisos de 30 de ]líaio de 185t, e 26 de Tovembro de L868.
(490) Declara o Aviso do 26 de 'ovembro de 186 , que a competencia dos Juize de Direito, para instruirem dos seus deveI'es as au tUl'idaues judiciaria e policiae da Comarca.
sujeita á. sua jurisdicçll:o, nllo póde ser posta em duvida à vista das disposições do art. 25 da
Lei de 3 de Dezembro de tllH e Regulamento 11. L2::! de 2 de Feyereiro de l. '1:'2, que não (L '1'0&,aram e antes confirmaram a d'e te §, curuprindo, entretanto, obs 'r,ar que es as in tru ,I)e.
oevem ser dadas cm geral, e não sobre os ca os pendentes em juizo.
(Nota 4.88.)
(491) O Juiz de Dil'eiLo não é competente pam dar inslrucl;ôes à auel,oridades infem 1'0:>
em materia eleitoraL, Aviso de 31 de Dezembro de 186\1.
(Notas 19, a.a parte e ~71.)
(\'92) Pelo Aviso de 31 de Outubro de 1833, só se deve entender dos Lugares que o Juiz
tem de percorrer, e não do da sua residencia, e a Portaria de 8 de Julho de 183-1, declara, que
os Juizes de Direito, não têm aposentadoria.
(Art. 281 d'este Codigo e nota 4'72.)
(.\03) O Aviso de 3 de Março de l8i3, diz que, aCamara .Municipal, de,e fornecer mo,ei
e mais objectos necessarios à celebraçãO das sessões do Jury.
(1094) Està em desuso este artil;1o do Codigo, por causa do estado de mi erabilidade dos
pequenos povoado15, e durante a mll1ha vida de Juiz de Direito, nunca rue prevaleci do que
aqui se determina.
lJ} seria cruel, obrigar a umll corporação, qua~i que morta nos [lovoados do ccnito a fazcr
um sacl'ificio snpeI'ior às suas forças.
1:i

Iii

vincía, aonde estiver a Córte, ao Governo, e nas outl'as aos Presidentes em Conselho. (495)
Art. 49. Os Juizes de Paz, Juizes Municipaes, Promotores, Escrivães, e Officiaes de Justiça, perceberão os emolumentos marcados
nas Leis para os actos, que praticarem; e os Juizes de Direito vencerão
interinamente o ordenado, que lhes fóI' marcado na Provincia, onde
estiver a Côrte, pelo Governo, nas outras pélos Presidentes em Conselho, que o poderão alterar conforme as circumstancias, emquanto
não fór definitivamente fixado por Lei. (496)
Art. 50. O Governo dará os diplomas de nomeação a todos os
Juizes de Direito, e aos Juizes Municipaes da Provincia, aonde estiver a Córte j uns e outros prestarão por si, ou seu procurador, o juramento nas mãos do Ministro da Justiça. Nas outras Provincias do
Imperio os Presidentes em Conselho passarão os diplomas e darão
juramento aos Juizes Municipaes, ou a seus pl'Ocuradores, e as Camaras passarão os titulos, e darão juramento a todos os encarregados
da administração da justiça nos Districtos, e Termos. (497 a 504)
(495) o Governo e os Presidentes de Provincia repararão por meio da reintegração a injustiça que se houver feito, Aviso de 18 de Janeiro de 1836.
(Nota 106.)
(496) Foi este artigo de todo aHerado, já pela Lei de 3 de Dezembro de 1841, e a de 17 de
Setembro de 1851, e outras Leis e Decretos posteriores; quanto ao ordenado e gratificação dos
fonccionarios publicos.
Vide notas, 164, 2. a parte e 3.", 200 a, 30 combinada com a 392, 174,297,300,369,396,428
e outras,
(497) Outr'ora, l?elo Aviso de 4 de Outubro de 1836, e no dominio d'este Codigo, a nomenção do Juiz de Direito pelos Presidentes de Provincia, as cartas eram solioitadas na Seoretaria dos Negocios da Justiça.
Pelos arLs. 54 da Lei de 1 de Outubro de 1828,2, da Lei de 4 de Dezembro de 1830, 5.°, § 10
da Lei de 3 de Outubro de 1834, Avisos de 3 de Outubro de 1835 e 29 de Setembro de 184'2, se
diria perante quem era o juramento prestado, quanto aos Juizes do oivel, municipal e orphãos.
A este respeito, se regula hoje, pelo que se vê ás notas 169, 210 e 430.
(498) A posse dada pelos Presidentes de Provincia, é bastante para habilitar os empregados
aos exeroicios dos seus empregos, em todos os lugares da suajurisdicçãO, logo que oheguem ao
districto d'ella, independente da publicação por editaes, das camaras, Aviso de 14 de Junho de
1843, dizendo mais, que cumpre que os Presidentes participem a posse ás Camaras de todos
os municipios sujeit~s li jurisdicçlIO ou lluotoridade dos empregados, assim empossados, devendo estes fazer oonstar a posse por edital, sem poder discutir a validade do titulo.
(499) Aos Juizes de Direito, e onde houver mais de um ao da La. vara, compete deferir
juramento e dar posse aos Juizes Municipaes da sua Comarca, e havendo Relação, isto se
fará pelo Presidente d·elia. E o Juiz Municipal, tendo uma Comarca, por jurisdioção o jura.
mento e posse, será pelo Presidente da Provincia, A1iso de 20 de Dezembro de 1848.
(Nota 497.)

(500) O Presidente da Provincia, caso haja demora na reunião da Cam ara l'dunicipal,
póde encarregar ao Juiz de Direito, o juramento e posse aos Juizes Municipaes e a estes quanto
aos Delegados. Aviso de 11 de Abril de 1849.
(Nota 497.)

Quanto ao juramento aos Promotores, vide nota 210 e a 491.
(501) O Aviso de 14 de Junho de 1842, declara, que qualquer empregado, que fór nomeado
para servir interinamente, prestará juramento perante a anotoridade que assim o nomeou.
(502) Pelo Aviso de 20 de Dezembro de 1848, está começado o exercicio e posse pelo jul'amento.

(503) Pelo que diz respeito aos Juizes de Paz, vide o art. 55 da Lei de 1 de Outubro de
1828, arL. 6.° das Instrucções de 13 de Dezembro de 1832, e Aviso de 20 de Junho de 185ü.
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Art. 51. Do jUl'amento se lavl'ará termo em um livro, e será assignado por quem o der, e quem o deferir; e pelo diploma se não
cobrará direito algum. (505 a 508)
Art. 52. Os Juizes de Paz, Juizes Municipaes, Promotores, e os
mesmos Juizes de Direito, servirão paI' todo o tempo, qlIe lhes é marcado n'este Cojigo, não commettendo crime, p.1rque percam os lu·
gares; e os seus agentes e ofliciaes, erpquanto forem rle sua confiança, aos quaes fica comtudo o direito de queixar-se na Provincia, onde
estiver a Côrte, ao Governo, e nas outras aos Presidentes em Conselho, contra o Juiz que os tiver laneado fóra POl' motivo torpe ou iIlega!. (509)
Art. 53. Todas as Auctol'idades Judiciarias ficam obrigadas a
(501.) o jurl\mento presta-se em mão da auctoridade competente, quer pessoalmente, quer
por procuração, Lei de 21. de Setembro de 1829, art. 1.0, Aviso de 11 de Abril de 1849, Decreto
de 4 de 1 ovembro de 1857, art. 2.° e art. 9.° do Decreto de 23 de Dezembro de 1868.
r.onsultae a nota 437 b, do meu Codigo Criminal, quanclo se dér a 2." edição.
O Aviso de 12 de Fevereiro de 1869, declara que este art. 50, deve ser entendido com a
condição de nlio ter outro superior immediato nO lugar, pois tal é a disposição da Lei de 1 de
Outubro de 182 , art. 51:, applicada por aquelle artigo aos empregados do Ministerio da Justiça.
(50'3) Ordenação, Liv. 1.0, tit. 5.°, § 5.°
.
Nas cartas de titulo de nomeação se porá a nota do juramento, Ordenação, Lil'. [.0, tit.
2-\., princ. e § 1.0, A\'iso de 28 de Julho de 1857.
(506) ..\ 8 Camaras Muuicipaes, dãO juramento e posse aos escrivães de Paz, quando os
houver eparados.
.

(501) Foi IIlterada esta ultima disposiç'íO pela Lei de 30 de Novembro de 1841, art. 21. e
2." da ta baila anne~a.
O. escrÍ\'à s dos subtleleg:lllo , pagam sello do titulo da nomeação, Regulamento n. 2713
de 26 de Dezembro de 1.60 art. 4~, § [,0, e novos direitos, Ordenaç!Io n. 240 de 22 de Agosto
de 1855, n. 41'2 de 23 de Dezembro de 1 57, e escrivães do Juizo de Paz, nada pagllm, Portal'ia de 13 d Outubro de 1S:~5, e Ordenação n. 472 de 23 de Dezembro de 1851.
(Partei:l." da nota lOO.)
.
§

(50S) O Decreto n. 412l de 29 de Abril de 1871, para execução do art. 10, § 36 da Lei n.
1836 de 27 de 'etembro de 1870. dispõe ao art. 1.°: os Decretos, Cartas, e quaesquer outros
titulos de nomeação de Clue tratam os M 1.0 e 4." da ta])ella annexa á lei n. 24:1 de 30 de Novembro ele I 41 e art. 4." do Regulamento n. 450:) de Çl de Abril de 1810 pagarão O sello de
7 % em substituiçãO dos uovos e v lhos direito, e sello proporcional estabelecidos nos me mos §§ e art 4.°
fiO isentos d'e te impo,to: 1.0, o l.il.ulo especificados no art. 12 do Regulamento n./~503
(titulos de nomeação interina, ou por menos de 1 anno, e o de emprego de vencimento annual menor de 200-000 ..• nomeação de Delegado e Subdelegados.) ..•
Art. 2." Para o calculo do sello de 7 ~o e sua applicação aos casos, em que é eUe devido,
se observarão adi. posiçfies dos arts. 5. e 6.° d'aqueIle Regulamento, (art. 5.°) o sello será
calculado, sobre o ordenado, gratificação ou outro vencimento de 1 anno, eomprehendidas II
percentagens, commissõe.~ e emolumentos, conforme a lotação.
§ 1.0 No caso de IIcce so, transferencia, remoção, para lucrares de diverso ministerio pagar-se-ha o sello proporcional da melhoria de vencimento, se ilouver, § 2.° e é devido o seIlo
do accrescimo, ainda n110 se lavrando novos titulos.
Art. 6.° O sello dos titulos, ser1t devido, qualquer que seja a fórma, porque fór expedido
o acto da nomeaçãO ...
O sello das nomeações, para empregos extipendiados, pelo cofres do The ouro, será arrecadado no acto do pagamento dos vencimentos, por descontos mensaes, do modo eguinte:
2 % e a 12. n parte de 5 % no primeiro mez e o restante d'estes tambem pela 12." parte mensalmente até completar-se o primeiro onus do exercicio.
obre o modo da lolação, vide nota 284.
Art. 4.° ... Ficam sem vigor, os §§ 1.0 a 4.° da tabeUa annexa á lei de n. 243 de 31 de Novembro de 1841, e mais disposi<;.ões concernente a novos e velhos direitos de mercês pecuniarias.

(509) Os empregos de Juiz Municipal e de orphilos, e Promotor Publico, devem constante
e inalteravelmente reformar-se de 3 em 3 annos, e para entrada e posse dos novamente nomeados, se ha de contar o tl'iennio da data em que começou o exereicio dos pl'imeil'os, que
foram nomeados, Aviso de !l de Novemhro de 1 3~,.

dar parte ao Tribunal Supremo de todas as duvidas, omissões, que
encontrarem no presente Codigo. (510 a 512)
PARTE SEGUNDA
DA FORMA ,nO PROCESSO (513)
TITULO II

Dó processo em geral

CAPITULO
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Art. 5~. Os delictos e contravenções, que os Juizes de Paz decidem definitivamente, prescrevem por um anno, estando o delinquente presente sem interrupção no Districto, e por trez annos, estando ausente em lugar sabido. (533)
•
Mas e que hoje e pelo Ilf't. 14 da Lei de 3 de Dezembro de 1841, os Juizes Municipaes,
servem peio tempo de t~ anno~, e os Promotores, pelo art. 22 da citada Lei pelo trmpo que ao
Governo convier.
O 1'. Mende da CLlOha escreveu sobre esle n1't., li pago 34 das suas observaç.ões no Codigo do Processo.
C'-lota 210.)
(510) Os arts. 495 a 499 do Regulamento n. J20 de 1842, contem materia idenLica á do
presente, incumJ)indo ás auctoridades consultar.
(511) O Supremo Tribunal toma assentos, J;!ara a intelli~encia das Leis criminaes, quando
na execuçãO d ellas, occorrerem duvidas, maniJestadas por Julgamentos divergentes, havidos
no mesmo Supremo Tribunal, Relações, e Juizos da L" inslancia, nas causas, que cabem na
sua alçada, Art. 2.° da Lei de 23 de Outubro de 1815.
O Governo deu RegulameDto à Lei pelo Decreto n. 6142 de LO de Março de 1816, e vide-o,
como ultima parle da nota 38.

(!'í12) Se.m prejuizo do dispositi,o d'este art. faz-se consulta ao PresideDte da Provincia,
e este submette ao Ministro da Justiça, que sujeitará ao Censelho de Estado, secção respecU"a, nrts. citados do Regulamento n. 120, Avisos de 7 de Fe,ereiro de 1856, e 15 de Setembro
de 1865. As consultas Dunca serão feitas em referencia, a casos pendentes da jurisdicçllo da
auctoridade, mas sim relativameDte aos ca os havidos, em que occorrer duvidas e obstaculos,
ou houverem lacunas, Aviso citado de 1856, § 3.°
(513) Pelo art. 96 da Lei de 3 de Dezembro de 1841, a fórma do processo, serâ a mesma
determinada por este Codigo, que não estiver em opposiÇãO com a mesma Lai.
E pelo art. 100, os julgamentos, nos processos criminaes, terãO lugar independentemente
do sello e prepal'o, que poderão ser pagos deyois.
O art. 470 do Regulamento n. 120 de 184~ é no mesmo sentido. Vide este, e aquelle com
as notas.·
(514) Vide e consultae com as notas, os arts. 32 a 36 da Lei de 3 de Dezembro de 184-1,
e arts. 271 a 284 do Regulamento n. 120 de 1842.
O que se disser n'esta parte, ate art. 51, se comlletarâ oom aquelles artigos.
(515) A presoripç-ão em materia criminal, ensina Pereira e Souza, linhas criminaes, deve
scr pronunciada ex-omoio, pelo Juiz.
A pl'escripção, disse Mathceus, De crim, ad-notam, e uma das excepções que ainda DilO
oppostas appro,eitam, sendo o Juiz obrigado a attende1' necessariamente de officio: ea:,ceptiones, quce non opposita p~'osunt, quasqtte judeo; officii sui necessitate attendere cogittl?".
Havendo a prescripção, cessa a perseguição, que e uma medida de ordem publica, que
llóde ar suprida pelo Juiz, ou allegada pelo Ministerio publico na opinião de notaveis escriptores francezes e jurisprudencia d'esse Paiz, F. RelHe, theoria da Instrucção, Brum de Villrrel e muitos oulros.
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Entre nós. póde a prescripçiio ser requerida pelo Minislerio publico, e Iror ,Julgada eromcio?
O Aviso de 21 de Junho de 1865, n. 269, declara: que sendo a prescripção a expiraçãO do
praso, em flue a lei permiLle mover a acção criminal, o que importa a nlIo existencia de
crime, uma vez flnalisado esse praso, e tendo a nossa legislaçlIO consagrado tal principio,
como o prova o art. 147 deste Codigo, que só ndmitte formaçlIo da culpn, emquanto o delicto
nílo prescrover: é claro, que o Promotor Publico póde allegal-a, nilo como defeza da parte,
mas como um obstaculo legal, que o impede de nlover a acçilo, accrescendo, que essn prescripçM póde ser julgada ex-omcio, por isso que, estando a acçlIo e o crime prescriptos, DilO
deve o Juiz applicar pena iIlegitima, que por si só, constitue acto nullo. pratiaado contra um
obstaculo opposto pela Lei, doutrina. que já era dedu7.ida da nossa anti~a Ordenaçll.O Liv.
5.·, tit. 2.•, § 1••°.
(515 a) O Accordilo da Relaçuo de Porto-Alegre de 4 de Julho de 1876, diz: que a prescripçUO do crime, mesmo nllo alJegada pelas partes, póde ser jul~ada pelo Juiz, se resulta
evidentemente do processo.
'
Vê-se por ahi, que com bons fundamentos, n nossa jurisprudencia, bem como a fr1l.nceza, consngra n doutrina exposta nesta nota, qne aliás é, a dos arts. 147, 149 e 329 d'este
Codigo.
(Nota 517 para completar esta.)
(516) No direito romano, era geralmente admittida a prescripção de 20 annos, resultando de urna das disposições da Lei Comelia, sobre a falsidade: Ouertla (alsi temporalibus
pl'Cescriptionibus 110n excltlditur. 71isi ú::enti amlO(ttm exceptione: sicut eretera quoque (ere
crimina.
E' a famosa Lei Querelo, 12, c, Ad legem Come/iam, de (als.

Haviam, porém, crimes imprcscriptiveis, como o parricldio, aborto procurado, assassinato, moeda falsa, concussilo, e etc., como o altesta l'úuyart de VOl1gluns, e Jousse; sendo
certo que nllo prcscreviam, tambem os crimes de lesa-mageslade e apostasia.
rioje. enlre os povos civilisados, lodos os crimes se prescrcvem, desde que eslilo satisfeitas as formalidades da Lei, e é justo, porque tanto maior é o crime, maior deve ser o remorso, sendo que a theoria da expiaç1lo. p~lo tempo, deve ser appllcada a todos os crimes,
E de facto, o crime prescreve! porque- pela experiencia do coraçãO humano, temos a certeza, de que o remorso acompanna ao crime e envenena as falsa alegrias sobrevivendo ao
prazer da vingança. desde que inflingc um novo castigo ao culpado, em caela dia.
uccede, que os criminosos vivem sempre em estado de inquietaçllo com o receio de ser
descobertos, prenam expectant, e as precauçúes. incommodos e os terrores, não contribuem
pouco para o castigo; e ao depois l a difficuldade das provas, passado certo tempo. nãO deve
ser uma rasão, para ser despresaoa,
pelo perigo, de avivar as paixões, e n'esle sentido opinam a mór parte dos legisladores e publlcistas, com excepção de Bentham, que vê na prescripção uma especie de premio dado aos altentados; mas esse notaiel escriptor, e levado pelo
lado utilitario: sem querer ver por ahi mesmo, que o crimin 50, esperando que se esqueça o
crime com o tempo, se torna pacifico e respeitador das leis.
(517) Dill'ere a prescripção em materia criminal, da outra em materia civil. N'esta, e
uma excepção fundada na presumpçãO do abandono de um direito, quando aquelta é de ordem publica, sendo o procedimento extincto plerto jw·e. (Brum de Villeret pre.cripções.)
O juiz decretn-o embora as partes não o tenham nllegado-diversos ares los da Côrte de
Cessação em Fran<:a. e entre ou tros, os de 26 de Fevereiro de 1801, 'l8 de Janeiro de 1808, 12
de Agosto de 1808, c 7 de Outubro de 180 , lL de Junho de 1829, 5 de Junho de 1830,2 de Setembro de 1831, 28 de .laneiro de 1843, 1 de D()zembro de 18~, e it de Fevereiro de 1850.
Segundo 1\1erlln. Repcrt, a prescripçãO, nM é um direito c-reado para O reo, e sim em
provei to da sociedade e da Justiça.
Pelo novo art. 147 d'este Codigo vê-se, que só terá lugar o procedimenlo, em quanto nilo
prescrever o delicto, e pelo art. 79 § 6.° os Juizes devem ser cautelosos nos recebimentos das
quei:s:as e denuncias, pois n'eltas devendo o auctor declarar a intenção e as rasOes da condemnaçilO, devem provar não estar prescripto o dellcto.
Vide a nota 515, que contém as mesmas idéas.

(518) A prescripção corre durante o tempo, em que as perseguições se acham suspensas,
em rasM da demencia do accusado 1
Pela negativll, póde-se invocar n maxima: contra valente1lt agere nom cUI'rit prreseript1o,
e n'este sentido opinam dill'erentes escriptores; porém Mongin. Merlin. Dallor Legraverend,
Ranter, e outros, sustentam que a maxima cilada não pMe ser admittida como geral, porque no direito criminal, não se admittem todas as causas que em ltireito civil interrompem
a prescripção.
No direito civil, a prescripção repousa sobre as presumpçõcs legaes de acquisição e dcsempenho da divida; c no direito criminal repousa sobre a presumpçllo legal, do desapparecimento das provas dos crimes e das da innocencia.
Assim a demencia, que é um obstaculo ao Julgamento, não interrompe a prescripçllo; e
concebe-se, que os obstaculos, que se oppOe, ao exercicio da acçllo, nllo impedirão o depereoimento das provas, subsistindo por islo II prellcripçg:o em toda a Ilua força, e cita um aresto
. de 22 de Abril de 1813.
.

(~19) Pelo Aviso de Z de Abril de 1836, proposta perante
prescripçiIo pelg Juiz de Direito.

Q

Jury, deve ser dicidida a

(520) Dá-se recurso da decisão contra fi prescripção allegada, e vide os arts. 292 d'este
Codigo, e 69 § 6.° e 70 da Lei de 3 de Dezembro de 1841, e 4.38 § 1." do Regulamento n. 120
de 18-i2.
Quando a decisão, é a favor da prescripção, ha appellação na forma do art. 18 § l.0 da
Lei, e 450 § 1.0 do Regulamento, Aviso de 25 de Janeiro de 1856.
(521) A sentença proferida em favor da prescripçãO, em crime inaftançavel, SÓ depois de
passar em julgamento, pMe ser elecutada, Aviso de 22 de Novembro de 1859.
(522) Para a prescripçílo, nos crimes de responsabilidade, vide os arts. 150, 154, e 329
deste Codigo, e art. 210 do Regulamento n. '120.
(523) A prescz41pção dos delictos, Ooxtingue a acçilo criminal, conil'a o delinquente, Aviso
<la nota 521, n. 360.
(524.) A presença do réo, no districto da culpa, para fundamentar a prescripção deve ser
sem interrupçãO e cumpridamente pelo tempo e:s:igldo na Lei. Avisos de 21 de Junho de 1855,
e 19 de Junho de 1860 j com o accrescimo, de que, se o réo se ausentar antes de preenchido
o termo da prescripçilO, o tempo de presença, presume-se como ausencla, e deve computarse como tal, e conforme a ausencia f6r em lugar incerto ou sabido.
(Art. 213 do Regulamento n. 120.)
(525) A prescripçuo dos réos presentes não aproveita aos ausentes, Art. 6.° do Aviso de
22 de Setembro de 1828.
. (526) Interrompe
cllndo, á nota 524..

li.

prescripçãe, a revogação do despacho de pronuncia: \. iso de 1860,

(521) A citação feita regular e competentemente, interrompe a presc.ripçílo, e é do Arresto
do Tribunal de Cassação em França de 26 de Junho de 184.1.
A citaçiIo feilB., em tempo util ao réo, pela parle civil interrompe a jurisdicçiIO da acçM
publica, Cessação de 18 de Janeiro de 1822, Mangin, n. 353, Helie, tom. 3.° pago 126.
Assim a prescripçllo pelo Ministerio puJ)lico interrompe a prescripçll:O da acçilO civil,
Cassação de 15 de Abril de 1826, Mangin. n. 354..
Uma cilB.çâO e julgamento nuHos, por falla de forma a prescripção, AccordiIo do Tribunal de GrenobliJ de 18 de Agosto de 1824, e o de Rouen de 26 de Dezembro de 1840; havendo em contrario, de um julgamento nullo, póde interromper a prescripção uma decisãO
de Cessação de 6 de Fevereiro de 1830, bem como uma outra decisão de 21 de Maio de 1841.
(528) Conte-se a pl'escripção, em delicto de imprensa, a datar do facto da publicaçãO que
dã lugar á perseguiçãO, e não da data, se apresenta o I\utographo, Cessação de 8 de Setembro de 1824, 18 de Setembro de 1829, e 18 de Dezembro de 1835.
(529) Ha quem sustente, fundado na Lei 130 do Dig. de regllUsjufis, om.nes actiones qUC6
tempore p/.l1'eunt, semel i7lcluSC6 judicio, salve pe)'manent, que a simples queixa ou denunoia,
nilO interrompem a prescripç!io, sendo necessario o ohamamento do réo em Juizo, porque e
esse o acto considerado pelos Jurisconsultos, como apparecendo a 'acção da Justiça.
(530) Os crimes successivos, prescrevem não a partir do dia em que começaram, mas a
partir do dia em que ellea cessaram, Mangin n. 321, Helie, tom. 3.° png. 705, Cornot, tom.
:.l.o, pago 621.
E sãO delictos suceessivos, aquelles que se n110 completam por um facto unlco e instan·
taneo, mas que formados, seja de um facto continuo, seja em consequencia de factos, que Sli
ligam uns IlOS outros, perpetuam a sua duraçãO durante um certo tempo, Helie, tom. cit., pago
705, e Cornot, lugar citado.
Logo, que um delicto, nlIo existe, senão pela reuní!lo de muitos factos, que formam assim
um elemento moral e oomple:s:o constituindo esse dellcto, a prescripçlIo não se applica, senno
a esse elemento, que unicamente pôde lServir de base ao exercício da acçãO publica, Çassação de 21 de Outubro de 1841.
(530 a) A bigamia nUo é um delicto suoeessivo, I1Iangtn, n. 3'22, e assim a prescripçãO só
começa a correr do dia do 2.° caRamento, Cassação de 5 de Setembro de 1812, Rouen de 29
de Abril de 1815, Cassação de 4, de Julho de 18t6, 39 de Dezembro de 1 19, Mangin, Cornot,
Bourguignon Helie, e contra CassaçãO de 27 de Fevereiro de 1807, quando diz: que a prescripÇilO é a mesma para os delictos permanentes, como para os fugitivos.
O delicto de evasllo, corre a partir d'elia, n110 sendo successivo, Cassaçílo de 5 de Fevereiro de 1835, Helie, tom. 3.°, pago 708, e contra Legraverend, tom. 1.0, pago 80.
(531) A prescripçliO se suspende durante o tempo, que durarem as perseguições feitas·
contra elie em ra:l:llo do crime, Cassaçll.o de 19 de Janeiro de 1809, Cornot, Maniin, e Mntra
Helie e Mangin, !>e o rlelirto fôr COllnexo ao crime.

Art. 55. 08 delictos, em que tem lugar a fiança, prescrevem por
seis annos, estando o delinquente presente sem interrupção no Termo, e por dez anno:>, estando ausente em lugar sabido, com tanto
que seja dentro do Imperio. (534 e 535,)
Art. 56. Oô delictos, que nào admittem fiança, só prescrevem
por dez annos, estando o delinquente presente sem interrupçào no
Termo (586 e 537.)
,
Art. 57. A prescripção não se estende ~ indemnisação, que poderâ ser demandada em todo o tempo. (538)

CAPITULO 11
DAS A U UIENelAS

(539
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Art. 58. Em tojos os Jnizos haverá uma, ou mais audiencias em
cada semana, com attençào á regul'ar affluencia dos negocias; não ha·
(532) Apresentada pelo Juiz relator o Sr. Graça a redaoção da senten.;:a de revista crime
sob o n. 2284, sendo approvada, foi lavrada e assignada, e seu teor é o seguinte:
• Vistos, expostos e relatados estes autos de revista crime contra partes recorrente Francisoo José Fernandes de Mendonça e recorridos Francisco Monteiro de Carvalho e sua mulher, concedem a revista pedida pela nullidade e oonsequente injustiça do Accordllo de ü. 143,
que oonftrmou a sentença de fi, 124 v.; porquanto, tendo succedido à pronuncia os actos judioiaes, que constam de Ü. 47 em diante, e nM havendo, renunoia ou abandono de seu direito
For parte do reoorrente, que, aliás, empregou a necessaria diligenoia para quo os reoorridos
Jossem julgados em tempo, o que n1l0 so eR'ectuou em virtude dos expedientes moratorios de
que usaram, expedientes do exerci cio da acção do mesmo recorrente é claro que, sendo as
menoionadas oircum tanoias intel'ruptoras da prescripção aUegada, esta foi julgada prooedente
contra direito e prinoipios fundamentaes que re~ulam e materia.
fliandam, pois, que os autos sejam remettldo~ a relaç1l:o do Reoife, que designam para
revisão e novo julgamento. Rio de Jal1eil'o, 2 de Junho de 1877. - Brito, presidente, Gmça,
venoido .- Bardo da l\1ontsermte. - Simões da Silva, vencido. - Goito, vencido. - Leão. lTasconcellos. - Gamara. - Guimarlies. - Silveim. - Pareira j\{ontei)'o, vencido~- Valdeta~·o.
- Barbosa. - Albuquerqua.

(533) Art. 271 do Regulamento n. 120 de

18~2.

(534) Arts. 32 da Lei de 3 de Dezembro de 1841, e 21'2 do Regulamento n. 120, pareoendo,
que aquelle art. 32., não é mais do que um additamento ao presente artigo.
(533) Não interrompe a J)rescripçl!O o faoto de ter o réo procurado o julgamento do processo, perante o Jury, Accor ão da Relação do Rio n. 287 de 30 de Novembro de 1876.
Vide Mendes da Cunha, ob"ervação ao Codigo do PL'ocesso, pago 38.
(536) O que se disse nas duas notas antecedentes, verifioa-se igualmente para com este
artigo e o 33 da Lei de 3 de Dezombro, attenta a disposiçãO do art. 213 do Regulamento n. 120.
Das sentenças do Juiz de Direito, proferidas em grau de appellaÇão, sobre a prescripçilo
de que trata o art. 35 da Lei de 3 de Dezembro de 18~1, ha o recurso de revista, art.89, § 1.0
da mesma Lei.
. (537) E' indubitavel, que nos termos do art. 33 da Lei de 1841, dá-se a prescripção de
20 annos, conforme o art. 34 da mesma 'Lei, porque as testemunhas, embora não inquiridas
sobre a residencia anterior a 18ô5, affirmam que depois da fuga (Abril de 1865), o prescribente sempre esteve no termo, e ainda quando Jurassem teI'-se retirado alguma vez, Isto não
importaria estar ausente fóra do imperio ou em lugar não sabido, sendo prova contraria de
tal ausenoia o facto das prisões realisadas em 1865 e agora, Accordão da Relação de OuroPreto de 6 de Março de 1877.
(538) Art. 36 da Lei de 1841 e 274 do Regulamento n. 120.
Os artigos citados revogaram o presente; porque a obrigação de indemnisaJ.:, presoreve
por 30 annos, oontados do dia em que o delicto fór oommettido. (Vide art. 29 do Codigo Crimina!.)
Ai; penas impostas aos 1'1305, não prescrevem em tempo algum, Art. 65 do Codigo Crim.i.
.
nal, e vide-o com minhas noLas.
(539) Os escrivlles devem ter livro para o protooollo das audienoias1 e para que fins e
com.o devem)evar as audiencias, vide o Alvará de 4 de Junho de 18.23, § 1:°

vendo casa publica para ellas destinada, serão feitas na da residencia
do Juiz, ou em qualquer outra, em que possa ser. (552 a 557)
(540) Os escrivl!es, que 0110 comparecerem a elias, ou deixarem de comparecer sem apresentar motivo justill.cado; os que n!lo mandarem os protocollos aos que tiverem de fazer as
suas vezes j os que nllo tomarem todos os requeri men tos e deferi men los nos seus protocolios
devem ser responsabilisados, na fórma do A,iso de 11 de Dezembro de 1837, que recommenda
a observancia das Ordenações Liv. 1.° tit. 2~, § 3.°, Liv. 3.° tit. 19 §§ 11 e 12 o AlvlU'á de 4 de
Junho de '1823.
(541) Os Juizes de Direito, devem procedêr contra os Juizes Munioipaes, de Orphilos Delegados e Subdelegados, que os não fizerem com regularidade, Art. 26, § 4.° da Lei de 3 de
Dezembro de 1841 e 2LO do Regulamento n. 120 de 31 de Janeiro de 184-2.

542) Art. 193 a 196 do Regulamento n. 120.
Vide-os e notas.
Decreto n. 4824 de 22 de Novembro de 1871, art. 77: Todos os Juizes que preparam os
feitos, ou n'elies cooperarem darlIo audiencia, em dias certos e determinados, uma ou duas
vezes na semana, conforme a amuencia do trabalho.
Os Juizes substitutos darão Buas audiencias, nos mesmos dias em que as derem os efl'ectivos, antes ou depois d'estes, eonforme fór mais conveniente e de accordo combinarem.
Declara o Aviso de 26 de Setembro de 1872, que todos os Juizes, que preparam o feito, ou
n'eHe cooperam, devem dar audiencias, em dias certos, e determinados uma ou duas vezes,
por semana, conforme a affluencia do trabalho.
O Aviso de 28 de Outubro de 1872, é no mesmo sentido, com o accrescimo, de que os supplentes dos Juizes MUQicipaes, como cooperadores, não têm escrivão privativo, servindo-se
com os Delegados e Subdelegados, corno é permittido pelo lU·t. 82 do Decreto de 1871:
Que os protocollos das audiencias, podem ser os mesmos a cargo dos respectivos serventuarios, que devem fazer sellar taes livros, por sua conta:
E finalmente, que tem lugar a nomeação de pessoa idonea para ser,ir no caso de impedimento dos mencionados escrivães.
O Aviso de iO de Maio de 1873, declara que: com quanto os supplenles dos Juizes Municipaes devam dar audiencias nos distl'ictos especiaes, que lhes forem designados, segundo a
doutrina do A,iso de 5 de Março de 1873, não estãO inhibidos de daI-os em outro lugar do
termo, quando ahi residirem, por ser extensiva a todo elle a cooperação de taes supplentes,
prestada de preferencia nos districtos especiaes.
(543) Nas audienoias, darão os escrivães as informações necessarias aos feitos, de que
ahi se tratar, ordenando-o o Juiz, Ordenaç!lo Liv. 3.° tit. 19 § 12.

(544) Os porteiros irão a casa do Juiz para trazer os feitos despaohados para se publicarem, e na audiencia os officiaes de jnstiç.a e continuas eslarão junto à séde do Juiz, para
transmittir convenientemente as suas ordens, Ordenação Liv. 3.° tit. 19 §§ 1.0 e 9.°.
(545) NlIo comparecendo os escrivães, officiaes de justiça, continuas e porteiros, á hora
aprasada para a audiencia, incorrerlIo em pena disciplinar. Ordenação Li,. 3. 0 til. 19 §§ 11,
1" e 15.

(5Hi) 'as salas das audiencias, onde hou,er cancellos, eslarão as pessoas, que concorrerem ao acto, fóra dos mesmos cancellos, nãO podendo nenhuma d'eHas .entrar no recinto
destinado ao pessoal do juizo, sem expressa lioença do julgador, Ordenação Liv. 3.° tiL 17 § 10.
(547) Ninguem nas audiencias, alterará vozes e palavras, que possam interromper a seriedade e ordem do acto, sobre as ~enas da Lei, conforme a gravidade da perturbação dos
trabalhos judiciaes, Ordenação Liv. 3. tit. 19 § 5.°, e arts. 98 e 128 do r.odigo Criminal.
( ata 551.)

(5-i8) As auctoridades ol'iminaes, devem datar e assignal' os seus despachos de qualquer
natureza que estes sejam, ou os profiram em petições avulsas, ou oS profiram nos autos, Ordenação Llv; 1.° til. [,0 § 13, til. 6. 0 § 16, e Decreto de 25 de Fe,ereiro de 1823.
(51,9)

de 1874.

Sobre as audiencias nas Relações, vide os arls. 71 a 80 do Decrelo de

(550) Não são precisos
Abril de 1836.

05

~

de Maio

dias de audiencia para a formação da oulpa, Aviso de 13 ue

(5~1) Vem a palavra do latim, audire, e audienciu, li a sessão dos Juizes nas causas, que
se plelteam perante eHes.
O Presidente do Tribunal, ou o Juiz que dá a audiencia, póúe e deve ordenar, todas as
medidas necessarias, para a manutenção da ordem, e punir os delictos, que se commettem na
sua presença: se para isso fór competente; aliás deterá os delinquentes, para erem julgados
por quem a Lei determina.
('~ota 547.)

,I '21

Art. 59. Todas as audiencias, e sessões dos Tribunaes, e Jura·
dos, serào publicas a portas abertas, com assistencia de um Escrivão, de um Oflicial de Justiça, ou Continuo, em dia, e hora certa lnvariavel, anunciano o seu pdncipio pelo toque ele campainha. (558 a 569)
(552) A Ordenação, Liv. 13.·, tit. 19, trata da ordem de uma auilienoia, publioação dos feitos despaohados, o modo porque as partes devem falIar, e sua collocação, oomo devem proceder os esorivães e offioiaes de Justiça.
(553) Os dias santo e feriados, jámai devem obstar ao andamento da administra\ão da
justiça criminal, 00010 se deduz das disposições d'este Codigo, Portaria de 1 de Abril de 1833
e Aviso de 13 de Abril de 1836.
(55/~)

r

Deolara O Aviso de 21 de Janeiro de '1853, que o Juizes Munici paes, não só podem
devem fazer as suas audiencias, durante o tempo das correiçúes, tomando o escrivães
as notas em separado para as lançarem depoi nos protooollos, como sempre se usou, quando
por qualquer accidente nãO estavam presentes os protocolIos porquanto a justi\a das partes,
não deve sofl'rer, por esse motivo, nem essa a intenção e o fim da Lei.
00010

(555) A primeira para que fór citado o delinquente, de infracção de postura, ou de orime
oujo julgamento final. compete ás auotoridades polioiae , nunca será no mesmo dia da cita\ão, art. 205 d'este Codigo, e 1'1.8 do Regulamento D. 120 de HH2.
(556) Podem ser designadas as audienoias extraordinarias para o proce 'so ohamados,
da alçada polioiaL Sentença á pago 276 da ReI', Jur" de Março e Abril de 1868.

(:-57) A Relação do Recife em Accordiio de 11 de 'etembro de 1874, diz: que o Juiz de
Direito, não tem competencia, para designar o lugar, em que o Juiz Munioipal, deve dar audiencia.
(558) A publicidade, é um prinoipio de direito publico, e a mais preoiosa garantia do interesse privado dos jurisdicoionados.
E' no intuito da publioidade que se estabeleoeu o principio de que a justiça devesse dar
no mesmo lugar, apHd Co!/stteta loca, que o Juiz deve julgar, não em sua oasa, mas em um
auditorio consagrado, e que o debates devem ser de dia e não â noite.
A justiça é uma obra de luz e não de trevas, dizia Frain d'e Tremblay.
Ben tham, o solido apo, tolo da publioidade, fez cl'esse prinoipio a base fundamental do
seu tratado dOSJ)OVOS judiciaes, e de todos os seus esoriptos.
A publicida e, diz elle, ó a primeira das oauções.
Elia equivale a todas as mais precauções reunidas, e a publicidade com a motiva\âo do
julgamentos, explicam a boa conducta dos grandes Juizes da Inglaterra; por isto que, e são
os melhores do mundo, é porque sào os mais vigiados.
Ayrault dizia que a publioidade é a garantia mais solida da livre defesa, o correctivo seguro de todos os vicios do processo, podendo por i só compensar todos os defeitos de uma
organisação judioiaria vioioRa.
Diz Lys antier, que o principio da publicidade, é mais util ao magi trado do que ás proprias
partes, visto como a sua integridade nilo póde ser suspeita, e a pul)licidade dos debates, bem
como a necessidade de motivar o seu julgamento presumem ao magistrado le toda a suspeita.
O art. 159 da Constituição do Imperio ordeno: que nas causas crimes, a inquirição daR
testemunhas e todos os mais aotos de proce so, depois da pronunoia serãO publicos.
E hoje, todas as audienoias e se sões do Tribtlnaes e jurados, serão publica e a mesma
formação da culpa não e póde fazer em segredo, senão quando a ella não as i te o delinquente e seus sooio. Decreto de 27 de Abril de 1 2-'1, e combinae cum o artigo acima. 59. o
147 d'este Codigo.
(;;59) Deve oonstar o, motivos porrluc não se fez ellas no dias designados.
E' substanoial a formalidade de serem abertos com o toque da campainho, poisque ha
arrestos, annuIlando julgamentos perante o Jury, pela falta d'e ta formalidade.
Parece banal quando se de ce a causas miudas, para se annuIlar um julgamen to que se
re~'este de tantas outras formalidades garantidoras do direito elo cidadão.
Por mim sempre protestei contra o systoma de se catar uullidade , como se o Juiz não
del'esse ser sempre um homem serio pre cindindo de bagatelIas e procurando cumprir o seu
dever rigorosamente sem oogitar dos meios de arredar de si a responsabilidade que lhe cumpre assumir perante o publico.

(560) Deve pór-se em execuçãO as leis que ordenam a presen\a dos e cI'ivães nas audien_
oias, levando os seus protocollos, para lan\arem os requerimentos, fazendo-se eíl'ectiva a z'es_
ponsabilidade d'aquelles que, sem motivo justifloado, deixarem de comparecer, ou não toma_
rem os requerimentos em seus protocollos. No caso de não comparecimento, por motivo jus_
tificado, mandarão os esorivães sompre li audiencia os protocollos, onde o escrivão que suas
vezes fizer, ou qualquer outro do Juizo, tomará os requerimentos e deferimentos respectivos, AviS{) de 14 de Dezembro de H:!37.
t.

Art. 60. Nas audiencias, e sessões os expectadoL'es, as pal'tes,
e os Escrivães se conservarão sentados; aquellas porém levantar·sehão, quando falIarem ao Juiz do Tribunal, ou jurados, e todos quando estes se levantarem. (570 a 579)
(561) o porteiro abrirá a audiencia, art. 351 do Regulamento n. 120 de 1842, e vide-os
com as notas.
Viele os Avisos de 7 de Dezembro de 1864, e 13 de Outubro de 1873, a nota 138, 5." parte,
o que é de accordo com a Portaria ele 21 de Março de 1827.
(562) Ha porteiros, dos auditorios, do Jur,y, das Relações, e do Supremo Tribunal, Ordenação, Li,. 1.0, tit. LO, arls. 40 e 42 da Lei de 18 de Setembro de 1822, arts. 1.0, 2. 0 e 3.0 do
Decreto de 6 de ovembro de 1873.

(563) Os lugares de porteiro, serão providos vitaliciamente pelo Governo, mediante concurso! Lei de 1l de Outu])ro de "1821, Decreto de LO de Julho de 1830, art. 2. 0 , e arts. 1. 0 ,4. 0
e 10 (O Decreto de 30 de Agosto de 1851., com excepção elo porteiro das Relações, que são providos pelos respectivos Presidentes, art. 7. 0 do Decreto de 6 de 'ovembro de Jll73, e art. 14,
§ 2. 0 do de 2 de Maio de 1.874.
(564) Os das Relações e Supremo Tribunal nas sessões dos 2 Tribunaes, andam de capa
e v01ta, Alvar,\ de 22 de Outubro de 1756.
(565)
os impeelimentos ou faltas dos porteiros do.s auditorios, serve qualquer oJ:licial de
Justiça nomeado pelo Juiz de Direito nos termos de sua residencia e pelo Juiz Municipal nos
de mais termos, art. 4. 0 do Decreto de 30 de Agosto de 1851, e para essas nomeações, entre
Jnizes da mesma classe, preferem os das primeiras varas.
.
(566) Nos Juizos em que não estiver provido vitaliciamente, servirá o omcial de Justi"a
de semana, Decreto de 18 de Fevereiro de 1850, e Aviso de 20 ele Al)ril de 18M.
(567) Nos impedimentos ou falta do porteiro do Jur,y, O Juiz de Direito, Presidente do
Trj])UnaJ, nomeará para servir O lugar a um oJ:licial de Justiça, Aviso n. 445 de 9 de Dezembro de 1857.
(568) Nas faltas ou impedimento do porteiro das Relações, por menos de 15 dias, a sua
sllb tituiÇão será pOl' um dos continuos, que o Secretario designar, art. 32 do Decreto de 2. ele

Maio de 1874.

(569)
a falta ou impedimento do porteiro do Supremo Tribunal será a substituição por
um dos continuos do mesmo Tribunal, art. 44 da Lei de 1.8 de Setembro de 1828 e art. 1.0 do
Decreto de 30 de Agosto de 1851.
(570) Levantam-se todos para fallar mesmo o Promotor Pul)lico, e d'alú lhe vem, talyez
o nome de magistratura em ré.
Os Juizes ficam sentados, mesmo para pronunciar. Segundo a novella 82, cap. III (sedibunt autem jttdices), os Juizes romanos, deviam sentar-se, indo mais longe o direi to romano:
Sententiam quam sCl'iptam edi a ,judice non "ecita"i veZ quam ab ipso stando non sedenclo
pl'o{erri cOtttingit, nttllius penitus est momenti, cal' anima sedendo p,·udent-i01'.
endo o Promotor Publico, uma das partes, que figuram nas audiencias, é evidente que
está comprehendido na disposiçãO d'este artigo, pela qual se acha revogada n'esta parte a Ordenação, Liv. 3. 0 , tit. 19, § 'LO, e o Aviso de 7 de Junho de 1605. Aviso de 29 de Julho de 1853.
(511) Na séde com o Juiz, não se senta omcial algum do juizo, e sómente n'ella tomará
assento ao lado esquerdo do Juiz, o procurador da Corôa, quando comparecerem para requererem em audiencia, Ordenação, Liv. 1. 0 , tit. 1.9, § 9.", Regulamento de 7 de Junho de 1605, art. 12.
(572) Os advo~ados, membros do Instituto dos advogados da Côrte, e dos institutos flliaes,
os advogados do \..óonselho de Estado, e os Conselheiros da Corôa, no exercício do seu officio
tem assento dentro dos Con eUlos dos tribunaes, art. 2. 0 do Decreto de 23 de Novembro de
1844, e pelo art. 1.0, podem ahi comparecer com vestimenta talar, sem garnaxa de cÔ1' preta,
de ])orla para os doutot'ados, e gorra para os bachareis; e para os membros do Instituto dos
ad1'ogados da Côrte e dos Institutos filiaes, a vestimenta será de lã, para os Conselheiros da
Coróa, e advogados do Conselho de Estado, será de seda.

. (573) Os esc~ivãe~ to~arão ass~nto na audi~ncia, llor ordem da sua antiguidade no oJ:liCIO, OrdenaçãO, L1V. 3. , til. 19, § 8.
(5'1.\.) Os advogados, que primeiro comparecerem, na audiencia, terão a precedencia em
falla1' e requerer, embora sejam mais antigos os que comparecerem depois de aberta a audieneia, Ordenação. Liv. 3. 0 , tit. 19, § 1.0, mas O Decreto de n. 1'199 de 7 de Agosto de 1856,
diz: que deve ser mantido o costume, não derrogado por este artigo, de nas audiencias fallarem os advogados dos seus assentos e por sua antiguidade.
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Art. 61. Ql1ando os Jl1izes forem inimigos capitaes, ou intimas
amigos, parentes consanguíneos, ou affios até segundo gráo de alguma das partes, seus amos, senbores, Tutores, ou Curadores; ou tiverem com alguma d'ellas demandas, ou forem particularmente inte(375) Os procuradores tomarão os seus a sentos, conforme a sua antiguidade, e d'elles
requererão por sua vez, Ordenação, Li\'. 3.", til. 19, § 7,°, e pelo § 1.0, os advogados e procuradores, faÍlarão e accusarão successivamente os seus feitos, não podendo interromper-se uns
aos outros.
(576) Os Inspectores das Alfandegas, e outros exactores da Fazenda, têm assentos nos
lugares destinados aos advo~adol':, quando comparecerem n'ellas fóra da Hede do Juizo do
li'eilo, OrdenaçãO de 15 de MaIO de 1862.
(577) Um administrador de Meza de renda entendeu que, nas audiencias, Ule competia
lugar distincto em vista do art. 195 do Regulamento n. 120; parecendo-lhe que se deveria
restabelecer cm relação a esses a~entes llscaes a disposição da Ordenação, Liv. 3.°, til. 19, _
1.0, boje alterada pelo Decreto de I de Agosto de 1850.
Respondeu o Aviso de 15 de ,'etembro de 1855, que designando a Lei, quaes os advogados
da Fazenda, só a el':se compete o privilegio da profls 'ão, e que os outros, são meros procuradores, e devem occupar esses lugare , quando, como taes, comparecerem em juizo.
(578) O Aviso de n. 4-23 de 16 de etembro de 1805, declara: que a Ordenação, Liv. 3.°,
til. 19, § 13, não se refere aos advogados.
(579) Aherta a audiencia, serão chamados, o auctor e reo, e apregoado este por 3 vezes
pelo omcial de justiça, proceder-se-ba no feito á revelia.
Melhor erá, que se examinem, os arLs. 47 e seguintes do Decreto n. 482~ de 22 de Novembro de 1871, a re peito do preparo do crimes policiaes: e arts. 205 e seguintes d'e' te Codigo.
(5 O) A faculdade dada ás partes, de recusar o magistrado, que não ofrerece garantias
sufficiente de imparcialidade, foi permittida em todos os tempo.
Em Roma, quando o nome do Juiz, sahia da urna, da,a-se logo a recusação, hunc 11010,
timiclus est.

Quando o Juiz, era regeitado por moth'o injurioso, a parte formulava a recusa, com um
juramento: egel'o, iniqu11s est.
A recusação, era peremptoria em todos os casos não podendo a parte inclicar um outro
moLivo da sua recusa.
As prohiJJições e incompatibilidades, resultantes do parentesco ou da alliança, são numerosas e estabelecidas no art. 51 d'este Codigo, e em Diversa partes das Ordenações do Reino.
O parentesco e laço estabelecido pela uatureza, eutTe as pessoas que descendem umas
das outras, ou de um auctor commum j e a alliança, affinidade, e o laço que resulla do casamento entre um esposo e o seu conjuncto, com os parentes d'este; produzindo, quasi sempre
o mesmos efl'eitos, flue os derivados dos laços de sangue.
1I1as, não ha aflinidade, entre os parentes do marido e os da mulher, affinis affinitatem

°
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generat.

Em Roma, a alliança não tinha gráos, gmdus autem adfinitati nt~lli Sttnt (Liv, 4.°, § 5,°,
Decreto, De g"adibus), o que não se dá entre nós, contando-se o parente co por linhas e
gráos. Linha, e a serie de pessoas, provindas do mesmo tronco, do mesmo progenitor. Linba
recta, e a contada do~ procreadores directa e seguidamente, para os procreados.
Linha collateral, ou transversal e ti contada para O lados: e e. ta é igual se os co1lateraes
distam do tronco, no mesmo numero de gruos; ou desigual, se as di tancias são difi'erentes.
A linha recta, e de descendencia, quando se desce para os gerados, de ascendencja quando
sóbe para os geradores.
Grao, e a distancia de uma geração a outra.
(58t) Convem consultar as noLas 71, 74, 144, 152, 175 a 191, 192, 250, 25i, 299, 410, 421,
422 e 44.3.
(582) Para combinar com os arts. 61 a 71, e 277 d'este Codigo, 17, § 6.°, 25, ~ 2.° e 97 da
Lei de 3 de Dezembro de 1841, 24.7 a 255 do Reo-ulamento n. 120 de 184.2, convem dizer, que a
suspeição, deve-se intimar verbalmente na audiencia, declarando-se a razão, porque o juiz e
suspeito; OrdenaçãO, Liv. 3.°, til. 21, § 4.°; l1Ienc7. in P'·ax., pag, 21,3 c, 3, !' 1.", )1, 3,

o Juiz manda que o recusan~e venha com os seus artigos de suspeição na primeira audieuoia seguinte, sendo assignados, por Advogado, e no fim d'elles, deve nomear-se as testemunha : não podendo ao depoi nomear-se ou produzir-se outros, Ass. de 25 de Agosto de 1600.
Deve prestar caução, Ordenação, Liv. 3. 0 , tit. 22 e art. 69 do Decreto n. 4824 de 22 de Novembro de '187J, que se refere aos al'ts. 11 e 26 da Lei de 20 de etembro de 1871: sendo cauÇãO para o Juiz de Direito e CbcJ'es de Policia de 32*000, para os Juizes Iunicipaes de 16~000,
Delegados e Subdelegados de 12;:000, como dos al'ls. 250 a 255 do Re<>ulamento n. 120.
Para os juizes de Paz, faz-se extensiva a disposiçãO do Decreto de 15 de Janeiro de 1839,
sendo em tal caso, a caução de 12$000 estabelecida no art. 250 do Regulamento n. 120, Aviso
de 16 de Novembro de 181-9.
A quantia da caução, deve-se recolher ao cofre municipal, juntando-se aos autos, o conhecimento na fórma do art. 69 citado do Decreto n. 4 24; mas quando ha extrema e notoria
pobreza, ou que se approva com testemunhas, é dispensavel a cau\1[o, como da Ordenação
Liv. 3. 0 tit. 22 ~ 2. 0 , e Alvará de '14. de etembro de 1814 § 2. 0
Não se póde recusar ao Juiz, depois de ter-se consentido nelle, ainda que tacitamente,
Ordenação Liv. 3.0 til. 21, e RevisãO do Supremo Tribunal n. 8189 de 9 de Novembro de '1872.
Feito o que se vem de dizer, fica o processo suspenso, e remette-se immediatamenle
a suspeição ao Juiz competente, para conhecer della, o qual manda que o juiz recusado, deponha do seu omcio, sobre a materia em tres dias, e não o Jazendo é havido por confesso,
Ordenação Liv. 3." tit. 21, §§ 4. 0 e 11, e depondo, dà- e vista ao recusante, o qual não se conformando com o depoimento, assigna-se o praso de 10 dias para a prova, e segue-se a decisão final, julgando improcedente a suspeição, em cujo caso não se admitte recurso algum, e
prosegue o juiz da causa nos termos della, ou julo-a procedente e passa a oausa ao substitulo
ou supplente do Juiz suspeito, As . de 10 de Janeiro de 1619.
A ordena\ão Liv. 3. 0 tit. 21, § 24, determinou que o processo de suspei\ão, se findará denIro do praso de 45 dias, passado o qual ficará ella, como se nãO posla e o Juiz livre para proseguir.
A Lei de 25 de Julbo de 1605, e os As . de 9 de Julho de 1616, e 11 de Julho de 1633,
inlerprelando aquella Ordena\,l).O, declarou que o dito praso, sendo peremptorio e improrogavel,
corre de momenlo a momento (de hora em hora), pelo que deve o escrivão certificar a hora
em rtue se proclamou a suspeição, e só se pTOroga, por mais 15 dias, em feitos de menores e
presos por via de restHuiç;1o.
Parece que a Lei de 20 de Setembro de 1871, no ~ LO do art. 21, não alterou o dito praso; pois que alli se trata de especie difrereute.
Os ca os de suspeição são marcados no art. 61 deste Codigo, Ordenação Liv. 3. 0 , til. 24
princ., tit. 21, § 3. 0 e vide (} Codigo do Processo Criminal francez, art. 378, n. 8.
(583) Os escrivães e mais omciaes de justiça, devem declarar-se suspeitos, porque o são
nos mesmos casos, em que suspeitos sào o julgadores, Ordenação Liv. 3. 0 til. 23 ~ 1.0, Re.r;ert. vo1.
pago 710 e 714, Codigo Civil Francez, art. 66, P. Bueno, processo civil, e Dig.
1 01'1. vaI. 4. § 57.
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(584) Os substituto, não pôdem conhecer das suspeições dos art . 11 § 2. 0 e 26 da Lei
de 20 de Setembro de 1871 (art. 4." § 4. 0 da mesma Lei).
Vide os artigos annotados da Lei de 20 de Setembro cilada, ii, e 24 § 3. 0 e 26, e os do Decreto n. 48~4, !•. " §§ L" e 4. 0 e 13 § 7. 0 , 21, 51 e 63 íl§ 8. 0 , 9.", e 10, 65 § 3. 0 , 66 § 4. 0 e 69.
Sobre as recusações aos Desembargadores, vide os arts. 135 a 149, igualmente annolados.
No receio de alongar demasiadamente este trabalho, vejo-me na necessidade de pedi1' que
se recorra a outro, para maiores esclarecimentos.
(585) Tão é licito aos Juizes, darem-se de suspeitos, só porque as partes, o e::tigem, sem
motivo legal, mas sim nos casos marcados n'e te Codigo, Aviso de 23 de Junho de IS3 /•.
Infelizmente, sem (lue as partes o exijam, muitos Juizes, criam um motivo qualquer e
julgam-se suspeitos, por simples fraqueza, dando as im uma trkte copia de si J
(586) Suspeição, não é objecto de demanda, ruas um recurso, e portanto independente de
eoncialiação, Aviso de 24 de Janeiro de 1832.
(587) O Decreto de 16 de Janeiro &e 1838, marca os casos, em que são suspeitos os empregados publicos.
(588) Suspeição não póde ser geral para todas as causas, mas só para causa determinada, Ordena\ão, Liv. 1.0, tit. 5. 0 , § 4. 0
(589) Póde - ser posta ao Juiz, que foi testemunha na causa, salvo se jurou que nada sabia, Ordenação, Liv. 3. 0 , tit. 21, § 13.
(590) O impedimento de suspeição, é sómente proprio da pessoa, e não do cargo, Aviso de
28 de Março de 1838.
(591) A suspeição inhibe o Juiz de conhecer da causa e funda-se na razão geral do pejo,
que a lei pre ume, Avisos de 28 de Março de 1838, e 29 de Setembro de 1845.

(592) Em materia criminal, não pódem as partes, por transacção ou accôrdo admitlir Juiz.
suspeito na causa, Avisos de 13 de Julho de 184.3, 1I.l de Janeiro de 1845, e 21 de ovembro
de 1854.
(593) NãO pódem os Juizes ser dados de suspeitos, no caso de formação da culpa, mesmo
em C8 o de recurso, Aviso de 14 de etembro de t 50; mas devem dar-se de suspei tos, a si
mesmo, e não o fazendo, em caso em que ha suspeição, deve ser accusado, como prevaricador,
Aviso de 30 de Setembro de 1843.
(Arl. 66 deste Codigo.)
(1í9.\) Dndos de sllspeitos, os Subdelegados e os seus supplentes, deve remetter-se o processo no Delegado e seus supplentes e dados estes de suspeitos deve remetter-se ao Juiz
Municipal e seus supplentes, e dados estes ao Chefe de Policia, Aviso n. 46 de 28 de Julho
de 184.3. (Lei de 20 de Setembro de 1871, aft. L" !l 6.°.)

(595) obre as suspeições e incompatibilidades que os motivam, entre os Juizes e seus
empregados, vide o Aviso n. 263 de 30 de Setembro de 181,9.
(596) uspeição em materia crime do fôro militar, vide o A.viso n. 37 de 29 de Janeiro de
1857; porque sendo omisso o direito militar, deve recorrer-se ao direito commum, conforme
a regra estabelecida no art. 61 deste Codigo, desenvolvida no art. 24.9 do Regulamento n. 120.

(597) Os jurados sorteados, devem dar-se de suspeitos, nos mesmos casos, em que se
dão os outros Juizes, ainda não sendo recusados, declarando os motivos e jurando afim de
de que o Juiz de Direito, a quem compete as decisões dalil questões de Direito, para admittir
ou não a suspeição, na forma dos arts. 61, 281 e 330 deste Codigo, 71 da Lei de 3 de Dezem1)1'0 de 18'~1, 200 § 13,249 e 438 § 9.° do Regulamento n. 120, Avisos de 3 de Janeiro de 1834,
26 de Fevereiro e 2 de Abril de 1836, e 1 de Agosto de 1859.
Os Jurados devem motivar as suspeições, Accordão da Relação de Ouro-Preto de 7 de
Agosto de 1 74.
(598) A Relação da C6rte em Accordão de H de Maio de i852, annullou todo um processo,
porque lançando-se de su peito o Juiz, e com quanto declarasse o motivo, comtudo não o
firmou com o juramento prescripto no art. 2·1.9 do Regulamento n. 120. (\ ide as notas a
este artigo.)
A mesma RelaçãO em Accordão de 31 de Janeiro de 1852, annullou um julgamento pela
incompetencia do juizo, visto como, o que se lançou de suspeito, nãO o fez com juramento,
como o prescre,e a Ordenação Liv. 3.° tit. 21 § 1 .
O Accordão da mesma RelaçãO de 24 de Janeiro de 1852, é no mesmo sentido, por quanto,
o juramento, é indispensal'el, para firmar a competencia do seu immediato e tornar certa a
j urisdicçãO deste.
O Accordão da mesma Relação n. 3292 de 1 de Maio de 1860, annullou um julgamento em
razão de não ter o Juiz formador da culpa, jurado a suspeiçào, que deu no mesmo processo,
A.inda o Accordão da RelaçãO da Côrte, de 17 de Fevereiro de 1852, annullou um julgamento, porque o Juiz não jurou a suspeição.
E a Revisão do Supremo Tribunal n. 4654: de 30 de Abril de 1852, annullou uma decisãO,
por nuo ter o juiz firmado o seu impedimento, com o juramento que pre creve a Ordenação
Liv. 3." tit. 21 § 1 , resultando ser o feito tratado dali em diante, por Juiz incompetente, por
falta de juri,dicçãO que lhe não foi transmittida legalmente.
A suspeição deve ser jurada, dil-o o Aceordão da Relação da Côrte de 14 de Agosto de 1852,
não só pelo Juiz e seus suppl ntes, como Presidente da Camara e vareadores.
Oprosta a suspeiçãO a um Juiz, se elle acceita ou conIe, sa, não é causa de nullidade, a
falta do jur'amento determinado pela Ordenação Liv. 3.° tit. 21 § 1 . (Chronica do Foron. 3.)
E nullidade, quando o Juiz, não jura a suspeição, Accordão da RelaçãO de S. Paulo, n.
175 de 31 de Março de 1 76.
A suspeiçãO quando não jurada na forma da OrdenaçãO Liv. 3.° ti t. 21 § 18, não se transmitte a jurisdicçüo ao juiz que se segue que é incompetente, e é de tal ordem esta nullidade,
que segundo a OrdenaçãO Li\'. 3.° til. 63, nãO póde ser supprida cm tempo algum, qt'ianulla
major nullitas invenire potes! qttam illa 'li/ce ?'esultat ex de(ect'Us potestatis. Ordenação Liv.
3.° tit. 75 e 18 § 1.0
(Notas 619 e 638.)
Pelo Aviso de 13 de Junho de 1862, os escrivães não tem a faculdade de dehar de enviar
ao juiz, os outros, mesmo entendendo, que este tem algum motivo de suspeição.
(Nota 311.)

(599) Nas causas crime, em que os Juizes, tiveram de funccionar, com Promotores seus
parentes consanguineos, não se devem dar de suspeitos, sendo ao contrario e::s:cluidos os Promotores, Ordenação Li\'. 1.0 m. 48 § 29, e Aviso de 26 de Junho de 185 .
(600) Declara o Aviso de 20 de Setembro de 1860, que são incompatíveis os exercícios de
um Juiz Municipal com Juiz de Direito, substituto, seu cunhado, em vista do Aviso de 30
de Setembro de 1859 (nota 595), pois aUi se comprehende os Juizes, Promotores e ofliciaes do
juizo, e que o Aviso de 1859, salva a questão.
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ressados na decisão da causa, poderão ser recusados .. E elles são
obrigados a darem· se de suspeitos, ainda quando não sejam recusados. (610 a 633.)
(601) As disposições da Ordenação Liv. 1. 0 tit. 48 § 29, tit. 79 § 45, e os Avi os de 12 de
Novembro de 1833, 29 de Setembro de 184;), 3 de Dezembro de '\853, 27 de Abril de 1855, e 7 de
Novembro de '1861, e 14 de Novembro de 15361, só comprehendem, pae, irmãos, e cunhados do
julgador, no mesmo grao.
(602) Dous parentes, em gráos prohibidos, podem exercer os omcios de justiça, no mesmo
termo, sendo de Juizos differentes, Avisos de 20 de Agosto e 21 de Dezembro de 1859.
(603) Segundo a Ordenação Liv. 1.0 tit. 48 § 49, que foi sempre fiel e escrupulosamente
guardada, nilo é permittido a 2 irmüos, servirem conjunctameute na mesma causa, um como
Juiz e outro como Promotor e Advogado ou Procurador, tendo ja sido essa a decisão dada
por Aviso de 26 de Junho de 1858, que póde ser applicada a presente questãO, Aviso de 13 de
Janeiro de 1860.
(60í) A respeito da. suspeição ao Juiz de Direito, em uma causa do .Iury, e de que tratam
os Avisos de 25 de Julho de I 61, 12 de Fevereiro de 1862, e 1l de Noveml)l'o de 1863, acha.·se
a hypothese prevenida pela Lei de 20 de Setembro de 1871, arts. 11 e 26, e 14 § 2. 0 , 27, 63 §
10 e 69 do Decreto n, 4824 de 22 de Novembro de 1871. (As duas ultimas partes da nota 609.)
(605) TO caso de ser o Juiz Municipal e eRcrivão, compadres nãO lia incompatibilidade
em servirem conjunctamente, não sendo admissivel, uma interpretação tãO ampliativa das
Ordenações Liv. Lu tit. 79 § 45 tit. 48 § 29, til. 6~ em principio, que nellas comprehenda o
compadre, sendo certo, que os motivos de inco"mpatibiiidãde, que se allegam, só podem prevalecer para alterar a lei, e nãO para interpretaI-a.
O Juiz Municipal, para se dar de suspeito, citava os Avisos de 28 de Julho de 1843, e 30
de etembro de 1 59.
E' doutrina do Aviso de 11 de Julho de 1865.
(60G) Nllo se da impedimento entre 2 cunhados, sendo um Promotor e outro Advogado,
em uma causa crime.
_
A Presidencia, havia decidido que se dava elle, fundando-se na doutrina da Ordenação
do Liv. 1. 0 tit. 79 § 45, e Aviso de 15 de etembro de 1834, 3 de Dezembro de 1853, 26 de Junho de 1858, e nO de Setembro de 1859.
E' do Aviso de 15 de Setembro de 1865, em contrario a doutrina do de 7 de Outubro de
1861, 15 de Maio de 1868.
(607) Não ha lei alguma, que vede o exerci cio de 2 irmãos, um como Juiz de Direito, e
outro como Juiz Municipal supplente, Aviso de 31 de Janeiro de 1866.
(608) A Relação da Córte em Accordão n. 6225 de 6 de Novembro de 1868, annullou um
julgamento, pelo facto de ter sido sustentada a pronuncia, por um Juiz que, na fórma do
art. 61, era impedido como o declarou mais tarde quando teve de ser julgado o reo pelo Jury.
(609) Poslas as suspeições aos Juizes de Direito efl'ectivos das Comarcas, visinhas, não
poderão ser conhecidos pelos Juizes substitutos, ainda exercendo a jurisdicçãO plena, art. 4. 0
0
§ 4. do Decreto n. 4824.
Po ta aos Juizes de Direito, serão decididas nas Comarcas especiaes, pelo Presidente da
respectiva Rela\ão; nas demais Comarcas, pelo Juiz de Direito da mais visinha do termo em
que se arguir a suspei\-l!o. A ordem da proximidade reciproca de cada Comarca, será fixada,.
por uma tabella, art. 11 §§ 1.0 e 2.°, da Lei de 20 de Setembro de 1871, e art. 69 do Decreto
n.4824.
Postas aos Juizes inferiores serão decididas pelos Juizes de Direito das Comarcas geraes,
art. 66 § 4. 0 do Decreto n. 4824, 11 e 24 § 3. 0 da Lei.
Postas ao Presidente do Jury, não são julgadas por este Tribunal, mas sim pelo Presidente
da Rela\ão, nas Comarcas especiaesj e nas geraes pelo Juiz de Direito da mais visinhu/ na ordem de ignada, arts. 11 e 26 da Lei n. 2033 de 22 de elembro de 1871, 14 § 2. 0 , 27, 63 § 10 e
69 do. Decreto n. -i-l324.
E uma revogação do art. 255 do Regulamento n. 120, e foi uma boa medida, garantidora
da gravidade e respeito ao Magistrado, por isto que o Jury, em ca os taes, nem sempre obrava, com a independencia, que deveria ser a regra dos seus actos.
( ota 6O/~.)
(610) Combinae com as notas, acima, desde 580.
Verificado, qualquer dos moti,os desle artigo, os da ordenação Liv. 3. 0 tit. 58 § 9. 0 247 do
Regulamento n. 120 de 1 42, e 135 e 136 do Deoreto de 2 de Maio de '1874, o Juiz deve dar-se
de su peitol ainda não sendo recusado pela parte; e não o fazendo, fica sujeito á pena criminal, como 00 art. 16.'3 do Codigo Criminnl.

127
(611) Não póde o Juiz conhecer da causa anteriormente julgada, por pai, filho, irmão,
cunhado, durante o cunhadio. tio, sobrinho, nem julgar ao mesmo tempo, com Juiz neste
graos de parentesco, Decreto de 23 de Julho de 1698, Alvará de 21 de Agosto de 1749, art. 277
deste Codigo, Avisos de 29 de Setembro de 1845, 26 de Abril de 1849, 16 de Outubro de 1857,
20 de Setembro de 1860, e 13 de Ago to de 1862.
(612) O Juiz é suspeito, quando o advogado da parte está para com elle dentro dos gráos
prohibidos de parentesco, em que se dá a suspeição, Ordenação Liv. LO, tit. 48, § 29 e Aviso
de 7 de Novembro de 1861.
(613) São suspeitos, não podendo fazer parte do julgamento, os jurados que antes do sorteio, para compor o conselho de julgamento, ,iá estiverem notificados para deporem como testemunhas, Aviso de 20 de Abril de 1843, e estão no mesmo cal:iO os que antes do sorteio forem apontados no rol das testemunhas por alguma das partes.
E não podem servir duas vezes no mesmo julgamento, arts. 81 da lei de 3 de Dezembro
de 18\1, 457 e 463 do Regulamento n. 120.
(6l4) A respeito do Juiz que preside ao Jury e appella, vide os arts. 81 da mesma lei, e
os citados do Regulamento.
(615) Este artigo se refere ás suspeições e recusações dos Juizes, e sem applicação ás
partes, como o Promotor Publico; visto como este, na qualidade de orgão da justiça só é
impedido de dar denuncias e promover accusações, quando a seu respeito se verificar algumas das hypotheses do art. 75, cumprindo-lhe, em todos os outros casos, desempenhar as
funcções do cargo, incorrendo quando o não faça no art. 129 § 5. 0 do C:odigo Criminal, Accordão da RelaçãO do Rio de Hl de Fevereiro de 1868.
O Aviso n. 387 de 9 de Setembro de 1861, é no mesmo sentido.
(616) Póde intervir no processo, o Promotor sendo queixoso, um seu tio allin. Acoordão
<.la RelaçãO da Côrte <.le l!l de Fevereiro de 1868.
(617) O Aviso D. 153 de 7 de Maio de 1868, declara incompatibilidade, entre o Escrivão
Juiz, e outros empregados do foro.
(618) A Relação da Corte, em Accordão n. 6í78 de '10 de Agosto de 1 69, annuUou uma
deoisão, em razão de ter funccionado no processo, como Juiz, um individuo que era amo do
réo, e que por isto se achava impedido de servir no feito como auctoridade, ex-vi deste artigo.
(619) Jurada a suspeição, oumpre que o processo corra, perante b substituto, na forma
do art. 3. 0 § 2. 0 do Decreto n. 4824 de 22 de Novembro de '1871, sendo que a nuUidade resulta
da sua não observancia, Ex fonna non sel'vata restlUat nl~llitas actus.
(Notas 598 e 621.)
(620) Ea incompatibilidade, em servir como Juiz de Direito, aquelle que é cunhado do
escrivão de orphãos, convindo que escreva perante o Juiz de Direito em tal caso, o escrivão
a quem cabe a SullStitui<;ãO, Aviso de 31 de Maio de 1872.
(621) Uma vez jurada a suspeição em um processo, pelo Juiz, não póde mais neUe funccionar, Revisão n. 2096 de 26 de Junho de 1872.
(Notas 598 e 619.).
(622) Diz a Revisão n. 2126 de 2 de Julho de 1873, que aecusação promovida por Promotor
suspeito, e julgamento feito, por Juiz, igualmente suspeito, são nuUos.
(623) Declara o Aviso de 7 de Novembro de 1873, que se o Juiz de Direito interino, é incompativel com o Supplente do Juiz Municipal, deve nos casos em que este funccionar, servir outro supplente do Juiz de Direito; se o é o Juiz Municipal, com o seu supplente, e o
impedimento deste se prolon~apor mais de 6 mezes, deve ser demittido o supplenLe. Decisão
conforme com a do Aviso oe 30 de Novembro de 1859, e art. 6. 0 § 1.0 do Decreto n. 4824 de
22 de Novembro de 1871.
(624) Diz o Accordão da Relação da Côrte, n. 7811 de 18 de Novembro de 1873, que não
é Juiz imparcial, quem procurou pelo réo.
(625) Diz o Accordào da RelaçãO de Porto-Alegre n. 54 de 2 de Julho de 1875, que Juiz
que deu queixa contra outrem, não póde julgar cau a jelle, devendo suspeitar-se ainda que
a parte não o averbe de suspeito, nos termos deste artigo, e Ordenação Liv.3. 0 tit. 56 § 7. 0
(Esta Ordenação declara o que seja inimigo capital, e examinai-a.)
.
(626) 2." secc;.ão.-Ministerio dos negocios de justiça.-Rio de Janeiro, 22 de Abril de 1876.
lll.lllo e Ex. mo Sr. -Em resposta ao ofllcio n, 49 de 1 do corrente, declaro que bem procedeu o antecessor de V. Ex." decidindo que não ha incompatibilidade em servirem conjunctamente no ter}Ilo de Barbalha o juiz Municipal, bacharel Manoel Quintiliano da Silva e

seu concunhado, o tabelliíIo Lucas Evangelista de Salles, visto não se achar comprehendido
aquel1e parentesco nas Ordenações Liv. 1." tit. 1~8 § 29 e tit. 79 § 45.
Deus Guarde a V. Ex.a-Diogo Velho Cavalcanti de Albuquerque-Sr. Presidente da
provincia do Ceara.
(621) Em Janeiro de 1877 o Ministerio da Fazenda e:!>pediu circular ás thesourarias declarando que o preceito da Ordenação do liv. 1.0 tit. 79, que prohibe o exerci cio simultaneo
de empregos e omcios de justiça no mesmo lugar ao pai e filho, irmãos, sobrinhos (filhos
de irmãO) e cunhado é applicavel aos funccionarios de ordem administrativa, quando um
del1es tenha a seu cargo a gestãO ou guarda de rendas ou dinheiro do Estado em que fique
subordinado ás ordens e tlscriJisação do outro; sendo que tal prohilJição ja existe na repartiÇãO de fazenda quanto a servirem parentes, naquelles gráos, um de procurador fiscal, outro
de solicitador dos feitos na mesma provincia, e tambem de col1ector e escrivão de col1ectoria do mesmo municipio.
(628) Rio de Janeiro. - Ministerio dos negocios da justiça, 5 de Maio de 1 77.
m.mo e Ex. mo Sr.-O governo imperial approva o acto pelo qual V. Ex.·, em solUÇãO
á consulta do adjunto do Promotor Publico da comarca de Santarem, declarou:
Que ao instar do que dispõe o art. 4.° do Decreto n. 559 de 28 de Junho de 1850, e 2."
parte do art. 3.° do Decreto n. 2012 de 4 de ovembro de 1857, o Juiz Municipal e de orphãos
removido do termo de Porto do Moz para o de aotarem não devia prestar oovo juramento,
prevalecendo o anterior;
Que, sendo em I~. ° grao por consanguinidade, segundo o direito canonico, o parentesco
existenle entre o referido adjunto, o 2." supplente e o Juiz Municipal do respectivo termo,
nenhum impedimento havia em servirem conjunctamente; porquanto a OrdenaçãO Liv. L",
tit. 48 !l 29, til. 69 pr. e 79 § 45 apenas veda que sirvam Juizes com empregados parentes
dentro dos graos prohibidos, taes como sãO o primeiro e segundo, contados da mesma fórma,
como explicou o Aviso h. 266 de 3 de Dezembro. de 1853.
O que communico a V. Ex.", em resposta ao officio de 11 do mez findo.
(629) Decreto n. 6836 de 9 de Fevereiro de 1878. - Firma a intelligencia das disposições
em vigor sobre algumas incompatibilidades.
U.ando da attribuiçào que me confere o art. 102, § 12 da Constituição, e de accordo com
a Imperial ResoluçãO de 9 de corrente mez, exarada em consulta da Secção de Justiça do
Conselho de Estado, hei por bem Decretar o seguint.e:
A1't. [.0 Não ha incompati.bilidade entre o escrivão de orphãos e o Promotor Publico, sobrinho do mesmo escrivão, não só porque a Ordenação, Liv. [,0, tit. 79, § 45 não alIude â empregado a que o Promotor Publico possa ser equiparado, como tambem porque um e outro
síIo funcoionarios de juizos diversos.
Art.2.0 Tambem não ex.iste incompatibilidade entre Promotor Publico e Juiz Municipal, tio, por aCflnidade, do Promotor Publico, pois que, ainda quando este funccionario pudesse Bel' considerado- procurador, a Ordenaç.ão, Liv. 1.0, tit. 48, § 29 restringe a incompatibilidade ao Juiz e procuradores que estiverem entre si na razão de pai, filho, irmão ou ounhado.
(630) Decreto n. 6840 de 16 de Fevereiro de i878.- Declara que o pai não póde advogar
nos feitos em que é escI'ivão o filho.
Usando da attl'ibuição que mil confere o art. 102, § 12 da Constituição, hei por bem, de
accordo com II Imperial ResoluçãO de 9 do corrente, e.:arada em consulta da Secção de Justiça do Conselho de Estado, Decretar o seguinte:
Artigo unico. O pai não póde funccionar como advogado nos feitos em que é escrivão o
flllio, a vista do disposto na OrdenaçãO, Liv. 1.0, tit. 79, § 45, na palavra - procurador.
(631) Decreto n. 6841 de 16 de Fevereiro de 1818.- Firma a intelligencia da Ordenação,
Liv. 1.0, til. 79, § 45 sobre incompatibilidades por parentesco.
Hei por bem, ouvindo a ecção de Justiça do Conselho de Estado, Decretar o seguinte:
Art. 1.." A Ordcnl/çãO, Liv. 1..0, til. 79 e § 45 inclue na sua prohibição os paI'eutes por
affinidade dentro dos graos correspondentes aos de consanguinidade, a respeito dos quaes e
e.:pressa.
Art. 2.° A incompatibilidade por parentesco, estabelecida na citada Ordenação, Liv. [.0,
tit. 79 e § 45 relativamente aos escrivães e tabelliães do judicial que funccionam no mesmo
termo, nllo comprehende os serventuarios de juizos ditl'erentes, ainda que as respectivas ya·
ras sejam ex.ercldas por um só magistrado.
(632) 2." sec~o. - Rio de Janeiro.-Ministerio dos negocios da Ju tiça, 2 de Março de 1818.
Ill.mo e Ex. m Sr.- Em omcio de 9 de Novembro do anno pa sado decidiu V. E.:.', sobre
oonsulta do 1.0 supplente do Juiz Municipal do termo de S. Jeronymo, que á. vista da Ordenação Liv. [.0 til. 79 !l 45, não e licito ao curador geral de orphãos servir com escrivão do
Juizo, seu Iiobrinho.
Em resposta, declaro que não subsiste o impedimento arguido, porquanto a Ordenação
citada não enumera o referido curador entre os impedidos de servirem, com o escrivãO por
motivo de parentesco, e é principio corrente que a incompatibilidade, importando cerceamento de dIreitos só póde prevalecer quando se ache firmada em disposição e.:pressa, ou resulte de uma maxima clara o irrecusavol em razllo da Lei.
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Art. 62. O Sapplente, que não fór suspeito, fará as vezes do
Juiz, e sendo os trez Supplentes suspeitos. será o processo remettido ao Juiz mais vizinho para proceder n'elle, como fór de direi·
to (634)
Art. 63. O Escl'ivão ofliciará ao Supplente, ou Juiz, a quem
remetter o processo, decl:lrando que lhe compete a deci3ão do
pleito de F ... por se h ver reconhecido suspeito o Juiz, ou quem
suas vezes fazia. (U3G)
Art. 6i. Se o juiz não se reconhecer su peito, poderá conti·
nuar no precesso, como se ln'l não fóra posta a snspeição; mas o
Escrivã,) não continuar'á a e:lCl'8ver no pro~es30, sem primeiro declarar por terml) nos autos o ra {ueriment voval, ou escripto sobre
a suspeição, e a final resolução do Juiz. (6:16)
Art. ü-, O Escrivão, que não observar o rlisposto no artigo antecedente, será punido com um mez de prisão pela Junta dos Juizes
de Paz, depois de o ouvir, a parle, e testemunhas, (637)
Art. 00. O:::; juizes não podem ser dados de suspeitos no caso
de formaçào de culpa, ou desobediellcia. (038 e 639)
Art. 67. Quando a su-peição fór posta a um, ou mais membros
da J unla de Paz, se o Juiz, ou Juizes não se reconhecerem suspeitos. poderão continuar, e o Escrivão procederá na fÓl'lna do
art. 64. (640)
Art. 68. RecolJ l1ecendo suspeito o juiz, ou Juizes, serão chamados pela Junta de Paz os Supplentes mais vizinhos, quando possam comparecer a tempo de decidir a causa no prazo marcado para
(633) Consultae Pimenta Bueno, proces o criminal, 2." edição, pago 67 e seguintes, Dr.
Ramalho, elementos do proce880 criminal, parte 2.", tom. l.o cap. 2.° e lIlendes da Cunha, Codigo do processo, pags, 4t a 53.

(634.) Notas 66, 395 e 59 .
Declara o Aviso de l2 de Dezembro de 184.0, que sendo impedidos, todo os 4 Juizes de Paz,
de um rlistricto, e devendo-se recorrer ao mais visinho, nos casos ordenados na lei. se deve
considerar e regular a visinhança com relação sómente a de un a outros districtos, comprehendidos dentro do mesmo termo ou julgado, poi de outra sorte se confundiria a divi ão que
se julgou conveniente estabelecer para a boa administraçãO da ju liça, Aviso de 12 de Dezembro de 1840,
O juramento de suspeição pelo Juiz de Paz impedido e cOlllli.,.ão para firmar a competencia do immediato, Decisão a pago 376 do 4." volume do Direito.
(~ota 508.)
,
(635) Vide a ultima parle da nota, 50í! e a nota 3IL.

(636) 'ide nota anterior.
Art. ~51 do Regulamento
([;:m

11.

120 tle 1842.

Pelo Juiz ad quem.

(638) Art. 163 do Codigo Criminal, e notas, al'L 2'18 do Regulamento n. 120, nota 593.
A Revisão do Supremo 'l'l'ibunal de 26 de Junho de 1872, decide: que o Juiz que jurou
suspeição, em um processo por ser amigo intimo d'uma parte, não póde funccionar em outro
processo, em que figura essa mesma parte.

(639) A Revisão do mesmo 'l'r'ibunal n. 81 9 de 9 de Kovembro de 1872, declara: que
aquelle que tem consentido no juizo, não póde mais averbal-o de suspeito.
Vide l\lendes da Cunha, observaçõe a este Codigo, pago 48.
(640) Acontecendo que em uma Junta de Paz, composta de 5 Juizes corres( ondentes a 5
districtos de que se formava fos em u peitos em um proce so de que a junta devia tomar
conhecimento o. 4 Juizes de um districto, e perguntando-se ao Governo, como convinha obrar
em tal caso, respondeu e l~, lar Aviso de " de Janeiro de 18!lO, que em tal caso devem ser
chamados para a Junta de Paz, upplentes dos Juizes suspeitos, como dispõe no art. 62, e e
pratica nos lerDJos do arl. 218 d'este Codigo.
17
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a sua actual reunião; e nào sendo passiveI o comparecimento no dito prazo, ficará a decisão adiada para a reunião proxima seguinte.
Art. (j9. Quando a parte contral'ia reconhecer a justiça da suspeição, poderá a requerimento seu lançado nos autos, suspender-se
o processo, até que se ultime o conhecimento da mesma suspeição.
Art. 70. As Juntas de Paz julgam as suspeições dos juizes de
Paz, e a dos Juizes Municipaes nos crimes, de que conhecem cumulativamente com os Juizes de Paz. Os Jurados, as dos Juizes
de Direito, as dos Juizes Munici'paes, e membros da Junta de
Paz. (641 a 643)
Art. 71. Todo o processo feito perante o Juiz, que fór julgado
suspeito, é nullo; e assim Eerá declarado pela Junta de Paz, e Jurados, que houverem julgado a suspeição, condemnando ao Juiz, que
se não reconheceu suspeito, a sati~fazer á parte recusante, as custas
do processo; poderá porém reproduzir-se a acçào. (644 e 645)
CAPITULO IV
DA QIlElXA E DEl'o,'1JNC1A

(646

A

674)

Art. 72. A queixa compete ao offendido; seu pai, ou mãe, tutor, ou curador, sendo menor; senhor, ou conjuge. (675 a 690)
(OH) Pelo Aviso de 2 de Julho de 1834" se o Juiz de Direito não reconhecer a suspeição,
devera remetLer o conhecimento d'eUa ao Juiz presente 'e nãO convocar Jury especial.

(6.12) Pelo Aviso de '28 de Outubro de 1839, quando fôr SUSl)eito o Juiz Municipal ou Juiz
(le Direito, deverá qualquer d'elle tomar por adjunto o Juiz de orphãos do termo, nãO podendo
ser o Juiz Municipal adjunto do Juiz de Direito, nem vice-versa, visto que já, conforme o di·
reito, ambos devem intervir no processo, sendo um o preparador, e outro o julgador a final.
Está tudo reformado, pelo que se diz nas notas 591" 601 e 609.
(643) Sobre a cauçilo, vide nota 582.
(644) Não obstante serem pelo art.95 da Lei de 3 de Dezembro de 1841, abolidas as Juntas de Paz, e ficar a juri dicção policial e criminal dos Juizes de Paz limitadas, ao que lhe é
conferido pelo art. 91 da mesma Lei, com tudo continuou em seu vigor as disposições d'este
Capitulo em conformidade do art. 96 da referida Lei; mas sómente a respeito dos actos, que
nilo foram regulados, nem revogados por elie.
Hoje pela Lei de 20 de Setembro de 1871, e o Decreto que a Regulamentou, as attribuições
dos Juizes de Paz, foram ampliadas.
Vide no tocante ao mesmo Juiz de Paz, em nota correspondentes.
(61o') Provada a suspeição, nu110 é todo o acto, que se fundar na conciliação por exemplo,
como da Ordenação, Liv. 3.", ti t. 21, § 4. 0
Notas 2612, até li do art. 255 do Regulamento n. 120 de 1842.
(646) A quei:Ia, é a declaração pela qual, uma pessoa defere li justiç,a um altcntado li sua
pessoa, li sua llOnra ou li sua fortuna.
E' a denuncia, diz-se, a declaração de um crime feito aos magistrados, por un pel,lsQa,
que teve d ene conhecimento, sem haver soITrido por si, e sob esta relação se distingue a'aquella (queixa), que emana da mesma victima.
Em Roma, onde não havia omoiaes especialmente encarregados da perseguição aos infractores da lei, não ha,ria denunciados.
Cada oidadão, denunciava o crime, e se o chamava acousadol'.
(647) Póde-se pensar, que só pelo facto de franquear a Lei, a qualquer do povo, a faeuldade de denunciar, tem dado o direito de accusar1
O COD!selheiro Pim'enta Bueno, entende que não, e vide a proposito, o que del!ienvolve elie
a pago SO, do eeu Procel!SO Criminal, l!egunda ediç.ão.
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Nós temos exemplos de acção popular não só na exprel;sa disposiçãO do art. 157 da ConstituiçãO, como. na Lei da responsabilidade dos "Ministros e Conselheiros de Estado, de 15 de
Outubro de 18'27, e nos arts. 154 e 340 d'este Codigo, e em outras disposições excepcionaes,
que firmam esta regra; e são os unicos casos, em que qualquer do povo póde accusar.
O Aviso ll'e 15 de Fevereiro de 1837, combinado com os art . 37,74 e 141 d'este Codigo
parecem de accordo a respeito; e demonstram que nossa lei, não confundiu o direito dado li.
qualquer do povo de denunciar, com o de accusar e preferir o Ministerio publico.
Vide art. 92 da Lei de 3 de Dezembro de 181.1, c notas.
(618) Começado o processo pelo Promotor, não se admille outro àccusador, Aviso de 8
de Julho de 1842.

(649) SãO os Promotores, competentes, para dar todas as queixas e denuncias dos del!ctos publicos e particulares, affiançaveis ou não, em que interesses a Fazenda Nacional, c
promover a accusação d elles e execução (Ia sentença, Avisos de 15 e 2"~ de Novembro de 18?2,
e bem assim dos crimes de injurias escriptas, cm autos, contra a pessoa do Juiz, Aviso de
10 de Dezembro de 1838, e Lei de 1 de Setembro de 1860.
(650) A queixa deve conter o facto criminoso, com todas as circumstancias, e com designação do tempo e lugar em que foi o crime perpetrado, Revisão do Supremo Tribunal de 7
de Julho de 1860, n. 1640.
A Revisão n. 1612 de 20 de Março de 1851, annullou um julgamento, por nãO ter sido dada
a quei"!a, contra o delinquente, pelo que não podia progredir o procedimento criminal, visto
que a queixa, n'elle nM fallava, incluindo outro.
(551) O facto de haver sido jul~ada improcedente uma queixa, por falta de provas, não
induz má fé, Revisão Juridica de 18ô5, l.0 tomo, pago 413 c seguintes.
(652) O direito de denunciar em'olve o de accu ar no plenario, Revisão JU?'idica de Março
de 1868, pago 152 e Aviso de 5 de Junho de 1 62.
(6~3) A queixa, póde ser intentada, por qualquer cidadão ou estrangeiro, ao passo que a
denuncia, só é permittida ao cidadão brazileiro, salvo o disposto no art. 154 d'este Codigo.
A mesma Revisão de Março de 1868.

(5M) Vide Mendes da Cunha, observações

li

este Codigo, pago 53.

(555) Não deve o Juiz receber querella, quando não esteja validamente constituido o
corpo de delicto, AccordãO do Supremo Tribunal de Lisboa de 23 de Janeiro de 1874.
(556) Fica abolido o procedimento ex-omcio dos Juizes formadores da cul~a, excepto nos
casos de flagrante dçlicto; nos crimes policiaes, e nos especiaes dos §§ 5." e 7. d'este artigo,
que e, o 15 da Lei de n. 2033 de 20 de Setembro de 181!.
§§ 5,° e 7.° c.itados, sendo o 1.0: se esgotadas as provas acima declaradas (§§ L°, 2.°,3.°,
4.°, como se verá abaixo) os Promotores Publicos, ou seus adjunto, não apresentarem a
queixa ou denuncia, a auctoridade formadora da culpa, procederá ex-ameio, e o Juiz de Direito, mullará os Promotores ou adjuntos omissos na quantia de 20,000 a 100~000, se não
ofi'erecem motivos ju tificaveis da sua falta.
§ 7.°: - As auctoridades judiciarias, sempre que reconhecerem casas de responsabilidade,
formarão culpa a quem a tiver, sendo da sua competencia; e não sendo remetterão ao Promotor Publico ou eu adjunto as prova que sirvam, para fundamentar a denuncia; participando essa remessa li auctoridade a quem competir a formaç.ão da culpa. e, porem, o Promotor ou seu adjunto não OmCial', nos prasos dos §§ l.0, 2.° e 3.°, applicar-se-ha a disposição
do § 5.° (anterior.)
§ 1.0 do citado art. 15: - No ca..~o de flagrante delicto, se o reo obtiver fiança, a queixa ou
denuncia será apresentada dentro de 30 dias da perpetração do delicto.
§ 2. 0 :-Se o 1'130 estiver preso, a queixa ou denuncia será orrerecida dentro de 5 dias.
§ 3. 0:_ Não estando o 1'130 preso, nem afiançado, o praso para a queixa ou denuncia, será
igualmente de 5 dias, contados da data em que o Promotor publico receber os esclarecimento e provas do crime.
§ 4. o: - As auctoritlades competentes, remetterão aos Promotores Publicas, ou seus adjuntos as provas que obtiverem sobre a existencia de qualquer delicto, afim de que elles procedam na fórma das leis.
§ 6.°:-0 Promotor Publico, a quem o adjunto de,erá communi ar a queixa ou denuncia, que tiver apresentado, podera addicional-a, como entender mais justo, e proseguir nos
termos da formaçlIO da culpa.
"
Combinae os §§ acima, com os arts. 38 a 44, 40, § 4.° do Decreto n. 4824 de 22. de ovembro de 1871.
(657) O Accordão da Relação da Córte tle 5 de Fe,ereiro de 1861, diz ser nullidade, nlio
e haver juntado aos autos os documentos, a que se refere a denuncia, que por se dizerem
falsificados, teriam de servir de base a instrucção criminal e dar lu ar aó corpo de delict{).

(658) O Accor<.lão da mesma Relação n. 4199 de 16 de 'etembro de 1S73, diz C\ue: a procuraçãO g ral, não ba la, para a apresenlação e suslenlação da queixa riminal' tralando-se
de um aclo, em que ê neces ario o juramento, Ordenação, Liv. 3.", tit. 43, § 3."
A Revi :lo n. 2122 de 1.G de Agosto de 1 13, <.Iiz, C\ue petição de licença, para dar queixa,
deve ser assigna<.la pela parte, ou por procurador, com podere bast.antes.
.
E diz o AccordãO tia Relação do Ouro-Prelo, le 20 de ' tembro de 1878 flue: é nuUo o
pI'ocesso quando o juramento da queixa, ê preslado por procurador, sem exbibição de procuraçüo, ou quanuo ella, não contem poderes especiae para esse acto.
(659) O Accordão da mesma Relação n, 77,,2 de 17 de Ou tubro de 1873, annullou um julgamento, em razão de não ter intervindo o Promotor PulJlico, com sua denuncia, na fórma
d'esta lei e mandou que o mesmo lrocesso, seguisse os termos juridicos.
(660) O Accordão da Relação da Côrle n. 7760 de 17 de Oulubro de 1873, diz: que o procedimenlo ex-omcio, nos ca os em que c au torisado só dli-se, depois ue findo o praso para
a C\ueixa ou denuncia, embora lenha havido prisão em flagrante.
(661) O Accordfío da mesma Relação n. 7763 de '7 de ovembro de 1873, diz que: não ha
procedimenlo omcial da justiça nos caso de crimes affiançaveis, não sendo o reo preso em
thlgrante deli 'to.
(662) Diz o Aeeordão da RelaçãO da Côrte de 21 de Abril de 187'f, que Promotor Publieo,
não é obrigatlo, sem embargo de ordem do Juiz, a cnvolver na denuncia, pessoas, que em sua
conscieneia, não julga participantes do crime, e que mulLa não pMe ser impo ta ao PI'omotor, porque deixou de obede er ao ,Juiz n'esta parle.
E na hypothese rcferida, póde o Juiz 1I1antlar Pl'O 'eder ex-omcio, contra o individuo que
es apor a denuncia.
(663) O A coruão da RelaçãO de Porto-.\Jegre ue 10 lle Dezembro rle '187'f, diz: não incorrer em rim de respou~abilidade, o .Juiz ele I lil'ei to da Comar'!\ especial, que nãJ instaurar
II'ocessos a indiyiduos presos por molivo propJ,io do Chefe de Policia, sem ser em flagrante,
e em as formalidades garantidoras da Jiberda le indi irlual 1) presCl'iptas no arl. 13, § 2.° ela
Lei de ~O de S Lembro d 1871 e 2,0 do resp ctivo Dcrreto Regulamentar (o ('rime era do art.
116 do Codigo Criminal), s ndo indispensavel, que se envia. se ao nlesmo Juiz, o inquerito poli ial, para ser r meLtiJo ao Promotor Publico, na hypothese de se mostrar Sel'em os crimes
da compet ncia da ,iusli a publica e ter lugar a denuncia e nller'iores termos do processo,
corno .e estabelece no art' 15 da Lei citada, e 22 do Decrelo n. 4824, e só depois de esgotados
os pI'asos mar adas no ;j 5.° do dito al'!. 15, é qne cabia ao Juiz proceder ex-orficio.
(664') A queixa, .ó pl)de ser rr,i itada quan<.lo sendo apresentada ao Juiz, este a recusa,
por fundamento legal, e nãO depoi. do de.pacho, que' a mandou autoar e ouvir o a 'cusado,
por flue desde enlão, esta iniciado o pro es.o, ACCOT'llãO da Relaçiío de ._. Paulo, n. 83 de 6 de
i::ietemlwo de 1 75.
(0(j5) A parle queixosa, deve ser adllliLlida a ac 'usar peranle o ,Jury, ainda que lenha
sitio precedida pelo Promotor lublico em sua denuncia, Accordão da Relação de . Paulo de
8 de Junho de H!l5.

(<l6G) A R lação do Maranllilo, em Accordão de [j de .Janeil'o de J815, diz: que os fel'imentos Jeves no escravo, {'eito pelo senhor em acto de astigo, dá lugar a denuncia do Promotor.
O e cra\ o é considerado miseravel, quando o ofl'endido fôr o seu senhor, Processo Cr'iminaI do Dr. Ramos, nota 5.
Ias não quando otl'endido por oulra fluslquer pessoa, \viso de 21 de Abril <.Ie t 53.
(Nota 692.)
(661) A Relação da Côrle, cm Accordão de 4 de Junho de 1ST, diz: devel'-.e dar harmonia, enu'e a petição de queixa e os documentos oO'erecidos.
(668) Jo. rimes parti 'ulares, em que não cabe a denuncia do Promotor, ê essencial a
licença do Juiz, para que o auctor possa representar-se por procurador na formação da cul11a.
lU' nulla, em tae proce sos, a pronuncia qne se baseia em depoimentos de testemunhas
inquiridas na ou encia do auctor, ou da pessoa ha])i! para repre enlal-o. Julgado no Direito,
iO." volume pago 29.
(669) Não póde ter lugar o procedimento ex-offlcio, no crimes communs, quando o Promotor Publico deixa de apre ontar a denuncin, declarando não ter encontrado no inquerito,
materia para a ac u. ação por parte da Ju. liça. Estudo na Ga::eta JU1'idica, 15,° vo1., pago i3.
(670) Tão I óde o Juiz Municipal formar proce.so ex-oftlcio, sem que o crime seja poli ial ou dado o caso de Oagrante e sob o pretexto de se não ter dado a denuncia quando o
Promotor e adjunto entenderem nãO ser caso d'elle, Deci ão no Direito, W,o vol., pago i89.
~

(671) De, pacho ue pronuncia não procede se na denuncia não se tiver comprehendido o
o nem .ido ilsdo para a formação da ulpa; e esla só tem lugar ex-oficio se o Promolor
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Publico, por omissão deixar de no prazo legal, provocar a acção da justiça. sendo nullo o processo, por essas irregularidades, devendo as SuaS peças ser remellidas á Promoloria, afim de
Ser dada a denuncia. Accórdão da Helação da FortaLeza de 7 de Maio de 1 75.
(67'2) O supremo Tribunal cm Revisão n. 213" le 27 de Agosto de 1873. diz que bem julgon a Halação da Côrte, rluando diz, que endo dada a queixa por ofl'ensa physica expondo-se
as cirrumstancias do faclo, incLusivamente as injurias vel'baes, lendo ido julgado improcedenle o processo, é manHe to. que pela connexão dos crimes nenhum direito tem a parte
para dar segunda rlueixa por um facto, cujo conhecimento era da competencia do Juiz, a quem
foi apr sentada a primeÍl'a queixa, e da qual era uma parte cOlljnncta o facto de injurias, e
as ilO lJem decidiu o Accórdão que annullou o processo.
(073) l~ nullidade, indicar o Juiz formador da culpa, testemunhas, que substituam, as
que foram apresentadas na denuncia, no ca.o de falta ou impedimento, em vez de ficar is o
a cargo do Promotor, conforme o novo regimen Judi iario, Accórd:lo da Relação de . Paulo,
n. 9 de 25 de AbriL de 1874.
(67!.) É nullidade, mandar o Juiz citar te.temunhas e ordenar ex-omcio a formação da
culpa, sem preceder a denuncia do Promotor Publico, assim infringindo o disposto no art. 15
!ii 2.° da Lei de 1871 e 22 do respectivo Regulamento, Accórdão da Relação de S. Paulo n. 21
de 31 de Julho de 1874·.
(674 a) Nos crimes de ahu o de liberdade de imprensa deve ser recel ida a queixa, dada
contra l'Juem assignou as publicações embora outrem e tenha l'esponsabilisado por ellas, Accórdão da RelaçãO do Rio n. 656 de 11 de Março de L81!J.
(614 lJ) Versando a questão, solJre a condição livre ou escrava de um individuo, não póde ser julgada pl'ocedente fi queixa que elle dá sob o fundamento de que pretendem l'eduzi-Io
á escravidão, Accórdão da Relação do Rio n. 806 de 1. de Alll'ilde 1 79.
(67. c) Não é admissiv Lo lançamento do flueixo o, na formação da culpa, Accórdão la
Relação 10 Recife de 5 de Setembro de 'L879.
(6T) TIa difl'erença entre fJueixa e denuncia, apezar de 0IJiniões em senlido contrario,
como a de Ramalho, Processo Criminal, quando diz que, os direitos do denunciante, são os
mesmos do queixoso, en'?oh'endo a fa uldade de denunciar, a de accusar e o Aviso de 10 de
.Julho de 1834, sustenta a mesma doutrina, belll como o de 10 de l\Iaio de 18'.9, de que 'l denuncianle é accusador particular: e assim o huo decidido por mais de uma vez os tribunaes
do Paiz: mas a i. to se oppõem diversos escriptores novos, como Pimenta Bueno, e Aquino.
Na queixa, dizem elles, a pe.. ôa q11e sofl're mediaLa 0\1 immediatamente, informa ao
Juizo, o, ermos da lei, e promove a punição do delinquente mediante a accusação que se
propõe agitar.
Na denuncia, o ofl'endillo não quer ser parte, nem promover a accusação, e expõe ao Juiz,
narranôo crime commeLLido, pal'a que por parte da jnstiça se proceda contra o criminoso.
A qneixa pode versar, sobre todo e qualquer crime, sem distincção de PUllli o e particular, aflançavel ou não, comtanto que seja intentada nos termos deste artigo; e a denuncia nos dos arts.31 § 1.0 e 74 seguinte, 2." da Lei de 1 de etembro de 1 50 e 87 a 89 do
Regulamento de :lQ de Janeiro de 1 51., sobre as terras pulJlicas; e nos da Lei de 1 de etembro de 1860. arLs, L o e 2. 0 •
Ea denuncia e não queixa nas tentatÍ\T(ls on rumplicidades dos crimes inaflançaveis, embora admittam fiança, segundo os Avisos de 13 de Novembro de 1851, 1 de Abril de 1 52 e
27 de Janeiro de 1855, sendo que cm sentido contrario, existam diversos nrestos e entre elles,
os Accórdãos da Relação da Côrte de 20 de Dezembro de L85S, e o de n. 1~481.
(Vide nota 15 do meu Codigo Criminal.)
O Aviso de 1852, funda-se nos arts. 35 do Codigo Criminal, e 301 do Regulamento n. 120
de i 1-2; e será c1le encontrado na Revista Jtwidica, de Junho de L 12.
A queixa, é um direito de que póde desistir a parte interessada; e a denuncia é para o
1\1inisterio publico, uma obrigaçãO do seu omcio, e não póde ser retirada desde que apresentada.
"a queixa de um crime particular, em que não ha accusação, p.or parte da justiça, são
inquiridas no summario de 2 a 5 testemunhas, a fóra, as referidas e informantes, quando na
denuncia, embora se conheça do facto, por via de queixa. as testemunhas inquiridas, são de
5 a 8, arts. tiS da Lei de 3 de Dezembro de 184-1, e 266 a 268 do Regulamento n. 120 de 181-02,
que vereis:

(676) Segundo Faustin, Helie, InstrucçãO Criminal, a acção, dada a 3." por este artigo,
não muda a natureza do direito e nem faz perdel' O seu caracter pessoal' fundando-se na representação das pessoas sujeitas ao poder, e cujos interesses foram oIl'endidos; até porque,
o menor, Omnino debe?'e et agentibus et pulsatis inC1'iminalibus causis ?ninOl'ibus vigenti
C]uinque armis aclesse tutOl'es veZ CtWatOl'es, (Liv. 4.°, Codigo de auctor prret.), a mulher, nem
os que se acham sob o patrio poder podem apre entar quei~a.
E deve o Juiz, examinar desde logo, se a queixa, foi apresentada, por pessoa competente.
a queixa não se dá reciprocidade, e assim o fUho não a póde dar a respeito do pai, como
do Aviso de 31 de Março de L863.

Só podem dar queixa, a favor dos menores os qualificados, D'este ai'tigo, (Ga::eta Jul'idica)
6. ° volume, pago 131.
E se o menor nãO tem tutor, recorre-se ao Juizo de Orpl1ãos, do districto para a nomeaÇãO de tutor pri,ati,o, ljue instaure a accusação, sendo que qualquer cidadão, mesmo estranho á pessoa do menor, póde requerer em seu nome. Ao ascendentes só compete dar queixa,
contra os oll'ensores dos seus filhos, quando estes são menores.
Pela OrdenaçãO, Liv. 4,°, tit. 81, § LO, Provisão de 24 de Maio de 1823, e Decreto de 1.0 de
Fevereiro de 1848, se vê bem claramente, que o filho-familia, qualljuer que seja a sua idade,
permanece sob o patrio poder, e ê portanto representado pelo chefe da casa, e similado a um
menor como ausente e prodigo. Aviso de 18 de Maio de 1866.
(617) A mãi natural, póde dar queixa por sua filha menor, offendida, por facto criminoso
do art. \!06 do Codigo Criminal, porque a lei não póde negar-lhe este direito. Accordão da Relação de D~lém de 26 de Outubro de i877.
Fui o relator, e a minha opiniãO a expeneli; que na questãO ele maternidade, ha duas considerações: o parto e a identidade do filho, reconhecidos ambos, como não se contesta, a míli
por força d'e. te artigo, tem o direito de queixa contra a offensa feita á filha menor, direito
exercido no interesse da pessol!- offendida e uma protecção lia Lei aos mais fracos.
Segundo o dtreito romano, o marido, o pai, o mestre, tinham o direito de aoçào e reparação da injuria feita â mulher, ao filho, ao escravo: Per consequent'ias (injuria): cum fit libe-

ris meis, 'Vel servis, 'Vel uxori, nuraive. Spectat enin~, ad nos inju.ria qllce in his {it, qui veZ
potestati nostrce 'Vel affectui subjecti sinto (Liv. 1.0, § 3. 0, tis., De inj, et fam. lib.)

Deve-se dizer, que é menor, a pessoa, que ainda não completou os 21 annos, ResoluçãO
de 31 de Outubro de 1831, Avisos de 28 de' Novembro de '1834, e 23 de Novembro de 1855.
O sentido grammatical do presente art. (72), é claro, devendo-se considerar o filho menor,
e até ó a sim considerado em direito civil, do que o criminal não é mais do que a sancção e
a garantia, nlio só o que não alLingiu a idade legal para o exercicio dos direitos individuaes,
corno o que tem um impedimento em sua liberdade pessoal; e no caso a ofl'endida pela sua
idade, deveria, como foi representada por sua rnãi.
A Lei, não faz distinoção, se a mãi deveria ser legitima, e parece-me, que nào se pMe
contestar o direito do natural, tanto mais quanto a Lei suscitou na mãi o poder de defender
a fraqueza do filho, sendo ella o mais terno do seus amigo!;,
(678) A mulher casada, é defendida em Juizo e fóra d'elle por seu marido, e sendo pessoa incapaz, carece ela sua assistencia ou supprimento de auctorisação pelo Juiz, Consol., art.
147 e nota.
(619) De lara o Aviso de 9 de Abril de 1836, que a falta da assignatura do queixoso na
queixa, ou denuncia, é supprida pelo juramento prestado perante o Juiz antes de se formar
a oulpa.

(680) O pai e marido tem o direito de pedir por acção civil os damnos e lucros cessantes, provenientes das injurias e diffamações feitas aos filho e mulher, ainda no seu nome
pessoal, e seria bom consultar. Zacharias, tom. 3. 0 , pago 191, Chasson, tom. 2.", pago 62 e
Mangin, tom. L", n. 21"
(681) Depois do Decreto n. 1000 de i de etembro de 1860, o crime de ferimento leve,
n1[o tem procedimento oIRcial, salvo se o criminoso fôr preso em flagrante ou o offendido pessoa miseravel, segundo os artigos 13 e 74, § 6. 0 d'este Codigo, ou se fôr empre~ado publico
nos termos du art, 2.·, § 3.0 do Decreto cilado de 1800. Aviso de 3 de Junho de ilSG2.
(682) A intervenção do cidadão, no Juizo criminal, é sempre voluntaria. Constituição,
art. 119, § 30.
Cessa a intervenção judioial, como accusador pela desistencia ou perdãO, eril qualquer
estado da causa nimiamente particular, art. 67 do Codigo Crimiual e notas, art. 6,0 elo Decreto
de 20 de etembro de 1833. Avisos de 27 de Abril de 1853 e 31 de Maio de 1864.
(683)
ão competentes para receber queixas e denuncia : os Juizes de Paz (art. 205 d'este
Coeligo, arls. 2. 0 , § 1.0 da Lei de 20 de Setembro de i 71, 47 e' 411 dó Decreto n. 4824 de 22 de
Novembro de 1 11; e assim o Delegados e Subdelegados; bem como os Juizes supplentes dos
...Juizes Municiplles.
Vide art. 206 d'este Codigo e n. 128 do Regulamento n, 120, qual a fórma elo processo; e
póde-se o réo livrar solto, salvo, sendo vagabundo e sem domioilio, arts. 37 da Lei de 3 de
Dezembro de 1 41, 299, 300 do Regulamento n. 1'20 e Avisos de 14 de Novembro de 1865 e 8
de Janeiro de '1866, 19, §§ 1.0 e 2. 0 e 45 do Decreto n. 4824.
E' do Accordão da Relação de Ouro-Preto de i3 de Fevereiro de 1877, que nas Comarcas
geraes, os supplentes dos Juizes Municipaes sãO competentes para formarem culpa nos crimes communs, recebendo queixas ou denuncias, sem dependencia de despachos dos Juizes
eOeotivo .
Esta decisão mereceu uma bem fundada censura do auctor da Ga::eta Juridica no tom.
'16, pago 368.
(684)
ão competentes: os Juizes Municipaes e Juizes substitutos, arts. 3.0 , § 2. 0 ,47 e 48
do Decrelo n. 4824.
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Art. 73. Sendo o offendido pessoa miseravel, que pelas circumstancias, em que se achar, nào possa perseguir o offensol', o Promotor
Publico deve, ou qualquer do povo pó1e intentar a queixa, e proseguír nos termos u1teriures do processo. (691 a 698)
(685) SãO competentes: os Juizes de Direito, arts: 25 da Lei de 3 de Dezembro de 1841,
e 4.", 5." e 6." da Lei de 20 de Setembro de 1811.
§

(686) São competentes: os Chefes de Policia, arts. 262 do Regulamento n. 120, art. 9."
1." da Lei de 1871, e 41, 48, do Decreto n. 4824.

(687\ As Relações e cada uma das Camaras legislativas, art. 77, § 2." d'este Codigo, 90
a tOO do Decreto de 2 de Maio de 1874, e vide estes ultimos com as notas da V" edição (inedita)
da Reforma Judiciaria e ao upremo Tribunal o mesmo artigo do Codigo do Processo citado.
(688) As assembleas provinciaes, Lei de 12 de Agosto de 1834, art. ii, § 7."
O art. 4." da Lei da interpretação, diz que: na palavra magistrado de que usa o § 7.° do
art. 11 acima, não se comprehendem os membros da Relações e Tribunaes superiores, e diz
ao art. 5. o: na decreta<;.ãO de suspensão ou de mi sãO dos magistrados, prucedem as Assembléas
Proyinciaes como Tribunal de Justi<;a. Sómente podem, por tanto, impor taes penas em virtude
de queixa por crime de responsabilidade a que elias estão impostas por leis criminaes anteriores, observando a fórma do processo, para taes casos anteriormente estabelecida.
O § 5.° das Instrucções que acompanham o Decreto de 9 de Dezembro de 1835, e::q>licando
o Acto addicional, declarou que ás Assembléas Provinciaes, competia estabelecer o processo,
que deve ser seguido para a suspensãO e demissão dos magistrados.
O Aviso n. 266 de 24 de Setembro de 1835, declara que sa a queixa de responsabilidade
foi levada directa e immediatamente á Assembléa Provincial, se esta suspender ou demittir
nos term03 jo art. ii, § 7." .citado, deverá além d'isso, ser remettida a mesma queha á auctoridade judicial, a quem competir para proceder na fórma da Lei e para se imporem.ao
accusado as penas respectivas conforme o disposto no art. 153 d'este Codigo; e quando a queixa
fór apresentada ao Presidente da Provincia e esse haja de suspender o Magistrado em observancia do art. 5.°, § 8." da Lei de 3 de Outubro de 18il1" ou deverá remetter á Assembléa Prov1ncial, estando reunida para seguir-se os termos acima expostos (quanta boa fé!) ou deverá
proceder na conformidade do art. 153 citado.
Os Avisos de n. 210 de 7 de Agosto, n. 345 de 14 de Dezembro de 1835, e o de n. 155 de 12
de Março de 1836, declaram o que seja Magistrado, que na accepção juridica, como na adoptada em diversas leis patrias, comprehende todos aquelies empregados que tem jurisdicçll.o
e poder de administrar justiça, como os Juizes de P.az, Municipaes e de Orphãos.
(Nota 151.)
A pena de suspensão de um emprego, imposta pelas Assembléas Prov1nciaes, impede
os l'éos de serem empregados em outros empregos, Aviso n. 731 de 1.0 de Dezcmbro
de 1~55.
As Assembléas Provinciaes, como Tribunaes de Justiça, podem decretar a demissão dos
supplentes do Juiz Municipal, Aviso n. 131. de :ll de Maio de l870.
E declara o Aviso D. 360 de 28 de Setembro de 1 72, que e nuJlo e offensivo das
attribuições do Poder Moderador, não podendo ser executado, o acto de uma Assembléa
Prov1ncial, que revogou a demissão po.r ella decretada contra um supplente do Juiz Municipal.
Mais esta I Ate queriam o previlegio de perdoar!
Yide nota 32.
(689) Se a queixa for dada pelo Promotor Publico, ou pelo adjunto nos casos em que
esta lhes compete, nãO é necessario o reconhecimento da sua assignatura, nem juramento especial, art. 500 do Regulamento n. 1~0, Av1so de 28 de Julho de 1857, arts. 15 da Lei de 20
de Setembro de 1871, e 22 do Decreto n. 4824.
(690) A queixa ou denuncia que não contiver os requisitos legaes, não será aceite pelo
Juiz, salvo o recurso voluntario á parte, art. 50 do Decreto n. 4824.
(69l) No rigor do direito, diz-se pessoa m.iseravel, aquella que nãO pMe por industria,
omcio, ou exercicio de profissão honesta alimenfal'-se a si mesmo, isto e, obter vestimenta,
alimentos e habitação, sendo que, a Lei de 10 de Junho de 18':10, n• .546, art. 2.", nlIo dando
definiçãO especial de miseravel, entende-se, que emprega aquella palavra, na sua accepção
juridica.
O sentido da palavra miseravel, no caso presente, força é confessar, apresenta alguma
obscuridade e a prova está nas discussões suscitadas.
A Assembléa Nacional de França, por sua commissão, pergunta, por seu relator, o que
é necessario entender, pela palavra indigencia'
Será a absoluta ou a relativa 1
O facto mesmo da assistencia judiciaria, faz opinar pela relativa: porque o fim da dita
assistencia, é tornar possivel uma reclamação a qual, á falta de meios pecuniarios do homem
que a elIa tem direito, seria de um obstaculo invencivel. .••.• ,

A indigencia, judiciaria, outra cousa, não e, senão a impo ibilidade de fazer valer o seu
direito diante dos 'l'ribunaes, sendo por conseguinte, relativa.
E assim esta questão deve ser de apreciaçãO, comparando os meios pecuniarios da pessoa que reclama a as istencia, com as despezas presumidas do litigio, no intuito de ser eHa
resolvida.
E este lJeneflcio poderá ser reclamado por um estrangeiro 1
Parece que não, desde que não lLa reciprocidade a respeito, em os dous Paizes.
"Parece-me, que no caso, o muito rigol' póde er de um efl'eito pouco J'acional e humanitaJ'io, e se a lei não IóJe estalJelecer uma J'egra invariavel, ejam cautelosos os Juizes: e
aquelles que atestam a miserabilidade, muitos tios quaes, peccam pela demovida complacencia em aflirmar aquillo que ignol'am.
Lobão, quer que o miseraveis se provem tal, porque não são especialisados na Ordenação Liv. 3,°, tiL. 5.°, § 3."; e e é exposta ao prudente arbitrio do Juiz, a pessoa que se deva
julgar miseravel, ó preciso uma prova para que um magistrado possa regular o seu prudente
arbitrio.
Em todo o caso, attenda-se, [ue a razão da Lei, e no sentido de ser auxiliado aquelle, que ~
deveria impor acatamento por causa da sua precaria posi<;ão-l'es sacra miSIll".
(692) O escra"o não pMe ser cousiderado I essoa miseravel para que o Promotor denuncie por elle, por que a lei deu ao senhor o direito de por parte delle apresentar queil;:a ou denuncia, nào podendo por si só apresenlar-se o escravo em ,iuizo. Avil'o de 21 de Abril de 1853,
e accrescenta, que nos ferimentos leve cOlllprellendidos no art. 20l do Codigo Criminal, uão
tem lugal' o procedimento orneial (rple lJOje não ha pela Rer. de Hnl, 11 não seI' a excepç\ãO
estabelecida em um do §B do arl. 15,) salvo sendo o oflendido I essoa miseravel, ou sendo o
ollenl'or preso em f1agranle. (Vem no addiLamentos.)
(lota 666.)
(6U3) Declara o al'iso n. 377 de 30 de Agosto de 1865, que á vi:;ta deste artigo, se deve ter
como miseravel aquelle que declara peranle a auctoridade e esta reconhece, que por suas circumstancias não póde perseguir ao oDensor, salva ao réo em sua defesa a impugnação de tal
declara~'ãO.
.
(694) ,e houve perdão da parte do ofl'03ndido, põe-se termo à accusação. Avisos de 19 de
Agosto de 1853 e 31 de Maio de 1864.
Mas, o de 21 de Janeiro de 1867, n. 30, declara que: sendo o ofl'endido pessoa miseravel,
o crime particular torna-se llnblieo, nos termos do art, 74, não leudo por islo lugar o perdão
do ollendiuo, segundo a doutrina do art. 61 do Codigo Criminal.
O Aviso n. íl3, declara: não existir nenhuma autonomia entre os Avisos de 31 de Maio
de 18M, e o de 21 de Janeiro de 1867, lJOrquanto no primeiro trata-se do perdão do oJl'endido
mi eravel, cuja causa independente de representação sua, fôra intentada pelo Promotor, e n'esle
oaso tem elle o direilo de impôr silencio e ju tiça publica, qualllo aos crimes particularef', na
fórma do art. 67 do Coodigo Criminal.
No Aviso de 1867, trala-se, porém, do caso em que o ofl'endido depois de ter representado
sobre a impossibilidade de perseguir em Juizo o seu ofi'ensor, e obtida a intervenção do Promotor, pretende embaraçar a acção publica interpondo o seu perdãO.
No Direito, 7.° vo1. pag . /[56 a 460, se le um estudo no entido de que o perdão não e permittido quando o Promotor se apresente em Juizo, pelo miseravel; e u ma decisão no mesmo
caso, em o mesmo Direito, tom. 12, pago 41'2: vindo em contrario outra decisão do mesmo Direito, tom. 11, pago 9-20; sendo qne, a mim parece que o perdão não póde ter mais luaar desde
que o Promotor Publico permiltiu a sna a'. istencia ao miseral'el, e me apraz estar ~e accôrdo com o DesembaJ'''ador ~lendes da CunLa, sempre competente n'estas materias.
A competencia do Promotor, diz eUe e absoluta e independente da vontade do ofrendido,
n'este caso, sendo reclamada por uma necessidade geralmente sentida, e não deve cessar I ela
simple desislencia ou perdão do ofl'endido.
A 80 iedade participa direotamente d!!s oilensas feitas a uma pessoa mi erayel, que se
aella na condições el'este ar1igo, e que deve por mais de um titulo amor e protecçãO especial: e a o[rensas feitas á sociedade não podem ficar' impunes ao arbitrio de nUl de seu,,;
membro, fos e ou nãO fosse elle o paciente individual da injuria.
O Accordão da Helação da Fortaleza de 2'> ele etemlJro de 1876, diz que, o perd<'io do offendido nos crimes particulares, ainda me mo sendo a queixa intentada pelo Promotor, nào
dá lugar á impo iÇão da pena.
l!l assim, deci ôes no 5.° 1'01. do Direito, pago 221, e uma no 6.° vol. do mesmo Direito,
pago 123.
1 o entanto, nada di ~o nos abala a convicção, desde qne o Promotor PulJlieo e obrigado a
proteger ao mi eraveI. por força da lei (art. 73) me mo sem a sua menor inlervenção, fica claro,
que seria de um abu o lamentavel a concessão que em tal caso se quer fazer ao ofl'endido, em
cujo interesse obra a sociedade pelo seu orgão que é o ministerio publico.
E seria pouco serio, como diz Legraverand, ver um queixoso deixar e retomar successivamente no me mo negocio o caracter de parte.
(695) O Accórdão da Relação da Côrte n. 7840 de 24 de Fevereiro de 1874, diz, importar
para a nullidade do proces o a qualificação de denuncia dada pelo Promotor, a sna petição
inicial no caso de er mi eravel o oJl'endido.
Lea- e a critica que ,-em na Ga;eta Jtl1'idica., 3.° vol., pag, 317.
(Nota 69 .)
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Art. 74. A denuncia compete ao promotO!' Publico, e a qualquer do povo: (699 a 708)
(696) Â Relação da Córte em Accordão n. 7865 de 17 de Ahril de 1874, diz que é nu110 o
processo intentado ex-omcio sobre o fundamento de ser miseravel o ofI'enclido, que alia Yerifica-se ser um operario que venoe o alario de 4,500 por dia.
(697) .Declara o Aviso n. 212 de 2l de Julho de uno, que o Promotor deve intentar a
queixa e requerer as diligencias necessarias, quando 111e forem remettidas, por um Juiz, os
papeis relativos a crime praticado contra a pessoa miserave!.
Dando desenvolvimento a este Aviso, ha um provimento meu de 22 de ;\laio de 1871, que
actualmente não tenho ás mãos, e apenas uma nota de que o ha.
(698) Nos crimes particulares, sendo o oU'endido pessoa miserave!, o Promotor intenta
queixa e não denuncia. Decisão na Revista .Tul'idica de 'JB65, pago a67.
Esta decisão, tem a sancção do illustrado redactor da mesma Revista, querendo elle, no
entanto, que por esse motivo 1=;e ratificasse o processado nos termos do artigos 29::J a 292 do
Regulamento n. 120 de In.í2, indo n'isso a observancia da orJ.em do proce so, que não é dado
alterar por ser de direito publico, .jttS pubUettm privatont11t pactis mtttari. non potest, Liv. 3 ,
Decreto de pactis, e a preterição de formalidade tão essencial tira a exi tencia legal do processo, e insana tudo quanto n'elle está escripto: ex forma non servata Temltat nttllitas aetus.
(Notas 2ll, 213, Za6 e 695.)
(698 a) Nilo se achando provada a condição miseravel do oO'endido, deve ser julgada perempta a acção da justiça contra o réo condemnado nas penas do art. 201, nãO podendo o Juiz
invocar o seu proprio testemunho sobre a existencia d'arluella condição para tornar e1I'ectiva
a condemnação, Accordão da Relação do Recife de 18 de Julho de 1879.
(699) Nos crimes da hypothese d'este arligo, cumpre denunciai-os, independente de recorrer ao Governo. Aviso de 22 de Março de 18:36.
Quando denuncia, promove tambem a accusação, como é expresso no art. 222 do Regulamento n. 120 de 1842.
Vide notas 204-, 213, 228, 239, 243, 24'0, 253, 259, 260, 261, 270, 271, 274 a 276, 418, 647, 649,
652, 656, 657, 659, 669, 670, 67l, 674, 675, 683,685 a 688, 714.
(700) Os Promotores Pul)licos, unicamente são impedidos de dar denuncia, e promover
accusações, quando a respeito d'elles, se verificar alguma das hypotheses do art. 75; cumprindo-lhes cm todos os mais casos desempenhar as funcções do cargo, incorren o quando
o não façam, na h:rpothese do art. J29, § 5.° do Codigo Criminal, e em todos os que se mencionam nos arts. 153 a 165 do mesmo Codigo.
(70l) Não póde o Promotor denunciar os delictos de responsabilidade nem quaesquer outros, quando fór elle mesmo o1I'endido, e isto ainda que alias não tenha a intenção de dar a
denuncia, e promover a accusação, como parte, porque a nenhum empregado publico, é licito,
exercer o emprego, a respeito de facto seu, privativamenle, Aviso de 16 de Janeiro de 1838.
E tambem, não póde denunciar ou accusar o Juiz e escrivão, quando commetterem crimes, n'aquelles processos, em que seja advogado, Aviso de 11 de Fevereiro de 1861.
C~otas 212, 272.)
(702) Declara o Aviso de I de 1Ilaio de 1868, que contra
predio, pertencente a uma Imagem que não tem Irmandade,
jusliça, porque pelo facto da vacancia, os bens vagos passam
sujeitos á f!scalisação do juizo da Provedoria nos termos do
de 1851, art. 49, § 2. 0, e Aviso n. 85 de 28 de Março de 1854.

os auctores da tenlativa de um
cabe o procedimento omcial da
para a Fazenda Publica e ficam
Decreto n. 831: de 2 de Ouhlbro

(703) Além dos casos mencionados nos §§ d'este artigo, compete a denuncia ao Promotor,
seu Adjuncto e a qualquer do povo, nas hYlotheses do art. 37, § 1.0 d'e le Codiao:
E nos crimes, mencionados no arl" 31a do Codigo Criminal, que são. os de ~uso de communicar o pensamento, e com referencia aos arts. 90, 99, 119,242,21,4,277,278 e 279 do mencionado CoditTo Criminal:
0
0
0
TOS crimes mencionados na Lei de 1 de Setembro de 1860, art. 2. , &§ 1. ,2. 0 e 3. , Aviso
de 24· de Novembro de 1852.
A Revisão n. 2260 de 17 de Setembro de 1876, estabelece que: toda as vezes, que o furto
dos animaes, se não der, na hypothese do art. 1. 0 da Lei de 1860, o crime é particular, como
estando o animal em cocheira, e trebarias e cercados; e aquelle, que posteriormente ao crime
de furto, e no qual não interveio, cooperar para CJue o objecto furtado seja vendido, é punido
como auctor, e não como cumplice.
O auctor da Ga;;eta Jtwidica critica esla decisão, a pago 585 do vo1. i3.
A Re,isão n. 2282 de 25 de Abril de 1877, diz que é crime publico, cabendo a denuncia,
quando o furto de gado ,accum, foi em campos de crea<:ão e cullura.
E a Revisão n. 2288 de I de Agosto de 1877, diz, que em tal caso, basta a confi são do reo,
de que costuma comprar cavaHos, à noite e a indi,iduos desconhecidos, embora negue o criII
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§ 1.0 Nos crimes, que não admittem fiança. (709 a 710)
me; sendo desnecessaria a prova teslemunhal, pela difficuldade de obtel-a, por causa da vida
vagabunda e sem domicilio do réo.
Esla Jurisprudencia, abala certamente os principios racionaes da prova em direito, penas, e lê-se a critica na Ga:;eta Jttridica, tom. 16, pago 530.
Denuncia: nas infracções de posLuras, art. 205 d'este Codigo.
(Nota 714.)
(70~) A denuncia compete, nos crimes de responsal)ilidade dos Ministros de EsLado e dos
Conselheiros de Estado:
A qualquer cidadão,- e as commissões da Cam ara dos Depulados, arts. 8. 0 e 9. 0 da Lei
de 1L de Outubro de 1827 e arts. 38, 133, 134 e 135 da Constituição.

(705) I ão se admittem denuncias nos casos dos arts. 75 e 76, e contra o Imperador como
do art. 99 da Consti tuiç.ão.
(706) O Adjunto, apresenta queixa ou denuncia, tambem, podendo o Promotor addital-a,
art. 23 do Decreto n. 4824 de 22 de Novembro de 1871, sendo que o additamento será recebido
pelo Juiz processante, se não houver acabado a inquiriçãO das testemunhas do summario.
Additar, quer dizer: emendar ou accrescentar alguma cousa, sem mudar a substancia da
~cção.

De qualquer addição, deve-se dar noticia li parte, como se usa no civel, e é previsto na
Ordenação, Liv. 3. 0 , til. L", § 7.", e tit. 20, §R 7. 0 e 8. 0
(707) TO caso em que tem lugar a denuncia serão incluiridas de 5 a 8 testemunhas,
afóra as referidas e informantes, arts. 266 e 267 do Regulamento n. 1iO ele 1842, aos quaes se
recorrerá com as notas.
E é claro, que na denuncia deve-se apontar o numero legal das testemunhas; e assim
não se tendo fei to o Juiz o ordenará.
(70S) l'este caso, quando qualquer do povo póde denunciar, importa o direito de accusal', como no art. 157 da ConstituiçãO, que sãO os dos arts. 130, 133, 135 e 170 do Codigo Criminal, no dos arts. lóO e 154 cl'este Codigo, sem poder excluir o Promotor, mesmo antes da
Lei de '187l, que deu a este o direito de accusar sempre, até nos casos particulares; e é isto
evidente dos arts. 279 d'este Codigo, 2\12 e 401 do Regulamento n. 120 de 1842.
O Promotor, deve assistir seml re á formação do processo, e requerer o que fór de direito, e cumpre-lhe requerer a ractificação dos actos de que houver sido excluido, e quaesquer
diligencias, concernentes ao publico serviço, arts. 221 e 222 do Regulamento n. 120 de '1842
e nota.
(709) Decidiu o Governo, que em face d'este §, competia ao Promotor denunciar as tentativas e cumplicidades dos crimes inafiançaveis, embora admittissem fiança, Avisos ns. 268
de 13 de Tovemhro de 1851, 262 de 24 de i ovembro de 1852, e 42 de 27 de Janeiro de 1~55.
E no mesmo sentido, temos deci ões dos 'l'ribunaes, e entre outra os AccordMs da Relação da Córte de 9 de Maio de 1 '76, e 11. 254 de 18 de l?evereiro de 1876.
Esta questão, porém, está resolvida pela Lei n. 1696 de 15 de Setem))ro de 1869, art. 5. 0 ,
nos seguintes termos:
No. casos de tentativa ou cumplicidade, o art. 101 do Codigo do Proces o Criminal, só é
applicavel, quando a pena do crime, feito o de conto legal da terça parte, se comprehende
nas dispo ições do l'eferido artigo.
las esta questão foi muito debatida e em sentido contrario a o que se citou lemos os Accordãos da Relação da Côrte de 20 de Dezem1lro de 185", e o de n. 4llil accrescen\ando que em
tal caso se a parLe desi tisse, deveria ser julgada perempta a acção.
E tanto mais acertadas, pareciam as duas decisões acima, quando já um illustrado Ministro da Justiça em seu relatorio pareceu condemnar os Avisos citados n'estes termos: ser pouco
conforme aos principio de equidade recusar fiança aos pronunoiados por tentativa ou cumplicidade de crimes, cujo maximo da pena excede a alçada da fiança, sem se poder applicar
n'este gráo senão diminuindo de um terço a mesma pena.
(710) TO relatorio que tinha de ser apresentado no anno de 1863, o Ministro da Justiça,
expóz as duvidas que se deram no fóro da Córte, a respeito d'este artigo (74), comJJinado com
o 38 da Lei de 3 de Dezembro de 1841, e a solUÇãO dada pela secção da justiça do Conselho
de Estado.
E' assim a que tão:
O pronunciado elD crimes meramente particulares, que não fór preso em t1agrante e cujas penas consideradas conjunctamente exceder á indicadas no art. 38 da Lei de 3 de Dez mbro de 1841 e 301 do Regulamento n. 1'20 de 1 42, por exemplo, o furto e o damno, com
cir umstancia aggravautes não tem fiança: ma se o queixoso desistir ou por qualquer modo
legal fór lançado da acousação, ficará perempta a acção ou passara esta á justiça 1
II tentam uns que a acção deve passar á justiça, porque n'esta nOITa entidade creada pela
lei preponderam a quantidade da pena e o mal material e moral, e se tal entidade fór declarada inafiançavel, está elia e-ro-jure, sujeita ao disposto no art. 74 e 222 do Regulamento n.
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§ 2.° Nos crimes de peculato, peita, concussão, suborno, ou
qualquer outro de responsabilidarle. (711)
§ 3.° Nos crimes contra o Imperador, Imperatriz, ou algum dos
Principes ou Princezas da Imperial Familia. Regente, ou Regencia.
§ 4.° Em tonos os crimes Pllblicos. (712)
(
§ 5.° Nos crimes de resistencia ás auctoridades, e seus officiaes
no exercicio de suas funcções. (713)
§ 6.° Nos crimes em que o delinquente fór preso em flagrante,
não havendo parte que o aCCllse. (714)
Art. 75. Não serão admitlidas denuncias: (iJ5)
t20. E nem é possivel conceber-se que o legislador bouvesse concedido o mais -qual foi a
prisão n'esse casos, e não consentir o menos,-qual é a accusação por parte da justiça.
Outras sustentam, porém L que a acção deve ficur perempta, por isso que embora esses
crimes se tornem inufiançaveis pela circumstancia da sua accumulação, nem por isso perderam a natureza de meramente particulares; e o que o legislador teve em vista especialmente,
foi dar á parte oífenditla maior protecção, sem levar esta ao ponto de poder desonerar-se da
accusação, para lançar a justiça n'essa arena de meros interesses particulares.
Dizem mais, que essa nova entidade - accumulação de delictos, não se aclla comprehendida no art. 74, aliás não alterado pela Lei de 3 de Dezembro de 18H; e que devendo considerar-se o art. 30l, § 3.° do Regulamento n, l20 de '1842, como excepção á regra geral dada
DO art. 101 d'este Codigo, sal)ido é em direito que aquillo que se dispõe especialmente con:firma os preceitos e regras legislativas em contrario. E demais: as regras de hermeneutica
juridica que admillem a interpretação extensiva, falham completamente sempre que se trata
de restringir a liberdade individual, ou de aggravar a situação do homem em relaçãO ás leis
penaes, sendo que a disposição do art, 301, § 3.° [ue manda sommar quantidades heterogeneas independente8, para denegar fiança fere a letra e espirito da Constituição.
upponha-se, accrescentam, uma accusação n'es8es termos por parte da justiça e que o
Jury absolve o réo do crime de furto e o condemna pelo de damno, deverá o Juiz de Direito
conformar-se com eS8as decisões 1 O que deverá observar-se quando os processos forem 8eparados e tiver lugar a accusação 1 erão Julgados reunidos ou cada um por seu turno 1 Torna-se hoje indispensavel a folha corrida para a conces ão da fiança, a fim de verificar se o
réo se acha pronunciado em um ou mais delictos 1
Dizem, finalmente, que os sectarios dá opiniãO que combatem, são forçados pelo seus
principi08 a seguir igual douLrina na hypothe8C do § 4.° do me IDO art. 1:)01.
O Conselheiro Consultor dos Negocios da Justiça, deu o 8eu parecer de conformidade com
essa ulLima opinião e com eUe concordou a secção da Ju tiça do Conselho de E tado.
E o Ministro conclue: 8e nãO f08sera o meus receios de commeLter uma usurpaçãO de
atLribuições, recei08 que parece tambem influiram no animo do meu anteccS8or, o Governo
teria resolvido a questão conforme consulLou a secção de Justiça. Entretanto em ponto tão
grave e de tão importantes consequencias, melhor será que entervenha a auctoridade legislati,a.
(711)

oLas 260 a 264, 270 a 278.

(7[2) Notas 615 e 700.
o contrabando fóra do flagrante delicto, o proces80 começará por denuncia do Promotor ou qualquer pessoa do povo, art. 386 do Regulamento n. 120, e ex-omcio, quando o Promotor ou Adjunto não der a lenuncia nos 5 dias, como dos arts. 394 do Regulamento n. 120 e
15, §§ 1.0, 3. u e 5. 0 da Lei de 20 de Setembro de 1871.
(713) Art. 116 do Codigo Criminal, e notas, que considero importantes para

O

caso.

(714) Arts. 131 a t33 d'este Codigo, e as notas para o caso.
E nos crimes de que trata o Decreto de 30 de Janeiro de 1854 e nos da Lei de 1 de Setembro de 1860.
Os crimcs mencionados no art. 1. 0 da Lei, serão processados de conformidade com a Lei
de 2 de Julho de 1850 e Decreto n. 707 de 9 de Outubro do mesmo anno.
(Notas 699 e 703.)
Os processos anteriores á Lei de 1 de Setembro de 1860, não tendo sido os réos presos em
flagrante, e não havendo !luctores, devem ficar peremptos, Avi o de 4 de Agosto de 1865.
(715) Notas 615 e 700.
eria uma perturbaçãO na ordem social, e mesmo no seio da propria família, se não houvesse a proltibiç.ão contida n08 §§ que se seguem.
em a prolJibição, seria permanente a desconfiança no seio da familia e da sociedade, e
a lealdade perigaria.
Este arLil?o, comprehende o Promotor Publico como orgão da Justiça publica, dil-o o
Aviso n. 387 oe 9 de Setembro de 1861.
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§ 1. 0 Do pai contra o filho; do marido contra a mulher, ou
vice-versa, do irmão contra o irmào. (716)
§ ~.o Do escravo contra o senhor. (717)
§ 3.° Do advogado contra o cliente.
§ 4.° Do impubere, mentecapto, ou furioso. (718)
§ 5.° Do filho famílias sem auctoridade de seu pai. (710)
§ 0.° Do inimigo capital. (720 a 723)
Art. 76. Nào se admittirào queixas, nem denuncias contra os
membros das duas camaras Legislativas pelos discursos nellas profe·ridos. (724 a 727)
(716) Pela legislação antiga as mulheres, filhos e libertos, não podiam querellar dos maridos, dos pais e dos patronos, nos crimes que traziam infamia.
Podiam, comtuoo, vindicar por accusaçãO ordinaria a sua injuria. Lei hi tarnen om'ine ,
li D. accusat, etc., etc.
Nos crimes, que não irrogavam infamia, era permittida a querella, como por ferimentos.
Phoob., pago 2.", art. -J55.
(717) O senhor, nos termos d'este arligo, parece não poder dar queixa contra o escravo
em crime de furto, feiLo em objectos da sua propricdade; pois não obstante a excepção do
art. 2G2 00 Codigo Criminal, que não comprehende o escravo e senhor; comtuoo a Ordenação,
Liv. 4.", tit. 1 Pereira e .. ousa, nota 1l3, equiparam-os em actos identicos aos filhos menores, mulher casada, amns e outros nas mesmas condiçõ s.
.(718) Já era da Lei 2.", § 1.0, Liv. 8.", Decreto de accusat. Liv. 60, Codigo de ,·einvend.
Não era assim, a respeito dos adultos excedendo 17 annos, posto que menores de 25, Potllier, ad Pel1Clect. Liv. 41>, lil. 2.°, Sect. 1.0 O1·t. 1.0, § L", n. 1, nota a, sendo auctorisados comtudo pelos seus tu tores ou curaoores.
(719) Nota anterior.
(720) Inimigo capital, é:
Aquelle, que com outro leve ou tem cousa orlme ou civel, em que se trote ou mova demanda sobre lodos os bens, ou a mór parle d' lIes; aquelle que houver aleijado ou mal ferido
a outrem, sua mulher, filho, neto ou irmão; aquelle que houver feilo a outrem, a sua mulher,
filho, neto ou irmão, algum grande fl1rto, roubo ou injuria, que houver commettido adulterio
com a mulher de outrem, de seu filho, neto ou irmão; aquelle que houver morto a mulher,
filho, nelo ou irmão de outrem, Ordenação, Liv. 3.", til. 5G, § '7. u , e a do Liv. 5.", til. 117, §§
2." c I•. "
O Juiz não pode deixar de aec itar denuncia, sob o fundamento de inimizade capiLal, não
provada dos aulos, entre o denunciante e denunc,iado, Aecordão da RelaçãO de Ouro-Preto
de 26 de Novembro de 18í8.

(721) O upremo ']'ribunal em RevisãO n. 2130 de 2 de JUlllO de 1873, leve nu]]o um julgamento em razão de ter sido a aecusação promovida por um Promotor suspeito e o julgamento perante um Juiz igualmenle sllspeilo, como se reconheceu pela certidãO e dislJosições
d'este § 6.", e art. 247 do Regulamento n. 120 de 18'.2.
(722) A relação da Côrte, cm Accordão n. 2126 (revisor) de 14 de Outubro de 1873, diz:
que o feito ê nullo, quando o libello ê feito e sustentado por um inimigo capital do aceusado,
não sendo me mo licilo denunciar e aecusar, á vista d'este §.
(723) A Revisão, n. 2248 de 1 de Abril de 1876, diz: que o Promotor Publico, não é reputado em direito, inimigo capital das auetoridades que denuncia.
(Vide notas 622 e 794.)
(721) O art. 26 da ConstituiçãO, diz: os Membros de cada uma das Camaras, são inviolaveis, pelas opiniões, que proferirem no exercicio das suas funcções, e é assim a Lei de 20 de
Novembro de 1 32, e art. 21 da de l2 de Agosto de 1834.
E' um privilegio inherente :i natureza do cargo, por publica utilidade, sendo essencial a
inviolabilidade, e irresponsabilidade dos senadores e deputados, pelas opiniões, que proferirem 110 exerci cio da sua altas funeções.
li; se a sim não fosse, faci! seria aos agentes do poder executivo, de se livrarem das aecusaçõe e cen \lI'aS, em que possam incorrer.
': opin!ões do. repr~sentantes devem ser livres de toda a coacção e embaraço, aliás impo slvel erla a eXIsten la de um gOTerno parlamentar e livre.
•
e o Deputado ou Senador, e excede na linguagem, ahi está o regimento interno de.eada
UIpa das Camaras, para os chamar á ordem e ao cumprimento dos seus deveres.
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Art. 77. São competentes para receberem queixas, e denuncias: (728)
§ 1. o Os Juizes de Paz. (7:29 e í30)
§ 2. 0 O Supremo Tribunal de Justiça, as Relações, e cada uma
das Camaras Legislativas, nos crimes, cujo conhecimento lhes compete pela Constituição. (731)
Art. 78. As queixas, e denuncias devem ser assignadas, e juradas pelo queixoso, e denunciante; e se este não souber, 0\1 não
puder escrevei', por uma testemunha digna de credito. (732 a 734)
(725) o art. 21 do Acto Addiccional, Lei de 12 de Agosto de 1834, diz: que os membros
das Assembléas Provinciaes, serão inviolaveis pelas opiniões que emittil'em no exercicio das
suas funcções.
A respeito da discussão d'este artigo, vide a nota 110, 1'01. 1.0 dos estudos praticos do
Visconde de Uruguay, e consulLae mais os Avisos de 5 de Jovembl'o de 1838,22 de Junho
de 1840, 31 de Março de 1844 e ResoluçãO de 14 de Novembro de 1846.
(726) A Ordenação n. 448 de 11: de Dezembro de 1861, approV'ou O acto de um Inspector da Thesouraria da Fazenda, de mandar autoar e prender a um membro da Assembléa Provincial, por ter faltado ao respeito devido á repartição, porquanto os membros da
AssembLéa Provincial, nenhum outro priviLe~io tem além do que Lhes concedeu o art. 21 do
Acto AddicionaL, e assim já o entendeu a lJamara dos Deputados em 28 de Agosto de 1850.
l~ n'este sentido já havia a decisão do Tllesouro n. 632 de 29 de Dezembro de 1837.
(727) Declara o Aviso de 11 de Agosto de L 73, que sendo os prrvilegios de que gozam
os membros da Assemblêa Provincial, limilados a inviolabilidade, pelas opiniões que enunciarem, n'aquelle caracter nada obsta que o Juiz de Direito, continue o proces o, contra o
membro da mesma Assembléa, e faça executar·o. despachos e sentenças, por elle proferidas
no pleno exercicio de sua jurisdicção.
(728) Notas 683 a 688.
Declara o Aviso n. 266 de 24 de Setembro de '1835, que, a disposição do art. 11 § 7. 0
da Lei de 1'1 de Agosto de 183'., não obsta á execução dos arts. 77 153 e 155 do Codigo do Processo, pois que pódem umas e outras ter o seu perfeito cumprimento, preenchendo-se pela execução dos do Codigo os fins a que se nãO entende a referida Lei. Porque, se a queixa de responsabilidade contra o magistrado fór levada directa e immediatamente á Assembléa ProvinciaL, se esta a suspender ou demittir, na conformidade do referido art. 11 § 7. 0 , deverá ser remettida a mesma queixa á. auctoridade judicial a quem
competir, na fórma da lei, e para se imporem ao accusado as penas respectivas, conforme o disposto no art. 153 d'este Codigo; qUllndo porém, a queixa fór apresentada ao Presidente da Provincia, e este hnja de suspender o magistrado em observancia do art. 5. 0 § 8. 0
da Lei de 3 de Outubro de lll3'., ou a deverá remetter á. Assemblóa Provincial, estando
reunida para seguirem- e os termos acima expostos, ou proceder na conformidade do art. 153
d'este Codigo.
(72\:1) Declara o Aviso de 10 de Março de 1836, que os Juizes de paz, não devem receber
querellas ou denuncias, por cri mes, que não forem com mettidos em seus districtos ou não
sendo os querellados ou denunciado n'elles residentes.
(730) Diz o Decreto de 6 de Abril de 1836, que a jurisdicç-ão dos Juizes de Paz não
póde' no caso de queixa ou denuncia, exceder os limites dos seus districtos, ou porque
nellas residam os delinquentes, ou porque ahi se tenha perpetrado o delicto, porquanto este
Codigo não lhes deu jurisdicção cumulativa, bastando isto para que, não possam exercita-la,
e para que devam considerar-se derrogadas n'esta parte todas as leis anteriores que a conferiam.
Nota 683.
Vicie arts. 45 e 46 do Decreto n, 1,824 de 22 de Novem.bro de 1871.
(731) Notas G87 e 688.
Arts. 155, §§ 1.0 e 2. 0, 133, 156, 157 a 159 d'este Codigo, e as notas.
(732) Declara o Aviso de 2 de Janeiro de lR34, que c indispensavel que, o quehoso ou
denunciante, como se deduz d'este artigo 80, 143, 203 e 209 d'este Codigo, compareçam pessoalmente em juizo, e os arts. n e 73 demonstram que taes actos, se não podem fazer por
procurador.
Nos crimes, porém de responsabilidade, não ha necessidade de comparencia pessoal do
queixoso ou denunciante, á vista do disposto no art. 132, que. só exige assignatura reconhecida.
( ota 679.)
Vide art. 92 da Lei de 3 de Dezembro de 1841 e notas.
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Art. 79. A queixa, ou denuncia deve conter: (i35)
§ 1.0 O facto criminoso com todas' as suas circumstancias. (736)
S 2.° O valaI' provavel no damno soffrido. (737 e 738)
§ 3.° O nome do delinquente, ou os signaes característicos, se
fór desconbecido. (730)
(733) Conslitue nullidade, ser admillida a queixa sem assignatura e juramento do queixoso, Accordi'iO da Relação da Côrte de 27 de Outubro de 1 40.
Mas O da mesma Relação u. 601 L de 21 de Fevereiro de 1S68, estabelece: que a falta de
assignalura do Juiz no termo do juramento ao queixoso, não oITende a substancia do processo, uma vez que se prove pela certidão do Escrivão, que o juramento foi prestado, por isto
que o juramento e não a assignatura, . o que constitue a formula substancial.
A doulrida do Accordão de 1868, é acei tavel, porque decretar nullidades a esmo e sem
criterio, é erro condemnavel.
(734) A Relação do Maranhão, em Accordão de 17 de Laio de 1813, diz: que, juramento
ao queixoso, dá-se só cm audiencia, e não na casa do Juiz.
O juramento de1'e ser lavrado, por termo no autos, conforme o art. 29L do Regulamento n. 120 de 181,2, sendo dispensado o Promotor d'esta formalidade, art. 500 do mesmo
Regulamento.
No 5.° voI. do Direito, pago 2'24, se encontra um julgamento em que se estabelece ser
nullidade ter sido a queixa jurada por procurador, sem poderes especiaes, e sem preceder
licença judicial.
Pela Ordenação Liv. 5.0, lil. ii7, § 10, o Escrivão conhecendo o queixoso deveria, porta.lo
por f é . ·
.
ãO sendo o queixoso conhecido, devia apresentar uma testemunha que o conhecesse
declarando ser elle o proprio, nãO assignando a testemunha o aulo, bastando a fé do Escrivão.
E' do Accordão da Relação de Porto-Alegre de 29 de Março de 1878 que, recusando o
queixoso jurar a qneixa, julga-se nullo todo o processo.
Além do Accoruão da Relação do Maranhão de '17 de Maio de 1873, se encontra uma juridica decisão no Direito, vol. 1 , pago 674, no sentido de que, nos processos policiaes, é substancial que o juramento do queixoso seja prestado em audiencia.
(735) Oulr'ora a queixa on denuncia, continbam tuuo o que se especifica na Ordenação
Liv. 5,°, tit. 117, §§ 6.0 e 10, til. 124 princ. e § 1. u
e a queixa era calumniosa ou falsa, o queixoso e~a condemnado nas perda" e damnos,
Ordenação Liv. 5.u, tit. 11 . Liv. 7.° Direito de accusaloria.
A queixa, é o acto ou exposiçãO do facto criminoso, que a pessoa ofTendida ou quem a
representa, faz ao Juizo, pedindo a punição do delinquente.
Sobre crime de responsa])ilidade, deve conter o que se menciona no arL 152 d'este
Codigo.
(736) A falta de indicação do facto criminoso, sobre que versa a queixa, com a designação das circumstancias, tempo e lugar em que foi perpetrado, induz nullidade manifesta do
processo, Accordão do upremo Tl'ibunal n. 1640 de 7 de Julho de '1860.
(731) Vide o art. 58 da Lei de 3 de Dezembro de 1841 e notas.
A circumstancia do damno e desnecessaria, pelo que se diz no art. 58 citado, que revogou o art. H1 do Codio-o Criminal, e 269 § 5.° u'e le Codigo; parecendo tambem revogados os arl . 32 do Codi~o Criminal, e 226 d'este, como ustenta o eminente r. Teixeira de
Freitas; posto que a Circular n. 183 de 18 e Oqtubro de 1 54 opina em sentiuo contrario.
Como é que a satisfação, (pergunta aquelle auctor) póde ser o efTeito de uma sentença
civil ~ e nilO e efreito da sentença civil, tambem não e da sentença criminal, que nada julga
50J)re indemni ação.
Como e que o Juiz Criminal faz uma execução criminal sem sentença ~
Como se póde converter uma questão civil em criminal do mesmo processo, principiando
es e proces o no Juizo civil e acabando no Juizo Criminal ~
e a indemnisação do damno proveniente do crime, é !loje puramente civil, cahe na disposiÇãO humanitaria da Lei de 29 de Junho de 1774 § 19 e Ass. de 18 de Agosto do mesmo
anno.
(738) E' nulla a sentença, que condemnar o reo
Tribunal n. 1606 de 3 de Setembro de 1859.

1;10

valor do damno, Revisão do Supremo

(739) Declara o Aviso de 30 de Abril de 1855, que as aucLoridades na formação da culpa
podem perguntar as testemunhas, sobre os signaes dos delinquentes, no processo do reo ausente; mas isto só poderia Ler lugar quando os réos forem desconhecidos.
A Revi ão do upremo Tribunal n. 1672 de 20 de Março de 1861, diz: que, sendo ex:pre so, que a queixa deve conter o nome do delinquente, ou os signaes caracterisLicos,
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§ 4.° As razões de convicção, ou presumpção. (740)
§ 5.° Nomeação de todos os informantes e testemunhas. (741 a 74.7)
§ 6.° O tempo, e o lugar, em que foi o crime perpetrado. (748)
Art. 80. Os juizes devem fazer ao denuncian te, ou queixoso as
perguntas, que Ihes parecerem necessarias para clescobrirem a verdade, e inquirir sobre ellas testemunhas. (749 e 750)
CAPiTULO V
DA CITAÇÃ.O.

(751

A

7ô4,)

Art. ~1. As citações, que forem requeridas ao Juiz de Paz, e se
houverem de fazer no respectivo Districto, serào determinadas por
despacho do mesmo Juiz no requerimento das partes; as que fóse fôr desconhecido, claro fica, que !la nullidade no processo, não se preenchendo taes formalidades, mesmo por não se saber contra quem é dirigida a queixa.
E declara o Aviso n. 111 de 30 de Abril de 1865, que se póde sobre elles inquirir testemunhas (signaes caracteristicos.)
(740)

Art. 3136 deste Codigo e nota.

(741) Pela OrdenaçãO, Liv. 5.°, tH. 117, § 6.°, não deviam as testemunhas do summario
da querella, exceder 3 ou 4; nem podiam ser substi tuidas por algumas outras que não as nomeadas.

(742) O Conselheiro Ramalho diz: que as testemunhas nomeadas pelo auctor, são as unicas
que podem ser inquiridas no processo, não podendo ser substituidas por outras, nem alterado
o seu numero.
TO entanto, se algumas dellas não poder depôr, a lei não se opp5e a que se preencha o
numero legal mediante licença do Juiz.
(743) O queixoso ainda mesmo depois de n091ear as suas testemunhas na petição de queixa, póde indicar alguma outra, uma vez que o faça antes de ultimada a inquirição, e não excedendo o numero legal, Arts. 140 d'este Cotligo e 48 da Lei de 3 de Dezembro de 1841. Vide-os.
(744) A Revisão do upremo Tribunal n. 1271, de 13 de ovembro de 1846, annullou um
julgamento pela razão de terem sido inquiridas as testemunl13s do summario pelo procurador da parte queixosa, e não pelo Juiz que recebeu a queixa.

(745) Constitue nullidade do processo, o não ter o Promotor Publico nomeado todas as
tesl.emunhas e informantes, e neste caso, devem ser pagas por elle as custas, visto ter dado
causa a nullidade. Accórdão da Relação da Fortaleza de 23 de Abril de 1875.
(746) Ha nullidade do jlllgamento quando uma das testemunhas indicadas na petição
inicial e substituida por outra, a mandado do Juiz formador da culpa. Accórdão da Relação
da Fortaleza de 31 de Março de 1816.

(7!t7) E' nullo o processo em que na petição da denuncia não e nomearem as testemunhas que tinham de depôr que nem para esse fim foram citadas. Accórdão da Relação da Fortaleza de 28 de Abril de '1876.
(Notas 673 e o final da 675, sobre o numero das testemunhas.)
(748) OrdenaçãO, Liv. 5.°, tit. 124 princ. e § LO
Quando o libello não assignala o tempo certo em que foi commettido o delicto dá lugar a
vicio dos quesitos e motiva a nullidade do julgamento perante o Jury. Revisão do upremo
Tribunal n. 2237 de 25 de Novembro de 1815.
(749) O auto de querella pela antiga legi laçào, devia ser a signado pelo queixoso e pelo
Juiz, depois de ter sido lido aquelle. Ordenação, Liv. [.0, m. 79, § 30, Liv. 5.°, tit. 117, § 6." e
o queixoso nãO sal)ia assignar, assim o declarava o escrivão no auto, sem admiLtir-se pessoa
estranha que as ignasse a seu rogo.
(750) E' nullo o julgamento quando se não faz as perguntas recommendadas neste artigo.
Accórdão da Relação da Fortaleza de 1~ de Julho de 1874.
Vide o art. 400 do Regulamento n. 120 de 1842 e notas, e mais a Dota 732.
(151) A citação é o acto judicial pelo qual alguem é legitimamente chamado a Juizo, por;
ordem do Magistrado. (Pereira e Sou:;a, Processo Criminal).

lU
No estado civilisado, ninguem póde fazer justiça a si, nem ser condemnado se lhe não
foram fornecidos os meio de se defender: citatio, qltoad de(ensionem, estjtwis natul'alis, quiQ,
{lt utis cujus interest se defendat. - RebuffiS, De citat Pl'cef, ns. 22 e 25.
Diz Boecenne, que na origem, se vio, do norte ao meio-dia, o demandador chamar ao seu
adversario para vir a presença do Juiz tomar testemunhas, no caso de recusa, e quando era
possivel levai-o mesmo de viva força.
Entre os Romanos antes e ao depois da lei das 12 taboas, o réo era conduzido perante o
Magistrado. por meio do vocatio in jus, por um acto da auctoridade privada por parte do auctor. Este encontrando o seu adversario, aUI'erlia-o verbalmente de ir com elJe :i l)resença do
Magistrado sem ser neces aria uma ordem anterior do Magi trado.
Justiniano fez desapparecer a antiga pratica, substituindo-a peja obrigação de redigir ou
fazer redigir por escripto as pretenções do auctor, com a ordem de comparecer perante ajustiça: OneratlH' ei qui vocatUl' in jud'iciwn, l'ibellus (nov. 53, cap, 3.°)
Haviam ofllciaes especiaes encarregados d'esta notificaçãO, conheciuos pelo nome de
executores.
(752) Devem ser citados todos aquelles a quem o negocio toca. Ordenação, Liv. 3.°, tiL. 81
e Ass. de 11 de Janeiro de 1653.
Exige-se a de maior de 1!~ annos, sendo varão, e de i2 sendo mulher, e deve ser ·pessoal.
OrdenaçãO, Liv. 3.°, m. 'ü, § 8.° e de'l'e-se-lhe dar curador a lide, § 11.° da Ordenação citada.
(Nota 757,)
(753) A citação é a base de todo o proeesso e a sua falta acarreta uma nullidade, jamais
sanavel. Ordenação, Liv. 3.°, tit. 63, § 5.°, tit. 75, princ.
A RelaçãO de . Paulo em Accordão de 6 de Outubro de 1874, dispõe sobre a nullidade do
proce so, por falta de .citaç~o especJal da parte, para vêr jurar testemunhas e da a interpretação da OrdenaçãO, LJV. 3. , tlt. L , § 13.
A Relação do Rio em Accordão n. 231 de 18 de Dezembro de 1871" diz: que o defeito da
citação fica sanado pelo comparecimento voluntario da parte, e assim é, o Accoruão da RelaÇãO da Fortaleza de 10 de Outubro de 18;6, e a Revisão do upremo Tribunal n. 8793 de ii de
Dezembro de 1 75, adopta esta jurisprudencia, e accrescenta que a citação não fica nulla pela
falta de titulo de omcial, que a ell'ectuou competentemente, nomeado e juramentado.
(754) A citaç.ão póde ser feita pelo escrivão ou pelo elicial de justiça. Aviso de 2 de Janeiro de 1840, e arts. 1-, § 3.° e 21 d'este Codigo.
(755) As pessoas altamente conceituadas devem ser citadas por carta do escrivão, transcrevendo-se a petição não sendo nece saria a resposta da carta, portando por fé o escrivão a
eO'ectiva citação, maxime, não correndo o processo a revelia. Accordão da Relação da Côrte
de 13 de Junho de 1856.
( 'ota 790.)
(756) Sendo o delinquente escravo, faz-se precisa a citação do senhor, porque não podendo ser condemnado senão a açoutes, art. 60 do Codigo Criminal, quando se não impõe a
pena de morte ou galés, não póde cumprir-se a pena sem que tenha sido processado com audiencia do senhor. Aviso de 10 de Junho de 1837; maxime pela satisfação do damno a que é
obrigado, art. 2 , § L° do Codigo Criminal. Con ultae o Alvara de 16 de Janeiro de 1772.
(757) Quando forem puberes, menore e interdicto , devem ser ci tados os pais, tutores e
curadores. - Pel"eil'a e Sou~a, primeiras linhas, cap. 10.
Cota 752.)
(75) Os militares e os sacerdotes, devem ser deprecados ou requisitados, pelo Juiz aos
seus chefes 011 uperiore, se estes existirelO no lugar do .Juizo, Alvara de 21 de Outubro de
1763, Alvará de 16 de Março de H!l2, Avisos de 21 de Julho de 1823,21 de Julho de 18/,4,9 de
Fevereiro de 1852, e 17 de Julho de 1855, Pereira e Souza, 1."' linhas, n.OS 99 e 106.
(759) A citação ao empregado publico, para qualquer acto da justiça, fóra da sua repartiÇãO, o Juiz se deve dirigir ao respectivo Mini tI'O de Estado, Presidente da Provincia, ou auctoridade competente, com a precisa requisição, para que se providencie, afim de não sofirer o
publico servi\o. Decreto de 16 de Abril de 1847,
(760)
ão podem 8er citados, por considerações especiaes e tem pararias, os clerigos, emquanto omciem e quaesquer pessoas emquanto assistem aos olicios divinos, OrdenaçãO, Liv. 3.°,
tit. 9.°, § 7.° (nota 791,) os noivos dentro dos 9 dias das bodns. Ordenação citada § 8.", os COI1juges, pais, filhos 6 irmílOs do morto, dentro dos 9 dias do luto, o mesmo § 8.°, os enfermos
de doença grave, dentro de 9 dia, que se podem prorogar, com atteslado do medico, § 10 da
Ordenação citada, os pregoeiros, officiaes de ju tiça, e todos os funccionarios publicos no
exercicio dos seus empregos dentro do respectiYo Tribunal, audiencia ou estação publica,
Aviso de 19 de Fevereiro de '1835, os que acompanham o cadaver, exce~to sendo para re ponderem depoi do enterro, e de acabado o officio do enterramento, § 9. da citada OrdenaçãO,
o ministros diplomaticos, durante o tempo da sua missão, Ordenação, Liv. 3,°, tit. 4,°, guardando-se o que se achar, a 1'e peito, estabelecido nos tratados.
Declara o Aviso n. 99 de ii de Março de 1867, que o consul, como parte, ainda que re-
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rem requeridas a qualquer outra auctoridade judicial, e se houverem
de fazer no Termo da sua jurisdicção, serã() determinadas por mandado dos mesmos uizes, ou por portaria na fórma dos seus regimentos, salvo se houverem de ser feitas na Cidade, ou Villa ele sua residencia, onde tambem serão determinadas pqr despacho no requerimento das partes, e por preca ofias as que houverem de ser feitas
em lugares. que não forem na jurisdicção do Juiz, a quem forem 1'eque ridas. (765 a 767)
Al't. 82. O Mandado para a citaçào deve conter: (768)
§ 1.0 Orelem aos officiaes de Justiça da Jurisdicçào do Juiz para
que o executem. (769)
pl'esentante de 3. 0, e tá sujeito às auctoridades do Imperio, e o de 23 de Março de l871, que, o
iJ1l;ernuncio apostolico, não podia ser citado conforme a Ordenação do Liv. 3. 0, tit. 4. 0, e a doutrina geralmente consagl'ada, por uma causa a que se não obrigaJ'à J essoalmente; e que a sua
citação n'aquella qualidade importa o mesmo que a do Soberano que eUe representa.
A respeito d'e ta nota, farei a de,ida applicação ao crime.
(761) Em regra, toda a citação deve ..s er feita de dia, isto é, do nasoimento até o occaso
do sol, e deve ser feita em dia não santificado pela Igreja ou de férias, sob pena de nullidades, Ordenação Li\'. 3. 0, tit. 1.0, §§ 16 e l7.
A citação, sempre se entende feita, para o dia seguinte, e o dia da citação não se oomprehende no termo, OrdenaçãO, Liv. 3.", tit. l3, sendo que o ultimo dia computa-se, no mesmo
termo não sendo feriado, Ordenação Liv. 3.0, tit. 13, § 9. 0
(762) ConsulLae sobre citação do rao em processo tle responsabilidade perante a Relação,
os aJ'ts. '17 do Regulamento de 3 de Janeiro tle 1833, e 97 cio Decreto ele 2 cle Maio de 1874
(Art. 16l d'este Codigo.) Perante o Juiz de Direito, o art. 402 do Regulamento n. 120 de l842.
11. Relação da Corte, em Accordão de 27 de Agosto de l858, annullou um julgamento, de
responsabilidade, em rasão de não ter sido notifloado o réo, para os actos preparatorios do
jlLlgamento de que resa este artigo, e mandou remetter o processo no Juizo d'onde veio, para
proceder-se regularmente.
(763) Citação para negocios da competencia do Juizo Municipal, não póde ser feita por
oliciaes do Juizo 'tie Paz, sob pena de nullidade, Aviso n. 187 de 2 de Janeiro de 1840.
(764) Sobre a citação do réo, cujo julgamento compete aos Juizes de Paz, vide os arts. 205
e 206 d'este Codigo, explicado pelo Aviso de 7 de Janeiro de 1834; e art. 45 do Decreto n. 4824
de 22 de Novembro de 1871.
(Notas 515 e 517.) Art. 142 d'este Codigo, e notas.
(765) Arts. 177 e 178 d'este Codigo, e 118 do Regulamento n. 120 de l842.
Faz-se citação,ppr editos, quando o réo ausente, tem de ser julgado, por crime amançavel,
Aviso de 30. de Setembro de 1839, e Accordão da RelaçãO da Côrte de 3 de Abril de 1852.
Vide arts. 22l d'este Codigo, e notas, 233 e notas, e 329 do Regulamento n. 120 de 1842
com as notas.
(766) Achando-se o 1"0 em territorio alJlCio á. jurisdicçãO do Juiz, perante quem deva
responder, a citaçã(\ faz-se por precatoria, remetticla ao Jujz do lugar, onde se acha o mesmo
réo, para se mandar ci tal'.
A precatoria deve conter, o nome do Juiz deprecado antepo to ao deprecante, excepto
sendo aquelJe inferior a este e sujeito à sua jurisclicçãO. Avisos de 22 de Fevereiro de 1743,
copia da petição verbo ad VI!1'bu?n, o lugar d'onde se expede, e para onde é expeclida, OrdenaçãO Liv. 3.°, tit. 1.0, § 5. 0,
(767) Apresentada a queixa ou denuncia, por um dos crimes do art. 12, § 7. 0 d'este Codigo, a auctorielade preparadora, mandará citar o delinquente paJ'a se vêr processar na 1.'"
audiencia, art. 48 do Decreto n. 48'H de l811.
§ 1.0 Terá lugar a mesma citação, se independente de queixa ou denuncia, constar a
existencia de um crime policial ...
;\ 2. 0 O escrivão ou omeiaI de jllstiça permittirà ao delinquente a leitura do requerimento
ou auto, ou mesmo copiaI-o quando o queira fazer.
(768) Na falta de designaçãO de lugar, dia e hora cerla, subentende-se, que o logar é o do
costume, o dia é o da primeira audiencia, depois do dia da citação, e a hora é a da mesma audiencia. Ordenação Liv. 3,0, tit. 1.0, §§ 5. 0 e 1"2, e art. 41 do Dee.reto de 25 de Novembro de 1850.
(769) Nota 751.
10
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§ 2.° O nome da pessoa, que deve ser citada, ou os signaes caracteristicos della se fÓt' desconhecida. (770)
§ 3.° O fim para que, excepto se o objecto fôr de segredo, de·
clarando-se isto mesmo. (771)
§ 4.° O juizo, o lugar, e tempo razoave!, em que deve campa·
recer. (772)
Art. 83. As precatarias serão tão simples, como os mandados,
com a unica differença de serem dirigidas ás Auetoridades Judiciarias
em geral, rogando-lhes que as mandem cumprir. (773)
Assim os mandados, como as precatarias serão escriptos pelo
Escrivão, e assignac10s pelo Juiz.

CAPITULO VI
DAS PROVAS

(774

A

779)

Art. 84. As testemunhas serão offerecidas pelas partes, ou mano
dadas chamar pelo Juiz ex-oflieio. (780 a 788)
(TIO) Ordenação Liv. 5.° tit. 124 princ. e

§

1.0

(771) Aqui, corno em todo o successo, deve haver uma jusliça obtida, e não um acto de
8urpreza, endo por isto, qne se exige, o fim para que, aliás, seria uma cilada e um meio de
coarotar a defeza.

(TI2) Nota 768.
(773) Nota 766.

O assumpto presente, é de importancia capital, e seja permittido, por isto mesmo
expender alguns pri nci pios, que se acham, em obras de merito subido, como um ligeiro auxilio aos qne consultarem este meu trabalho, de simples annotações, não podendo
por isto deixar de limitar-me, em uma materia aliás, que demanda os maiores desenvolvimentos.
ejam no emtanto consultados, os trabalhos notaveis de lIIittermayer, Bonnier, Touillier
olou, Hei ie, Dallor, Javary, que deram a este respeito um desenvolvimento consideravel e
provei toso.
O direito romano admittia a prova testemunhal em todas as materias; sendo que a theoria das provas é toda philosophica, demandando um profundo conhecimento das leis do pensamento.
O que é uma prova 1
Uma certeza 1
A evidencia 1
Quaes o meios legitimos para apreciar a força das provas 1
Quae os casos dos erros, da ignorancia, e quaes os meios para desco]Jrir o erro 1
Os philosophos distinguem a evideucia interna e a e:xterna; sendo a primeira o sentimento intimo, que todo o homem possue pela lei da sna existencia -chegando á consciencia
directamente, em intermediaria e intuitivamente.
A externa, é menos segura, porqne os sentidos são causas frequentes do erro, que a
tran miLtem á intelligenc;ia.
A deducção repre enta um grande rol na sciencia do direito, mas em quanto se'liga á
prova do mesmo d i r e i t o . '
.
Qnanlo á prova do facto, a deducção é raramente applicavel por que se a logica nos revela as con equencia do facto, eHa não póde fazer-nos conhecer os mesmos factos.
A imlucção, ao coutrario, é o oampo vasto que fornece ao Juiz as suas convicções, quer
que acolha da permanencia das leis da ordem physica' quer a apoie sobre a mais importante
da leis da natureza moral, isto é, sobre a fé no testemunho humano.
alvo a evidencia interna, toda as noç.ões transmittidas pelos sentidos, ou demonstradas
pola intelligencia estão lon~e de er infallivei .
Quantas vezes com eO'elto o erro ha sido o objecto da certeza, e a verdade o da duvida!
Porém, são esses os unicos elementos das decisões judiciarias.
O Juiz deve-se contentar com uma certeza relativa, e convem que siga o que a consciencia 111e inspira, e reagir tanto quanto poder, contra as causas do erro que elle encontra em si
e nos factos exteriores.
(Dallol' e Helie.)
(774)
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A mór parte das verdades, diz d'Aguesseau, que são a materia das questões de facto, não
são verdades naturaes e immutaveis, mas verdades arbitrarias, que dependem da inconstancia da vontade dos homens; e como são incertas, por sua natureza, as provas sobre as quaes
ellas são fundadas, não podem nunca ter es. e caracter de firmeza e evidencia, capaz de produzir uma convincção inteira, e formar uma demonstração perfeita.
Toda a arte do espirito humano, toda a prudencia do Juizes, consiste em tirar de um facto conhecido, uma conscquencia certa, que faça chegar ao conhecimento de um facto duvidoso.
A inducção, leva algumas vezes, a simples indicios mais ou menos graves; mas que, geralmcnte tem menos força do qLle o te temunho do homem.
Reserva-se o nome da prova aos modos de demonstração, que se apoiam sobre a fé nos
tcslemunho , ou escriptos ou oraes.
.
Pelo Codigo Napolitano, art. 1353, quando as presumpções são graves, equivalem algumas vczes a uma prova.
Se é um principio elementar do direito civil, que qualquer pedido que não se baseia em
prova surficientes, deve ser repellido,- actore non probante "eHS absolliitw',- com maioria de
razão devc-se considerar sagrada essa regra em materia criminal.
m TI'ibunal não pMe condemnar, sem a convicção intima da criminalidade do réo e se
lia sombra de uma duvida, não ha certeza passivei, para o Juiz (Mittermayer), mas nãO vamos mui longc, e não se e:s:ija uma certeza al)soluta, que a imperfeição humana não comporta.
O espirita, não ficará menos satisfeito, quando motivos sufficientes fortificarem a certeza,
c quando todas as hypotheses razoaveis, forem levantadas, e regeitadas ao depois de um maduro exame; o Juiz então se crerá de posse da verdade, unico objecto das suas pesquizas.
A ordenança criminal da Prussia, § 393, é assim: O Juiz, tem uma certeza sufficiente,
quando lia motivos plenamente convincentes da verdade do facto, e quando segundo o curso
ordinario elas cousas, rôr difficil imaginar um motivo grave do contrario.
Os diO'el'entes meios de provas, auctorisados pela lei criminal, sãO, as investigaçõcs dos
domicilios dos reos, e nos da 3.", a audição das lcstemunhas, o inlerrogatorio do roo, a verificação pOr per i tos, o e:s:ame dos ti tulos escri ptos e peças de convicção.
Tocaremos em algumas d'ellas no correr d'cste trabalho.
O ponto do direito, não é objecto de uma prova, diz Rautcr, visto como a sua discussão é
objecto de um appello á sciencia do Juiz,jul'a noscit cU1·ia. Mas quando a lei l'e rcfere aos
usos, quando não é e cripta, o ponto de direito torna-se de facto; sendo que em geral, a theoria das provas, não tem POI' objecto as provas de direito, como diz Vinnius, pois e:::te pertence
á theoria da interpretação das lcis.
Se no debate do ponto de direito se recorresse á sciencia preexi:::lente do Juiz; o facto ao
contrario deve ser estabelecido absolutamentc; porque em these geral e salvo as e:s:cepç5e
admittidas pela razão ou a lei, o Juiz uão deve julgar segunllo a sua experiencia pessoal, nem
segundo a notoriedade, Secundurn aUegata et pj'obatajuàexjudicare debet.
E' a doutrina de S. Thomaz de Aquino, (wmma, II, 2, qucest. 66, art. 2.°;) Eum.iudiciwn ad judf,ces spectet non secUndtlm privatarn sed publicam potestatem, 0pOl·tet eo judicar'e non ecundll1/1. veritatem qHam ipsi ut personce pl'iõatce rlO1;/n'Urlt, sed secundtl1lt quod
ipsis ut personis publicis pei' leges, 2'/11' teste.~, 2,/11' itlst,'umenta, et pelo allegata et p1'obata r-es
innotuit.

A prova é o meio de estabelecer a exi tencia do facto allegado, a define Bordeau:s: e Romagno i, d'e. te modo: soccorsi somministmti externamente per eseguil'e U procedimento coI

qvale la mente nostm tenta di ottenere la cogni:;ione cej·ta di um (dtto.

A evidencia, ainda diz Bordeaux, verdade provada por si, dispensa toda a prova ulterior,
e o Juiz não póde exigir, nem admittir provas quando se trata de factos legalmente constantes.
Mas, qualquer facto duvidoso, incerto e contestado, tcm neces idade de ser pro,ado, nos
debates judiciarias; porquanto, é pela ))rova, que o Juiz chega ao onhecimento da verdade,
e sob esta relação, a prova é a indagação da verdade dos fac los debaixo do ponto de vi ta
jurídico.
Mas, resulta de tudo uma verdade, e é que por causa de tantas difficuldades, em materia
das provas, a justiça llUmana luta e tanla vezes com embaraços lamenta~'eis; sujeita ao erro
e a decisões, que nem sempre são o resultado da verdade, por melhor que seja a intenção do
que se acha investido da missão ele julgar J
Pol)re Justiça humana!
(775) A prova, diz Pereira e Souza, sobre o processo criminal, é o acto judicial pelo qual
se faz certo o Juiz ela verdade do delicto; e continúa, entre nós, a dividir-se em plena e semiplena.
Duas ou tres lestemunhas, fazem prova plena, Ordenação, Liv. 1.0, tit. 18, § 28, til. 24, §
29, tit, 62 § 27 tit. 78, § 3.°. Liv. '2,0, til. 33, § 6.°, Li,. 3.°, tit. 32, § 1.0 tit. 59, § 19, tit. 84, §
8.°, tit. 89, § L° e Liv. 4.", tiL. 45 e § 4.°
Testemunha singular, em regra, não prova, Ordenação, Liv. 4.° tiL. 71, § 7.° e Liv. 5.°,
tiL. 133, principio; porém as mais qualificadas merecem maior credito, Ordenação, Liv. 3.°,
lil. 55, § ultimo e Liv. 5.°, tit. 133, principio.
O direito aconselha que não se deve rcceber com facilidade o depoimento de uma só testemunha: ut unius testemunium rlemo judicU1/1. inquacunque causa (acile patiatuf.
A testemunba, só, que faz meia prova, não de,'e ser absolutamente 5U peita, Ordenação,
Liv. 3.°, tit. 56, principio,
O Imperador Conslantino, ordenou para se não receber o depoimento de uma só testemu-

14.8
nlta ainda um enador: Et mmc manifeste, est ltnius omrnino testis l'e lJOnsio non andiatt!l',
si etinm p1'ecla?"C1! cl!f'ice honol'e 111'cefulgeat,
Quantlo não ha maior numero de testemunl1a$, bastam duas, diz UIIJiano: ubi mI1lUI'US,
testit!llt nOI1 ad j icittll', etim1t duo sufticient.
E' de pes imo exemplo, crer no depoimento de uma só testemunha: quoniam unitts testimonio aZiqllem aerler(J pessimi esset exempli, como dizia Scevola,
O Deutoronomio, cap, lU, v, 15, diz: uma só testemunha não serve contra um homem,
seja qual fôr o scu crime ou pcccado; mas será de valor a palavra de 2 ou 3 testemuhas:
'1'1011 stabit testis HiltlS contm aliquem quidlJ.lIw illttcZ pecati et t'aeino1'is (aerit, secZ 'tlWI'e (/110aut trium testiwn stabit omne verbwn,

1'1'/11.

No Elrangelho de . !lIathcus, cap, 1 v. 15 e i6, se lê: se algum de vossos irmãos, tem
peccado contra vós, declarae-Ihe a sua faHa em pat'ticular, entre vós e elle , ., e vos não
escuta tomae comvosco, urna ou duas pe soas, a fim de que tudo seja verificado pela auctoridade de duas ou 3 testemunhas: si autem peccaterit in te (ratei' ttcUS, vade, et cOl'1'ipl3
cum interte, et ipst/?Jl soZll?n, , ,
Si alltem t, non audledt, arlhibe teC!lm aclht/c 'unum, 'l:el dllOS, !lt in Ol'e dUOl'um, reI
tl'ium testiwl! 'U Oll!'l1e ]'erZIllI11, etc.

A te Lemunha, que depõe 1'óra do articulado, não e concludente.
Uma prova imperfeita, diz Brissot, tlleoria das leis criminae , não é mais do que uma
presumpçãO, e j,lmais a presulUpções chcgaram :.i classe das provas. Pela mesma razão não
podem ajuntar-se muitas provas semi-plenas e imperfeitas, para constiLllir prova legitima, e
e um argumento la Ordenação, Liv. 3,", tit. 52, principio.
A prova por presumpções apresenta perigos grave, como diz Ulpiano, Liv. 5.° fls, de
11ren1": "Sec de '!lspicionibllS debe,'e aliquem da11tlW)'i divus Tl'ajamts l'e Cl'ipsit,
E' verdade, que lla muito~ espil'i tos esclarecidos, opinando no sentido de que no crime,
as presumpções tôm lima extrema importancia, como já dizia Graciano: Indicús ad p1'O bationem. in dubitati' et lueeclcl1'i01'ibus (Livl'O ultimo, Codigo de probat.), sendo certo, que em materia de presumpçües, como na de testemunhas, na phrase de Bonnier, os Jurisconsultos Romano, nüo tivel'am nunca a illea de fixar o limite que separa a duvida da certeza, e subjugar a con ciencia do Juiz pelas regras de direito, como se a convicção legal, repousasse sobre outras bases, que não a convicção moral.
e as prcsumpções são manifestas, o Juiz, que não e obrigado á creuça de um milagre na
ordem pltysica ou lUoral, não póde scr accusado de leviano, quando se declara convencido,
"este assumpto parece criterioso, o que disse a famosa Ordenança da Carolina, como se
reproduziu na Ordenança de Bade de 18'.5, art. 26l: que os factos nãO tenham simplc$mente
os indicios por ba e da sua demonstração, mas que as prOI'a immediatas, só ou combinadas
por outros indicios, venham constituir a cerleza juridica.
SobreJJrovas de presumpções, temos a OrdenaçãO, Liv, 3.°, ti~. 53, § 3,° e Leis de 6 de Jun!lo de 1175 e 4 de Agosto de 1773.
(Nota 79,)
(776) O 01WS da prova, incumbe ao que affirma, e niío ao que nega, onus probandi incumbit ei qlli dieit, non qui 11 egrr t.
O accusador, ou eja a propria parte ofl'endida, on seja pessoa do povo, deve provar o deJicto, pois faz as vaze de auctor mesmo o reo nada provando a seu favor, pela presumpção
de direito, de que qualquer naturalmente se entende, ser bom, emquanto pãO se prova o contrario.
(771) Quando ha colisão de provas, ou lIa duvida a respeito do delicto, não deve haver
condemnação, sendo que sempre a interpretn,ção se deve fazer em exclusão do delicto.
O direito Romano, impunha aos IIIagistratlos, regras de reserva e prudencia, as mais favoraveis á innocencia: non de svspicion ibt/s debete IJ.ttis damnal'i,. satius est enim j'elilllJ.lli
({lci1lt{s impllnit!l/lt, 'lHam.. innoeentem damnal·e.

E D'e te sentido e o Accortlão da Relação da Fortaleza de 4 de Dezembro de i874, com
mais ou 111enOS modificação.
(77) A Revisão do Supremo 'l'ribunal n. 8403 de 26 de Novembro de 18'73, diz: que, provas não fazem as confi sões de co-réos, as publicas fórmas extrahidas sem as condições legaes, e as testemunllas incongruentes.

(779) O AccordãO da RelaçãO de Porto-Alegre, de 2'7 de Abril de 18'73, decide ser insuffiiente a prova cil'cumstanciall ara motivar a ondemnação do que se diz delinquente.
Não acceitamo em absolu~o esta jurisprudencia, porque no dizer do celebre Mittermayer,
o e tirito iuvestigador do Juiz deve saber achar uma mina fecunda para o desenvolvimento
da \'erdade, no raciocinio apoiado pela experiencia nos processos que applicar aos exames
dos factos e circulll~lan 'ias que se encadeiam e fazem o cortejo do delicto.
E tas circulUstancias são outras tantas testemunhas mudas, que a Providencia parece ter
collocado em lorno ao crime para fazer brotar a luz da sombra em que o agente se esforça
por sepullar o flicto principal: são como um pharol que aclara o espirito do Juiz, e o dirige
para YC. tirTios certos, que basta eguir para attingir a verdade,
De ordinario o culpado ignora a eXlstoncia d'e sa circumstancias mudas, ou as julga de
nenhuma importancia: ntretanto, não as póde evitar: o pregos da solla. dos seu sapatos
trahem a sua pa agem: um botão perdido no lugar do crime fornece um indicio importante:
uma mancha de nngue em sua roupa atte ta a sua participação no acto da violencia,
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Todas esta circumstancias servem ao Juiz de ponto de partida, e a marcha ordinaria
dos acontecimentos humanos fornece-lhe analogias, e por via de inferencia conclúe dos factos conhecidos para outro necessarios, constitutivos da criminalidade.
Por ahi se vê que a prova chamada artificial, ou pelo concurso de circumstancias (como
dizem os auctores inglezes como Bentham e Philipps,) e absolutamente indispen avel em materia criminal; e a sua imp0l'tancia parece tanto maior quando se forma um juizo exacto so))re a na tureza da prova em geral.
Em Roma, tinham os indicios um grande poder, e os auctores classicos como Cicero e
Quintiliano, se applicavam a indagaçãe e conclusões d'esta pro,a, tirando proce sos, os mais
conformes aos habitos quotidianos da vida. E urna multidão de textos demonstra altamente a
importancia que os Juriscon uILos ligavam aos argumenta, inelicia e signa.
O direito canonico, a respeito, fornece poucos documentos; mas em compensação os praxistas na idade média, dãO aos indicio lugar bem vasto, e estudam, sobretudo, o seu poder
de prova, e nas cathegorias que formam estabelecendo em primeiro lugar os indicia indubitata que são um complexo, uma reunião de muitos indicios, dos mais claros.
As presump\ões nuas não podem fazer prova; sendo neces arios indicios certos tirados das
circull1 tancias, uenotando uma rela\ão material, di!'ecta, entre o facto criminoso e o agente.
A admis ibiiidade e o poder da prova artificial, (circurnstancial ou por indicios,) ha sido (liscutida e muito nos ultimos tempos, maxime na AUemanha, onde os legisladores acabaram por
sentir a necessidade de tal prova, e d ram-Ihe o poder de resolver a impo. ição da pena, limitando-a por meio de restricções e regras precisas, no intuito de evitar todos os seu. perigos.
Temo como notaveis, e.pecialmente entre outras, as legislações de Gotha de de Fevereiro de 1 3ó, Oldenburgo de 15 de Abril de 1837, a do Mecklenburgo de 12 de Janeiro de 1 41,
a do Meiningen dê lO de Novembro de 1841, a do Holstein de 21 de Março de 1843, a OrdenaÇãO do processo criminal do "\Vurteml erg de 1843, art. 326, a de Baden de 1845, arl. 261.
E' certo que na vida de Juiz, encontram-se factos provados ate á evidencia, com as provas circumstal1eiaes,
Eu os tenho visto de uma certeza mathemaLica, como nem sempre se encontra nos procc sos por prova te temunhal.
C'lota 775 para o fim.)
(780) Tas causas crimes, a inquiriçãO, de testemunhas e todos os mais actos do processo
depoi da pronuncia, serão publicos desde já. Art. 159 da ConstituiçãO do Imperio.
(Nota 558.)

(781) Testemunha e a pessoa idonea para certificar a verdade por seus ditos.-Pereim
e Soum.
.
Uma lei de lI10yses, de que trata o historiador Josephe, historia dos judeus, excluia as
mulheres de um tal direito, e esta exclusãO, existia entre a m(\1' parte dos povos da antiguidade: porem, o!> noma'nos adoptaram uma melhor regra e seO'undo a lei 18 no Digesto. De
testibus, as mulheres foram admittidas a depôr; como se acha hoje estabelecido por todas as
Naçõe ; e Bris ot, diz a este respeito, que por serem as mulheres mai delicadas, mais fracas
e mais sensiveis, não se segue que !>ejam menos verdadeiras, ou menos sinceras, para que
se l1LCS negue a fe dos seus juramentos,
A Lei 3, Digcsto, ele testibus, exigia que as testemunha fossem de condição honesta e ])oa
fama: Testiull1 (ieles diligellter e:J:aminanela est: ir/eoque in eonon pe)"sona eXIJloranda e'l'ttnt iml))'imis conditio COl?jtlSI]}le; ... an honestce et inculjJatce t'itce, an t'e)'o notattls quis et ?"elll'ehensibilis.
E' por isto, que o § 2,° d'esta lei, estatuiu que não fosse crida em justiça a mulher que
se prostituisse publicamente, e aquella condemnada por adulterio, (eod. til. 1.0 e 1 .)
'l'oda\'ia o Juiz podia ouvir essas testemunhas e considerar os seus depoimentos como indicio e eome\os de provas.
As leis romanas recommendavam aos Juizes, de se confiar mais nas testemunhas do que
no numero d'ellas, e pela ra ãO de que a prova testemunhal não póde ter o caracter de uma
demonstração, porque succede que as testemunhas se enganem ou queiram enganar: testibus
se non testimoniis c?'eelitunt?1t (Livro 3.°, § 3.° Digesto, De testibus.)
Nos textos dos Jurisconsultos romanos, se acha consagrado o principio de que o Juiz não
esta obrigado a conformar-se com o numero das testemunhas: non ael ?nultitudinem testitlm
?'espici oportet, diz Arcadius, sed ae! sinceram testimoniorum {idem, et testimonia, quibus potius lux veritatis aelsistit.
Recommendava a declaração das testemunhas presente, as declarações escriptas: A lia
est auctm'itas preesentium testium, alia testimonio)'um quce ?'ecital'i solent. (Liv. 3.°, § 4.°,
Digesto, eod. titulo.)
Recommendava que se procurasse a sinceridade das testemunhas: Respici oPol·tet ad sinceram testimoniorum (ielem et testimonia quibus lux vuitatis ad i, tit (Liv. 21 § 2,.0 eod. titulo.)
Deve-se, no emtanto convi!', diz a Lei J.3 Dige to De testibu,~ que o testemunho do!> homens é muitas vezes o unico meio de chegar-se á descoberta da verdade: Testi?1loniorumu us
frequens ac necessa?'ius est.
Em geral, não se dá fé plena á testemunha senão quando ella póde attestar pessoalmente
a realidade dos factos, A condição essencial, diz Jousse, é que a testemunha deponha do que
se ha [assado na sua presença, e tendo visto ou ouvido, se trata-se de cousas que caiam sob
o orgão do ouvido.
.
.
A lei romana, exprime o mesmo pensamento, n'estes termos: testis debet deponere de eo
quoel novit et pl'ccsens fuit et sic per Pl'oprium sensurn, non autem pelo sensum alterius.
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Todavia não se póde contestar, que- ouvi dizer- não eja elemento de provas, alguma
vezes; sobretudo, ({uando se pódc, por meio de indicações fornecidas por essas testemunhas
-e.r-auditu (llieno,-ir á testemunha primitÍ\'a. Devem, porém, n'esle caso, ser uniformes,
não só quanto ás palavras que ouviram, como diz Filangieri, mas tambem quanto às oircumslancias, que possam alterar ou modificar a signiOcação el'ellas. A mesma palavra proferida
ele um modo, suscita uma idéa e proferida com outro tom e com di,erso geslo, póde suscitar
oulra idóa totalmente opposta.
A testemunha deve depor de uma maneira certa, determinada, sem e({uivoco.
Não basta que a testemunha diga, que crê, mas que sabe, e ,do modo porque o sabe:
clebet recldere l'ntioneln scientiOJ SttCC.
A te temunha deve depor expontaneamente, sem constrangimento, nem suggestão: sendo
nece sario que o depoimento apresente o complexo dos factos e de uas circumstancias, taes
como o concebe e em sua ordem natural, não sob forma de resposta a uma série de interrogaçres, e sim sob forma directa e pesHoal.
O Juiz, nada deve suggerir á te temunha, diz Jousse,
1!lxprohra-se ao Jui7., - dizia d'Aguesseau, no negocio da Prevardiel'e,- de haver interrogado as testemunhas em lugar de receber simplesmente, os seus depoimentos, mas não lia
um bom Juiz, que o faça.
As testemunhas devem depor oralmente; por({ue uma declaração escripta, preparada e
meditada de antemão, por isto só, que é ella arranjada com reflexão, não poderia ter o caracter de espon neidade, que deve fazer considerar uma testemunha como a expressão da verdade: testes qui 71011. 1'iva voce sed iII. sCl'iptis cleposuentnt niILil pl'obarzt; jtlde,f; debet testeln
videl'e, atldi,'e et loqtli, Li v. ::lo o D" De testibus.
A obrigaç'ão de depor oralmente, é de tal modo rigorosa, que a testemunha nãO poderá
recorrer me mo a simples nolas para auxiliar a sua memoria,- (Helie, Cubain, Duverger Dallor
e outros): aZia est mlctol'itas jJ,'ccsentiullt, teslitlnt aZia testimoniormn q!lce ,'ecitari solent.
ão principios, que aos homens versados nas materias de direito, parecem comesinhos,
mas elles se acham exarados em livros notaveis dos escri ptores, cujos nomes declino, e que
não deixam de ter interesse, ao menos para aquelles, que no fôro precisam de um guia que os
instrua em todas as parte ele um processo, e é su o motivo porque tantas vezes ultrapasso
os limiles das simples annotações.
Na materia d'este capitulo, que é importantissima, tive o receio, de que se me laxasse de
demasiadamente limitado; até por({ue a respeito das annotações ao meu Codigo Criminal tenho encontrado mais de um collega, que me increpasse, por não ter dado n'essa 1." edição,
11m maior desenvolvimento.
(782)
inguem pude ser testemunha em causa propria, Ordenação Liv. 4. 0 tit. 84
ullimo.
E de principio, que ninguem póde ser testemunha e parte, ao mesmo tempo; Xemo in
"e sua testis idol1eu', (Liv. lO, Digesto, De lestibus.)
O inleresse pessoal,-dil-o lerlin,-que uma testemunha tem no processo para O qual
se faz prova, é a maior exprobraçííO, que lhe possa oppôr.
§

(783) Os membros do Conselho de Jurados, que já liverem sido designados para formarem a sessão judiciaria, não parlem ser compellidos, a deporem como testemunhas nos
processos, que forem submetlidos ao Jury; durante a dita sessão; salvo, se anles de sorteados, para comporem o Conselho dos 48, já e tiverem notificados para depór, ou apontados no rol das testemunhas, por alguma das partes, ou se voluntariamente declararem, que estão promptos para depór, ou se finalmente, forem requeritlos, para isto, depois
de já formado o Jury dos 12 membros, que tem de julgar o proces O. Avi o de 29 de Abril
de 181:3.
(784) 'rendo o escravo, deposto contra o seu senhor, deverá este assignar perante a auctoridade policial, um termo de segurança do escravo, e havendo depois sevicias, o senhor
será punido e o escravo proporá a acção para ser vendido. Aviso de 25 de Novembro
tle 1852.

(785) Nos processos de que trata a Lei de 2 de Julho de 1850 e Decreto de 9 de Outul)ro
do dito anno, as testemunhas do ·plenario, são as que as partes indicam, Aviso de 16 de 10vembro de 1857. Vide art. 355 do Regulamento n. '120 de 18W.
(786) E' nu110 o processo, quando na formação da culpa, não se inquirem o numero legal de te tem unhas.
E o enhor do escra,o oO'endido, não póde ser testemunha no respectivo processo. Accordão da Relaç'ão de . Paulo, n. 108 de 3 de Agosto de 1875.
(7 7) ~ão annulla o processo instaurado por queixa a falta da citação das testemunhas,
Accordão da Relação da Fortaleza de 12 de Janeiro de 1877.

(78) 2." secc;ão. - Rio de Janeiro. - Ministerio dos negocias da Justiça, 27 de Dezembro de 1 77.
Ili.mo e Ex. UlO r.-Em resposta ao offlcio n. 365 de 17 do corrente, declaro que com
acerto procedeu V. Ex.".
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Art. 85. As testemunhas serão obrigadas a comparecer no lugar, e tempo, que lhes foi marcado; nào podendo eximir-se desta
obrigação por privilegio algum. (789 a 791)
Art. 86. As testemunhas devem ser juramentadas conforme a
Religiào de cada uma, excepto se forem de tal seita, que prohiba o
juramento. (792 a 793)
1.0 Decidindo que não podia o administrador da meza de rendas da villa de D. Pedrito
ir dep6r como testemunha em um processo crime, sem re juisiçãO dirigida pela auctoridade
judicial a essa presidencia, visto que a disposiçãO do art, 512 do Decreto de 16 de Abril de
1 47, por sua generalidade, é e:s:tensiva a municipios remotos, e não admitte distinc<.:ão.
2.° E:s:pedindo desde logo a ordem necessaria para que o referido administrador comparecesse promptamente, a fim de prestar seu depoimento.
(789) ConsuUae os arts. 95 231, 237 d'este Codigo, 51 e 53 da Lei de 3 de Dezembro de
1841 e 294, 295, 296, 3'20 e 322 do Regulamento n. 120 de 1842.
Vide mais o art. 155, § 2.° d'este Codigo e notas, com as 238, 239, 757, 758, 759, 760.
(790) As pessoas egregias, podem dei:s:ar de comparecer no auditorio do Juiz, indo estes
a casa d'ellas, para tomar o depoimento. OrdenaçãO, Liv. 1.0, tit. 5.0, § 14. Avisos de 17 de
Dezembro de 1857 e 6 de Dezemhro de 1865.
(Nota 755.)
(791) Deve-se deprecar licença ou consentimento do respectivo Prelado, para deporem
os clerigos de ordens sacras nos Juizos seculares, quando os seus juramentos forem necessarios. Aviso n. 43 de 5 de Julho de -1844; e pelo mesmo Avi o não será necessaria tal deprecação, quando a competente auctoridade ecclesiastica, a quem deve ser dirigida, não residir
no lugar; não sendo licito a denegação da licença ou consentimento pedido pelas auctoridades ecclesiasticas.
Pelo Aviso n. 195 de 30 de Julho de 1864, os Parochos, não podem ser compellidos, dehai:s:o de vara a ir a Juizo dar informações, sendo que o Aviso acima de 1844, e art. 89 d'este
Codigo nenhuma applicação tem a este caso,
(1." parte da nota 76U.)
O Sacerdote, não póde depor sohre aquillo que lhe foi dito no segredo do conCessionario;
porque como diz ~anto Agostinho: aquillo que eu sei pela confissão, é como se não soulJesse.
Os canones, prohihem, soh as peuas as mais severas, a revelnção do segredo da confissão.
O Concilio de Latrão, no seu capitulo, Omnis ulttiusque sexus, diz: Caveat autem (o confessor) ne ve"bo, aut signo, at~t atio qttOvis modo aliquatllmis p"odat peccatorem, sed si ')Jrudentiol'i consilio indignerit, illt~d ubique uUa expressione pe)'sonr.e caute requirat: qt~on ia?n qui
peccatum in pcen'itentiali judicio sib detectwn prcesumpserit I'evelare, non solurn ci sacerdotali
ot{i.cio deponendum clecernimus, -Iien~m etiam acl agendam perpetuam pcenitentiatn, in arctwn
monasterlt/1n detn~dendurn.
O Trihunal de Cassação, em França, por Arresto de 30 de No,embro de 1810, mantem o
principio de que a confissão deixaria de ser praticada desde que dei:s:asse de ser segura a sua
inviolabilidade, e que os Magi trados devem respeitar e fazer respeitar o segredo da confissãO, não sendo ohrigado o sacerdote a depôr, nem ser me mo interrogado sobre as revelaçõc.o;
que eUe recebeu n'esse acto de religião; e que uma decisão contraria n'esta especie, abalando
a confian<.:a que se deve á confissão religiosa, prejudicaria essencialmente a pratica d'esse
acto da religião catholica, o que seria em opposição com as leis que lhe protegem o e~ercicio,
ferindo a moral e o interesse dn sociedade,
S. Thomaz, qucest, 70, al't, 1.0, incol'p, diz que: o sacerdote segundo os preceitos da religião
de que é ministro, deve guardar o segredo o mais inviolavel, sobretudo, o flue lhe é revelado
pela confissão: De illis quce homini stmt CO?lwtissa in secreto per conre sionem, nt/llo moelo
elebet testimonitlln (erd, qui ht~iusmodi non scit ttt homo, sed tanquam Dei minister, et majus
est vinculum sacramenti quol-ibet hominis prcecepto.
(792) A sancção religiosa con iste em obrigar a testemunha a prestar juramento, cl amando sohre ella a vingança da Divindade, se sua declara "o não é sincera.
O uso do juramento era antigo em Roma, e diz Seneca, de ira, liü. 2.°, COI'. 9.° De Ilart'ula su1Jt1na ,judicaturo, tibi res sine te te non probaretllr; testis sine jttl'e jt'l"Ondo non vale?'et e a prescrip<.:ão do juramento foi expressamente renovada por Constantino, Liv. 9.°, Cod.
de testis.
_
A lei, diz Toullier, não póde reconhecer como verdadeirojuramento, senão o que se pre la
conforme a cren<.:.a religiosa do que o presta. Duranton ajunta: pois que o juramento é um
neto religioso, deve ser prestado como o diz a lei romana segundo a religião do que o presta
e de outro modo não seria mais um laço, e se faltaria ao fim da lei.
A lei romana assim o proclamava, dizendo que: cada um devejurar propria superstitione,
isto é, segundo a sua religiãO verdadeira ou falsa: Jure jurando quod propria superstitione
JUI'atum est, stand-um.

Devem declarar seus nomes, pronomes, idades, profissões, esta·
do, domicilio, ou residenciaj se são parentes, em que gráo; amigos,
inimigos, ou dependente de alguma das partes; bem como o mais,
que lhe fôr perguntado sobre o objecto. (704 a 804)
E Godefroy ajunta em suas notas: Jtl?'ant enim alite)' juclei, ali/er ethnici; cleníqlle, cu íque genti sua, injurlljurando, "eligío et fornwla est.

Crenças diversas existiram em todos os tempos e foram respeitadas, vindo d'ahi as fórmas diversas do juramento. A solemnidade a mais simples que nos revelia o Genesis, são estas palavras de Abraham: Levo mammt meam ad dommum Deum ea:celsH1n,possessorem celi
et tel'l'ce.

O juramento é um lat;o e sagrado para todos, quando prestado por cada um, segundo a
sua religião e para com o Deus da sua crença. Et q?ti pel' lapidem .jtwat, diz Santo Agostinho,
suppondo uma religião, cuja divindade fosse uma pedra, ou uma esta tua. Si falsumjtll'at,lJerjW'us est. . , Non te audit lapis loquentem, sed pLmit DeLIS fallentem.

Diz Bossuet: não é necessario jurar pelo Deus verdadeiro, bastando, que cada um jure
pelo Deus, que reconhece.
E' assim, que a Religião, verdadeira ou falsa, estabelece a boa fé entre os homens, pois
que, ainda mesmo, sendo uma impiedade para os idolatras, o juramento pelos falsos deuses,
a boa fé do juramento, que firma um tratado, nada tem de impia, sendo ao contrario, inviolaveI e santa.
O juramento, o diz Henrys, 21 questão, deve ser prestado em audiencia e publicamente,
por islo que, a presença do Juiz e o respeito do lugar, imprimem algum terror; e muitos, que
não escrupulisariam de perjurar em uma casa particular nãO o farão em um auditorio.
As lestemunhas devem ser juradas; diz a Ordenação, Liv, 1.0, tit. 86, principio. e nenhum
meio, accrescenta Heineccio, parece mais prompto e seguro do que o juramento pela presumpr;ão natural'p6 que ninguem desprezará a felicidade eterna, a que todos aspiram, preferindo
provocar a vingança divina, fallando á verdade. O juramento, em todo o caso, é um vinculo
religioso, que mais estreita a responsabilidade do homem para com Deus, sua eonsciencia e
os ou tros homens: Testis j11"al'e clebent non solLl1n ne folsa clicant, 'rerum etimn neque vem
sint, taceant.

(793) Diz o Accordão da Relação da Côrte n. 7816 de 24 de Outubro de 1873, que não importa nullidade, quando não consla dos autos, que houvesse a testemunha, prestado juramento, antes de depôr.
.
(791,) O que seja inimigo capital, vide a nota 720, e mais as 722 e 723,
A inimisade, não impede, que se inquira alguem: por isto que, a testemunba [óde ser
contestada, e er-lhe provada a inimisade, para que se lhe dê o peso que merecer em direito,
Portaria de 2. de etembro de 1834"
Ha limitaçãO, se a inimisade fór procurada ao depois do liligio, OrdenaSão, Liv. 3.°, tH.
56, § .0, e se a inimisade, e igual a ambas as partes-Farinacino, de testib. Declara a Revião n. '20 de 15 de Dezembro de 1875, que inimigo capital, não é o que move a ac<:ãO, que
não versa sobre a maior parte dos ))ens do contendor, e póde portanto ser lestemunha contra esle.
(795) Pergunlar ao costumes, quer dizer: perguntar:i testemunha, se é parente, em que
grào, amigo, inimigo, ou dependente de alguma das partes, OrdenaçãO, Liv. 1.0, tit. 86, principio.
(796) TO summario da formação da culpa, as testemunhas devem ser inquiridas pelo proprio Juiz, e o que depozerem perante o Jury, serão inquiridos pelas partes, que os produzirem, ou por seus advogado, ou procuradores, arts. 262 e 263 d'este Codigo, e Aviso de 16 de
IIIllrt;O de 1851,; e o Aviso de 21 de Jaueiro de 18:-3, declara: que, as testemunhas, para o summario da forma<:ão da culpa, devem ser inquiridas, no lugal' em que estiver o Juiz e por elle
proprio e quanto :is do plenario, poderão depôr por carla de inquirição, perante o Juiz dos
termos em que residirem.
(797) Não se pMe considerar nullidade, não se ter inquirido no summario uma testemunha, que se diz referida, endo a referencia feita, sem designação de pe soa certa, Aecordão
do upremo Tribunal de Lisboa de 20 de Fevereiro de 1874.
(798) A Relat;ãO da Côrte em Accordão de 6 de Fevereiro de 1874., diz: que a nullidade
proyeniente de parente co de algumas testemunhas, com o reo, não af!'ecta o julgamento do
co-réo.
(799) O depoimento isolado de uma testemunha em opposiçãO ao de duas outras, não fornece elementos, para a pronuncia do accusado. Accordão da Relação da Côrte n. 2.32 de '15 de
Fevereiro de 1 76.
'
(800) Não se_dizem varias as testemunhas, ou contradictorias, quando só diversificam em
qualidade extrinsecas e não sub tanciaes do ca o, Pereira e ouza, Processo Civil, nota 485.
Tão fazem prova segundo o mesmo Pereira e ouza, nota 4.87, as que não dãO sufficiente

Art. S7. A declaração das testemunhas deve ser escripta pelo
Escrivão: o Juiz a assignará com a testemunha, que a tiver feito. Perante o Jury se guardará o que está disposto nos arts. 266, e 268.
(805 a SOS)
razãO da sciencia, não bastante, que a testemunha diga em geral, pelo vêr ou pelo ouvir j mas
deve especificar as circumstancias d'essa sciencia. E assim as testemunhas que depõem pela
mesma phrase e estudada oração.
E quando a testemunha depõe de vista, deve-se·lhe perguntar O lugar em que viu e se estavam alli outras pessoas que tambem vissem e quando depõe de ouvido em que tempo e lugar e a quem ouviu.
(801) Ra profissões, que obrigam ao segredo, como a do advogado, a do medico e sacerdote; esses não podem testemunhar em juizo, sobre aquillo, que se revelou em segredo.
A respeito do segredo de confissão, vide nota 791.
A respeito dos ati vogados, a lei romana já assim se exprimia: l11andatis cavetur, ut pnesides attendant ne pat1'oni in
25J Decreto de testibtls,

ca~lsa,

cui pat?'ocinium pl'OJstitel'unt, testimonium dicant (Li1',

Já se considerava, como uma medida de ordem publica, tendo a sua base no principio,
eminentemente social, como diz Da11or, de que o direito de defeza, sem o qual não poderia
existir a justiça, deve ser garantido, sem a menor ofl'ensa; e o direito de defeza seria supprimido, desde o momento em que o Juiz se interpozesse, entre o cliente e o seu defensor, para
arrancar d'este as informações, que recebeu sob o se110 de segredo.
Mas é necessario, que o facto, tenha um caracter essencialmente confidencial, como o declarado ao sacerdote, na confissão, e nunca esta prohibição póde ser um privilegio da profissão,
Um segredo, é uma divida sagrada, para com aquelle que fez a confidencia; e trahil-o, é
calcar aos pés as santas leis da consciencia e da honra,
P,'ocul'at01' atlt advocatus, disse o Presidente Faber, intl cansa clienl:i sui, in qua vellJl'octl1'ator, vel aclvocatus est, testis esse non lJotest, nec debet, nec proinde adtestimonimn cogenà'us est, e assim Jousse e Serpillon.

(802) A. respeito dos medicas, deve-se citar o homem de genio, Hippocrates, o divino velho, como lhe chamam no juramento, que se acha no começo das suas obras, compromettendo-se a guardar um silencio absoluto sobre tudo o que visse e ouvisse, no correr de sua pratica medical, e mesmo no commercio ordinario da vida, se a divulgação não fosse conveniente:
JU1'a1nento aflil''I1w, teste AplJolline, mediconlm p,'ws'id et sculapio, Hygea ac lJanacea, deabus d'iisfJue omnibus, me quanttlm Vi,'ibus et judicio assequi possurn, inviolatum hoc jusjtll'anclum hancque stip'ulationem lJ1"wtittwum •. ,
Q.uce autem iater ctl1'anduln visu aut auditu notavero, vel extra lnedendi ar'enam in comlntl'lti hOlwimlrn vita pel'cepero, qtlW non decet enuntiare, silentio 'invol'.arn et tanquam ar·
cano üla cestirnabo.

O projecto de reforma da autiga faculdade de medicina de Pariz, que se inspirara d'esse
juramento, dizia no art. t9, Appendicis ad re(01'1nationeni facultaUs rnedicinOJ) lEgrol'urn
a'/'cana, 'visa, audita, intellecta, nemo eliminet.

A moral condemna como culpado de uma má acção, aque11e que trahe um segredo; e dizia Roracio em suas satyras: Commissa tacere qui neqtlit, Eic n'iger est: hunc tu, Romane,
ca'veto.

A falta aggrava-se quando o que a commette é pelo seu estado um depositaria do segredo.

(803) O Supremo Tribunal em Accordão de 7 de Dezembro de 1859, diz: ser abusiva e
irregular a pratica seguida no Juizo da V instancia, pelo gue respeita á inquirição das testemunhas, tanto do summario, como do plenario, onde se ve, que eUas longe de deporem cumpridamente sobre os factos que faziam o objecto da accusação, se limitaram no summario a
referir-se ao que juraram na policia, e no plenario ao que haviam jurado na policia e o summario, onde aliás nada haviam dito j sendo ao contrario do interesse da justiça e das partes
que ellas jurem sempre cumpridamente, porque só assim, confrontados os seus depoimentos
respectivos, se póde avaliar a verdade, exactidão e sinceridade com que depozerem.
(80 i) O mesmo Tribunal em Revisão de 6 de Julho de 1861, diz, que, a ouvida vaga ou
voz publica conforme o direito, nenhuma força tem.
(805) Declara o Aviso de 2.9 de Abril de 1837 que a falta da assignatura do Juiz no depoimento das testemunhas, induz nuUidade do depoimento.
Já assim o dizia o Decreto de 17 de Junho de 1814. Coll. Nab.
Vide arts. 142 e 143 d'este Codigo.
(806) Os depoimentos perante o Jury, só serão escriptos a requerimento das partes. Aviso
de 2.5 de Novembro de 1834, (Art. 262. d'este Codigo e notas.)
(80'7) No plenario por crime de responsabilidade, as testemunhas podem depór por carta
de inquirição perante os Juizes dos termos em que as te temunhas residirem. Aviso de 2.1 de
Janeiro de 1853.
;lO

Se a testemunha não souber escrever, nomeará uma pess-oa, que
assigne por ella, sendo antes lida a declaração na presença de ambas. (809)
Art. 88. As testemunhas serão inquiridas cada uma de per si;
o Juiz providenciará que umas não saibam, ou nào oiçam as declarações das outras, nem as respostas do auctor, ou réo. (810)
Art. 89. Não podem ser testemunhas o ascendente, descendente, marido, ou mulher, parente até o segundo grão, O escravo, e
o menor de quatorze annos; mas o Juiz poderá informar-se delles
sobre o objecto da queixa, ou denuncia, e reduzir a termo a informaçàO, que será assignada pelos informantes) a quem se não deferirá juramento. (81'1 a 816)
(80S) Pelo art. 51 da Lei de 3 de Dezembro de 181,1 e 294 do Regulamento n. 120 de 1842,
as testemunhas são obrigadas durante um anno a communicar qualquer mudança de residencia á auctoridade perante quem depozerem.
As que não comparecem, soO'rem as penas do art. 53 da mesma Lei,
(800) O depoimento deve ser lido antes da assignatura, podendo a testemunha fazer qualquer reclamação, se por ventura alguma cousa foi omittida, OLL se adulterou-se o pensamento
de quem depoz, sendo que a assignatura põe fim ao depoimento; convindo que seja este escripto corno sahiu da bocca da testemunha, salvo ao Juiz a correcção das falta grammaticaes, ou palavras grosseiras j devendo-se allemler que as locuções triviaes caracterisam muitas vezes o pensamento de um modo mai intimo; e devem-se manter porque como diz The,e·
nin, a inversão das palavras é algumas vezes de graves consequencias.
(810) Notas 796 e 797.
Vide arts. 2~0 d'este Codigo, 31:8 e 355 do Regulamento n. 120 de 181,2.
A OrdenaçãO, Liv. 1.0, tit. 86, princ., diz: serão inquiridas separadamente e não em turma; como se praticava no 1'ôro romano.
.
A mesma OrdenaçãO accrescenta, que a tes1emunha que jura 1'óra do articulado, não meu
rece fé, e pelo § 3. da mesma Ordenação, os seus ditos são escriptos por extenso e não remis ivamenle.
Diz Mendes da Cunha, que este artigo é um meio de evitar o conluio das testemunhas,
sempre fatal á justiça; devendo o Juiz providenciar para que eUas se não possam communical' (as testemunhas), a fim de não combinarem entre si depoimentos uniformes.
(811) Notas 756, 7S1<, 791, 798.
.
O parente co se conta pelo direito canonico, segundo a Ordenação, Liv. 3.°, tit. 21, § iQ,
til. 5S, § 9.0, art. 177 do Regulamento n. 737 de 25 de Novembro de lS'O e arLs. 61 cl'este Codigo, 'om as notas, e 247 do Regulamento n. 120 de 1842, mas na especie, acham-se apontadas as pessoas, que não sendo indignas de testemunhar na justiça são incapazes relativamente, e esta exclusão vem da mesma natureza,
empre se dis e, que o parentesco, era para os que e tão de accordo, uma excitação li indulgencia' e para os que -são inimigos, uma excitação li ira: apud concordes excítamentll1n
cal'itatis, apud ü'atos excitamentvilt odiol'um.
E' claro, o motivo da Lei, que se funda na honestidade pul)lica e principios da moral.
A idade, exerce uma grande influencia sobre o tlesenvolvimento da intelligencia e razão
humana; e se o te temunho de um menor de 14 annos, não póde ser su pei to, quanto li sinceridade' não se deve, comtuclo, ter muita fé nas declarações, a que não se liga muita importancia, e é por isto, que os Romanos prohibiam qne fossem ouvidos os impuberes, como testemunhas, (Liv. 3.°, § 5,", Dig De te ·tibu '.) tanto que as leis romanas, estabeleceram em pl'inoi pio que os impuberes, não podiam perj urar: PU11illtls non viclet'!./'?" lJerjtt?'Cll'e, guia sciens (alZere non videtul' (Liv. 26, D., De jel·e.jurando); d'onde se concluia que um impubere, não
podia er testemunha: Sed 'I'lec 1Jt1pilli' testimonütm denuntial'i potest (Liv. 19, De testibue.)
!\Ias, suscita- e a que tão: se perjura o parente, que inverte a verdade contra o accusado
tendo por engano, ido admittido a jurar.
Legraverend deoide pela affirmaLiva, por i to que não se pócle achar uma desculpa, na
ua propria infamia; mas pela no a lei, que prolliJ e que sejam tesLemunhas e jurem, não
póde haver o crime' porque é, como se fize se uma falsa declaração, na sua propria causa e
pelo principio de direito romano: nttllus in re sua testis intelliaitw'.
E Jousse com Bourguinon, Carnot, Rauter, Chauveau e Heiie, dizem: a testemunha, que
perjura em sua defeza, ou em uma causa em que interessa, tem escusa e não póde ser punida, com a pena de perjurio.
'
Um tlo .Juize criminaes da Côrte, em sentença de 26 de Janciro de 1874, decidiu, que
juramento não se f.óde deferir a informantes, e se estes perjurarem, não praticam crime em
,j ta da Lei da Re • de 1871.

Esta informação terá o cred.íto, que o Juiz entender que lhe deve
dar, em attenção ás circumstancias. (8'17)
Art. 90. Se o delinquente róI' julgado em um lugar, e tiver em
outro alguma testemunha, que nào possa comparecer, poderá pedir
que seja inquirida nesse lugar, citada a parte contraria, ou o Promotor, para assistir á inquirição. (818)
Art. 91. Se alguma testemunha houver de ausentar-se, ou por
sna avançada idade, ou por seu estado valetuc1inario houver receio
que ao tempo da prova já nào exista, poderá tambem, citados os
mencionados no al'tigo antecedente, sel' inquirida a requerimento da
(8i2) o surdo e o mndo, podem depôd
A nossa Lei não o.prohibe, devendo-se no elíltanto, anender, que a ser-se admiLlido como
teslemunha, e necessario apresentar á justiça, todas as garantias, que estabeleçam a sua confiança; e o surdo e o mudo, se são baslante perspicazeR, e receberam uma educação desenvolvida, não poJem ser repellidos, ao menos, como servindo os seus ditos de esclarecimentos
e jusliça, maxime, sabendo ler e escre\'er.
Comtndo, ha auctores, como Duparc Poullain, que diz: que, elles, tem ideias extremamente simples, e que lhes são occasionadas, por suas sensações; não se podendo por isto, obter
d'elles, senão dados incertos e sempre equivocas; accrescen lo, que os signaes que lJles servem a exprimir o seu pensamento, não são de convenção e uniformes, sendo c1ifficil, comprehendel-os.
(813) Os sobrinhos, podem jurar nos processos, em que os seus tios forem reos, auctores
ou oO'endidos, não Re achando comprehendidos na hypothese d'este artigo j e n'este sentido
vide um estudo ua Ga::eta JUl"iclicn de Setembro de lln!~, pai'" 475 j e vide, tam])em, outro artigo na mesma Ga::eta de 1 ovembro do mesmo anno, pago 62, dizendo que ha prohibiçãa e
com mais acerto combinando-se esLe artigo com a Ordenação, Liv. 3.°, til. 58, § 9.°, e Borges
Carneiro, tom. 2.°, Liv. 1.0, tit. 18, § 165 n. 19, diz: o outros parentes até o 4.° gráo canonico, são admissil'eis, não sendo interessados na causa; mas seus ditos suspeitos e de panca
credito, segundo as circumslancias.
(814,) A Revisão do upremo 'l'ribunal n. 6360 de 4· de Junho de 1869, diz ser nullidade:
não haver sido preenchido o numero legal de testemunhas na formação da culpa iJ)OrqUanto
tratando-se de um crime em que lia procedimento ex-oOlcio, e havendo sido inquiri as apenas
5 testemunhas, mostra-se, que uma d'ellas, era sogra do reo, em cujos termos, achando-se
incluida na e~cepção creste arLigo, estava in hibida de servir de testemunha.
A RelaçãO da Corte em Accordão n. 4005 de 27 de Maio de 1862, anULlllou uma decisão,
por ter, entre as lestemunhas inrllliridas, duas. que eram cunhados do reo.
(Consultae as notas do § 5. ° do art. 79 d'este Codigo.)
(8l5) Não e nullidade, na formação da culpa, intentado ex-omcio, terem figurado, como
testemunhas, os donos do o~jecto roubado, embora comprehendidos no numero das testemunhas necessarias, para se julgar completa a inquirição. Accordão da Relação da Corle Il,. 5355
de 19 de Junho de 1866.
(816) Declara o Aviso de 10 de Olltubro de 18'71, que conclusos os autos, nos termos dos
arts. 353 e 351, elo Regulamento n. 120 de 1842, póde o .Tuiz de Direito, jurando, que nada sabe,
declarar por seu des()acho, que fique de nenllUm elI'eito a indicação de seu nome no rol das
testemunhas; ou a~rerbar-se de suspeito, quando tiver de depôr, officiando n'e te caso ao Juiz
supplente; afim de o substituir na presidencia do Jury, no dia designado para o julgamento
da causa.
(817) Pelo direito romano, recebiam-se todas as testemunhas, salvo o direito de discuti l-as: pl'ocedat qttidem testatio, tempot'e vera disptttationtm~ serventtw hujusmodi qucestiones.
Voltaire dizia: eu me inclinaria a receber, quem quer que fosse, como testemunha. A im])ecilidade, o parentesco, a domesticidade, a mesma infamia, não impedem que se possa bem
ver e bem ouvir j mas o Juiz deve pesar o valor das testemunhas e das exprobrações que se
lhes oppõem.
lI1as Bonnier, se oppõe a este modo de pensar, e diz, de,er emanar da jusliça e não do
interesse ou das paixões, a e~clusão das testemunhas, suppondo-se fundada.
(81R) Vide notas ao art. 155, § 2.° d'este Codigo.
Já assim era pela OrdenaçãO, Liv. 3.", tit. 54 § 2.°, Liv. 5.°, tit. 124, § 17.
Quando havia justo molivo de uspeita, podia passar-se carta para que as testemunhas
viessem á presença do Juiz, OrdenaçãO, Liv. L°, tit. 11, § 2.°
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parte interessada, a quem será entregue o depoimento para delle
usar, quando e como lhe convier. (8'19)
Art. 92. Os documentos, para que possam servir, devem ser
reconbecidos verdadeiros pelo Juiz, ou pelo Tabellião Publico. (820)
Art. 93. As cartas particulares não serão produzidas em Juizo
sem o consentimento de seus auctores; salvo se provarem contra os
mesmos. (821 a 823)
Art. 94. A confissão do réo em Juizo competente, sendo livre,
coincidindo com as cil'cumstancias do facto, prova o delicto; mas,
no caso de morte, só póde sujeital-o á pena immecliata, quando não
baja outra prova. (824 a 828)

(819) Não se admillem, por parte do accusador, testemunhas - ati pe11Jeluam 't'ei "rlemo,,'iam, exceplo em relação a acção já proposta, e nos casos unicos previstos pela Lei' e assim

entende este artigo, os Sr . Pimenta Bueno e Pereira e Souza,
(Vide arts. 204 e 295 do Regulamento n. 120 de 1842.)

§

195 do Processo Criminal.

(820) O documento publico, quando só contem a confissão, não faz senão a prova d'esta
extra-judicial, e as testemunhas instrumentarias, corno extra-judiciaes, não fazem prova;
sendo que o ta)Je.1lião, posto gessoa publica, no crime, é reputado como particular, nota 333
de Pereira e Souza, Processo Criminal.
.
O inslrumento, que se refere a outro, não prova sem se apresentar o referido, Ordenação,
Liv. 3.°, tit. 60, princ.
O reconhecimento deve ser sempre portado por fé, isto é, feito e declarado pelo Tabellião
debaixo da sua fé publica.
O reconhecimento, por semilltança, e segundo a Ordenação, Liv. 3.°, tit. 52, princ., apenas faz meia prova.
Não deve omi ttir o Tabellião, a declaração de que a letra foi fei ta á sua vista; porque um
tal reconhecimento, tem tanto credito, como o Tabellião. Corrêa Telles, Manual do Tabelliào.
Outr'ora as testemunhas assignavam, tambem o reconhecimento, e a Lei de 20 de Junho
de 1174, § 33, exigia, que assim fossem reconhecidas sempre, e em qualquer caso, as hypotllecas, feitas por papel ou escripto particular.
(Nota 778.)
(821) O documento particular só prova conlra o réo sendo por elle reconhecido. Ordenação, Liv. 3.°, til. 25, § 9."
Se o réo nega, compara-se a letra que aliás é um meio bem faUivel para descobrir a verdade; desde que os peritos nada podem aífumar pela facilidade que 11a em imitar-se a letra
alheia; e assim sendo, nada mais é do que um indicio. Ordenação, Liv. 3.°, tit. 5~, princ. e
Fi longieri, sciencia da legislação.
(822) O segredo das cartas é inviolavel, sem restricção, arls. 179, § 27 da Constituição
§ 9.°, 215 e 216 do Codigo Criminal.
Os Avisos de 21 de Agosto de 1857,26 de Abril de 1859 e 29 de Maio de 1861, e a Revisão
do Supremo Tribunal n. 1605 de 6 de Agosto de 1859, consagram a doutrina da Constituição.
129,

(823) As cartas particulares quando irrogam injuria, pódem dar lugar á condernnação do
seu auctor1
E' uma questão bem debatida e não firmado o principio, e vide para maiores esclarecimentos no Codigo Criminal annotado por mim, notas 712 e 712 h, 720 e mais as notas do
Mesmo Codigo 653 a 657, aonde se acham os Avisos e RevisãO citados acima.
(24) A maior prova contra o accusado nos antigos tempos, se haseava em sua confissão,
e d'ahi a tortura, instituição horrivel que é força confessar, não tinha por causa a maldade
humana.
Queria-se a prova do crime, e era crença que só a confissão podia daI-a.
E quanta vezes o accusados nãO lançavam os doutores no maior embaraço, pois confe avam o crime antes da tortura, e se contradiziam no dia seguinte 1 O que fazer 1
J\'c eh/daI hoc C01n1nenlo tOl'mfJ!l!la, di:: Malhceus, nihil ominus torquendus est.

A confissão do accusado, na justiça, parece uma prova superior a todos os indicios e a
todas as teslemunhas; porém, o annaes da jurisprudencia nos mostra numerosos exemplos
de confissões, cuja falsidade lia sido demonstrada materialmente. Duverger e Bonnier; - o
que explica a maxima: - Nemo auclittw p81'il'e volens.
Porém, e a confissão não é infallivel, elia não póde ser rejeitada a menos que se não
queira cahir em um s"j' tema de sceplicismo, que seria excessivamente perigoso para o interes e social.
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Art. 95. As testemunhas, que não comparecerem sem motivo
justificado, tendo sido citadas, serão conduzidas debaixo de vara, e
soffrerão a pena de desobediencia, (829 a 833)
Não lia nada decerto senão os factos de uma evidencia immediata, e se ha visto onflssües mentirosas,- como a que nos falia Ulpiano, Liv, L·, §§ 17 e 27 Jf, de qucest; e nos cita
eUe urna constituição de Septimo Severo, que prohibQ dar·se importancia a uma confissão sem
o menor apoio: con(essiones 1'eOI-um P'-0 expl01'atis (acin01'ibus haberi non 01101'te1-e, si nuHa
111'obatio ,'eligionem cognoscentis inst'l'tl(lt,
A regra que vigora a respeito de todos os crimes publicos, diz d'Aguesseau, e que a unica
confissão do culpado, não basta para condemna!'; sendo necessario juntar-se provas, não dependentes do seu unico reconhecimento, e esta doutrina parece colhida de Quintiliano: Ea
natura est omnis con(essionis, ut possit videl'i demens qui de se confitetttr.
,A confissão e divisivel em direito criminal, ao contrario do direito civil, precisamente por
que não constitue uma prova completa, mas um simples elemento de apreciação sem força
obrigatoria, como diz Bonneville' accrescentando que não e senão um simples elemento de
convicç.io a apreciação das luzes e consciencia do Juiz.
As cartas de Assises britannicas, exigem a unica confissão para se applicar ao culpado a
pena prevista pela Lei; sendo evidente que os jurista/> inglezes tem com deploravel desprezo
applicado ao direi to penal a maxima exclusivamente civil: Adve1'sus confitentem, datur jt,dex,
non rei jttdicandce, sed cest'imandce. (Liv. 25, in fine, (f, ad legem Aqtt'i.;;.)
Admittindo a confis ão como uma prova completa, a justiça criminal, desce ao rol de instrumento cego; a)ldicando, o que faz a sua força e sua legi timidade: a liberdade soberana de
apreciação,
Todavia, quando a confissão e livre, quando emana de uma pessoa, gozando da integridade da sua razão; quando vem completar e consagrar, as outras provas do processo; é sem
contradicção, a prova mais peremptoria, aqueUa que esclarece, convence e satisfaz no mais
alto gráo a consciencia do Juiz: omniu1n p)'obationum m=ima.
N'este caso, é um raio da luz divina lançado no meio das obscuridades e das insufficiencias dos juizos humanos, podendo, então, exclamar-se com Ulpiano: Post con(essionem 1'ei,
nihil amplius qWJn·itur,
No entanto, diz Beline, a confissão é a melhor das provas, quando se póde obtel-a, e em110ra mentirosa, o que succede raramente, a condemnação, que se seguir, não erá injusta,
segundo a maxima: volenti non fit inju1·ia. E' então, o meio o menos suspeito, para chegar
á verdade: lJl'obatio lJ1'obatissima, como diziam os jurisconsultos antigos, e e este o pensar de
Bentham: mas com melhores motivos subsistem as idéas, consignadas antes de citar Beline,
e como desenvolve Mittermayer, na 4." parte do seu monumental trabalho das Provas, capitulos 32 a 38,
(25) Confissões, só se fazem, por termo nos autos, artigos e depoimentos, e não por petições ou cotas, Ordenação, Liv, 1.", tit. 24, §§ 19 e 20, Liv. 3.", ti t. 50, § 1.° e tit. 5::1, § 9.·, arts.
98 e 259 d'este Codigo.
(826) A disposição d'este artigo, prohibindo a app]jcação da pena de morte, noS casos,
em que não houver contra o delinquente outra prova mais do que a sua propria confissão,
deve ser guardada, mesmo nos crimes de que trata a Lei de 10 de Junho de 1835, Aviso de
S de Outubro de IS49.

(821) A confissão do co-reo, na formação da culpa e no interrogatorio, perante o Tribunal do Jury, influe, para a minoração da pena, nos termos d'este artigo, Decisão no Direito,
11. ° volume, pago 610.
(828) Declara o Aviso de 14 de Fevereiro de 1851: para ser imposta a pena de morte, nos
casos da Lei de 10 de Junho de 1855, deve haver dous terços de votos do Jury, não só a respeito do facto principal, como de todas as circumstancias, que a Lei requer para que seja applicada aquelta pena, sendo uma d'ellas, a existencia de outra prova, alem da confissãO do reo.
No caso da simples confissão, como prova, o quesito ao Jury e essencialissimo e acha-se
no formulario, que deve estar ás mãos de todos os Juizes.
(828 a) Ao réo incurso no gráo manmo do art. 192 do Codigo Criminal, applica-se a pena
do gráo mini mo, se no processo não ha outra prova além da conflssão do reo, e se a decisão
do Jury, foi tomada por 7 votos, Accordão Revisão do Rio de 23 de Maio de 1879,
(829) Vide os arts. 85 d'este Codigo e notas, e 53 da Lei de 3 de Dezembro de 1841.
(830) Ha differença, entre citação, noLificação e intimação; e no entanto as novas leis, as
confundem, como se póde verificar d'este artigo, combinado com os 179} 199, 212, § 2.°, 231,
232, 237, 240, 296 e 319 d'este Codigo, 51 e 53 da Lei de 3 de Dezembro oe 1H41 e 330, 332 do
Regulamento n. 120 de 1 8 4 2 . ·
,
A citaçãO, é o chamamento de alg!1em a Juizo, declarando,se o fim. para que, e sob a pena
d'este artigo, ou a de revelia.
.

Esta pena serú imposta pela Auctoridade, que mandou citar, ou
por aquella, perante a qual devia comparecer, (834!)
CAPITULO VII
D\ AC.\Il~A{)O, CO(FRONTAÇÃO E INfEHROGATORJO

Al't. 00, Cana vez que duas ou mais testemunhas divergirem em
suas declarações, o Juiz as rep111guntal'á em face uma da outra, mano
dando que expliquem a clivergencia, ou contl'adicção quando assim o
julgue necessal'io, ou lhe fór req oerido. (835)
Art. 97. Toda a vez que o réo, levado á presença do Juiz, requerer que as testemunhas inquiridas em sua ausencia sejam repel'gnntadl-ls em sua presença, assim lhe será deferido, sendo possivel. (830)
Art. 98. O Juiz mannará ler ao réo todas 8S peças com probatorias rio seu crime, e lhe fará o interrogatorio pela maneira seguinte: ( 37 a 841)
A n tiflcação, comprellende cllamamento e intimação: e esta envolve, cilação e notificação, dando-se por epa conhecimento do aclo judicial, e motivo, para a reclamaçuo.
(831) Póde·se-Ihe comminar prisão, quando não comparecerem, Ordenação, Liv, 3.0, tit.
55, § 11.
10 crime regem as disposições' d'este artigo e 53 da Lei de 3 de Dezembro de 1841, que
en ina o modo da aPllicaçuo, e notas.

(832) A disposição dOeste arLigo, comprehende a inquirição de testemunhas em geral, e
sem fazer distincção, e portanto a simples justificação, \siso de 17 de D zembro ue 1857.
(33) Declara o A,iso de 30 de Agosto de 1 75, que contra a testemunhas da prisão em
flagrante, quando se recllsem a acompanhar o preso á presença da auctoridade, cabe o procedimento indicado n'este artigo e 204 d'este Codigo.
(34) Vide art. 212, § 2.° d'este Codigo.
(35) Nola 799. Arls. 77, § 3.° e 26, § l.0 da Lei de 3 de Dezembro de 1841 e 205, 291 do
Re!rUlamento n, 120 de 1842.
egunuo Feuieres, a acareaçiío, rleriva a sua origem da palavra cara ou rosto do homem.
O uso e muito antigo, () na historia de usana, os dOlls velhos que a accllsavam, puzeram a
mào sobre a cabeça d'ella para confirmar o seu juramenlo.
c ella não e de nec ssidade nos processos criminaes, às veze concorre para a averiguação da yerdade e lcm lugar no caso d'este artigo.
Prestam juramento de novo, antes da acareação na presença das partes e não d!'lvem ser
acareada cm turma porém, separadamenle; e descreve-.e tudo nos autos attendendo-se ao
estauo das pessoas acareadas, Ordenação, Liv. 1.°. Li t. 86, § 1.°. porque diz o Eccle iastico,
e. 13, ver. 31: COI' hominis im'l'ltttlale fadem e,jus, E JlIvenal em uma das suas satyras:

Qvos diri con 'cia facit Mens habet atonilos, et surdo veriJere aedit. OccullUln qualienle
animo tOl·tore flagellttm.
O termo deve ser lançado como mostra o Form. Cap. 2.°, n. 16,
(836) Podem er reperguntadas as testemunhas, havendo legitima causa. Ordenação, Liv.
1.0, til. 11, ~ 2," e arts. 265 deste Codigo com notas, 358 do Regulamento n, 120 de 1842.

(31) Em Roma não havia intcrrogatorio sobre o faclo e artigos propriamente ditos.
As partes compareciam na audiencia e interrogavam-se. No Digesto, se vê (Liv. 21, De int81'"ogationibus in jtt1'e faciendi ,) CIue o pretor tinha tambem a iniciativa das interpellações:

Ubicumque judicem eqttitas 'I'ltoverit, ceque 0pol·t81·e interrogationem fieri dubium non est.

O interrogatorio deve versar sobre o facto e uas circumslancias immediatas, e não con-

ter digre. sõe : Xih iI, interest nelfet quis, an taceat interrogatus, an obscw'é ?'espondet, ut in·
certmn demittat interrogatorem \Liv, 11, 7." tr" De intelTog. in jure,)

O interrogatorio, diz Daguesseau, e pre cripto, não sómente para dar ao reo a pos ihilidade de fornecer os seus meio de dereza, e para o bem da justiça.
.
As que tõe apresentadas pelo Juiz, devem ser leaes, sem reticencias, nem desvios, de modo
a ser comprehendidas pelo aceusado, sem ser induzido em erro, e o Juiz deve empregar a lin-

&-uagem trivial do reo, e transcrever tanlo quanto possivel as expressões, mesmo incorrectas
ue que se serve o mesmo reo, de modo a evitar toda a discussão sobre o sentido das suas
reslostas, e e isto o que se aclla consagrado nas nossas leis.
O interro~atorio, era feilo, todas as vezes, que isto seja possivel; mas eu eslou longe de
suppõr que seja uma falta, importando nullidade, a não existencia d'eUe.
Longe, estamos dos tempos, em que se procedia ao interrogatorio, em forma de tortura
moral, quando hoje, e simples formalidade e nada mais.
E seria contradilorio, flue por tal modo se aunullasse um feito, contra o que se estaLuiu
nos arLs. 140 e 160 d'este Codigo.
O inLerrogatorio, sem coacção, deve ser conRiderado, como um meio de descobrir a verdade: confessus pro ,ittdicato est. (Liv. 1.0, Dig. de confessus.)
E sendo elie no intuito da verdade, sem procurar-se um criminoso, diz l)em Plinio,
Epistolas:
Conquirencli, non sunt si cleferantw' et arguantur puniendi sunt.
Deve-se interrogar o accusado, com doçura e indulgencia, sem o amor proprio, como diz
Dupin, vir embaraçar com questões capciosas, a um infeliz, que de ordinario, tem mais necessidade de ser animado, do que envolvido em questões, que o confundam.
N'este sentido o Juiz deve dirigir a defeza, com paciencia, favorecendo o seu liv.re desenvolvimento, porque, como diz Ayrault, denegar-se a justiça e um crime, daI-a, mas não livre, seria tyrannia.
,
(838) Era pratica nntiga, fundada na Ordena~ão Liv. [,0 tit. 86' § 1.", fazer-se no interrogatorio a declaraçãO do animo do reo, o que não e mais lloje permiltido.
As perguntas, são sómente feitas pelo Juiz, e no lugar co tumado. Ordena~ão Liv. 1.0
tit. 21 § 20, e Liv. 3." tit. 32 § 1.0; e o reo deve estar soILo e não em ferros.
Sendo o reo menor, dá-se-Ihe Curador, sob pena de nullidade. Ordenação Liv. 3.° til. 41
§§ 8.° e 9.°, 'ova B.ef. de Porto art. 976 § unico. Dá-se juramento ao Cnrador; C/ue (1 e, e velar
pelas formalidades prescriplas pela lei n'esse acto, e por argumento tirado da mesma Ref. de
Porto art. 1070, póde reclamar contra o que se praticar irregularmente, mas sem responder
pelo reo ou suggerir-llJe perguntas.
Sem isso o processo e nullo, ainda que o mesmo tenha tutor ou curador. -Barb. a Ordenação Liv. 3.° tiL 41 § 8.° n. -1.
E' nuUidade, (IUando se procede na formação da culpa, o interrogaLorio do reo escravo,
sem assisteocia de um Curador. Accordão da Relaçi'lo de ~. Paulo, de 4 de Fevereiro de 1870.
O fim de todo o ioterrogatorio, e o descobrimento ela verdade, Meyer, tom. 3.° pago 295.
O fim das perguntas, e que a verdade appareça, e não para opprimir e tortura.r os rêos,
diz Mello Freire, Inst. Jur. Crim. til. 17 § 11, com interrogatorios capciosos e suggestivos'
não devendo, pois, empregar-se n'esse acto, a astucia, dolo, suggestão, ou promes as antes
devem ser puuidas com grnves penas. Conseguinlemente commellem um grande a}Juso do
seu oillcio, os Juizes que, ou por ignorancia, ou, o que e ainda peior, por maldade, envolvem os reos, cm interrogatorios difficeis e impertinentes, lhes incutem terror, e os aIl1ea~am
com carcere ::;ecrelo e tormentos.
A nova B.ei. Jud. de Portugal art. 978, faz sentir e bem, que o reo não sera obriglldo fi
responder precipitadamente' e as perguntas, serão repetidas sempre que pareça, que os
não comprehendeu da primeira vez; e esta repetição terá lugar, principalmente, quando a
resposta não concordar com a pergunta; e n'este caso, 01'[0 se escreve, senão a resposta dada
á pergunta repetida. Jas perguntas, 80))re circuJrlstancias mais particulares, ou sobre tempos mais remotos, dar- e-Ita ao reo, o tempo conveniente para se recordar dos factos com
exactidão.
(839) Na forma~ãO da culpa, o interrogatorio, e feito na forma d'e te artigo, O seguinte e 142.
o Jury é feito ele conformidaele com os ditos arts. 98, 99 e 259 d'este Codigo, e 358
do B.egulamento n. 120 de 1842, e ,'ide n formulario dos Processos Criminaes, Capitulo 5.°
n. 44 1'1 10.
Nos crimes, cujo conhecimento, pertence ao Juiz de Direito, e de conformiLlade, com o
art. 10 do B.egulamento de 9 ele Outul)ro de 1850.
Vide art. 179 §'" 8.° e 9.° e 10 da Constituição do Imperio, e 143 d'este Coeligo com as notas.
O art. 53 do Decreto n. ItS24 de 22 de Novembro de IS11, diz: que, no inlerrogatorio, o
acc\J,sado tem o direito de juntar quaesquer documentos ejnstiilcações, processados em outro
.
Juizo, para serem apreciados, C0l110 fór de direito.
Se allegar com fundamento a necessidade de praso para isso, ser-lhe-ha concedido, ate
3 dias improrogaveis.
E' admissivel a ex.hibição de prova documental do reo, no interrogaLorio (ar't. 144 d'este
Codigo), mas isso n1'[O importa a apreciação ela culpabilielade, que e da ex.elu.siva compeLencia
do Jury, quando se trata de justificabilidade, AviRO de J7 de Dezembro de 1850, e 16 de Fevereiro de 1854. (Vide art. 20 parte 2." da Lei n. 2033 de 20 de 'etembro de 1871.)

(840) O Presielente do Jury, não póde cQnfrontar o réo, com as testemunhas, no interrogatorio, Ga:;eta J1,widica n. 9, pago 65, e n. 10, pago. 73.
E contra, a mesma Ga:;eta ns. 6 a 8. A segunda opinião,. e a mais acerlaela, e que se coaduna, com a nossa legislaçãO.

§ 1.0 Qual o seu nome, naturalidade, residencia, e tempo della
no lugar designado?
§ 2.° Quaes os seus meios de vida, e profissão?
§ 3.° Onde estava ao tempo, em que diz, aconteceu o crime?
§ 4.° Se conbece as pessoas, que juraram contra elIe, e desde
que tempo?
§ 5.° Se tem algum motivo particular, a que attribua a queixa
ou denuncia?
.
§ 6.° Se tem factos a allegar, ou provas que o justifiquem, ou
mostrem sua innocencia? (842)
Art. 99. As respostas do réo serão escriptas pelo Escrivão,
rubricadas em todas as folbas pelo Juiz, e assignadas pelo réo, depois de as ler, e emendar, se quizer, e pelo mesmo Juíz. (843 a 846)
Se o réo não souber escrever, ,ou não quizer assignar, se lavrará
termo com esta dedaração, o qual será assignado pelo Juiz, e por
duas testemunhas que devem assistir ao interrogatorio. (81:7 a 850.)
(841) A falta de interrogatorio, não traz nullidade, dil-o, uma decisãO, que vem na Ga.:eta JUl'id-ica 6.° volume pago 280, e Accordão da Relação do Rio, 5340 de 19 de Junho de 1866.

Dizem, porem, que é uma nullidade, ·os Accordãos da Relação de Porto-Alegre n. 28 de 4
de Agosto de l874, e de . Paulo, n. 91 de i I de Junho de 1875.
O 1.0 trata do interrogatorio no plenario, e outro na formação da culpa.
(842) Nota 839, n. 5, até o fim d'eUa.

(8'~3) Pela legislação antiga, O réo, que não respondia, era tido, por confesso; o que não
é hoje admiSSivel e Brissot. ja dizia: o silencio, a confIssão ficta, e a expressa, por si só não
basta, para a finai condemnação do reo.

(844) As respostas devem ser escriptas, fielmente, sendo lidas depois ao reo, para as ratificar. OrdenaçãO, Liv. 1.0, tit. 79, § ::lO, e Liv. 5.°, tit. 117, § li.
Desde a Ordenação, Liv. 1.0, tit. 24, § 20, os autos de pergunta.s, deviam ser assignados
pelo Juiz e pelo réo, com a difl'erença de que este, não sabendo escrever, assignava com o signal de Cruz.
. ~a não se ~eferia juramento a? réoope~o J?~rigo ~e perjurio. Arg. da Ordenação, Liv. 3.°
tIl. 5::1, § U, e l!va a Ordenação, LIV. 3. : tlt. <>..., § 1. , n. 3.
Um edicto da Toscana de 21 de Abril de '1679, proltibia o juramento ao réo, no que lhe
era pessoal.
(845)
o interrogatorio, não intervem o Advogado, cumprindo que o réo, responda ás
perguntas, que lhe são feitas, sem que venha uma artificiosa e antecipada defeza perturbaI'
as diligencias empregadas, pelo Juiz, no intento de descobrir a verdade.
(8t6) Constitue lluUidade do julgamento, o não estar o interrogatorio do réo assignado
por duas te temunhas, nem rubricado pelo Juiz. ~ccórdão da Relação da Fort.aleza de 29
de Outubro de i 75, sendo que a Relação de Belém, por Accórdão de 11 de Abril de
1876 diz ser, apenas, irregular, a não I'ubrica do Juiz ao interrogatorio, como me parece
mai curial' devendo notar-se que a Relac;.ãO da Córte, já em Accórdão de 17 de Agosto de
1 46, annuUava um julgamento, por falta ue rubrica, mas ahi accrescéo, a falta, tambem da
assignatura do Juiz.
(1,7) Constitue nullidade do julgamento, a omissão da assignatura de duas testemunhas
no interrogatorio feito ao reo, quando elle não souber escrever. Accordão da Relação de Ouro-Preto de 16 de Outubro de 1874.

(84) A RelaC;ão de Porto-Alegre, em Accordão n. 58 de 29 de Maio de t875, diz: ser
nullo, um julgamento, em razão de não ser o interrogatorio assignado, senão por uma
testemunha, quando deveria ser por duas, nào sabendo o réo escrever, e na forma deste
artigo.
Um outro Accordão da mesma Relac;ão com a mesma data e n. 61, é no mesmo sentido.
(849) A. Rela o da Fortaleza, em AccordãO de 3 de Novembro de 1876, diz ser nullo o
julgamento, quando não sabendo o réo escrever, o seu interrogatorio deixa de ser assignado,
por duas pe soas.
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CAPIT LO VIII
DÁS FIANÇAS.

(851

A

856)

Art. 100. Nos crimes, que não tiverem maior pena do que a de
seis mezes de prisão, ou desterro para fóra da Comarca, poderá o réo
livrar-se solto.
(850) Ao contrario de tudo isto, porém, diz O Accordão da Relação de S. Paulo, n. 188
de 2 de Maio de 1876, ser apenas irregular, a falta de observancia do disposto n'este artigo,
quanto á assignatura do interrogatorio, não sa))endo o réo escrever.
A doutrina d'este Accordão, e mais racional do que a dos anteriores; talvez porque me
repugna andar catando nuUidades, como Juiz, a não ser d'aquelles, que podem transgredir a
Lei e o direito, com relação á liberdade individual.
(851) Vide arts. 179, § 9.° da Constituição, 229, 294, 295, 296 e 299 d'este Codigo, 9.°, § 3.°
do Regulamento de 3 de Janeiro de lS33, 37 a 46,69, §§ 4.° e 5.°, 77 e 90, § L° da Lei de 3 de
Dezembro de 1841, 222, 297 a 317, 32l e 4.38, §§ 5. ° e 6.° do Regulamento n. 120 de 1842, Decreto n. 1866 de 15 de Setembro de 1869, Lei n. 2033 de 20 de Setembro ele 1871, art. 14, §§ 1.0
a 7.° e arts. 30 a 37 do Decreto n. 4824 de 22 de Tovembro de 1871.
No correr das notas sobre o assumpto, encontrar-se-hão muitos esclarecimentos.

(852) Temos hoje a fiança provisoria de que não se tratára detalhadamente, em nossas
Leis, ate á Reforma de 1871.
O art. 14 da Lei n. 2033 de 20 de Setembro de 187"2, diz:
A fiança provisoria terá lugar nos mesmos casos em que se dá a definitiva. Os seus en'eitos durarão por 30 elias e por mais tantos outros dias, quantos necessarios, para se apresentar o reo ante o Juiz competente, a prestar fiança definitiva na razão de 4 leguas por dia.
(E' analogo o art. 30 do Decreto n. 4824.)
Foi copiado este art. 114 do Codigo de Instrucção Criminal, Francez.
As 4 leguas de que trata, são 26,400 kilometros.
§ 1.0: A fiança regular-se-ha por uma tabeUa organisada pelo Governo, fixando o maximo
e o minimo ele cada anno de prisãO com trabalho, de prisão simples com muHa ou sem eUa,
degredo ou desterro. (Encontrar-se-ha a tabeUa adiante, e vide os §§ 2.0 e 3.° do art. 30 do
Decreto ci tado n. I~ 24.)
§ 2.°: Dentro dos 2 termos o Juiz independente de arbitramento, fixará o valor da fiança, attendendo a gravidade do delicto e a condição da fortuna do reo.
Eis a tabeUa;
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"

1 anno,
2 "
3 n
3 "
4 "
5 "
6 "

9 mezes
6 "
3 n

9
6
3

n
n

"

I

2 annos e 6 mezes
5 n
7 n
6
10 n
12 n
6
15 n
17 n
20 n

6~1

§ 3.°; Em crime afiançavel ninguem será conduzido á prisão se perante qualquer das au·
ctoridades mencionadas no art. 12, § 2.° d'esta Lei (chefes de Policia, Juizes de Direito e seus
substitutos, Juizes municipaes e seus'substitutos Delegados e subdelegados.)
Ta falta ou impedimento do escrivãO, servirá para lavrar o auto de fia ante qualquer
pessoa, que alli mesmo f6r desill"nada e juramentada.
21
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Tambem poderá livrar-se solto, nem mesmo será conservado na
E' assim o art. 31 do Decreto citado n. 4824·, accrescentando estc, que não se prestará a
fiança provisoria, decorridos mais de 30 dias, depois da prisão, prestar fiança provisoria por
meio de deposito em dinlleiro, metaes e pedras preciosas, apolices da divida publica ou pelo
testemunho de duas pessoas reconhecidamente abonadas, que se obriguem peJo comparecimento do réo, durante a dita fiança sob a responsabilidade do maximo de que acima se trata
(tabella); e estando já preso, ser:!. immediatamente solto, se perante o Juiz da culpa, prestar
fiança definitiva, na fórma dos arts. 303 e 304 do Regulamento n. 120 de 1842, ou ainda a provisaria, se não houverem decorridos os 30 dias, depois da sua apresentação ao Juiz.
E' assim o art. 33 do Decreto n. 4824.
Já era consagrado pelos Avisos de 9 de Agosto de 1844 e 12 de Julho de 1865, quando declarou, não ser o réo obrigado a recolher-se á prisão, para prestar a fiança, quando ella tem
lugar.
§ 4.° O quebramento da fiança importa a perda da metade do valor definitivo d'esta e
obriga o réo ao processo e julgamen to à revelia, nos termos do art. 43 da Lei de 3 de Dezembro de 1841, subsistindo a disposição do art. 44 da mesma Lei.
§ 5.° Nas sentenças de pronuncia e nos mandados de prisãO, decJarar-se-ha O valor da
fiança a que fica o réo sujeito. (Art. 32 do Decreto n. 4824.)
§ 6. ° A fiança póde ser prestada em qualquer termo do processo, uma vez que seja reconhecido o crime por aflançavel.
(§ 1.° do art. 33 do Decreto n. 482'. .)
(Nota 874.)
O Decreto n. 4821, de 22 de Novembro de 1871, diz ao § 4.° do art. 33:
Não se pagará seHo da fiança provisoria, que fôr substituida pela definitiva: o deposito
ou caução, porém, da fiança provisoria, garante a importancia do se110 devido, se não se seguir
a deflni ti va.
.
Art. 35: O Juiz competente para conceder a fiança definitiva, póde cassar a provisoria,
se reconhecer o crime por inaflançavel, ou exigir a substituição dos fiadores provisorios, se
estes não forem abonados, ou dos objectos precio os, se não tiverem o valor sulliciente.
O Promotor Publico ou quem suas vezes fizer, sempre que e tiver pr.esente, será ouvido
nos processos de flança provisoria, e em todo o caso, ainda depois de concedida, terá vista do
respectivo processo, afim de reclamar o que convier :l. justiça publica.
Art. 36: lO caso de prisão do réo em flagrante delicto, quando a fiança provisoria fôr
concedida, por auctoridade que não seja a competente para a formação da culpa, remetterá
a esta no prazo de 24 horas o auto de inquerito, a que procedeu de conformidade com o art.
132 do Codigo do Processo Criminal, sendo o mesmo inrluerito acompanhado do termo da
fiança provisoria, de que se fará declaração no protocollo do escrivão competente, ainda quando
se verifique a substituição, de que trata o art. 12,. 12 da Lei de 1871.
Quando, porém, a fiança prol'isoria fôr concedida ao réo, preso, por virtude de mandado,
no verso deste, se 110uver lugar será lançado, ou a elie additlionado, o termo da fiança, e entregue ao me mo omcial de Justiça, encarregado de sua execução, para ser apresentado ao
Juiz da culpa, que o mandara juntar ao respectivo processo e dar o devido seguimento.
l'ar-se-ha igual declaração no protoco110 do escrivão.
(853) O réo, que pre ta fiança, e mesmo o que se acha preso, póde ser citado para feito
civel, e tem 60 dias para a defeza, além da dilação ordinaria.
Quando nM comparece, dá-se-Ihe Curador, e tem opção, entre o Côro da fiança, prisão e
o domicilio, no acto da conciliação, Lei de 11 de etembro de 1830.
(854) Demorai-a nos processos dos réos que a prestam, além dos prasos legaes, sujeita o
Juiz as penas do art. 181 do Codigo Criminal.
(855) Os réos presos, os que tiverem acabado o seguro que não póde seI' prorogado e os
que se acharem em actual livramento, devem requerer a fiança, ou ao Juiz de Paz da cabeça
do termo a quem se tiverem remettido os Cei tos em virtude do art. 229 emquanto nitO ti,erem
sido apresentados ao Juiz, e n'este confirmada a pronuncia, ou ao Juiz de Direito, quando a
pronuncia tenha sido susteutada pelo Jury de accusação' ou a RelaçãO quando os feitos penderem por appellação; pai que do art. 352 se deprehende que as Relações podem dar fianças, ou finalmente ao Juiz de Paz que prender em desempenho do dever que lhe impõe o art.
12, § 5.° d'este Codigo. Aviso de 21 de Agosto de 1833.
(856) Declara o Aviso de 25 de Agosto de 1853 que, nenhuma lei obriga ao Juiz a ouvir
ao Promotor Publico, para a concessão das fianças; assim como a não lta que exija a audiencia das partes queixosas, ou denunciantes para o mesmo fim.
O Promotor Publico, diz o Aviso de 17 de Maio de 1843, ao contrario do anterior, deve ser
sempre ouvido nos termos da fiança, sempre que estiver no Termo ou proximo em chegar a
elle, sem que se p,0 sa demorar o andamento dos processos pela falta d'essa audiencia.
O Avi o de dO de Janeiro de 1856, manda que se ouça O Promotor sobre a :fiança, não
endo obrigado a seguir-lhe o parecer.
E o art. 35, 2." parte da Lei n. 2033 de 20 de Setembro de 1871, é n'este sentido, e vide-o
á nota 852.
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prisão, se nella já estiver, prestando fiança idonea nos crimes não
exceptuados no artigo seguinte. (837 a 866.)
Art. 101. A fiança não terá lugar nos crimes, cujo maximo da
pena fôr: '1. 0 morte natural: 2. 0 galés: 3. 0 seis annos de prisão com
tl'alJalho: 4. 0 oito annos de prisão simples: 5.0 vinte annos de degredo
(867 a 875.)
(857) Fiança não . precisa nos casos do art. 37 da Lei de 3 de Dezembro de 1841; salvo
se os réos forem vagabundos sem domicilio e profissão, como dos arls. 298 e 299 do Regulamento n. 120 de 1842.
O art. 300 deste Regulamento define o que seja vagabundo; e como se considera o 1'60
fem domicilio certo.
YitIe o ~ 3. o do art. 12 tIa Lei n. 2033 de i871.
(Notas 484. a 4.86.)
(858) Pode ser prestada antes ou depois de formada a culpa, e logo que for prestada
póde o réo livrar-se solto, dando-se immediatamente contra mandado para não ser preso, e
mandado de soltura, se o estiver; depois de assignar termo de comparecimento perante o
Juiz, intIependente de notificação, além deste artigo, os i06, 133 e 142 deste Codigo, 30 da Lei
dc 3 de Dezembro e 302 do Regulamento n. 120.
(859) A nenhuma auctoridade é licito ordenar ou consentir que os réos ou indiciados
saiam da prisão, ou estejam fóra delta, nos casos em que as Leis mandam que sejam ou estejam presos, senão em virtude da fiança admittida e prestada nos termos legaes. Aviso de
i5 de Fevereiro de '18H.

(860) Para ser regulada não deve allender-se ás circumstancias attenuantes, as quaes
só podem ser apreciadas no julgamento, e não na formação da culpa. Aviso de 17 de Outubro
ae 1863.
(61) Póde o Juiz de Direito concedê-Ia a aquelle que fór preso pelos Delegados, Subdelegados, Juizes i\lunicipaes, quando sendo reCluerido habeas-coypUS, lhe constar que por meio
da fiança póde o réo ser solto, art. 342 deste Codigo, e bem assim aos réos cujos processos
tiverem sido submetlidos ao conhecimento do Jury. Aviso de 29 de Setembro de i845, e art.
279 do Regulamento n. 120.
(862) Sendo requerido pelo réo, ainda depois de se ter formado a culpa e de baver pronuncia e depois de passadas as ordens para a captura, não é O réo preso. Aviso de 9 de Agosto de 18H.
(863) São sujeitos a julgamento á revelia os réos de crimes affiançaveis que não comparecerem em Juizo, tenham ou nãO prestado fiança. Aviso de 5 de Dezembro de 1850.
(610) Declara o Aviso de 28 de Setembro de 1860, que ao Juiz que pronuncia ao réo, cabe
mandar prendê-lo na fórma da Lei, ou recommenda-lo na prisão se já estiver preso, até que
seja afiançado, antes do que não se póde soltar.

(865) De accordo com o art. 342 deste Codigo, declara o Aviso de 3 de Junho de '1872 que,
segundo o Aviso de 21 de Ago to de '1833 e art. 14 § 6. 0 da Lei de 20 de etembro de 1871,
achando-se o processo no Tribunal da Relação, cabe a esta conceder a fiança definitiva. sendo incompetente nesse caso o Juiz de Direito, que não devia consentir que o réo continuasse
solto e inafiançado, depois de findo o prazo da fiança provisoria.
(866) Declara o Aviso de 12 de Fevereirl' de 1862, que sempre, que um réo tenha prestado fiança, por um facto, a que se tiver dado indeyida classHlcação, não deve ser obrigado
a nova fiança, quando por qualquer motivo "e in taure, pelo mesmo faclo, novo summal'io,
uma vez, que seja identica a pena e a mesma natureza do crime, visto como, não póde ser
imputavel ao réo, O erro do processo, e a fiança não tenha sido levanlada, cumprindo que
em lal circumstancia, se junte aos autos a certidão da fiança nos termos do art. 103 d'este
Codigo, ou e appense o processo, em que eJla "foi pre tada, salvo o arbitrio concedido no
art. 110 d'esle mesmo Codigo, se ao Juiz parecer, que deve er eJla reforçada.
(Vide estudos no 3. 0 vo1. do Direito, pago 472, e 10. 0 vo1. pago 224.)

.

(867) Este artigo, foi ampliado, pelo 38 da Lei de 3 de Dezembro de i841, e 301 do Regulamento n. 120 de i842.
O gráo maximo, é o que serve de regulador às fianç.as, Aviso de i2 de Seteml)ro
do 1849.
Não se concede fiança nos crimes dos arts. 107 do Codigo Criminal (conspiraçãO), il6
1." parle, (resistencia), 127 (arrom])amenlo ou accommeltimento de qualquer prisão, para
maltratar os presos), na cumplicidade ou tentativas de crimes inailançaveis, quando a
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pena feito o desconto legal da 3." parte, e comprehende nas disposições do referido artigo,
art. 5.° do Decreto n. 1696 de 15 de Setembro de 1869, no caso elo art. 123 do citado
Codigo criminal, que diz: fazer arrombamento na cadeia, por onde possa fugir o preso, na
tentativa de roubo, como é e~presso no art. 274 do Codigo Criminal, e o explica o Aviso de
18 de Abril de 1872.
Em vista do art. 5.° do Decreto de 1869, acima citado, não tem mais razão de ser os
Avisos de 13 de Novembro de 1851, 27 de Janeiro de 1855, e n. 478 de 17 de' Outubro de 186' ,
que não admittem fiança aos cumplices nos crimes inafiançaveis; sendo que a RelaçãO da
Córte em Accordão de 20 de Dezembro de 1858, mandava admiltir a fiança, em tal caso, e
no da tentativa de estellionato; mas o Accordão da mesma Relação de 9 de Maio de 1876,
diz: que ao Promotor compete sempre denunciar a cumplicidade de todo e qualq"uer crime
inafiançavel embora feito o desconto legal da 3." parte, não se comprehenda elle nas disposiçõe d'este art. 101.
Notas 263, 709 e 850.
Não se concederá fiança, tambem, áquelles que uma vez a tiverem IUel)rado, concedida,
por crime de que ainda não se livraram, art. 38 da Lei de 3 de Dezembro de 1841, e 301 do
Regulamento n. 120 de 1842.
(868) Nos crimes de responsa])ilidade, bem como nos communs, póde a fiança ser requerida pelo réo, ou indiciado, em qualquer estado do processo, ao que não obsta o art. 302
do Regulamento n. 120, á vista da terminante disposição do Aviso de 4 de Agosto de 18440,
e combinação dos arts. 133, 142 e 352 d'este Codigo; podendo conceder-se a fiança ao réo
pronunciado e independente de ser preso, em face do Aviso citado ele 1844, e o de iO de
Junho de 1862; exceptuando, porém, os processos de responsabilidade, instaurados pelos
Juizes de Direito, porque n'este, a fiança, não tem lugar antes da formaçãO da culpa,
enão quando o réo tiver sido preso pelo Juiz Municipal em execução do mandado do
Juiz de Direito, Aviso de 12 de Junho de 1865. Farei a a[ plicação, segundo o estaclo actual
da nova legi lação. E' terminante a dispo iÇãO do art. 14 § 3 da Lei n. 2033 de 20 de Setembro de 1871.
"
(869) A pronuncia, é a reguladora da fiança, sem embargo da' decisão do plenario, que
a altera, uma vez que d'esta fór interposta a appeliação, Accordão da Relação da Córte de 3
de Agosto de 1866.
(870) Diz o Accordão n. 110 ela Relação de S. Paulo de 20 de Agosto de 1875, que em
observancia ao art. 7.° do Decreto de 15 de Setembro de 1869, 1." parte do 2.° membro, para
cortar em cumprimento da pena, o tempo da prisão simples, quanelo o 1'60 interpõe a appellaçM para o Tribunal Superior.
(871) A fiança, para que o réo se livre solto, quer em relação ao fiador, quer ás testemunhas subsidia.rias, só póde ser assignada por pessoa por elie auctorisada, para que susta
os officios c obrigações que a Lei exige. Accordão da Relação da Córte de 6 de Outubro
de 1874.
(872) O Accordão da Relaç.ão da Bahia de 21 de Maio de 1873, estabelece que a fianç-a,
póde ser prestada pelo réo, ainda depois de condemnado, se appelia da sentença.
(873) E' admissivel o pedido ela fiança, por meio de habeas-c0l1JUS, embora não tenha
sido em tempo interposto o recurso especial. que se dá no caso de denegação.
'l'em direito a fiança o roo condemnado por um crime afiançavel, quando antes do julgamento a prestou, ainda que provisoriamente, sendo impedido de prestaI-a definitivamente,
por ter sido mandado recolher á prisão por ordem do Juiz de Direito, quando additou e sustentou a pronuncia do Juiz Municipal.
A appellação da sentença absolutoria, sendo o crime afiançavel, não impede a prestação da fiança, !losteriormente ao julgado. Accordão da Relação de S. Paulo n. 17 de 14 de
Março de 1876.
(874) Declara o Avi o de 30 de Junho ele 1873, que quando 01'60 6 eondemnado a prisão
. simples, e appella, a fiança nãO póde ter lugar; porque uma tal decisãO não produz elI'eito
suspensivo conforme dispõe os arts. 83, § 1.0 da Lei de 3 de Dezembro de 184'1, e 458 § 1.0 do
Rel1.ulamento D. 120 de 1842.
E' contra o que se acha peremptoriamente escripto e ordenado no § 6.°, do art. 14 da Lei
de 20 de Setembro, á nota 852, porque a assim ser, não seria desnecessaria uma tal disposiÇ!1:0 e tlirei mesmo disparatada, desde que, o crime sendo aflançavel e o réo absolvido, a sua
soltura, 6 immediata, como se determina no art. 17 §§ 4.° e 5.", d'esta me ma Lei de l87L
E ao depois, não ha inconveniente na soltura por fiança, no caso de appeliação, quando
só poderia haver prejuizo, se o 1'60 afinal tivesse de ser absolvido ao depois de solrrer um
verdadeiro con lrangimento ilJegal.
e, novamente fór condemnado, a sociedade será satisfeita, com a sua volta á prisão, e
a sim creio que se concilia bem e satisfactoriamente, os interesses do réo, com o da sociedade, se foi offendida na pessoa de um dos seus membros.
(: 15)" E diz o Accordão da Relação da Côrte, n. 434 de 13 de Março de 1877, que o réo não
póde prestar fiança, quando condemnado pelo Jury em crime afiançavel, por desclassi:flcação
dO da pronuncia, tendo sido da sentença interposta appellação e~-officio.
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Art. 102. A fiança será tomada por termo lavrado pelo Escrivão
do Juiz, que a conceder, e assignado pelo mesmo Juiz, pelo fiador,
afiançado, e por duas testemunhas, que subsidiariamente se obriguem.
(876.)
Art. 103. Este termo será lavrado em livro para esse fim destinado, e rubricado, d'onde se extrahirá certidão para se ajuntar aos
autos. Nelle se declarará que o fiador fica obrigado até á ultima sentença do Tribunal Superior, a pagar certa quantia (que deve ser disigf)ada) se o réo fór condemnado, e fugir antes de ser preso ou não
tiver, a esse tempo, meios para indemnização da parte, e custas (877.)
Art. 104. Aos fiadores serào dados todos os auxilias necessarios
para a prisào do réo. (878.)
"Art. 105. Em lugar de fiadores poderá o réo hypothecar bens
de raiz livres, e desembargados, que tenham o valor da fiança, ou
depositar no cofre da Camara Municipal o mesmo valor em moeda, e
apolices da divida publica, trastes de ouro ou prata, ou joias preciosas. (879 e 880.)
Art. 106. Afiançada, ou depositada a quantia, será dado ao réo
contramandado para não ser preso, soltando-se immediatamente quando o esteja. (881.)
Al't. 107. Podem ser fiadores, os que tendo a livre administração de seus bens, possuem os de raiz na mesma Comarca, ou Termo, onde se obrigam, e seguram o pagamento da fiança com a bypo.
tbeca, ou deposito de que trata o art. 105, ou que são conhecidamente
abonados. (882 a 885.)
(876) A fiança e tomada por termo, em que o fiador fica obrigado a pagar a quantia arbitrada, se o delinquente fór condemnado, se fugir antes de ser preso, ou não tiver meios para
indemnisação, ou quebre a fiança; sendo assignado o termo pelo Juiz, afiançado e por duas
testemunhas subsidiarias.
O modelo do termo, encontra-se no Formulario dos Processos Criminaes, cap. 3.°, n. 31,
arls. 103, 229 d'este Codigo, 39 da Lei de 3 de Dezembro e 302 do Regulamento n. 120.
(Nota 871.)
(877) Nota anterior e a 866.
(878) Ampliado, pelos art . 40 e 41 da Úi de 3 de Dezembro e 30S, 309 do Regulamento
n.120.
(879) Declara o Aviso n. 580 de 6 de Dezembro de 1869, que este artigo, com o 107 e os
303, 304 do Regulamento n. 120, que facultam a bypotheca de bens de raiz aos reos de crimes
afiançaveis, para se livrarem soltos, não estão derrogados pelo art. 336 do Decreto n. 3453 de
26 de Abril de 1~65, visto não poder ser classificada como legal ou judiciaria, a hypotheca
convencional, estal}elecida pela Lei Criminal.
Vide na nota 85'2, o § 3.° do art. 14 da Lei n. 2033 de 1871.
I

(880) O art. 3!~ do Decreto n. 4824 de 22 de Novembro de 1871, diz: nos lugares em que
não fór passivei recolher ao Cofre da Cámara Municipal, o deposito em dinheiro, metaes ou
pedras preciosas e apolices da divida pulJlica, será eIle feito provisoriamente em mão de pessoa abonada, e em sua falta, ficará no juizo, devendo ser removido para o dito cofre no praso
de 3 dias, do que tudo se fará menção no termo de fiança. (O modelo do termo, acha-se no
Formulario dos Processos Criminaes, cap. H.o, n. 31.)
-

(881) Nota 858.
Os arts. 39 da Lei de 3 de Dezembro e 302 do Regulamento n. 120, requerem a assignação do termo, constante dos mesmos artigos, antes que seja dado ao reo, o contramandado
de que trata o presente.
(S82) Não se conceitua idoneo , quem não tem bens ufficientes desonerados de dividas,
nem o que possue bens fóra da jurisdicçãO do Juiz da causa, Ordenação, Liv. 1.°, tlt. 62, § 38.
Pelo art. 18, § 1.0 do Re~ulamento de Hl de Março de 1849, só e admittido, hypothecando
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Art. 108. Quando a mulher casada, ou qualquer pessoa, que
viva sob administração de outrem, necessitaI' de fiança, para se livrar
solta, poderá obtel-a sobre os bens que legitimamente lhe pertencereçnj e o marido, tutor, ou curador ficarào obrigados aos fiadores até
á quantia dos bens do afiançado; ai-nda que não consintam na fiança. (886)
Art. 109. Para arbitrar-se a quantia da fiança calcular-se-ha por
dous peritos nomeados pelo Juiz o valor do damoo causado; as custas do processo até os ultimas julgados; e a tudo isto se acrescentará uma quantia proporcionada á pena, e possibilidade do criminoso,
regulando-se o Juiz pelas regras abaixo estabelecidas, não tendo recurso suspensivo o seu arbitrio. (887)
§ 1.° Cada dia de desterro será avaliado no valor de cinco até doze
tostões; cada dia de degredo no de oito a vinte: cada dia de prisão
no de dez a trinta: cada dia de trabalhos publicas no de vinte a quarenta: com tanto que nenhuma destas penas excedam a um anno.
(888.)
§ 2.° Sendo por mais de um anno, o Juiz augmentará, de maneira que nem seja illllsoria para o rico, nem impossivel para o pobre j o que a lei confia de seu prudente arbitrio, e das pessoas que
em tal caso deve consultar.
§ 3.° Se qualquer destas penas trouxer comsigo suspensão, ou
perda dos direitos civis ou politicas, o Juiz porá sobre as quantias
acima calculadas, outra de cincoenta a cem mil reis.
bens de raiz equivalentes li multa, sitos na mesma Comarca, mostrando que os possue livres
e desembargados, e sob a sua livre administração.
E pelo art. 19, quem sem ter os meios de fazer eífectiva a fiança, a assignar, incorrerá
em prisão de 1 a 3 mezes; e as testemunhas de abono em prisão de 8 dias a 1 mez.
(883) Art. 46 da Lei de 3 de Dezembro de 1841 e 303 do Regulamento n. i20.
A posse de bens de raiz sufficientes, demonstra-se commumente por conhecimento)'; ou
certidões da decima urbana; e nos outros casos, pela exhibiçãO dos titulos de propriedade.
A prova de acharem-se livres e desembargados o bens, faz-se por certidão negativa do
registro das ~ypothecas' e pelo facto da j uncção de taes certidões não se segue que a fiança
ilque convertIda em hypotheoa.
Para que os lJen do fiador se reputem hYPolhecados, é necessal'io que elle tenha expressamente convencionado a hypotheca, e por escriptura publica em conformidade do art. 4.°,
§ 6.° da Lei de 24 de Setembro 1864. E não só o fiador, art. 2.0, § 7.° da Lei, mas lambem
qualquer terceiro póde hypothecar os seus bens pela obrigação alheia.
(Nota 879.)
(884) Ficam supprimidas as palavras, ou que sejam conhecidamente abonadas, do art.
107 do Codigo do Processo. Art. 46 da Lei de 3 de Dezembro de i81,1.
(885) O faoto de ser empregado da fazenda, não é motivo pal'a ser considerado incapaz
de ser fiador, uma vez que se dêm as condições d'este art. 107, combinado com o 46 da Lei
de 3 de Dezembro de i841.

( 6) Nos arts. 305 e 306 do Regulamento n. 120, acha-se exposta a maneira de obter o
resultado da providencia contida n'este arligo.
(87) Este artigo e o seguinte, estão em harmonia com o art. 301 do Regulamento n. 120.
Do arbitramento da fiança, ha recurso concedido pelo art. 69, § 4.° da Lei de 3 de Dezembro de i841, devendo o mesmo ser interposto na conformidade dos arts. 70 e 72 até 77 da Lei
cilada.
"' ide parallelamente os arts. 438, § 5.° e 440 até 446 do Regulamento n. 120.
O recurso deve ser interposto dentro de 5 dias, pelo art. i.o do Decreto de ô de Maio
de 1833.
Vide o art. 29-1 d'este Codigo e notas.

( 8 ') Art. 301 do Regulamento n. 120 de 1842.
Vide notas ao art. 285 do me mo Regulamento.
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Art. 110. Se o Juiz tomar por engano uma fiança insufficiente,
ou se o fiador no entretanto soffrer perdas taes, que o tornem pouco idoneo e seguro, a fiança será reforçada, e para esse fim o Juiz
mandará vir á sua presença o réo debaixo de prisão, se não obedecer, logo que se lhe intime a ordem. Não reforçando o réo a fiança,
será recolhido á cadeia. (889)
Art. 111. Da denegação, ou concessão de fiança pelo Juiz de
Direito, haverá recurso para as Relações, interposto por um simples
requerimento documentado com a certidão de culpa. (890)
Art. H2. Se o réo quebrar a fiança, perderá metade da quantia afiançada; a mesma pena será repetida a cada reincidencia. (801)
. Art. 113. Ficam abolidas as cartas de seguro, e qualquer outro meio, que não seja o da fiança, para que algum réo se livre sol·
to. (892) .

(889) Arts. 397 e 310 do Regulamento n. 120.
Consultai mais os arts. 69, § 4.° da Lei de 3 de Dezembro e 438, § 5.° do Regulamento n.
120 e notas a este.
Vide as notas 852 e 866, e além do art. 35 do Decreto n. 4824 de 22 de Noveml)ro de 1871,
diz o art. 37:
Podera ser alterado o valor da fiança provisoria, ou mesmo ficar ella sem etreito, se odes·
pacho de pronuncia ou de sua confirmação ou se o julgamento final innovar a classificação
do delicto.
A innovação da classificação do dclicto pelo despacllo de pronuncia, produzirá seu etreito,
se não estiver pendente de recurso, quer voluntario, quer necessario.
A nova classificaçãO pelo julgamento final, prevalecerá desde logo, seja ou não interposta
appellação do Promotor Publico ou da parte.
(890) Sobre o recurso da decisão que concede ou denega a fiança, e de seu arbitramento
recorrei ao art,. 294 deste Codigo e nota anterior 887.
E para os Juizes ele Direito quando os despachos da concessão ou denegação forem proferidos por auctoridades judiciarias inferiores, art. 70 da Lei de 3 de Dezeml)ro.
O processo deste recurso é o mesmo marcado pelos arts. 72 e seguintes da dita Lei e 440 a
445 do Regulamento n. 120.
(891) Os arts. 42 a 45 da Lei de :3 de Dezembro de 1841, e 311 a 317 do Regulamento n.
120 de 1842, revogaram este artigo e examinai-os.
Ra recurso concedido pelo art. 69, § 5.° da Lei de 184'l, e Decreto de 6 de Maio de 1833.
Interpõe-se dentro de 5 dias.
Vide o § 4.° do art. 14 da Lei de 20 de Seteml)ro de 1871, a nota 852.
Lêde, Mendes da Cunha, observações a este Codigo, pago 90
(892) Ja não vigora o Aviso de 21 de Novembro de 1833, quando diz: ser valida as concedidas, antes da publicação deste Codigo.
As cartas de seguro eram desconhecidas dos Romanos, não tendo analogia com o remedio da fiança, de que se trata na Lei L" e por quasi todo o titulo. D. ln jus 'Vocati ut eant.
Foi um remedio concedido pela Ordenação oftensiva, Liv. 5.° tit. 57, §§ L°, e 2.°; e um remedia com que se quiz obstar a vindicta particular: permittida naquelles tempos, sendo a carta
de seguro a promessa judicial pela qual o réo debaill:o de certas condições, se eximia da
prisão até a conclusão da causa. OrdenaçãO, Liv. 2.°, tiL. 26, § 2.°
O réo apresentava-se com a carta de seguro dentro de 18 dias, em audiencia, e se lhe passava contra mandado para não ser preso. Autoava·se e era o começo do processo. Podia-se·lhe
quebrar a carta e ser preso, se não se apresentava para o livramento em 15 dias. O quebramento só tinha lugar por termo nos autos.

TI1'ULO 11

Do Processo summario

CAPITULO I
DO PASSAPORTE.

(893

A

898)

Art. 114. Toda a pessoa que se fór estabelecer de novo em qualquer Districto de Paz, deve apresentar-se pessoalmente, ou por escripta ao juiz respectivo, o qual poderá ~igir della as declarações
que julgar necessarias, quando se lhe faça suspeita. (~99)
AI't. 115. Todo o que não cumprir a obrigação prescripta no
artigo antecedente, será chamado á presença do Juiz de 'Paz, por ordem deste, para ser interl'Ogado sobre seu nome, filiação, naturalidade, profissão, genero de vida, e actual pretenção.
Art. 116. Se o Juiz pelas respostas, não fôr convencido de estar o interrogado livre de crime, mandará que este se retire para fóra
do seu Dist,'icto no prazo, que lhe fór assignado, sob pena de ser expulso debaixo de prisão, excepto se provar que não tem crime, ou se
(893) Em virtude do art. 12 da Lei de 3 de Dezembro de 1841, 67 a 90 do Regulamento
n. 120 de 181,2, se estabeleceram regras, pelas quaes, se devem guiar as auctoridades policiaes, na concessão dos passaportes j os casos e as circumstancias, em que delles devem ser
dispensados os viajantes j e os requisitos necessarios, para os obter.
Vide as no las aos artigos citados do Regulamento n. 120.
(894) Vide, além dos arliO"os acima, o Decreto de 16 de Abril de 1856, sobre os emolumentos, que se percebem na Secretaria de Policia da Córle, art. 8.° do Decreto de 10 de Janeiro de 1855 e seguintes, o Decreto de 1 de Abril de 1843, e Avi o de 14 de Janeiro de 1855.
O Decreto n. 1531 de 10 de Janeiro de 1855, deu aos estrangeiros, mais liberdade de transito, com o intento de facilitar a emigrac;.ãO, Aviso de 25 de Outubro de 1856.
obre refugiados e passaportes, vide as notas diplomaticas, do relatorio de Estrangeiros,
no anno de 1846. Consultai Ortolan, regulamento interno e diplomatico do mar, Hubuer, sobre
a tomada de navios neutros, Kluber, direito moderno das gentes, e os direitos e deveres, em
tempo de guerra maritima por flaute-feuille.
(895) Da Decisão, que obriga a apresental-o, da-se o recurso dos arts. 69 § 1.0 da Lei
de 3 de Dezembro, e 438 § 1.0 do Regulamento n. 120.
(896) Concedê-los, é attribuição da policia adm:ini lraliva, art. 2.° § LOdo Regulamento
120.
Livro para eltes, deve haver na Secretaria da Policia, art. 15 do Regulamento n. 120.
O art. 185 1.0 do Regulamento n. 120, diz: que os sWJdelegados, remetterãO aos Chefes
de Policia, por via dos Delegado, uma relação circumstanciada de todas as pessoas, que tiverem entrado de novo, ou sabido do seu districto, em o decurso da semana antecedente, com
passaporte ou sem eUe, com declaração do seu desli~o e modo de vida.
D.

(897) O Aviso de 15 de ovembro de 1853, declara qual o meio de obter, que os subditos
portuguezes, sem tira-los, sahissem, como pertencentes á matricula da equipagem.
(898) Para e3:pedic;ãO delles, e brazileiros para fóra do Imperio, e a estrangeiros de umas
para outras provincias, iiào são necessarios trez annuncios, mas um, Aviso de 14 de Janeiro
de 1845.
(899) Ninguem poderá viajar por mar e por terra, dentro do Imperio sem passaporte,
nos casos e pela maneira que for determinada nos Regulamento' do Governo, art. 12 da Lei
de 3 de Dezembro de '1841.
Examinai as notas anteriores desde 893.
Os nacionaes, pódem viajar dentro do Imperio, sem passaporte, art. 67 do Regulamento
n. 120.
(900) Vide a nota 895.
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dêr fiador conhecido, e de probidade, que se obrigue a apresentar
passaporte dentro de certo prazo, suj~itando-se a uma multa se o
não fizer. (900)
Art. '1'17. Verificando-se a expulsão, o Juiz de Paz publicará i to
pelos joroaes que bouverem na Comarca, declarando o nome do expulso com todas as circumstancias, que possam fazeI o conhecido;
ou olliciará ao Presiàente da Provincia pe indo·lhe esta publicação
por quaesquer outros jornaes, não os havendo na Comal'ca.
Art. 118. Se o expulso em identicas circllmstancias apparecer
outra vez no mesmo Districto, será punido com prisão por um mez;
esta pena será tantas vezes repetida quantas forem as reincidencias.
O cidadão, que viajar por mar ou terra dentro do Imperio, nào é
obrigado a tirar passa porte, mas fica sujeito ás indagações dos Juizes
Iocaes. (901 a 905)
Ficam em vigor as Leis existentes sobre passaportes para paizes
estrangeiros. (906 e 907)
Art. 119. O passaporte deve ser passado pelo Escrivão do Districto, onde morar quem o pedir, no qual se declare o nome, naturalidade, idade, profissào estatura, e os seus signaes mais caracteris(90l) A nota 899, tem aqui toda a applicação.
Este artigo não comprellende os escravos, ainda que viagem em companhia de sens senhores, nem tão pouco os africanos, ou quaesquer outros liberLos, mas sómente os cida~luos
brazileiros, Aviso de '18 de lIlarço de 1835.
(NoLa 908.)
(902) Não é permiLtido desembar ar ou residir em qualquer Provincia do Imperio, homem algum de cór, que chegue ele fóra do BraziJ quando no passaporte, não venha a sua
qualidade de ingenuo; observada essa '1ualidade pelos Consules e encarregados de negocios
brazileiros, que exisLirem no luajares, d'onde vierem, incumbindo a exacta observancia d'esta
medida, aos Chefes de Policia e uizes de Paz, Ayiso de 9 de lIlaio de 1 35.
(Nota 90 .)
(903) O Decreto de 2 de Dezembro de 1820, ácerca de passaportes para paizes estrangeiros, não se acha alterado pela legislaçãO posterior, que aliás, está em vigor por este artigo,
Aviso de 8 ele Fevereiro de i836.
(90 I) Não é da competencia de Juizes de Paz, expedirem pas aportes ao cidadãos llrazileiros que se tran portarem para fóra do Imperio, e devem a tal respeito obsel"l"ar-,e as disposições do Decreto de 2 de Dezembro de 1820, que não foram alteradas pela legislaçãO po terior, Aviso de 26 de Abril de 1 36.
(903) Todo o estrangeiro que viajar de uma para outra Provincia. ou sahir para Jóra do
Imperio, olicita o seu passapor·te na secretaria de Estado dos LTegocios estrang iros: e os nacionaes que viajarem para 1'óra do Imperio, o solicitam tam])t'ITI, segundo a regra seguinte:
os militares do exercito na Secretaria da Guerra, e os da armada na da Marinha, o Juizes e
mais omciRe adherentes li repartição da justiça, assim como os e clesiasticos, a eRta , ecretaria os oficiaes da Fazenda á ecretal'ia do Tribunal do The.souro pu1Jlic'1, a todos os ntRis
que não pertencerem por seus empregos, a qualqller das rcpnrti!;5es apontadas, á secretaria
do Imperio, pre edendo habilitaçilo da policia ou conbecimenLo individual do proprio ministro de Estado l CJue houver de assignar o passaporte. Decreto de 2 de Maio de 1836, regulando
a disposição ao Alvará de 2. de Dezembro de 1820.
(Nota seguinte.)
Fazei a applicação, tendo em vista a legi lação actua\.
(906)
otas 899 e 901.
Para as concederem, são competentes os Ministro e ecretarios de Flstado, os Presidentes das Provincias, Chefe de Policia, Delegados e ,'ubdelegados, art". 4.°, ~ 1.0 da Lei de 3
de Dezembro, 58, § 1.°,61, § 1.°,63, § 1.0, 6~ e 77 do Regulamento n. 1:20 de 1 42.
O art. 29 do Decreto de 14 de '\\'bril de lR34, declara, em que casos poderão concedeI-os,
os con ules do Imperio, no estrangeiro, aos seu concidadão.
(901) Aos empregados Pu])licos, dentro do Imperio. basta o seu titlll , no caso de inda~ações.
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ticos, e que não tem crime, nem obrigação de fiança em causa crime
e ainda a estes conceder-se-ha uma vez que se não pas e para lugar,
áionde deixem de satisfazer a obrigação ou a pena. (908)
Art. 120. O passaporte será assignado pelo Juiz ele Paz. A parte
pagará para o Juiz quarenta réis, e para o Escrivão duzentos réis. (909)
CAPiTULO II
DOS TERMOS DE BEM VIVER, E DE SEGURANÇA.

(910 a 914)

Art. 12L. O juiz de paz a quem constar que existe no respectivo
Districto algum individuo em circumstancias dos que se acham indicados nos §§ 2.° e 3. á do art.. '12, o mandará vir á sua presença com
as testemunhas, que ouberem do facto: se a parte requerer prazo
para dar defeza, conceder- e-Ihe- ba um improrogavel; e provado mandará ao mesmo individuo que assigne termo de bem viver. em o qual
se fará menção, na presença do réo das provas apresentadas pró, ou
contra; do modo de bem viver prescripto pelo Juiz, e d'a pena comminada, quando o não observe.
Examinae os arts. 68, §§ 1.°,2.°,3.°; 68, 69, 71, §§ 1.°,2.°,3.°; 72 e 73 do Regulamento n.
120 de 1842.

(90) Os Juizes de Paz, quando derem passaportes ás pessoas libertas, devem exigir que
apresentem suas cartas de alt'orria e d'e11as fazer menção nos mesmos passaportes, Aviso Circular de 10 de Junho de 18il7.
( otas 901 e 902.)
Conceder passaportes para dentro do Imperio, pertence ao Juizes de Paz, pelas disposições dos arts. 119 e 120 d'este Codigo e não é cumulativa n'esta parte ajurisdic<;üo dos Juizes
lIIunicipaes. Aviso de 12 de Maio de 183R.
ConsuHae a legislação moderna..
(909) Notas 899, 901, 906 e 907.
As Legações brazileiras, são auctorisadas a passaI-os, as embarcações nacionaes, que forem matriculadas em paizes estrangeiros, quando se derem os casos indicados nos arts. 133
e 134 do Regulamento n. 120, Decreto de 30 de Maio de 1836 e Aviso de 2 de Agosto de 1844.
Declarou o Decreto de 2 de ~laio de 1.836, quaes as repartições, em que eUas devem ser
~M~a.
.
Quando pas.adas pelos Chefes, Delegados e Suhdelegados, exigem-se os emolumentos
marcados n' ste artigo e 7 do Régulamento n. 120.
Pelo >\ 3.° do art. 13 do Decreto n. 4 Dó de 9 de Ahril de 1870, exige-se 200 rs. de se110,
por eHes.
Vide na parte respectiY3 do Regulamento n. 120, o mais que 11a a respeito, como complemento a e tas notas.
(910) Blaskstone diz: a justi<;a preventiva é um dos mais inapreciaveis beneficios de que
pos a gozar um povo, porque, por si só ena o pacifica e enobrece, lhe imprime o signal de
uma ci,ilisa<;üo aperfeiçoada.
Um do mai seguros meios preventivos do crime, con iste em ohrigar aquelle que pelas
razões provaveis faz inspil'nr inquietação sobre a sua conducta futura; fazendo-se com que
dem .eguranças ou garantia de boa conducta e conservação da paz estahelecendo-se a quasi
certeza de que as infracçõe temidas, não terão lugar.
As leis de Eduardo - o confessor, ordenam que todo o individuo inspirando receios sérios
á segurança commum ou particular, tmclat (ide jussores de pace et legalitate tuenda, sejam
advertidos.
De de então cada Juiz de Paz tem o direito discrecionario, ex-omcio, de constranger aos
que ameaçam ou injuriam ou se arrebatam em sua presença, com palavras de colera ou em
manifestações violentas, de fornecer immedia tamente caução para a manuten<;ão da paz.
O mesmo direito absoluto lhe é concedido a respeito de todos os factos que tendem a inquietar a eguran<;a do plwlico ou a dos particulares.
E' o que e chama ainda hoje, os 1'ecogni;ancesattt- bene vivencli,- aut lJacis tuendi.
Uma é impo ta ex-omcio, e a outra obre a requisi<;.ãO do queixoso.
E' um poder que se conOa á honra do Juiz e ao seu amor do bem publico. Devendo prevenir
tudo o que póde tornar- e contra bOlles mores, ou contrapacern, os Juizes devem chamar á sua
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At't. 122. Quebrado o tet'mo, o Juiz de Paz, por um processo
confot'me ao que fica disposto no ar,tigo antecedente, imporá ao réo a
pena com minada, que será tantas 'ezes repetida quantas fôrem as
reincidencias. (915 a 927)
presença os que causam um escandalo, têm uma "Vida desregrada e equivoca: os vagabundo
e agentes de prostituiÇãO, etc.
E para ver a utilidade dos termos de bem viver e seguran~a, basta considerar no axioma:
que a sociedade não deve ferir nem um dos seus membros, com '1uall1uer pena. enão quando
por oulro modo não o p f;sa conduzÍl' ao bem; accrescendo que, é conhecido o livro da abedoria, na parte que diz: de quibus peecant aclmonens et alloque/'is, tlt, j'elieta malitia, C?'edant
in te: é necessario, pois, apesar da advertencia intima da consciencia. apesar da advertencia
escripta da I i, advertir ainda ao homem, que se engajou no caminho do mal; adverti-lo
com palaVl'us persuasivas ou severas; afim de comprehender o perigo que corre, e para que
tendo confiança na sabedoria do Juiz, e receio de suas severidades ulteriores, volte ao caminho da obediencia ás lei .
A repressão, não é recta, senão quando as Sllas severidades têm o seu contrapeso na clemencia, hestitia et mise?'icol'dia co-ambulent,
(911) Pela Ordenação, Liv. 1.0, tit. 65, § 26; Liv. 3.° tit. 78,
eram permittidas as cau~ões ou termos de bem viver.
Vide notas 85 e 87.

§

5.° Liv, 5.°

m. '128 princ.

(912) Nos arts. 111 a il3 do Regulamento n. 120 de 1842. 8e acha descripto O processo
destes termos; assim como, tambem, são indicadas as auctoridades competentes, para oJ)rigarem a assignal-os.
Vide a Revista J'U?'Ícliea de 1868, pago 144·, so])re os termos de bem viver, e o n. 67 da
Revista dos 1'1"iliUnaes.
Vide mais art. 47 do Decreto n. 482i de 22 de Novembro de 1871.
(913) Podem ser obrigados a as ignar termo de sei"urança, os suspeitos da pretenção de
commetter algum crime, art. 12, § 3,° deste Codigo, e 1 2 do Regulamento n. 120.
Os Subdelegados, remetterão, semanalmente, ao Chefe de Policia, uma rela~1io dos termos
de segurança, a que procederem, art. 85, § 2.° do Regulamento n. 120 de 1842.
(914) Podem ser obrigados, a assignar termo de bem viver, os que não tomarem occupaÇão honesta e utiJ, do que possam subsistir, depois de advertidos, pela auctoridade policial,
não tendo renda suillciente:
Os mendigos nos lugares, em que exi lem estabelecimenlos publicas para eiles, ou havendo pessoas, que.e olJ'ereçam a sustentai-os, ou quando esli,erem no estado de trabalhar:
Os bebados por habi to:
O. turbulentos, que perturbam o socego publico:
As pro ti tu tas, que por palavras e acções, ofTendem os bons costumes, e tranquillidade
publica, e a paz das famiLias, art. '12, § 2,° deste Codigo, 111 do Regulamento n. 120, e 29;:;,
296 do Codigo Criminal.
(Nota 3354 c,)
(

(015) As hypotheses deste artigo, não comprellendem os casos, em que alguem é ofTendido directa e especialmente. Julgado na Ga~eta Jtwidica 5.° 'Volume, pago 310.
(916) Contra a decisão, que obriga a assignar termos de bem viver e segurança, ha o
recurso concedido pejo art, 69, § 1.0 da Lei de 3 de Dezembro de 1841.
Vide arls. 293 de8te Codigo, e 438 § 1.0, 4\0 a 445 do Regulamento n. 120.
ó se concede reClUSO da decisão, que obriga, e não do que não obriga a assignar termo
de bem viver; porque sendo o fim do recurso presente o prompto remedia a coacção, que a
parte presume feito á sua liberdade pela decisão que obriga a assignar o tcrmo; e não havendo, a mesma rasão na decisão contraria; pois que os direitos, que podem ser ofi'endidos,
ficam sob a salva-guarda da auctoridade, emquanto o Juiz ou Tribuna uperior, não julgar
o recurso, é claro que a Lei não quiz muito intencionalmente dar a mesma disposição, para
ambas as decisões, COI110 deu e:xpressamente, para os de que tratam os §§ 3.° e 4.° do art. G9
da Lei de 3 de Dezembro de 1841. A.viso de 30 de Abril de 1860.
(917)
o processo de intima~ão, se deverá. communicar ao accu ado a pena de ser conduzido debaixo de ,ara, caso não compareça.
(918) Declara o Aviso de 16 de Novembro de 1849, que o processo que se in taura para
obrigar a as ignar termo de bem viver, concluindo pela assignatura do termo e comminação
da pena, é bem equiparado com o da formação da culpa.
(919) Findo o processo e achando-se provado O facto, o réo será obrigado a assignar o
termo, no qual se mencionará as provas apresentadas pró e contra, para serem bem e devi-
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Art. 123. Todo o oflieial de Justiça poderá ex·ollicio, ou qualquer
cidadão, conduzil' á presença c10 Ju'z de Paz do Districto a qualquer,
qne fÓt' eneontrado junto ao lugar, onde se acaba de perpetrar um
crime, tratando de esconder-se, fagir, ou dando qualquer outro indi·
cio desta natureza, ou com armas, instrumentos papeis, e effeitos, ou
outras cousas que façam presumir cumplicidade em algum crime, ou
que r areçam fartadas.
Art. 121. Se o Juiz perante quem fór levado o suspeito entendeI' que ha fundamento razoavel (depois de ouvil-o, e ao conductor)
nam ote apreeiadas, no caso de recurso, do modo de bem viver prescripto pelo Juiz, e da pena comminada quando não o observe.
.
A pena (lue houver de ser imposta, não devera exceder a limitação do art. 12, § 3.° deste
Codigo.
O recurso dc que se tratou :i nota 916, é sem e/feito suspell ivo.
Para a forma<:ão do seu processo, bastam duas ou tres testemunhas. Art. 12 da Lei de
15 de Outubro de 1827, e Assessor Foren e, parte criminal, pago 221.
(L Tolas 924 e 931.)
(920) Quebrado o termo de bem viver, procede-se de conformidade com os arts. 206 a
210 deste Codigo, e 1-8 do Decr .to n. 4 24 de 22 de 'ovemlJro de 187[, no intuito de serem impostos aos trausgressores as IJenas comminadas, art. 111 do Regulamento n. 120 de 1842.
(921) Podendo o Juiz, quando quellrado o termo, impor a pena do " 3.° do art. 12 deste
Codigo, ou as dos arls. 295 e 296 do Codigo Criminal, sobre vadios e mendigo , deve preferir
as penas do Codigo, como mais doces in dubio mini'lntt1n sequitur.
Aos Inspectores de quarteir'ão compete vigiar sobre os individuos comprehendidos nos artigos do odigo Criminal, cilados ne ta nota, admoestando-os para que se corrijam e quando
nãO o façam, darão dis.o pUl'le circumstanciac\a às auctoridades policiaes e aos Juizes de Paz,
que procederão como de direito, art. 66, § 1.0 do Regulamento n. 120 de 1842.

(922) Tesses processos não podem ser dado de suspeitos os Juizes. Aviso n. 246 de 16
de •'ovembro de 18~9.
(!l23) '- e o reo quebrar o termo, póde-se-l he pedir as penas do termo quebrado, para o
llue deve elle ser citado e ouvido ordinariamente. , il". ado Ordenação, Liv. il.o, til. 78, § 5.°
n.27.
(92-1) Da combinação deste artigo, com o 209, se concllIe, que a ordem do processo nos
termos de hem viver, e, mais ou menos a mesma que se ....uarda nos crimes, que cabem na
alçatla, !';endo apenas de notar-se que e torna indispensavef nestes termos, o comparecimento llo accui'ado. como se deduz do a1·ts. 121 a 130 deste CodilIo, ao passo, que nos processos
policiaes se póde dar à revelia elo réo, pelo que se vc no al'L. ;(08 deste Dlesmo Codigo, as diligencias preparatorias para a decisão que deve ser proferida pelo Juiz, se conformará com
os MtS. 121 e 128, processando-se em um só termo (art. 130) em quanto que seria isso inexequivel no proces o policial, attenlas as di posições que o regulam.

(92;') Diz II Revisão do Supremo Tribunal n. 2H9 de 29 de Novembro de 1873, que termo
de bem viver, nãO se interrompe, por prescripção; porque a pena se repete, tantas vezes
quantas forem a. rcincidencia , e que processo de bem viver não é nuUo por ter sido instaumdo contra dous réos, embora accusados por motivos identicos.
(\126) A Revisão n. 2264 de 23 de Setembro de 1 76, diz que: dos julgamentos sobre que·
bra do termo do bem viver, não cabe recurso de revista.
(927) A certidão do termo que houver sido assignado, se juntará sempre como base ao
proc .so que .e tiver de in.taurar pelo seu quebramento.
D<'peuúendo a O'ectividatle da penu, que houver sido comminada do processo, ulterior e
julgamento não póde ser este proferido pelos Juizes de Paz, por achar-se hoje ta[ attribuiçào fóra da na cOlllpelenciu. Avi os de 14 de Junho de 1842, e 16 de Novembro de 1849.
O art. 3." § 'l.o da Lei de 20 de et<'ll1bro de l871, diz: ao Juiz Municipal compete o julgamonto da infracção dos termos de segurança e bem viver, que as auctoridades poUciaes, e
o Juizes de Paz, tiverem feito a igriar.
Yide o art. 13 • ,\," do D creto n. 4824 de 22 de Novem]Jro de 1871, e art. 47.
O I1rt. 111 úo Regulamento n. 120, não contemplou os Juizes Municipaes, entre as auctori·
dades, qne forem assignar o lermo, mas sempre se entendeu, que isto lhe cumpria, pelo art.
17, § 2. ° da Lei de 3 de Dezembro de 1841, e 64 do Regulamento n. 120; sendo que hoje vigora a Lei de 187l, com o Decreto que a regulamentou.
( 'ota 931.)
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para acreditar-se que elle tenta um crime, ou é cumplice ou sacio
em algum, o sujeitará a termo de segurança, até justificar·se. (928)
Art. 125. O mesmo póde fazer o Juiz toda a vez que alguma pessoa tenha justa razão de temer que outra tenta um crime contra ella,
ou seus bens.
Art. 126. O conductor, ou as partes queixosas devem dar juramento, e provar com testemunhas (ou documentos, quando lhes fór
passiveI) sua informação escripta; o accusado póàe contestai-a verbalmente, e provar tambem sua defesa antes que o Juiz resolva; e por
isso no segundo caso deve ser notificado para vir á presença do mesmo Juiz. (929)
Art. 127. O Juiz, se a gravidade do caso o exigit·, porá a parte
queixosa sob a guarda de Oiliciaes de Justiça, ou outras pessoas aptas
para guardaI-a, emquanto o accusado não assigne o termo.
Art. 128. Se o accusado destróe as presumpções, ou provas do
conductor, ou queixoso, o Juiz o mandará em paz, mas nem por isso
fica o conductor, ou queixoso sujeito a pena alguma, .salvo havendo
manifesto dolo. (930)
Art. 129. Estes termos de segurança seguem todas as regras estabelecidas para as fianças dos l'éos que se pretenderem livrar soltos. (93'1)
Al't. 130. Estes termos serão escriptos pelo Escrivão, assigna·
dos pelo Juiz, testemunhas e partes; e quando estas não queiram
assignar, ou não souberem escrever, o fará por ellas uma testemunha. (932)
CA PlTULO III
DA PLUSÁO SE~[ CULPA FORMA DA, E QUE PÓDE SER EXECUTADA
SEM ORDEM EscalHA. (933 a 94 O a)

Art. 13'1. Qualquer pessoa do povo póde, e os Officiaes de Justiça são obrigados a prender, e levar á presença do Juiz de Paz do
(928) Nota 916, e art. 293 deste Codigo, com a nota.
(929) Arts. 111 e 112 do Regulamento n. 120 de 1842.
(930) Nota 924.
(931) Declara o Aviso de tl de Agosto de 1853, que a duvida, a respeito d'este artigo, já
foi explicada pelos Avisos de 17 de Novembro de 1 50, e 9 de Janeiro de 1851; e que quando
o dito artigo, manda que nos termos úe segurança, se sigam todas a regra estabelecidas,
para as fianças elos reos, que Be pretendem livrar soltos, é só em relação ao arbitramento ela quantia em que, na fórma do art. 1'2, § 3.°, devem ser condemnados, os individuos, que tendo assignado termo de segurança, depois quebram; não se podendo d'ahi
inferir, que seja permittido conservar em prisão, aquelles que, estando promptos para assignar termo de segurança, não tem meios para depositarem ou aíIiançarem a quantia arbitrada; devendo ler lugar a prisão, sómente, no caso de ser quebrado o termo lendo precedido o processo e sentença do art. 122; visto que esse artigo, e commum aos lermos de bem
viver e segurança, como se collige do art. 121; quando n'elle se faz referencia aos §§ 2. 0 e 3.°
do art. 12 el 'este dilo Codigo.
(Notas 913, 916, 921 a 923.)
(932) Arts. ii2 e ti8 do Regulamento n. 120 de 1842, e nota 924.
(933) Art. 179, §§ 8. ° e 9.° da Constitui Ção do lmperio.
10 do mesmo art. 179:
A' excepção do fiagrante delicto, a prisão não póde ser
pta da auctoridade legitima.
§

e~ecutada, senão

por ordem escri-

Districto, a qualquer que fór encontrado commettendo algum delicto, ou emquanto foge perseguido pelo clamor publico. Os que assim
forem presos entender-se·hão presos em flagrante delicto. (941 a 953)
Se esta fór arbitraria, o Juiz, que a deu, e quem a ti,er requerido, serão punidos com
as penas, que a lei determinar.
Os arts. 176 a 178 d'este Codigo, declaram o que e preciso, para que a ordem por escripto
seja legal. Vide·o com as notas.
Arts. 114 e seguintes do Regulamento n. 120 de 1842.
(934) A' oxcepção do flagrante delicto, a prisão antes da culpa formada, só póde tel' lugar, nos crimes inaflançaveis por mandado escriplo do Juiz competente, para a formação da
culpa, ou á sua requisiçãO, e n'este caso, procederá ao mandado ou á requisição a declaraÇão de duas testemunhas, que jurem de sciencia propria, ou prova documental de que resultem vehementes indicios, contra o oulpado ou declaração d'este, confes ando o orime. Art. 13
§ 2.°, da Lei de 20 de Setembro de 1871,
(935) O Accordão da Relação de Porto-Alegre de 22 de Junho de 1875, diz, que a prisão
preventiva antes da culpa formada, só deve ser decretada nos termos da Lei.
(936) O Accordão da mesma Relação de 18 de Fevereiro de 1876, diz ainda, só poder ordenar-se a prisão, depois que a auctoridade houver adquirido a certeza da identidade da pessoa do criminoso.
(937) E' do Accordão da Relação do Recife de 17 de Abril de 1877, que nullos são os inqueritos feitos por auctoridades judiciarias, não podendo servir de hase para a deoretação da
prisão preventiva.
.
(938) O § 3.° do art. 13 da Lei de 20 de Setembro de '1871, diz ainda: a falta porem, do
mandado da auctoridade formadora da culpa, na occasião, não inhibirá a auctoridade policial, ou Juiz de Paz, de ordenar a prisão do culpado de crime inaflançavel, quando encontrado, se para isso houverem de qualquer modo recebido requisição da auctoridade comI etente, ou se fór notoria a expediçãO de ordem regular para a captura; devendo, porem, immediatamente ser levado o preso :l. presença da competente auctoridade judiciaria para d'elle dispÓr.
E assim, tambem, flca salva a disposição do art. 1 I, membro 2.° do Codigo Criminal.
A parte do Codigo Criminal citado, diz assim: executar a prisão sem ordem legal escripta de legitima auctoridade, exceptuados os militares, ou omciaes de justiça, que incumbidos
de prisão dos malfeilore , prenderem algum individuo suspeito para apresentarem directamente ao Juiz, e exceptuado, tamhem o caso de flagrante delicto.
O § 4.° do art. 13 oitado, diz: não terá lugar a prisão preventiva do culpado, se houver
decorrido 1 anno depois da data do crime.
.
(Notas 960, e 2393.)
(939) E' do Acoordão da Relação de S. Paulo n. 19 de 28 de Abril de 1876, que não ha
prisão preventiva, quando passado de mais de 1 anno, pelo que se concedeu, uma ordem de
habeas-col'PUS, tanto mais, quando não se prova, que houvesse requisiçãO em fórma legal,
para a prisão.
(940) Declara o Aviso n. 160 de 17 de Junho de 1870, que uma vez preso o individuo por
crime inaflançavel e iniciado o processo, só póde ser solto, em virtude de sentença favoravcl
ou de habeas-corpus.
(940 a) 2. 3 secção. -Rio de Janeiro. - Ministerio dos negocias da justiça, 20 de Outubro
de 1877.
111mo e Ex. mo Sr.-Communicou V. Ex.", em officio n. 2Ç!48 de 13 do corrente, a solução
dada pelo chefe de policia ã consulta do delegado do termo do Rio-Grande sobre a remessa do
inquerito, por cópia ou em proprio original, ao juiz formador da culpa, a fim de ser ordenada
a prisão preventiva dos iniciados em crime inaflançavel.
Em resposta; declaro que a prova essencial para a representação da auctoridade policial ao
juiz formador da culpa sobre a pri ão preventiva, é a indicada no art. 29 do Decreto n. 4824
de 22 de Novembro de 1871, e não depende da formação do inquerito, comquanto se possa
delle extrahir, em proprio original, por certidão ou cópia, conforme a urgencia do caso, e sem
prejuizo do prazo marcado no art. 42, n. 7, do mesmo Decreto, qualquer prova necessaria para
ser apreciada pelo juiz, que deverá em todo o caso proceder ao autoamento, na fórma do art.
29, e decidir como fôr justo e em tempo de evitar o máo exilo da diligencia; devolvendo á a uctoridade policial, a fim de ser junto ao inquerito, o documento que em original fór extrahido.
Deu guarde a V. EX."-l'rancisco Janua,.io da Gama Cerqlleíra.-Ao Sr. presidente da
provincia de S. Pedro do Rio-Grande do Sul.
(941) O flagrante delicto, é o flagrans cl'ímen dos Romanos.
Chama-se assim, diz Pereira e Souza, aquelle mesmo momento em que o 1'130 acaba de
commetter o crime ou damno de que o oífendido se queixa. Esta noção do flagrante delicto,
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se estende ate ao acto successivo, em que as justiças vão em seguimento do reo. Alvará de
25 de etembro de 1603.
E' preso o reo, quando acbado em flagrante delicto. Ordenação, Liv. 1.0, tH. 65, §§ 37 e
38, Liv. 5.°, tit. 119, princ. Alvara de 19 de Outubro de 1854.
Não era, porem, o reo conduzido a cadeia antes de ser apresentado ao Juiz, se isto commodamente, se podia fazer. Ordenação, Liv. 1.0, tiL. 75, §§ 10 e 15; e o Juiz o devia ouvir pe soalmente. Alvara de 25 de Dezembro de 1608, § 32 e Alvara de 9 de Setembro de 1691.
Em flagrante, qualquer pessoa particular, p09ia prender o delinquente, Ordenação, Liv.
5.°, m. 48, pr. e se das mãos d'essa pessoa se tirava O preso, quem o tirava incorria na pena
da resistencia. Ordenação, Liv. 5.°, tit. 48, princ.
(942) Nogent-Saint-Laurents, define o flagrante delicto, a plena po se da evidencia, a evidencia absoluta, '0 facto que acaba de co=etter-se, que acaba de ser provado, que foi visto,
ouvido, e em presença do qual, seria absurdo ou impossivel negal-o.
Um delicto-diz Ortolan,-e flagrante (ainda em fogo, ainda em cbamma), no momento
em que elle se commette, em que o culpado o executa...
Se cm lugar de se commetter actualmente, o delicto a<mba de se commetter, não se póde
dizer mais com exactidão que elle seja flagrante: a chamma para seguir, ate ao fim, a mesma
figura, e extincta; e o que resta, são vestigios, calidos ainda, ou cinzas ainda fumegantes. O
delicto não e presente li passado.
Todavia o delicto que acaba de se commetter, póde ser equiparado, ob certas relações,
no ilagran'te deli cto; como se ao delinquen te surprehendido, no mesmo lugar, no momento em
que "em de completal-o; se traz comsigo armas e objectos, se tem sobre si os traços, ou e
surprehendido em uma attitude, que torna evidente a sua culpabilidade; ou se chega a fugir, li perseguido pelo clamor publico, sendo D'este caso, O antigo quei'itatio dos Romanos,
ac7este, qui?'Ues! adeste, commilitiones!
O art. 41 do Codigo cle Instrucção Criminal, Franceza, cla esta definição concisa: o delicto, que se commette actualmente, ou que acal)a de se commetter, li um flagrante delicto, e
ajunta: serão, tambem, reputados fJagrantes delictos os casos, em que o reo e perseguido pelo
clamor publico, e aquelle em que o reo e encontrado com os objectos, armas, instrumentos
Oll papeis, fazendo presumir, que elle e o auctor ou cumplice, com tanto, que seja, em um
tempo visinho do delicto.
Achilles Morio, diz, que: por clamor pulllico, se não deve entender gri tos vagos e despidos ele quaiquer especie de prova; mas uma especie de accusação popular cont;ra um individuo, como culpado de um delicto.
1 o caso de flagrante, qualquer pessoa do povo, póde prender, e e como dizia Ayrault:
quilibet homo est miles.
Os nossos escriptores, definem o flagrante delicto, quasi nos mesmos termos do art. !~l do
Codigo da Instrucção Criminal, Franceza e assim Ramalho, Processo Criminal, § 151, Pimenta Bueno, 154, Olegario, pratica das correições, pago 279.
A nova Reforma Judiciaria do Porto, art. 961, define, flagrante delicto: aquelle que se
está commettendo, ou se acabou de commeLter, sem intervallo algum e o caso, em que o delinquente acabando de perpetrar o delicto, foge do lugar d'elle, e e logo continua e successivamente seguido pela Justiça, ou qualquer do povo.
O Codigo penal de Napolcs de 1819, ao art. 50, exige para O flagrante, a dupla condição,
da visinhança do tempo e do lugar.
(943) E te artigo, foi ampliado, pelo 114 do Regulamento n. 120 de 181J:2.
Serve de l)ase, a taes disposições, o art. 179, § 8.° da Constituição, que permitte a prisão
sem culpa formada, nos casos declarado pelas Leis.
Eflectuada a prisão, deve-se submetter tudo ao conhecimento immediato, de qualquer auctoridade competente, que primeiro possa deliberar sobre a sua regularidade e procedencia.
A\'iso n. 536 de 16 de Novembro de itl61.
(944) O delinquente, flue e posto em liberdade, sob o fundamento de que não foi preso
em flagrante, não póde ser novamente preso, por ordem de outra auctoridadc, sem que previamente, se lhe forme culpa, desde que se trata de crime aflançavel. Accordão da Relação
do Maranhão de 26 de Outub.ro de 1875.

(945) Declara o Aviso de 15 de 1 ovembro de 1875, que os Juizes Municipaes, não podem
mandar soltar individuos, presos em flagrante delicto de tentativa de homicidio.
(946) O quesito sobre o flagrante, é regular?
A Relação da Côrte em Accordão de ti de Dezembro de 1860, n. 6587, diz: ser só competente o Jury para se pronunciar sobre factos, que constituem crimes e circumstancias de
crimes, e não sobre aquelles que como o flagrante delicto, se entendem com as prisões dos
accusados; cumprindo ao Juiz, resolver por si, a questão do flagrante delicto e Dão sujeilal-a
em quesito a decisão do Jury.
O Accordão da Relação de Ouro-Preto de i3 de Abril de 1875, quer que se proponha ao
.Tury: 1.0, se o reo foi encontrado commettcndo o crime, e 2.°, e fugia perseguido pelo clamor
publico.
O Conselheiro Olegario, como Procurador da Corôa, na RelaçãO de . Paulo, opina, no
sentido de se propor o quesito; e tanto assim e, diz elie, qne não ó a lei de 3 de Dezembro
de 1841, no art. 61, como o respectivo Regulamento no art. 369, mandou que o Juiz proponha
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Art. 132. Logo que um criminoso preso em flagrante fór á presença do Juiz, será interrogado sobre as arguições que lhe fazem o
conductor, e as testemunhas, que o acompanharem: do que se lavrará termo por todos assignado. (954 a 960)
o competente quesito, sempre que o reo apresente em sua defeza ou no debate allegue, como
escusa um facto, que a lei reconhece como .iustiflca~ivo e que o isente da pena: não obstando
se trate de uma ci?"cumstanC'ia, qtle imlJorta alJenas a exclusão da acção ela Justiça, e não a
absolvição do crime, porque em regra, como do mesmo Formulario oflicial, não se deve preterir qualquer quesito sobre factos apresentados ou allegados em defeza e tendentes á alteração dos delictos e das penas, á ju tiffcação dos crimes, á não imputação dos reos.
(946 a) Incorre em flagrante delicto o réo, que se escapa em acto de l)Usca, e é preso horas depois. Accordão da Relação de Ouro-Preto de 23 de Abri! de 1875.
E' e:Iorbitante da Lei este julgado, e para assim considerar-se basta a leitura tI'este art.
i31. Do modo estabelecido no Accordão nada mais faci! do que nullificar a Lei, a rcspeito.
(947) E' caso de habeas-corpus, a prisão que foi feita, por se considerar erradamente
como flagrante delicto, a confi são do crime.
Além de illegal, é absurda; fóra de flagrante delicto, a prisão do agente da força publica,
que faz oITensas physicas, aos que resistem á prisão em fiagrante. Accordão da RelaçãO do
Ouro-Preto de 25 de Fevereiro de l876.
(948) Não se considera em flagrante, a prisão do ladrão, que é encontrado, conduzindo
os objectos furtados. Revisão do Supremo 'l'ribunal n. 2255 de 22 de Julho de 1876.
(949) Quem tira presos do poder de quem os captura em flagrante delicto incorre nas
penas do art. i2t do Codigo Criminal. Accordão da Relação da Fortaleza de 26 de Setembro
de 1876.
(950) O lançamento do queixoso nos crimes em que não cabe a denuncia, nem hou,e
prisão em flagrante, importa a perempção da acção. Accordão da Relação da Fortaleza de 7
.
de Abri! de 1876.
(9 1) Ao réo de ferimentos graves, preso em flagrante e ao qual e está formando culpa, não pMe ser solto, por habeas-corpu . Accordãa da Relação de Ouro-Preto de 11 de Maio
de 1877.
(952) Nenhum privilegio isenta o militar de ser preso em flagrante, por qualquer cidadão, e antes deve sei-o, á vista do Alvará de ~i de Outubro de 1763. Avisos de 25 de Junho
e de Julho de 1831.
(953) O Supremo Tribunal em Revisão de 11 de Fevereiro de 1871, declarou, que a voz
de priSãO, não equivale á. prisão em flagrante.
E diz o Accordão da Relação do Recife n. 5600 de 1 de Julho de 1879 que, sendo o réo
preso em flagrante dolicto de crime afiançavel, exercita-se a acção da Justiça publica, não
obstante o pedido do oIfendido.
(954) O art, i2 da Lei n. 2033 de 20 de Setembro de i871, preceitua:
Para execução do disposto nos arts. 132 a 133 do Codigo do Processo Criminal, observar-se-IIa o seguinte:
(Con ultae os arls. H, § 3.°; t5, " L° da Lei; 33, § 1.0; 36 e 42, § 3.° do Regulamento n.
!t824 tle 22 de Novembro de 1871.)
O upremo Tribunal de Ju tiça em Revisão n. 1617 de 22 de Outubro de 1850, annullou
um julgamento, por não se proceder â diligencias e termos prescriptos D'este art. (1::l2), que
.ao formalidades substanciaes, tratando-se da resistencia, que tefe lugar por occasião de se
eO'ectuar uma prisão em flagrante delicto.
Como Juiz de Direito, procedi sempre d'este modo e a Relação do Districto, que era a do
Recife, mante,e o meu modo de pensar, que empre me pareceu, mais de conformidade com
a Lei.
A Relação de Belém em Accordão de fi de Abril de 1876, diz: ser perem pta a causa,
quando o crime, é o do art. 201 do Codigo Criminal, sem ser o oO'endido miseravel, sem ter-se
feito immediatamente o auto, caso o réo fosse preso em flagrante.
No entanto, o AccordilO da Relação da Côrte de 1 de ovembro de 1873 n. 7792, diz que:
o auto de flagrante é supprido pelo mais do processo; sendo que este Accordão mereceu sério
reparo da parte da illustrada redacção da Ga"eta .hwidica, folheto de 22 de Fevereiro de
1 74 pago 327.
A Revisão n. 22 O de 24 de Março de 1877, diz que: para ser verificado o flagrante delicto,
basta que do auto conste, que foi lavrado immediatamente o termo; e as irregularidades das
formulas tornam re ponsaveis os funccionarios; mas não prejudica a acção da justiça, nem
tambem a falta da nota da culpa e do comparecimento immediato das testemunhas.
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Art. 133. Re3llltando do interrogltorio susp3ita contra o" conduzido, o Jlliz o mandará põr em custo ila em qU'l.lqusr lllJar ~ seg~ro que
para isso de.sígaar; ex.cepto o caso de se p01er livraL' solto, Oll admittir fiança e elte a dér; e procederá na formação da clllpa observando o que está disposto a este respeito no Capitulo seguidte. (961
e 962)
(955) 3. a secção.- Ministerio dos Negocios da Ju tiça. - Rio de Janeiro, 30 de Agosto do
1875.- Consultou V. S.'" em oílicio n. 329 de 10 do corrente, se deve con tinuar a pratica de não
se lavrar auto de prisão em flagrante delicto, quando as pessoas, que a elIa assistem, se recusam a servir de testemunhas, ou quando, como acontece frequentemente, o criminoso é
preso a de horas, achando-se as ruas desertas. Em resposta declaro que não tem fundamento
semelhante pratica, já. porque contra as testemunhas da prisão em flagrante, quando se recusam a acompanhar o preso á presença da auctoridade, cabe o procedimento indicado nos
arts. 20~ e 93 do Codigo do processo criminal, já. porque a falta de testemunhas não é motivo
para deixar-se de lavrar o auto, que n'e te caso deverá conter s6mente as informações do
conduclol' e do preso, observadas as disposições dos arts. 132 e l33 do citado Codigo e i2 da
Lei n. 2033 de 20 de Setembro de 187i.
(956) 2.'" secção.- Ministerio dos Negocios da Justiça.- Rio -de Janeiro, 15 de ovembro
de 1875.
m.mo e Ex. lUO Sr.-Com o oflicio n. 78 de 6 do mez findo, submetteu V. Ex. a á consideração do Governo Imperial a consulta do Juiz de Direito da Comarca do PUar sobre o facto de
haver o Juiz Municipal, bacharel Feliciano Aniceto de Albuquerqlle Henriques, mandado pôr
em liberdade a Manoel Marques da Silva, que, tendo sido preso em flagrante delicto da tentiva de homicidio pelo Subdelegado de Policia do districto de Gllrinhcm, fôra enviado com o
inquerito ao referido Juiz Municipal.
Em resposta declaro a V. Ex. a :
Que ao Juiz de Direito convém lembrar a doutrina do A.vi o n. 76 de 7 de Fevereiro de
1856, para que em vez de dirigir-se ao Governo em casos semelhantes, cumpra Odever de decidir conforme a lei e jurisprudencia, fazendo efi'ectiva a responsabilidade das auctoridades
subordinadas.
•
Que o Juiz Municipal não é competente para mandar soltar presos nas condições expostas, mas devem proceder á. formação da culpa e facultar aos réos os recursos ordinarios.
Que pela exposiçãO do subdelegado não está demonstrada a legalidade da prisão, nem
parece ter-se dado O caso de flagrante delicto, na fórma deflnida pelo Codigo do Processo
Criminal.
Que, finalmente, averiguando todos esses factos, mande V. Ex. a responsahilisar quem fór
achado em culpa e communique o resultado das diligencias e dos processos.
(957) O § LOdo art. 12 citado da Lei de 1871, diz: não havendo auctoridade no lugal', em
que se effectuar a prisão, o conductor apresentará immediatamente o réo áquella auctoridade
que ficar mais proxima.
E diz o art. 1.0 da Lei de 30 de Agosto de i828: e o preso será levado á presença do Juiz,
quando a prisão é feita em flagrante.
(958) O § 2.°: São competentes, os Chefes de Policia, Juizes de Direito e sens substitutos,
Juizes Municipaes e seus substitutos, Juizes de Paz, Delegados e Subdelegados.
Na falta ou impedimento do EscrivãO, servirá para lavrar O competente auto qualquer
pessoa, que alli mesmo fôr designada e juramentada.
(Vê-se, a importancia do au.to immediato, quando até a Lei previne a falta do Escrivão;
o que seria desnecessario, se por ventura, fosse permiltido livraI-o, ao depois.)
(959) § 3.°: Quando a prisão fór por delicto, de que trata o art. 12, § 7.° do Codigo do
Processo, o Inspector de quarteirão, ou mesmo o omcial de justiça, ou commandante da força
que efl'ectuar a prisãO, formará o auto de que trata o art. 132, e porá Oréo em liberdade, salvo
a disposiçãO do art. 37 da Lei de 3 de Dezembro de 1841, e 300 do Regulamento n. 120 de 1842;
intimando o mesmo réo, para que se apresente, no prazo que rôr marcado, á auctoridade judicial, a quem o dito auto fôr remettido, soh pena de ser processado li revelia.
(960) Art. 13 da Lei de 1871 : o mandado de prisão, será passado em duplicata. O executor entregará ao preso, logo ao depois de efl'ectuada a prisãO, um dos exemplares do mandado
com declaração do dia, hora e lugar em que eft'ectuou a prisão, e exigirá que declare no oulro
haveI-o recebido; recusando-se o preso, lavl'ar-se-ha auto, assignado por duas testemunhas.
N'esse mesmo exemplar do mandado, O carcereiro passará recibo da entrega do pre o com
declaração do dia e hora.
Declara o Aviso de 30 de Outubro de 1874, que qualquer duvida relativa á nota constitucional, se resolve por este artigo da Ref. e 28 do Decreto n. 4824.
§ i. 0: Nenhum car~ereiro receberá preso algum, sem ordem por escripto da auctoridade,
salvo nOll casos de flagrante delicto, em que por circumstancias extraordinariaf', se d~ im2ll
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CAPITULO IV
DA FORMAÇÃO DA CULPA

(963

A

970.)

Art. 134. Formar-se·ha auto de corpo de delicto, quando este
deixa vestígios que podem ser occularmente examinados; não exispossibilidade de ser o mesmo preso apresentado á auctoridade competente nos termos dos
do art. 12.
(Notas 934 e 938.)
(Vide os arts. 33, § 1. 0, 36 e outros do Decreto n. 4824.)

§§

(961) O Aviso de 14 de ovembro de 1865, manda proceder com todo o rigor da Lei, aos
agentes da auctoridade publica, que com manifesto abuso do poder e violação d'este artigo e
do '179, § 9.° da Constituição, prendem ou detem, até o pagamento das multas, os cidadãos,
que infringirem as posturas municipaes, antes de terem elles sido, irrevogavelmente condemnados na fórma do art. 205 e seguintes d'este Codigo. (Vem este Aviso na Rev'ista Jtwidica
de 1865, pago 329.)
(962) Declara o Aviso de 8 de Janeiro de 1866, que os agentes da Camara Municipal, podem eifectuar a detenção do infractor da postura em flagrante mas é unicamente para o levar á presença do Juiz a lavrar o auto competente, na fórma d'este artigo e os dous anteriores, depois do que o infractor, livra-se solto,
(Notas 858 e 868.)
,
(963) O Decreto n. 4824 de 22 de Novembro de 1871, diz ao art. 44:
Os Juizes de Direito especiaes e os Juizes Municipaes dos termos das comarcas geraes,
recebendo directamente, por parte da auctol'idade policial, o inquerito, d'elle tomará conhecimento e o transmittirá ao Promotor Publico ou a quem suas vezes fizer, depois que verificarem se do mesmo inquerito resultam vehementes indicios de culpa por crime inafiançavel
contra alguem j e n'este caso reconhecida a conveniencia da prompta prisão do individuo,
deverão logo expedir o competente mandado ou requisiçãO.
Se não existir no termo Promotor PuNico ou adjunto, nomearão pessoa idonea que sirva
no caso sujeito.
Quando o proprio Juiz etrectivo, não poder encarregar-se da in trucÇão do processo, por
allluencia de trabalho, ou impedimento legitimo, transmiltindo o inquerito ao Promotor ou
adjunto, ou a quem fór nomeado na falta d'elles, deverá logo declarar que seja requerido ao
respectivo substituto ou supplente, que de preferencia é o que tem jurisdicção no districto
do crime.
Vide art. 6.°, § 3.° e 18 d'este mesmo Decreto, e art. 10, § 1.0 da Lei n. 2033 de 20 de Setem])ro de 1871.
Os Avisos de 26 de Setembro de 1872 e 23 de Outubro do mesmo anno, declaram que os
f.mpplentes dos Juizes i\Iunicipaes, em vista do art. 8.° da Lei n. 2033 de 20 de Setembro de
181'1, e art. 6.°, § 3.° do Decreto n. 4824, compete como cooperadores o preparo dos processos
de que trata o art. 12, § 7." do Codigo do Processo e a formação da culpa nos crimes communs, com exclusãO do julgamento e da pronuncia,
(9M) A incompetencia do Juiz summariante, poderá ser allegada, antes da inquirição das
testemnnhas;_ou logo que o réo comparecer em juizo, art. 51 do Decreto n. 4824 de 22 de 0vembro de lts"t1.
Jncompetencia do juizo, annulla os actos e as sentenças, Ordenação, Liv. 2.°, m. 63, § 9.°
e Liv. 3.°, tit. 75, princ.
Declara o Aviso de 17 de Març,Q de 1873, que a incompetencia do Juiz do summario, só
póde ser arguida nos Lermos d'este artigo j mas o Juiz superior, não está inllibido de conhecer d'ella, desde que fór manifesta, independente da allegação.
§ L"
e o Juiz reconhecer a incompetencia, remetterá o facto á auctoridade competente,
pllra proseguir e esta o rectificará, procedendo sómente á reinquirição das testemunhas, se
houverem deposto em ausencia do accusado e este o requerer.
§ 2.° Se não reconhecer a incompctencia, continuará o summario, como se ella não fosse
allegada.
.
§ 3.°: Em todo o caso, será tomada por termo nos autos, a alludida e:xcepção declina toria, ou seja orrerecida verbalmente, ou por escripto.
(965) Os Juizes de Direito das Comarcas especiaes e substitutos, os Juizes Municipaes e
supplentes, para os actos da formação da culpa, poderão servir-se com os escrivães dos Delegados e Subdelegados de Policia, nos respectivos districtos, art. 82 do Decreto n. 4824.de
22 de ovembro de 1871.
.
Deolara o Aviso de 30 de Agosto de 1872, que os escrivães do crime, em vista do art. 3.°
do Deoreto n. 4859 de 30 de Dezembro de 1871, incumbe escrever, perante todos os Juizes de
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Direi to <.la Côrte, os quaes teem a faculdade concedida por este artigo, de aproveitar para os
actos da forma\ãO da culpa os escrivães dos Delegados e ubdelegados de Policia.
Declara o Aviso de 3 de Ago to de t874, que de conformidade com o Decreto de 2 de Outubro de t851 e 1572 de 7 de Março de 1855, os Juizes substitutos, podem suspender os E'scrivães das auctoridades policiaes, chamado para servir perante elIes nos actos da formação
da culpa, em vi,rtude do art. 82 acima citado, cabendo n'este caso o procedimento criminal,
contra os referido escrivães, pelas faltas que commetterem.
O Aviso de 26 de Agosto de 1875, ainda e no mesmo sentido do disposto no art. 82, com
referencia aos supplentes dos Juizes Municipaes.
Vide o art. 108 da Lei de 3 de Dezembro e notas; algumas das quacs podem ler applica\âO aqui.
(966) Annullado um proces o, l)óde instaurar-se outro contra o mesmo delinquente, caso
não esteja prescripto o crime. Aviso de 3 de Outubro de 1833.
Declara o Aviso de 16 de Março de 1856, que tendo de intentar-se nova acção criminal
em consequencia da nullidade do processo, entregam-se á parte que o requerer, os documentos originaes para a nova formação da culpa, ficando traslado.
(967) Perdidos os autos originaes da formação da culpa e não exi lindo traslado, reformam-se, servindo para instrucçãO do novo processo, quaesquer documentos, certidão do rol dos
culpados e inquiriçãO de testemunhas. Avisos de 11 de Outubro de 1827 e 16 de Julho de 1838.
(968) S1'(o da competencia do Juiz formador da culpa, com appella\ão ex-omcio para a
RelaçãO, quando a decisão fôr definitiva, os crimes commettidos por menores de 14 annos,
por loucos de todo o genero, salvo se tiverem lucidos intervallos e n'elles commetterem o crime, por aquelles que são violentados, por força ou medo irresistíveis, e peles que os perpetram casualmente no exercício ou pratica de qualquer acto licito, feito com attenção ordinaria, art. 10 do Codigo Criminal, Lei n. 2033 de 20 de Setembro de 1871, art. 20 e 84. do Decreto
n. 4824 de 22 de Novembro. Vide todos esses artigos annotados por mim.
E' decisão definitiva, conclue o dito art. 84, a que julgar improcedente o procedimento
por estar o reo incluido em qualquer das especies do citado art. fO, ou seja ella proferida immediatamente pelos Juizes de Direito das Comarcas especiaes, ou pelos Juizes de Direito das
Comarcas geraes, em gráo de recurso necessario.
(968 a) A competencia conferida ao Juiz formador da culpa, para conbecer e decidir dos
casos do art. 10 do Codigo Criminal, não exclue a competencia do Jury ou do Juiz do plenario• .8.ccordão da Rela\ão de Ouro-Preto de 9 de Dezembro de 1879.
(969) Na formaçlIo da culpa não se deve aUender á circumstancia do art. 3.° do Codigo
Criminal e nem ás do art. 14, como dos Avisos de 16 de Fe,ereiro de 1854, 14 de Abril de
1858 e 19 de Junho de 1860.

(970) Vide arts. 47 a 53 da Lei de 3 de Dezem))ro de 1841,256 a 270 do Regulamento n.
120 de 18~2.
(Nota 89.)
A decretação do lançamento não compete ás auctoridades que formam culpa. Revisão Juridica, Março de 1866, pago 202.
.
(971) Declara o Aviso de 14 de Abril de 1836, que para os actos da formação da culpa,
não se precisa esperar pelos dias designados para as audiencias.

(972) Podem ser tratados durante as ferias e não se suspendem pela subserviencia d'ellas os processos da formação da culpa, assim como os das fian\as. Decreto de 30 de Novembro de 1853.
. (973) Vide um artigo na Ga::eta Juridica de 1873, n. 30, á pago 233, cuja epigraphe, e assIm do modo escrupuloso porque a prova e colhida na formação da culpa, depende a boa decisão do Jury.
Ta mesma Ga::eta, Janeiro de [874, pago 65, um outro artigo sobre a unidade da competencia do f6ro e a competencia local, como regra absoluta.
(914) O Accordão da Relação da Côrte n. 7730 de 5 de Setembro de 1813, diz: não haver
.
nullidade quando irregularmente se fez accumulIação de factos e de pessoas.
. (975) Na formação da culpa a nomeação de Curador ao menor, interdicto e escravo, é condIção geral e absoluta, que a Lei sem e~cepção ordena sob pena de nullidade do processo
criminal, como da OrdenaçãO, Liv. 3.°, tit. 41, §§ 8.° e 9. 6 De(ectv.s cumtoris inducit nullitatem, quce a judice supplel'i 1'Ion potest. Pereira e ouza, Las linhas criminaes, § 1 O, nota e §
224, noto Pimenta Bueno, Perdigão Malheiros.- Assessor Forense, modo 44, noto 12.
Não importa nullidade da formação da culpa quando o réo nãO tem Curador, !lendo escravo, mas e assistido por seu senhor, que nomeou advogado; tendo, porém, Curador, tanto
no julgamento do Jury, como· perante a Rela\ão que ratificaram todo o processado. Accordll:o
da Relação de S. Paulo n. '139 de 22 de Fevereiro de 1816. Constitue nUllidade ter sido processado e condemnado o réo, menor de 21 annos, sem lhe haver nomeado Curador, na fórma
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tindo porém vestigios, formar-se-ha o dito auto por duas testemunhas que deponham da existencia do facto, e suas circumstancias.

(980 a 995 b)

da Ordenação, Liv. 3.°, tit. 41, §§ 8.° e 9.°, que não está revogada. Revisão do Supremo Tribunal n. 1274, de 13 de Novembro de 1846.
Sobre nullidades de processo da formavãO da culpa, vide o 10.° vol. do Direito, pago 56.
(976)
ãO se dá acção criminal, entre socios, ou interessados em uma casa commercial,
sem que previamente se proceda á liquidação da mesma e se faça certo o desfalque e o motivo que o originou. Accordão da Relação do Rio n. 231 de 5 de Setembro de 1876.
(977) Podem ser processados ainda que ausentes do Imperio, e julgados quando presentes, ou por terem regressado espontaneamente, ou por e::>tradicção conseguida para e se fim,
os brazileiros que em paiz estrangeiro perpetrarem algum dos crimes previstos pelo Codigo
Criminal:
Contra a Integridade, independencia e dignidade da Nação, arts. 68 a 78:
Contra a ConstituiçãO do Imperio e fórma de Governo, arts. 85 e 86:
Contra o Chefe do Governo, arts. 87 e 89:
Crimes de moeda falsa e falsificação de titulos publicos, ou bilhetes de banco auctorisado
pelo Governo, art. 1.0 da Lei de 4 de Agosto de 11175, e pelo art. 2.° a respeito tambem dos
estrangeiros.
E:raminae toda essa lei que vem com a nota 280, em meu Codigo Criminal.
(978) Os crimes commettidos no alto mar, por subdito estrangeiro, a bordo de navio Elstrangeiro, não "eslando regulada a reciprocidade, estão fóra da competencia e jurisdicção dos
tribunaes brazileiros, embora o mesmo navio entre em portos do Imperio. Aviso de 23 de Junho de 1845.
Para o caso, cabe o disposto no art. 353 do Regulamento n. 120 de 1842.
(979) Ra na formação da culpa, diz eloquentemente A. Roussel, trez bellos papeis quando
satisfeitos: o do aC(JUsador, que representa a ordem social, com movido pelo crime: o do magistrado, representante da ordem social impassivel: e o do advogado, representante da ordem
social, sensivel ás fraquezas e ás dóres da humanidade.
Trez pessoas, combinando em sua missãO, todas as faces do direito, e formando a synthese da instrucção criminal: triplice apostolado, digno de respeito, com o mesmo titulo; porque em todas as suas partes, tem por flm o triumpho da ordem social e o da humanidade.
Ha na formação da !lulpa, uma dimcu j dade, que se encontra a cada passo: é a necessidade de conciliar as attençães devidas aos accusados, collocados sob a egide de uma salutar
presumpção de innocencia, e o cuidado da segurança publica e da certeza na repressão, que
reclama uma continua atlençãO.
Porém, essa conciliação, não seria impossivel, a querer-se considerar, que toda a homenagem á dignidade humana, é uma homenagem á sociedade.
Honrae a sociedade no homem, quando mesmo, é accusado, e não o fulmineis, antes de
punir, pois seria um cego egoismo que algumas vezes nos leva, a perseguir o crime, até na
innocencia: lançando mão de perseguições barbaras c inuteis.
Posto que parte adjectiva do direito politico, a formaçãO da culpa, é o complemento e auxiliar indispensavel da repressão; porque envolve a mór parte dos grandes principios constitucionaes: a liberdade individual: o direi to de propriedade: a fÓl'ma social e o direito privado.
Elia, liga-se á ociedade inteira.
O pI'ocesso em materia repressiva, é o que tem por fim colher todos os factos puniveis,
indicio e provas, que possam levar-nos aos traços de seus auctores e regular as fórmas a
seguir, a respeito d'estes, para chegar á demonstração da sua culpabilidade e applicar-lhes
as penas estabelecidas pelas leis.
Uma grande parte da efficacia da repressão social, depende da sua certeza e da justiça e
d'ahi a importancia que todos os amigos ela humanidade, ligaram sempre a essas formalidades.
Uma má lei criminal, acompanhada de uma boa instrucção criminal, é cousa supportavel; mas duvida-se que se pos a tirar bom resultado de fórmas viciosas ou arbitrarias, embora com uma boa lei repressiva.
E' necessario, que o gladio social seja conduzido por mãos prudentes e firmes; e que o
olho da lei desperte a acção da justiça.

. (980) Corpo de delicto, e a investigação da existencia de um crime, e de todas as suas
clrcum tancia~ sendo a J)BSe es encial de todo o procedimento criminal.
O proce o é nullo sem eUe: e não póde supprir-se pela confissão da parle. Lei de 6 de
Dezembro de 1612, § 4.°, Alvará de 4 de Setembro de 1755, §. 2.° e 3.°, Mello Freire, instrucçãO Juridica Criminal, tit. 13 § 20, e Pereira e Souza, primeiras linllas criminaes, § 1.1l.
l e Rossi, Liv. 2.°, cap. 25 até 29, dizem: o corpo de delicto, no
Rauter, §§ 97, 202 a 20-.,
entido mais amplo, é o facto material que constitue a base do delicto, que se trata de provaI'; le sob a relação da prova, assim se denominam os vestigios physicos d'esse facto.
A justiça não deve indaiar, se um homem, ha commettido um deliclo, uma vez que não

existam os vestigios de um corpo de delicto, no sentido mais amplo. Admittir o contrario, saria fazer degenerar o systema pen~l em inquisiçãO propriamente dita e a honra, liberdade e
vida dos cidadãos, estariam em continuo perigo.
Ortolan, com o seu grande saber, diz: fallando-se em corpo de delicto, se emprega uma
metaphora: suppõe-se que o delicto, encarado physicamente, tem um certo complexo de elementos materiaes, mais ou menos ligados entre si, do que se compõe e lhe formam um corpo.
Sem duvjja, não 11a delicto, fóra da natureza moral, fóra das condições metaphysicas,
que constituem o direito, o dever, a culpabilidade; mas se o homem não existe sem a alma,
isto não impede que tenha um corpo. Ora, se diz, o corpo de delicto, como se diz o corpo do
homem, fazendo-se a abstracção, pelo pensamento da natureza moral, que a elle se liga forçosamente.
A expressão, é tomada no physico, para designar o complexo completo dos elementos materiaes de que se forma o delicto....
. • . Os delictos, cujos elementos physicos desapparecem, quasi na totalidade logo ou pouco
ao depois de commettido o acLo, eram chamados na antiga jurisprudencia, delictos de facto
transitorio, de facto passageiro, (acti transeuntis, os outros, são delieLos de facto permanente,
(acti permanentis. Estes são os que deixam vestígios, traços physicos, como o homicidio, arrombamento, incendio, etc.; e os outros nada de traços pbysicos. (1.° tomo, ns. 1129 a 1141.)
(981) Este artigo, com o 47 da Lei de 3 de Dezembro de 1841, 256 e 257 do Regulamento
n. 120 de 1842, mandam formar o corpo de delicto, quando este dei::l::a vestigios. que possam
ser occularmente examinados; não existindo, porém, vestigios, formar-se-ha o dilo auto, por
duas testemunhas, que deponham, da existencia do facto e suas circumstancias j modificando
os artigos da Lei e Regulamento a respeito de duas testemunhas especiaes, por isto que se
póde perguntar as testemunhas do summario, não só a respeito da existencia do delicto e
suas circumstancias, como, tambem acerca do delinquente.
O § LOdo art. 42 do Decreto n. 4824 de 22 de Novembro de llm, diz: Far-se-ha corpo de
delicto, uma vez que o crime seja de natureza dos que deixam vestígios.
§ 2.°: Dirigir-se-ba a auctoridade policial, com toda a promptidão ao lugar do delicto: e
ahi além do exame do facto criminoso e de todas as suas circumstancias e descripção da localidade em que se deu, tratará com cuidado de inve tigar e colligir os indicias existentes e
apprehender os instrumentos do crime e quaesquer objectos encontrados, lavrando-se de tudo
auto assignado pela auctoridade, peritos e duas testemunhas.
(982) Forma-se corpo de delicto, por inspecção, nos delictos de facto permanente j isto ê,
naquelles, que deixam vestigios após si j taes sãO: o homicídio, ferimento, incendio, arrombamento de portas e outros semelhantes j e sempre que possa ter lugar, formar-se-ha, por
este modo, nos crimes de facto permanente, E' da legislação portugueza, Decreto n. 24, art.
179, § 1.°, Reforma Judiciaria, 3." parte, art. 47, Nova Reforma Judiciaria, art. 900.
Tem lugar pelo depoimento de testemunhas, nos crimes de faclo transeunte j isto ê, naquelles que não deixam vestigios presentes, como o furto simples sem arrombamenlo; homicidio occulLo, Reforma "Judiciaria, 3." parte, art. 55, Nova Reforma Judiciaria, art. 908.
(983) Deve ser feito o corpo de delicto, ainda li noite, e dia santificado, e o mais pro:l:imamente que fôr possivel li perpetração do delicto, art. 260 do Regulamento n. 120 de 18/~2.
(984) Póde fazer-se nos cadaveres emumados; sem que os Parochos se possam oppôr,
Lei de 28 de Fevereiro de 1823.

(985) A sentença da commíssão mixla no crime de contrabando de escravos, deve ser
remetlida ao Promotor Publico para servir de corpo de delicto. Aviso de 5 de Setembro de
1834. (Por mera curiosidade.)
(986) No proc~sso actual, não é necessario o corpo de delicto, podendo sem elle intentarse a queixa ou denuncia e formar-se a culpa, como se deduz dos arts. 18, 79, 140, 205 e 206.
Aviso ae 9 de Abril de 1836.
(987) A Revisão do Supremo 'l'ribunal de 6 de Julho de i861, annullou um feito, porque
havendo sido accusado o recorrente por tres ordens de factos praticados em tempos diversos,
e sendo esses factos de acção permanente e que deixam vestigios, como sejam tiros dados e
empregados em paredes, incendios e mortes, não se juntou para servir de base ao procedimento nos termos deste artigo, 47 da Lei de 3 de Dezembro de i841, 256 do respectivo"Regulamento, o necessario corpo de delicto, não se havendo demonstrado que ao tempo da formação da culpa, não existiam esses vestigios para ter lugar a disposiçãO excepcional da ultima.
parte do mesmo artigo e 257 do citado Regulamento.
E se bem se juntasse o corpo de delicto a que se procedeu no cadaver, essa juncção ao
depois da pronuncia e da sua sustentação, não póde sanar a nullidade anterior do processo.
(Art. 202 deste Codigo, quando trata de recurso nesta especie.)

(988) Não incorre em responsabilidade a aucLoridade policial que tendo examinado um
cadaver e não havendo achado indicios de crime, nem sendo de suspeitar aliunde, deixou de
mandar escrever o corpo de delicto. Julgado no 8. 0 voI. do Direito, pago 168.
(989) O corpo de dellclo, assim como o auto de sanidade e auto de verificação de obito,
póde ser feito por qualquer auctoridade, ainda mesmo de districto diverso do delicto, ou resi-
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Art. 135. Este exame serâ feito por peritos, que tenham conhecimento do objecto, e na sua falta por pessoas de bom senso nomeadas pelo Juiz de Paz, e por elle juramentadas, pam examinarem e
descreverem com verdade quanto observarem; e avaliarem o damno
resultante do delicto; salvo qualquer juizo definitivo a este respeito.
(996 a 1003)
.
dencia do olfendido, cumprindo quando-se é incompetente para a formação da culpa, remetter á auctoridade competente e é o que se deduz deste art. 134,2.56, 261 e 266 do Regulamento n. 120 de 1842.
(9.0) Quando o crime versar sobre a falsidade de algum escripto, deve-se formar· auto
de corpo de delicto, 8egundo este art. 47 da Lei de 3 de Dezembro de 1841. Revisão n.2053 de
22 de Fevereiro de 1871. annullando por esta falta um julgamento. Accórdão e Revisão da
Bahia de 5 de Agosto de 1871.
(991) A Revisão n. 8166 de 12 de Outubro de 1872, diz que: o corpo de delicto serve de
prova no civel.
(99'2) Sobre corpo de delicto no caso de ferimento, vide a Revisão n. 2055 de 1 de Março
de 1871, no Relatorio da Justiça de 1872.
(993) A confissão do réo não suppre o corpo de delicto, não podendo por isto reputar-se
validamente constituido por ella. Accórdão do Supremo Tribunal de LisJ)oa de 27 de Janeiro
de 1874, negando Revisão ao do Porto de 18 de Março de 1873.
(994) Intervir uma mulher no auto de corpo de delicto, é nullidade. Aecórdão da Relação da Côrte de 5 de Fevereiro de 1850. (E' extravagante!)
(995) E' nullidade negar-se o ofl'endido (queixoso) a exame de sanidade, requerido pelo
réo a bem da sua dereza. Revisão n. 1736 de 27 de Setembro de 1862.
(995 a) O ·auto de corpo de delicto não póde ser supprido e alterado pejo subdelegado
que o preside, mandando ao escrivãO, accrescentar nelle cousas essencialmente contrarias ao
que os peritos disseram; mas um Accórdão da Relação de Ouro-Preto de 24 de Novembro
de 1874, absolveu ao dito funccionario, sob pretexto de que da sua parte houvera apenas excessso de zelo: dando-se assim aso ao arbítrio que aliás deve ser condemnado por todos os
modos quando vem elle em prejuiso de terceiro.
(995 b) O auto de corpo de delicto, é peça essencial nos crimes de facto per)llanente.
Accórdão da Relação de Ouro-Preto de 19 de Setembro de 1879.
(996) Convém, que a escolha dos peritos recaia sobre homens esclarecidos, capazes, de
uma probidade, de uma independencia e de uma firmeza, a não permittir, que se os suspeite
da menor parcialidade favoravel ou desfavoravel ao auctor do crime.
Os peritos, devem ser segundo o adagio bem conhecid6, omni exceptione maj01'es.
E basta attender-se que as operações da medicina legal, são muitas vezes dilllceis e delicadas, tendo a maior influencia sobre o julgamento dos negocios os mais graves.
(997) No caso, em que seja necessario o exame por cirurgiões, chamar-se-hão os que mais
promptos se acharem, procurand.o-se com preferencia os que tiverem vencimentos da fazenda
nacional, Aviso de 2 de Novembro de 1833.
(998) Determinando este artigo, que os Juizes de Paz nomeiem peritos para a formação
dos corpos de deUcto, não se póde considerar esta faculdade desligada da do emprego de meios
necessarios, para fazer etrectivas taes nomeações, e por isso podem constranger as pessoas,
que nomearem com a comminaçoão e elfectiva imposiçãO da pena de desobediencia, procedendo
no caso d'ella, pela fórma dos arts. 203 e 204 d'esle Codigo, Aviso de ~ de Junho de 1835.
O art. 259, 2.'" parte do Regulamento n. 120 de 1842, impõe a multa de 30~000 a 90~000,
aos que não se prestarem a fazer o corpo de delicto.
Parece que não ha acerto nas disposições acima, ácerca da multa, e crime de desobediencia.
Comparam-se os peritos ás testemunhas para se lhe impôr uma pena, mas isto não encontra apoio na Lei: e nem na noção exacla das cousas; e é certo que se não não póde substituir facilmente uma testemunha, ao passo, que isto é faci! a .respeito dos peritos.
A testemunha, dá conta de um facto; e o perito exprime uma opinião, que é mais do Juiz
do que da testemunha: lYledici proprie non sltnt testes, sed est magis judiciu7n quam testimonium, Bonnier, Duverger, Dallor e outros, conlra a opinião de A. MOI'in, que suppõe a punição devida, quando se trata de acontecimentos calamitosos, de urgencia, ou flagrante deliclo,
em que a necessidade publica reclama imperativamente, em que a hesitação e com mais forte
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Art. 136. O Juiz mandará colligir tudo, quanto encontrar no lugar do delicto, e sua vizinhança, que possa servir de prova. (100~)
Art. 137. O auto de corpo de delicto será escripto pelo Escrivão, rubricado pelo Juiz, e assignado por este, peritos e testemunhas. (1005)
Art. 138. O Juiz procederá a auto de corpo de delicto a reque·
rimento de parte, ou ex-ameio nos crimes, em que tem lugar a deD uncia. ('IOOo)
Art. '139. Os autos de corpo de delicto, feitos a requerimento
de parte nos crimes, em que não tem lugar a denuncia, serão entregues á parte, se o pedir, sem que delles fique traslado. (1007)
Art. 140. Apresentada a queixa, ou denuncia com o auto do
corpo de delicto, ou sem elle, nào sendo necessario, o Juiz a mandará autoar, e procederá á inquirição de duas até cinco testemunhas,
que tiverem noticia da existencia do delicto, e de quem seja o criminoso. (1008 a 1018)
razão, a demora não é permittida em que unicamente a impossibilidade, é admiltlda, como
escusa.
(Nota 1243.)
(999) Qualquer Juiz, pMe exigir da caixa de amortisação o exame de notas e cedulas
falsificadas, cumprindo ao inspector da mesma caixa permittir o exame independente de ordem superior, Ordenação de 22 de Janeiro de 1836.
(1.000) E' nullidade deixar de dar-se aos peritos o tempo necessario, para o exame medico e suas respectivas observações, em um caso de alienação mental, declarando el1es, não poderem emittir suas opiniões, pelo pouco espaço de tempo de que lhes tinha sido concedido,
Accórdão da Relação de Ouro Preto, de 20 de Agosto de 1875.
(tOOL) O perito, não pMe ser Juiz, pela rasão de haver manifestado a sua opinião, anteriormente, sobre a materia do julgamento, sendo que a dita opinião no corpo de delicto, serve de elemento de prova. Accórdão da Relação da Côrte n. 3279 de 5 de Março de 1861, e o da
mesma Relação de õ de Fevereiro de '1874, n. 7720.
O contrario d'isto havia decidido a mesma Relação em Accórdão n. 2397 de 5 de Maio de
1857; mas hoje, parece-me firmada a jurisprudencia no sentido dos dous Accórdãos anteriores.

(1002) E' nullidade admittir-se em substituição a um exame por peritos e como prova de
alienação mental, uma justificação processada sem a audiencia do Promotor Publico. Accórdão
da RelaçãO de Ouro-Preto n. 117 de 20 de Agosto de 1875.
(1003) O auto de corpo de delicto, o exame de sanidade e o auto de verificação de obito
podem ser feitos pelos mesmos peritos e ordenados por qualquer auctoridade, ainda que não
seja a que deve proceder ao inquerito. Revisão n. 2277 de 7 de Março de 1877.
(1004) No corpo de delicto, devem-se especi:flcar todas as circumslancias que acompanham o delicto. Alvará de 4 de SetemJ)ro de 1765, § 3.· (Nola 981.)
O modelo para o caso de ferimento, homicidio, infanticidio, aborto, estupro, parto supposto, envenenamento, falsidade, moeda falsa, destruição no damno, arrombamento e outros crimes, se acha no Formulario dos Processos Criminaes, cap. 2,0, n. 4.
(1005) Nota anterior.
Na falta ou impedimento do escrivão, servirá para lavrar o auto qualquer pessoa juramentada, art. 12, § 2.° da Lei n. 2033 de 20 de Setembro de 1871.
(1006) Nos ·arts. 256 e 261 do Regulamento n. 120 de 1842 acham-se designadas as auctoridades competentes para procederem á formação dos corpos de deli elo. ( Jota 981.)
Nos exames, o Juiz formula os quesitos necessarios, respondendo os peritos após convenientes averiguações. Formulario dos Processos Criminaes de 10 de Março de 1855, mandado
cumprir pelo Aviso de 23 de mesmo mez e anno.
Será remettido ao Promotor Publico ou Adjunto no caso de denuncia, art. 15 da Lei de
20 de Setembro de 1871, e ficará no Juizo quando á auctoridade, que o fizer, couber proceder
independentemente de queixa ou denuncia, art. 15, § 4·,0 da mesma Lei.
(1007) Nota anterior, ultima parte.

(1003) Notas 741 a 747, 796 e 963.
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Art. 1M. Nos casos de denuncia, ainda que não haja denunciante, o Juiz pl'Ocederá á inquiriçã'l de testemunhas na fó rma do artigo antecedente, fazendo autoar o auto de corpo de delicto se o
houver. (1019 e 1020)
Não ha auto de corpo de delicto quando não ha vestigios, ou quando deixando-os, elIes

ja não existam, arts. 257 e 264 do Regulamento n. 120 de

184~.

Havendo corpo de delicto, as testemunhas são inquiridas sóme!lte a respeito do delinquente: no caso contrario são inquiridas, não só a respeito do delicto e suas circumstancias,
como de quem seja o delinquente.
Este artigo e seguinte, foram alterado, quanto ao processo das testemunhas pelo art. 48
da Lei de 3 de Dezembro de lSU. O processo a este respeito, se acha nos arts. 255 a 258 do
Regulamento citado.
No art. 255 do mesmo, acham-se indicadas as auctoridades competentes para formarem
a oulpa.
Os arts. 45, 47, 48, 49 a 53 do Decreto n. 4824 de 22 de Novembro de 1871, com os artigos
correspondentes da respectiva Lei e outros, especificam os casos de que se tratam.

(tO:l9) O Supremo Tribunal em Revisão n. 1274 de 13 de Novembro de 1846, annullou um
juIgamento por terem sido inquiridas as testemunhas do summario, pelo procurador da parte
queixosa j e não pelo Juiz que recebeu a queixa, como cumpria.
(10 LO) Além do numero das testemunhas inil,uiridas em virtude dos arts. 48 da Lei de 3
de Dezembro de 1841 e 255 do Regulamento n. 1·.0 de 1842, tanto no procedimento por parte
da justiça, como no contrario, serão inquiridas, sempre que for possivel, as pessoas a que se
referirem em seus depoimentos, as testemunhas que jà houverem deposto.
E igualmente sem que se contem no numero das testemunhas, serão tomadas as declarações dos informantes, arts. 47 e 48 da Lei de 3 de Dezembro e 257 do Regulamento n. 120.
(lOll) E' nullidade não se ter ouvido as testemunhas referidas e informantes. Accordão
do Supremo Tribunal n. 3316 de 4 de Maio de 1850.
(1012) E' nullidade haver falta de inquirição de testemunhas. Accordão do Supremo Tribunal n. 3~5·~ de 25 de Junho de 1850.
(1013) E' nullidade terem sido inquiridas apenas quatro tes~emunhas, sendo o crime de
aocusação officiaI. Accordão do Supremo Tribunal n. 5959 de 6 de Dezembro de 1867.
(10l4) E' nullidade deixar de inquirir-se cinco testemunhas, alem das referidas e informantes, em um caso previsto no art. 201 do Codigo Criminal, em que pelo flagrante, torna-se
o crime de procedimento officiaI. Accordão do Supremo Tribunal n. 6478 de 10 de Agosto
de 1859.
(t015) E' nullidade, ter-se inquirido, apenas, quatro testemunhas na formação da culpa,
sendo o orime inaflançavel, tendo-se a 5." testemunha como informante, sómente pelo facto
de ser inimigo do réo, quandQ isso não era motivo, para que deixasse de ser ouvida, sob juramento. Accordão do ~upremo Tribunal n. 6552 de 26 de Novembro de '1869.
•
(iOl6) E' nullidade, não se haver inquirido testemunhas em numero legal, computando-se n'esse numero a senhora da escrava assassinada, que por ser parte interessada na causa, não podia ser testemunha. Accordão da Relação de S. Paulo de 3 de Agosto de 1875, n. t08.
(1017) O Juiz, deve insistir e esforçar-se, para que as testemunhas depositem n'elle bastante confiança, para fazer com que elias, revelem todos os factos concernentes á causa e no
interesse da verdade.
E' uma das grandes difficuldades do summario.
Muitas testemunhas, aguardam as perguntas e o Juiz, que muitas vezes, ignora certos factos, e certas oircumstancias importantes, experimenta emharaços verdadeiros, se não oonsegue ser comprehendido pelas testemunhas, que lhe devem dizer toda a verdade.
(1018) Não ha procedimento ex-oflicio, senão nos casos mencionados no art. 15 da Lei de
1871, que são: em flagrante delicto, nos crimes policiaes, quando esgotados os prasos (de 5 dias),
o Promotor, ou seu adjunto, não apresentarem a queixa ou denuncia, à auctoridade formadora
da culpa j sendo os Promotores e Adjuntos multados de 20~OOO a 100$000, a não offerecer motivos justificativos de sua faUa; e tamhem a ex-officio nos casos de responsa'bilidade, §§ 5.° e
7.° do dito art. 15 ~ue é o da Lei de 20 de Setembro de 1811.
O art. 49, §§ 1. ,2.°,3.° e 4.° do Decreto n. 4824 de 22 de Novembro de 1871, e no mesmo
sentido, e vide tudo com as notas.
(1019) E' nullídade, instaurar o Juiz formador da culpa processo ex-officio, antes de expirar o prazo marcado para a denuncia, níIo se dando nenhuma das hypotheses exceptuadas
no art. 15 da Lei de 20 de Setembro de 1871. Revisão n. 7760 de 17 de Outubro de 1873.'
(Notas 64'1, 1W (} 'í53.)
\
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Art. 142. Estando o delinquente preso, ou afiançado, ou residindo no Districto, de maneira que possa ser conduzido á presença
do Juiz, assistirá á inquirição das testemunhas, em cujo acto poderá
ser interrogado pelo Juiz, e contestar as testemunhas sem as interrompeI'. (1021 a 1030)
(L020) Notas 837 a 850, sobre o interrogatorio.
Deve em todo o caso ser citada a parte, para ver jurar as testemunhas. Ordena<;ão, Liv.
1.0 tit. 86 pr. Liv. 3.° tit. 1.0 § 13, tit. 62 § 1.0.
Em regra geral, deve ser citado o individuo, para todo aqueDe acto, de que lhe póde vir
prejuizo. L. 30 D. de adoption. L. 47 D. de Re. Jtcclic.
Os juramentos das testemunhas inquiridas, sem citação da parte são nuDos, e não fazem
prova alguma. Pago ado Ordenação Liv. 3.° ti t. 1.0 § 1::l n. 17.
Vide Mendes da Cunha, observação ao Codigo do Processo, pags. 97 a 112.
(L021) No caso de ser o reo menor, vide a nota 975.
Para O que se estabelece neste artigo, examinae as notas 796, 858,868, 1008, 1010 a 1018.
('102.2) O Decreto de 17 de Abril de 1824, define o que e contestar testemunhos nos processos breves.
,\. contestação, póde ser feita por procurador, estando presente o reo.
Não póde o réo, reperguntar as testemunhas, no processo da formação da culpa, porém,
tão sómente contestar, no que não achar exacto, dando as ra7.ões, pelas quaes entende, que
os seus ditos não devem merecer fe e conceito.
O Decrelo de 26 de Abril de 182/0, art. 3.° diz: ou contraditando as testemunhas a respeito
dos seus defeitos pessoaes ou dos seus ditos, ou allegando rasões e fazendo reflexões tendentes
a mostrar inverosimilhança dos factos narrados pela mesma testemunha, e a falsidade de seu
juramento.
(1023) O Juiz não tem arbitrio para recusar as partes, quaesquer perguntas ás testemunhas, excepto se não tiverem relação alguma com a exposiçãO feita na queixa ou denuncia,
e neste caso deverá ficar consignado no termo da inquirição a pergunta da parte e a recusa
do Juiz, art. 52 do Decreto n. 4824 de 22 de Novembro de 1871.
ConsuItae com o art. 179 "§ 8.°, 9.° e 10 da Constituição.
Pelo art. 53 do mesmo Decreto de 1871, o accusado tem direito a juntar ao interrogatorio.
quaesquer documentos e justificações processadas em outros Juizos, para serem apreciados,
como for justo, e se lhe dará. prazo para isto, até 3 dias, se houver necessidade.
(1024) Sendo a citação a primeira base do processo, e um dos meios, sem o que, seriam
inefficazes os recursos da defeza que a Lei concede ao accusado na formação da culpa, é elIa
puramente pessoal e exclue, em uma causa crime os motivos, porque a OrdenaçãO, Liv. 3.°,
tit. 1.0, § 9.°, permitte que seja feita na pessoa da mulher, familiares, etc., Mendes da Cunha;
a pago lOS do seu Processo Criminal.
E' principio sagrado e commum, tanto ao direito civil como ao criminal, que ninguem
póde ser julgado não sendo chamado e advertido, para se defender.
E S. Bernardo, já. dizia: nisi attdianttw pa,·tes, intel' lJa,·tes jttdica?'i quid lJotest, accrescentando Bordeaux, que entre lodos os actos exigidos pelas leis das formas, é sobre tudo aqui,
que se acha a sua rasão de ser, no mesmo direi to na tural:
Citatio quoad defensionem est jU"is naturalis, dizia RebuJfe, quia fit ut is cujus inte1"est
se defendat.
(1025) O Supremo Tribunal em Revisão n. 1672 de 20 de Março de 1861, annullou um julgamento por não ter sido citado o reo, para assistir ao depoimenlo das testemunhas, como
determina este artigo, e é uma formula, que não póde ser preterida, estando presente o reo, e
importando elIa defeza.
(102.6) Da combinação deste artigo, e 147, se infere, que embora esteja preso, um dos
indicados em um crime, póde a auctoridade proceder em segredo de justiça, se os outro se
acham occuItos ou foragidos. Âviso de 3 de Julho de 1863.
(1027) Constitue nullidade, não ter sido citado o reo para a formação da culpa contra o
disposto neste artigo. Accórdão da Relação de Porto-Alegre n. 14 de 15 de Maio de 1874.
(1028) Nullo e o processo, tirado á revelia dos réos, não constando se acharem ausentes,
terem-se occuItado, ou não residirem no termo, decisão no Direito, Junho de 1814, pago 262.
(1029) O Accórdão da Relação de S. Paulo de 11 de Junho de 1875, annullou um julgamento, pela razão de não ter sido citado o reo, presente no lugar, para a formação da culpa.
(1030) Ha nullidade, quando o indiciado, não é citado, sendo que sem crime aflançavel
é, nãO constando, que estives e fóra do districlo da culpa, Accórdão da Relação da Fortaleza
de ::li de Março de 1876.
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Art. 143. Da inquirição das testemunbas, interrogatorio, e informações, se lavrará termo, que será escripto pelo Escrivão e assignadu pelo Juiz, teRtemunba, parte e informantes, guardada adis·
posição do art. 80. (1031)
Al't. 144. Se pela inquirição das testemunbas, inter:rogatorio ao
indiciado delinquente, ou informações, a que tiver procedido, o Juiz
se convencer da existencia do delicto, e de quem seja o delinquente,
declarará por seu despacbo nos autos que julga procedente a queixa,
on denuncia, e obrigado o delinquente á prisão nos casos em que esta tem lugar, e sempre a livl'ameoto. (1032 a 1038)
Art. 145. Quando o Juiz não obtenha pleno conhecimento do de·
Hcto, ou indicias vehementes de quem seja o delinquente (não se tratando de crimes politicas,) declarará por seu despacho nos autos que
não julga procedente a queixa, ou denuncia. (1039 a 1045)
(1031) ~otas 732, 803, e as do art. 98 deste Codigo.
O Accórdão da Relação da Córte, n. 7722 de 5 de Setembro de '1873, diz ser nuUidade, a
falta da a ignatul'a do Juiz no depoimento das testemunhas, não podendo ser upprida ao
depois da sentença, sem aproveitar o argumento dos arts. 200 § 2.°, e 291 do Regulamento n.
120, que se referem li h.l'pothese, de não h.aver ainda julgamento.
(1032) Combinae com os arts. 145~ '149 e 329 deste Codigo.
Especificando o Juiz, o artigo da Lei, em que julga incurso o delinquente, art. 285 do
Regulamento n. 120 de '1842, e notas. Vide os arts. 47 a 53 da Lei de i:l de Dezemhro, e 2.56 a
270 do Regulamento n. 120, com algumas das suas notas.
(1033) Devem nos despachos de pronuncia, especificar a natureza dos delictos, porque
pronunciam, Decreto ele '13 de Olltuhro de 1834.
(1034) r os casos em que não compete aos Juizes de paz o jlllgamento final, deverão formar culpa, e pronunciar ou não, segundo a prova que houver, e proceder ulteriormente na
forma deste artigo, e elo 323. Aviso Circular de 16 ele Março de 1836.
(1035) Pelo art. 36 do Codigo Criminal, o indicio ou presumpção por mais vel1emente que
seja não dará lugar a imposição de pena.
Nos termo deste art. 285 e 286 do Regulamento 11. 120 de '1842, indicios remotos, não
pódem dar lugar a pronuncia. Julgado vol. '12. 0 da Ga~eta Jttl'id'ica, pago 224.
E te artigo e o seguinte, porém, difl'erem do julgamento no plenario.
Aqui traLa-se de averiguações do crime, e de quem eja o delinquente, e no plenario da
clefeza e j u ti Ilcabilidade.
O art. 20 da Lei de 20 de etembro de 1871, e 84 do Decreto n. 4824, exceptuou os casos'
do art. 10 do Codigo Criminal, que pa aram a ser do conhecimento do Juiz formador da culpa, com appellação para a Relação.
Notas 968, 969 e 1045.
(1036) Ko crime de fallencia póde o Juiz decretar ex-ofltcio, antes de proferir a decisão
da qualiftcar;ão, qualquer diligencia nece aria ao descobrimento da verdade, art. 200 § 2.°
do Regulamento n. 120 de 18102, e art. 1.0 do Decreto de 8 de Novembro de '1 56.

(10.7) Constitue nullidade haver erro na classificação do delícLo, Revisão n. 2055 de 1 de
Marr;o de 1811.
(1038) Vide um artigo na Ga~eta Juridica de Maio de 1874, pago 185, que assim se inscreve: qual é a prova, que faz no juizo criminal, a senLença proferida no foro civil?

(1038 a) O Juiz póue pronunciar a quaesquer individuos, contra os quaes resultem vellemente, indicio de criminalidade no correr de um summario, ainda quando não tenbam sido
elle inclui do na queixa, dada pelo PromoLor Puhlico, em razão de er mi eravel o olTendido, Accórdão da Relação da Bahia de 16 de Agosto de 1878.
(1039) Tratando este artigo, em indicios vehementes, não 'fez mais do que respeitar dispo ições, que aliá, se encontravam no Alvará de 16 de Novembro de 1771, na Lei de 20 de
Junho de '1774, na Ordenação Liv. 5.° til, 'll7, § 12, e Decreto de 23 de Maio de 1823.

(1040) A palavra de parenthesis, não se tratando de crimes publicos, foram eliminadas
pelo art. 110 da Lei de 3 de Dezembro de t8H.

187

Art. 146. Procedendo a queixa, ou denuncia, o nome do delinqUEnte será lançado no livro para isso destinado, o qual será gratuiQuanto ao mais, este artigo, e o antecedente, estão em harmonia com os arls. 285 e 286
do Regulamento n. 120 de 18/~2.
Combinae este aI'tigo, com os t49, 182 e 320 d'este Codigo.
Vide o art. 118 e notas do meu Codigo Criminal.
(1041) A ~u.ncia não póde ter lugar, sem que o Juiz obtenha pleno conhecimenlo do
delicto. Vide uma dI cllssão e pareceres lumino os no Direi to, 14.° vo1. pago 342 a 357.
(101:2) No ca o de despronunoia póde haver novo processo, a vista de nova queixa ou denunoia, Pimenta Bueno, Processo Criminal. Avisos O. 142 de 28 de Fevereiro de 1&19 e n. 396
de 27 de Dezembro de 1855.
Mongin, accu ador publico, diz: que nova pro,as podem mudar a apreciação do facto
transforruaudo-o em delicto, e assim não se póde inhibir de apreciarem os Juizes essas provas, e por eUas decidir; porquanto a primeira decisão classificou o facto, segundo as provas
então existentes.
E a legislação, quc decreta se o contrario, em vez de preparar a acção da Justiça e entregar-lhe os auctores dos orimes, asseguraria a impunidadc, Legraverand, Tratado de Legislação Criminal.
(1043) A Relação de Porto-Alegre em Accordão de 20 de A)l'il de 1875, declara: não julgar contra lei exprcssa, o Juiz formador da culpa, que julga improcedente o summario applicando a doutrina do arl. 3.° do C.odigo Criminal. que não se ciroumscreve só as hypothe es
do alto 10 do Codigo cilado; porque o contrario, seria tirar do mesmo art. 3.° a Slla razão
de ser.
(1044) Se o Juiz formador da culpa, verifica, que o réo resistiu com armas; de modo a
pôr em risco a existeLlcia do executor, e este o fere ou mala, é dever seu não julgar procedentc o summario, na fórma do que se acha litteralmente disposto n'cste artigo.
D'essa decisão, ha recurso para o Juiz de Direito, que é o competente para julgar os crimes de resistencia armada e os de responsabilidade; e assim o'esta hypotllese, nem ao menos podia invocar-se o prejuizo da instituiçãO do Jury, retirando-se-Ihe crimes da sua competencia e jurisdicção, prejuizo em que se funda o Ayiso de 16 de Fevereiro de 1854, Ayi o de
S de Maio de 1862 (no additamento).
Declara mais, o Aviso n. 273 de 27 de Julho de 1868, que nos proce sos instaurados contra praças pelo crime de ferimento em pessoas, que se oppõem a urna diligencia, compele ao
Juizes lIlunicipaes, Terificar a justificativa do executor da diligencia para julgar improcedente o summario.
O of:licial de diligencia, diz o art. 101G da Nova Reforma de Portugal, deve conduzir-se
oom moderação, e é-llJe prohibido de fazer algum insulto on v.iolencia ao preso; e só no caso
de resistencia, lhe será licito usar da força necessaria, para repeUir a aggressão e efi'ectuar
a diligencia.
.
No caso de resistencia, não cumpridos os reque itos de que tratam os arts. 176,179 e 188
d'este Codigo, desapparece a competencia especial conscntida pelos Avisos de 8 de Maio de
1862 e 27 de Julho de 18G8.
Julgado no Direito, 13.° '1'01., pago 428.
. O encarregado de recrutar, se acontece matar a quem resistiu, não póde invoearajustlficativa do art. 182 d'e te Codigo; e o Juiz formador da culpa, não tem competencia para
conhecer d'essa ju.stificativa, julgado no i l.0 vol. do Direito"pag. 138.
(1045) A despronuncia em razão de recurso, não imporla decisão ácerca do facto criminoso imputado ao pronunciado: e do qual resulta ficar elle innocentado; as im como tambem, a mera pronuncia, não importa a declaração de ser elle o verdadeiro criminoso: uma.
ou outra cousa, só faz a sentença flnal em processo convenienlemenle discutido, em que, a
provas de innocencia, ou criminalidade, são devidamente pe. adas.
A sentença de despronuncia, por tanto, quer proferida no Juizo formador da culpa, quer
110 Jnizo superior, importa sómente declaração de insufliciencia de pI'ova, até alli existente,
fazen'do retirar de sobre o accusado a su peitas de criminalidade, que contra elle existia.
Isto, porém, de nenhum modo, Teda ao Juiz de lomar con11eoimenlo de quaesquer provas,
que de nOTO se lhes oil'ereçam; c no caso de erem su1liciente~. laITar nova sentença de pronuncia contra o accusado, já uma vez despronunciado; e podendo essas provas ser tão procedentes, que possam dar lugar a condemnaçuo.
E tes principios, apoiados na mais sã juri prudencia, estão consignados nas dispo ições
d'este artigo, 144, 149 e 329 d'este Codigo, conforme explicou os Avisos de 9 de Fevereiro de
1838 e 27 de Dezembro de 1855.
E' do Avi o de 4. de Agosto de. 1862, n. 362.
.
(Arts. 110 da Lei de 3 de Dezembro de 184.1, 286 do Regulamento n. 120 de 1842 e nota
1032.)
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tamente rubricado pelo Juiz de Direito, e se passarão as ordens necessarias para a prisão. (1046)
Art. 147. A formação da culpa terá lugar, em quanto não prescrever o delicto, e proceder-se-ha em segredo sómente, quando a ella
não assista o delinquente, e seus sacias. (1047 e 1048)
,
Art. 148. A qualquer que fór preso sem culpa formada dentl'O
em vinte e quatro horas contadas da entrada na pI'isão, sendo em
cidades, villas, ou outras povoações proximas aos lugares da residencia do Juiz; e em lugares remotos dentro de um prazo razoavel,
proporcionado á distancia daquelle, onde foi commettido o delicto,
contando-se um dia por cada trez leguas, o Juiz por uma nota por
elle assignada, fará constar ao réo o motivo da prisão, os nomes do
seu accusador, e o das testemunhas, havendo-as. (1049 e 1050)
Entender,se-hão por lugal'es proximos á residencia do Juiz todos
os que se comprehenderem dentl'O do espaço de duas leguas. (1051)
(10 /l6) ArLs. 293 do Regulamento n. 120, 17, § 1.° da Lei de 20 de Setembro de 1871 e 55,
2.° do Decreto n. 4'324.
(lota 1027.)
Chama-s,e o Livro do rol dos culpados, que deverá ser escripto com as notas relativas ás
culpas, e serem estas transrílitlidas aos escrivães companheiros; e os escrivães do Jury. devem fazer communicações iguaes, das decisões d'esse Tribunal, para que não deixem de ser
averbadas nos livros, em que se tiver tomado nota da culpa.
O Decreto de 16 de Abril de 1856, creou na Secretaria de Policia da Côrte, a escriptura~ão do grande Livro dos culpados, no Municipio da Côrte, constando dos réos pronunciados,
em todo o dito municipio pelo Chefe de Policia, Juizes de Direito e Municipaes, Delegados e
Subdelegados, assim como, os baixos das culpas respectivas.

§

(1047) Art. 142 anterior e notas.
Art. 159 da Constituição e 59 d'cste Codigo. E' curiosa a discussãO, que tem relação com
a materia d'este artigo, na Revista J!!ridica de 1866. Vide art. 327.
.
(1048) Em vista do modo claro, porque está concebido este artigo, não ha duvida de que
o Juiz, deve julgar ex-omcio a prescripção, que lança um véo, sobre o facto criminoso, fazendo-o desapparecer aos olhos da Lei j a não ser assim, se violaria um preceito legal, privando ao cidadão da sua liberdade, não se levando em conta, as torturas porque passou durante um longo periodo de sGbresaltos e remorsos.
(Notas 515 e 517, 1993, 1994.)
(1049) Art. 179, § 8.° da ConstituiçãO.
O aI't. 182 do Codigo Criminal pune o Juiz, que no prazo marcado, não der a nota da
culpa.
O exemplar do mandado, que ~ entregue ao réo, pelo executor na occasião da prisão equivale á nota constitucional da culpa, ArLs. 13 da Lei de 20 de Setembro de 1871 e 28 do Decreto n. 4824 de 22 de Novembro de 1871.
endo necessario, a bem da justiça, póde o preso ser conservado incommunicavel, não
excedendo o prazo de 5 dias, Alvará de 5 de Março de 1790, § 2.", com referencia ao Decreto
de 7 de Agosto de 1702, Codigo Criminal, art. 1.81, n. 2.
Contra as prisões illegaes, 11a o recurso de Habeas-Col-Pus, art. 340 e outros d'este Codigo.
A lei romana tinha já previsto, as detenções illegaes e regulamentara, conseguintemente, esta parte do processo. Scm ser necessario, remontar á lei das 12 taboas, nem ás modificações que tiveram a este respeito, pelas leis dos tempos intermediarios, vê-se Justiniano recommendar a acceleraç.ão dos processos, prohibindo os maus tratamentos, contra os accusados: ln cognitione causCl~ crim'inis, quando parte:; sunt pl'cesentes, debet statirn de C'r-im'ine
quceri: quod si accusatol' p1'cesto non sit,
ferm necti, 'VeZ ct/stodibus vea;m·i.

?'I~uS

custod'il'i debet in loco Zucido, nec torquBl'i, veZ

(1050) Póde ser decretada a prisão, nos termos da Ordenação, Liv. 3.°, tit. 86, § 13 e verificada esta, não ha necessidade de ser enviada a nota constitucional. Accord1iO da RelaçãO
da Côrte de 9 de Outubro de Hl68.
erá bom consultar o art. 206 do Regimento de custas de 2 de Setembro de 1874 quando
diz: é abolida a prisão por custas, e a nota anterior.
Formulario dos Processos Criminaes n. 25.
As tres leguas são 19:800 metros.
(1051) São 13:200 metros as duas

le~as.
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A formação da culpa não excederá o termo de oito dias, depois
da entrada na prisão, excepto quando a affiuencia de negocios publicas, ou outra difficuldade insuperavel obstar, fazendo-se comtudo o
mais breve que fór possivel. (1052 a 1058)
(1052) o art. 1.° do Decreto n. 242~ de 25 de Maio de 1850, diz: os Juizes e mais auctoridades, que formam culpa, sempre que tenham de concluir o processo fóra do termo prescripto neste artigo, declararão no despacho de pronuncia ou não pronuncia, os motivos justificativos da demora.
Art. 2.° O Juiz superior, quando por qualquer modo haja de tomar conhecimento dos autos, apreciará os motivos allegados, e se os achar improcedentes, 11romo,erá pelos meios legi timos, a responsabilidade do formador da culpa.

(1053) A inobservancia deste artigo, que é da Constituição, é punida pelos arts. 181 e
182 do Codigo Criminal.
As nossas antigas leis de 6 de Dezembro de 1612 § 4.°, impunham penas aos Juizes, que

detinham presos, sem culpa formada, por mais tempo que o legal.
De,e formar-se ao preso, a culpa, dentro de oito dias, sendo caso sómente de devassa; e
dentro de dois dias, sendo caso sómente de quereUa, Ordenação Liv. 1.0 tit. 65 § 37, Lei de 6
de Dezembro de 1612 § 14, Alvará de 5 de Março, de 1750 § 8.".
Findo este termo, sem se lhe formar culpa, deve logo ser solto, dita Ordenação Liv. 1.0
til. 65 § 37.
(1054) A promptidào da repressão, diz Bonneville, tem uma tal virtude affiictiva, que se
a justiça podesse Jerir immediatamente o culpado, eUa chegaria a completar aesua obra reformadora, por meio de penas menores, realizando assim uma triplice economia de tempo.
despezas e rigores ...
Assim a rapidez das formas de proceder, é um dos elementos essenciaes de uma justic;a
11rme, salutar, e generosa, e Montesquieu, o djsse: a injustiça, muitas vezes, não está nos
julgamentos, e sim na lentidão.
(1(\55) A formação da culpa aos réos presos deverá ser concluida, sem a menor protelação, não excedendo o prazo de oito dias depois da entrada daquelles na prisão,. excepto
quando haja aflluencia de serviço publico ou difficuldade insupera el, como determina este
artigo, não devendo tolerar-se, que a pretexto da aftluencia de negocios publicos ou difIiculdades insuperaveis, seja illudido este salutar preceito da Lei, e con~rertido em regra, o que
é e~cepção. Os Presidentes das Provincias, devem fazer responsabilisar as auctoridades que
não cumprirem o que lhes 11ca recommendado, e para facil inspecção, devem, ellas remetter
aos Presidentes, no principio de cada mez, um mappa de todas as prisões, que tiverem decretado no mez anterior, com a declaração do dia em que se el!'ectuou cada uma dellas, do
motivo porque foi decretada, e do estado dos respectivos processos; assim como das fianças
concedidas on negadas. Aviso Circular de 2 de Janeiro de 1865.

(1056) Foi advertido um Juiz por não ter feito constar do processo, o motivo da excessiva demora, na conclusão do summario, como é expresso neste artigo e Decreto de 25 de Maio
de 1859. Accôrdão da Relação de S. Paulo, n. 208 de 26 de Maio de 1876.
(1057) Declara o Aviso de 8 de Maio de 1876, que é dever do Juiz formador da culpa,
dar prompto andamento aos processos, embora os indiciados estejam soltos; sob pena de responsaJ)ilidade.
(1058) Brevidade, economia, remoção de todos os meios maliciosos e superfluos, diz o
Conselheiro Paula Baptista, taes são as condições que devem acompanhar o processo em
toda a sua marcha.
. Assim, todos os actos, dilaçães, demoras, despezas inuteis, são aberrações do regímen
Judiciario, em prejuizo do interesse dos individuos, das familias e da sociedade.
Nem omittir actos e formas garantidoras da verdade, nem abrir espaço a questões futeis,
com demoras e despezas que flagelam.
E' necessario, diz Faustin Helie, nota á Beccoria que a instrucção seja conduzida, com
diligencia, porque de uma parte, importa seguir as pegadas, dos factos, antes que se affastem, e 11:xar a lembrança das testemunhas, antes de perder a sua precisão e firmeza j e doutra parte, é util; que a pena, siga immediatamente o crime, se o réo é culpado, e que a satisfação seja resumida, se elle é innocente: Id sanroimus ut, aut convictos velox pama subducat, aut liber'andos ctlstodia diuttt?"l1a non maceret, L. 5.°, C. de cust, re01·um.
Mas, não convem confundir a diligencia com a precipitação; sendo que a primeira consiste, em consagrar todo o seu tempo e todas as su-as faculdades ao estudo e ao expediente do
processo, mas nunca apressar o termo do processo com o sacrificio do e:xame dos indicios e
da e:xactidão das pesquizas.
Entre nós, este artigo é quasi letra morta apezar do Decreto de 1859.
O deslei:xo que quasi sempre preside a todas as novas cousas, ahi se ostenta de om modo
triste e lamentavel.
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Art. 149. O Juiz de Paz ainda que pelas primeiras informações
não obtenha o conhecimento de quem é o delinquente, não deixará
de proceder contra elte em qualquer tempo, que seja descoberto, em
quanto não prescrever o delicto. (1059 a 106~)
CAPITULO V
DA DKNUNCJA DOS CRIMES DE RESPO 'SADJLIDADE DO EMPREGADOS PUDLfCOS,
E FÓRMA 00 PllOCESSO RESPECTIVO. (IU03 a 1078)

Art. 150. Todo o cidadão póde denunciar, ou queixar-se perante
a auctoridade competente, de qualquer empregado publico, pelos crio Juiz demora a formação da culpa, muitas vezes, pela pouca "imporlancia que liga ao
cumprimento do seu dever' e as auctoridades superiores, satisfazem-se simplesmente com qual.,
quer desculpa, de superabundancia de trabalho, como se a formulação da culpa, não fosse
bem simples, entre nós, e a ser concluida em muito menos tempo do que os oito dias da Lei.
(1059) E' admissivel a primeira e segunda quei:s:a, contra determinada pessoa, por orimes particulares. sendo esta a intelligencia deste artigo, combinado com os 144, 145, e 320
deste Codigo, Aviso de 9 de Fevereiro de 1838.
Salvo o principio estabelecido, pelo art. 321 deste Codigo, e 119 § 12 da Constituição.
(1060) Emquanto não e descoberto o delinquente, pode e deve proceder-se a novo summario, embora não tenha sido pronunciado o que foi indigitado criminoso, porque nem a
letra da Lei, nem o seu espirita, sofrrem tal restricção. Aviso de 'lS de Fevereiro de 1839.
Vide art. 329 deste Codigo, e 270 do Regulamento n. 120 e notas 1032, 1040 e iQ45.
(1061) Segundo o direito, logo que o processo com a pronuncia, passe do Juizo que o
formou para o Juizo do crime que o tem d.e apre entar ao Jury, cessa toda a jurisdicção,
que neUe tinha o primeiro Juizo; e assim o termo de remes.sa feita pelo EscrivãO, e o regulador mais certo, que se póde tomar para fixar a jurisdicçãO e competencia no caso dos arts.
218 e 219 do Regulamento n. 120 de 1842, Aviso de 29 de Setembro de 1845.
(1062) Emquanto o crime não prescrever pOde repetir a queixa ou denuncia contra o
reo despronunciado, em gráo de recurso, se contra eUe, no,as provas apparecerem; por
quanto não se pMe applicar a e:s:pressão-absolvido,-do art. 321 deste Codigo, áqueUe
que é despronunciado, e sim ao que for definitivamente julgado, Aviso de 21 de Dezembro
de Hl55.
(Nota 1038 a)
(1063)
ão crimes de re ponsabilijade: 1.0, os de que trata o til. 5.°, parte V no cap.1.°
do Codigo Penal, que assim se inscreve: Prevaricações, abusos e omissões dos empregados
publicas (arts. 129 a 166.)
2.°: os de que trata a mesma pal'le 2.", tit. 6.°, cap.!.0, que assim se inscreve: Do peculato (arts. 170 a 172.)
3.0: os de que trata a parte 3. a, til. 1.0, que assim se inscreve: Dos crimes contra a liberdade individual, nos artigos cujas di posições são expressamente relativas aos empregados
publicos (arts. 180, 181, 182, 183, 184, 185, i 6, 187, 189, 190 e 191.)
4.°: os crimes conne:s:os, com o de responsabilidade, como são, as oITensas pbysicas,
quando elles, são o objecto da violencia commeLLida pelo empregado publico. Aviso n. 245 de
27 de Agosto de 1855.
(1064) Vide arts. 335 a 337 d'e te Codigo, 23, R§ 1.0 e 5.°, 11, § 3.° e 94 da Lei de 3 de Dezembro de 1841, art . 200, § 1.0, 242 e 396 a 405 do Regulamento n. 120 de 1812 e Lei de 15
de Outubro de 1.821, art. 8.°
A Rarte ofi'endida tem como contra os empregados pul)licos o direito de queixa, art. 72
d'este Codigo, e qualquer pessoa do povo, tem o de denuncia, e tambem o Promotor Publico, e:s:-vi do seu omcio, arts. 74, 150 a 172 d'este Codigo.
Os empregados publicas têm 15 dias para responder a imputações, que lhes forem feitas,
de crime e omissõe no cumprimento dos seus empregos, Decreto de 8 de Outubro de 1843.
(1065)
a disposições do art. 25 do Regulamento de 22 de Junho de 1836, estão comprehendidos os que forem pronunciados, por crime de responsabilidade, Aviso de 5 de Fevereiro
de 1847.

H"
mes de responsabilidade, no prazo de trez annos, para que ex-olieio
(1066) Sendo o Promotor obrigado, a promover as accusações de crimes de responsabilidade, pelo art. 335 d'cste Codigo, quando não houver parte, ê claro que d'elles pMe receber
denuncias em fôrma, porque estas, lhe servirão de meio de conhecimento da existencia d'aquelles, Aviso de 18 de Outubro de 1834.
(10 7) O Promotor denuncia independente de recorrer ao Go,erno. A.visos de 12 de Kovembro de 1833 e 22 de Março de 1836.

(1068) A pena contra o empregado, que deixa ou falta ao seu dever, ê applicavel, mesmo
aos ecclesiasticos, Aviso de 23 de Agosto de 184.3.
(1069) Os Delegados de Policia, quando formarem culpa, por crime de responsabilidade
aos Subdelegados e subalterno, em vista do art. 21.2, 2." parte, § LO do Regulamento n. 120
de 184.2, deverão observar os preceitos estabelecido:> nas leis e regulamcntos, para os -processos dos crimes da mesma natureza, recorrendo ex-officio, no caso de não pronuncia, para o
Juiz de Direito, que ê o competente para conhecer do recurso.
(1.070) Tambem aos Juizes Municipaes, Delegados e Subdelegados, compete formar culpa,
aos seus subordinados, em todos os crimes de re ponsalJilidade, isto e, sempre que estes não
observarem as leis e regulamentos. que marcou os seus deveres e obrigaçõcs, sem que por
ísso fiquem inhibidos de lhes formar culpa, por crimes indiV'iduaes, Anso de 31 de Maio de
lR51 e ainda hoje os Delegados c Subdelegado, são competente, como explica o Aviso de 26
de AIJril de 187'1, referindo·se aos arts. 9. o § unico e 19 da Lei n. 2033 de 20 de Setembro de 1871.
(1071) As testemunhas para O summario da formação da culpa, devem ser inquiridas no
lugar em que estiver o Juiz e por elle proprio; as do plenario, porêm, podem depôr, por carta
de inquirição, perante os Juizes dos termos em que residirem, como se pratica nos processos
civeis, Aviso de 21. de Janeiro de 1853.
(1072) O Juiz de Direito em correição, não pMe instaurar processos crimes, que não sejam dc responsabilidade, Aviso de 1.7 de Novembro de 1853.
O contrario d'isto, acha-se no Aviso de 1.0 de Novembro de 1854, como nota ao art. 157.
(Nota 1105.)
.
(1013) E' nuHo o processo de responsabilidade, em que deixou de haver no interrogatorio
inquirição de testemunhas, por serem essas diligencias, substancias do processo da formação
da culpa, Accordão da RelaçãO da Côrte de 6 de Fevereiro de 1855, n. 66 • e n'este sentido, ê
o Accordão da mesma RelaçãO n. 419 de 20 de Abril de 1877, mas o Aviso de 28 de Fevereiro
de 1863 e Accordão da Relação de Ouro Preto de 16 de Julho de 1874., são no sentido contrario, dizendo, não ser essencial em processo d'esta natureza, o inquerito das testémunhas.
(Arts. 399 do Regulamento n. 120 de 1842 e notas.)
A. jurisprudencia dos Tribunaes, ha sido no sentido d'esta ultima opinião e com mais
acerto, no meu modo de vêr, desde que o facto delictuoso, em crime de responsabilidade, em
grande numero de casos, prova-se evidentemente por documentos, se não por elles, unicamente; a exigir, o depoimento de testemunhas, ê entorpecer a acção da justiça, e proclamar
a impunidade muitas vezes.
(1074) A suspensão dos otliciaes de justiça para se inslaurar processo de responsabilidade, não pôde ser decretada, senão pelo Governo Imperial e Presidentes da Província; não assim a suspensão correccional, a qual ê regulada pelo Decreto n. 1572 de 7 de Março de 1855,
Aviso de 13 de Março de 1855.
(1015) O crime do carcereiro, que deixa fugir preso por negligencia ou connivencia, ê de
responsabilidade e como tal deve ser proce sado, Aviso de 19 de Junho de 1857.
(1076) Os rêos, incursos em crime de respónsabilidade, podem ser julgados á revelia,
guardado o disposto nos arts. 236 e 237 do Codigo do Processo Criminal e Avisos de 30 de Setembro de 1839, 5 de Abril de i850, 27 de Dezembro de 1.852 e 9 de etembro de 1861 ; pois o.s
empregados publico, não privilegiados, estão ujeitos ás regras geraes do Processo Criminal
e devem ser julgados, pelas provas dos autos em sua ausencia, quando accusados em crimcs,
que admittem.flança, e ê o que declarou O Aviso de 9 de Julho de Hl50 explicado pelo de 22
de Setembro de 1 63, n. 4V~.
Na pratica, tem-se apenas exigido, a formalidade da citação edital reconhecHla a ausencia e comminada a pena de julgamento á revelia e ê o que se colhe dos Accordãos do upremo Tribunal de 29 de etembro de 1860, 2 de Maio de Hl60 e 28 de Março de 1863.
A citação é nos termos em que se citam os ausentes como dos Accordãos citados e arts.
236, 237 d'este Codigo, e 329 e 330 do Regulamento n. 120.
E' parecer do Procurador da Corôa de S. Paulo e preceitos anccionados pelo Accordão
d'aquella Relação de 20 de lovembro de 1874.
(1017) A responsabilidade do empregado da Fazenda, pôde ser promovida, por quei:l:a ou
denuncia do offençlidos, denuncia de pes oa do povo, ou Promotoria, e á requisição dos Tri-
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se proceda, ou se mande proceder contra os mesmos na fórma da
Lei. (1079 a 1081)
Al't. 151. A queixa, ou denuncia póde ser apresentada a qualquer das Camal'as Legislativas, ou ao Governo, ou aos Presidentes
das Provincias, ou ás auctoridades judiciarias, a quem competir o
conhecimento do facto. (1082)
Art. 152. A queixa, ou denuncia só se admittirá por escripto, e
deve conter: 1.0 a assignatUl'a do queixoso, ou denunciante, reconhe·
cida por Tabellião, ou Escrivão do Juizo, ou por duas testemunhas:
2,° os oocumentos, ou justificação, que façam acreditar a existencia
do delicto, ou uma declaração concludente c1a impossibilidade de
apresentar alguma destas provas. (1083 a 1088)
hunaes e auctoridades judiciarias e administrativas, art. 6.°, § 1.0 da Lei de 4 de Outubro de
1831, Decreto n. 736 de 20 de ovembro de 1850, art. 4,°, § 3.°, Decreto n. 5548 de 10 de Março
de 1860, art. 2.°, § 12.
([078) São obrigados a satisfazer as partes lesadas, os magistrados, que proferem sentenças evidentemente contrarias á Lei, causando damno, Art. 21 do Codigo Criminal, que revogou o Aviso de 28 de Novemhro de 1634.
(1079) A queixa dada nos termos d'este artigo, independente-de juramento. Accordão da
Relação da Côrte de 18 de Fevereiro de 1868.
(LOSO) Embora passados trez annos, não se admittindo accusação particular; comtudo
dentro de oito annos, a auctoridade, que achar provas do crime, deve proceder, ou mandar
proceder, contra o empregado delinquente. Aviso de 10 de Maio de 1847.
( otas 708, [064, 1066.)

(1081) Aviso de 30 de Dezembro de-1877•

.. Ill.mo e Ex. mo Sr.-Em solução à consulta feita pelo Promotor Publico da Comarca d'essa

. Capital, e transmittida por V. Ex." com o officio de 26 do mez findo, declaro que arbi trariamente procederam o juiz municipal e o de orphãos do respectivo termo, bacharel Epiphanio
"\Verres Domingues da Silva, e o Juiz de Direito da mesma comarca, bacharel Luiz Duarte
Pereira; o primeiro quando, no exercicio da vara de direito, depois de ouvir o ex-secretario
da camara municipal, Martinho Simplicio Jorge dos Santos, denunciado por crime de peculato, mandou que não se proseguisse nos termos ulteriores, fundando-se no art. 150 do Codigo do processo criminal, visto não lhe parecer concludente a denuncia; o segundo, negando
recurso a tal decisão.
.
Conforme a disposição do citado artigo, devia o Juiz, logo que lhe foi presente a denuncia, verifl'car se era ou nilo concludente, e n'esta hypothese proferir o seu despacho, facultando o recurso do art. 17, § 2.° da lei n. 2033 de 20 de Setembro de 1871. Acceita, porém, a
denuncia e ouvido o denunciado, como se deu no caso sujeito}. cabia sómente o despacho de
procedencia ou improcedencia com o recurso dos arts. 60, § ::s.o da lei de 3 de Dezembro de
1841 e 438, § 3.° do Regulamento n. 120 de 31 de Janeiro de [842. Nas circumstancias expostas o despacho que declarou inconcludente a denuncia, e o que negou o recurso, tolhendo ao
tribunal superior o conhecimento da questão, são manifestamente illegaes.
Ra, pois, V. Ex." de, suspendendo do exercicio o juiz municipal e de orphãos, ordenar ao
promotor publico que promova a responsabilidade criminal, não só d'aqueUe juiz, mas tambem do de direito, e de nova denuncia contra o ex-secretario da camara municipal.
Devolvo os documentos que instruiram a consulta...
(10 2) O § 7.° do art. 1l do Acto Addicional (Lei de 12 de Agosto de 1834,) diz: As assembléas provinciaes, podem decretar a suspensãO e ainda mesmo a demissão do Magistrado, contra quem houver queixa de responsabilidade, sendo elle ouvido e dando-se-Ihe lugar a defeza.
O § 5.° das Instrucções, que acompanham o Decreto de 9 de Dezembro de H!35; explicando
o Acto Addicional, declarou, que li assembléas provinciaes competia estabelecer o processo
que deve ser seguido para a suspensão e demissão dos magistrados.
(Notas 44,2, 687 e 688.)
(l083) Não ha necessidade da comparencia pessoal dp queixoso ou denunciante, li vista
da disposiçãO d'este artigo, que só exige a assignatura reconhecida. Aviso de 2 de Janeiro de
i83'~; e não sendo reconhecida por qualquer dos modos marcados n'este artigo, é nuilo o processo. Accordão do llpremo Tribunal de 14 de Setembro de 1849.

Art. 153. Qualquer das Camaras Legislativas, ou o Governo, ou
os Presidentes de Provincia, a quem uma queix'l, ou denuncia fór
apresentada, depois dos esclarecimentos, que entender necessarios,
se a julgar concludente a enviarão ás Camal'a~ L,=gislativas, ou ao Governo, e este e os Presidentes elas Pl'ovincias á auctoridade judiciaria,
a quem competir, para proceder na f6rma da Lei. O Governo, e Presidentes, além disso, darão as providencias, que couberem nas suas
attl'ibuições. ('1089)
.
Art. 154. A acção para verificar a responsabilidade dos empre·
gados publicas deverá ser intentada ex-oillcio pela auctoridade judiciaria, ou por ordem superior dentro em oito annos depois do crime
commettido. Será porém dentro do anno, e dia: 1.° sendo intentado
pelo proprio queixoso; 2.° quando qualquer do povo o fizer por in·
fracção de Conl:itítuição, usurpação do exerci cio de algum dos poderes politicas, contra a segurança intema, ou externa do Estado, e
por suborno, peita, peculato, ou concussão. O estrangeiro tambem o
p6de fazer, mas em causa propria s6mente. (1090 e 1091)
(10 4) Os Pl'omótores Publicos, os sollicita<.\ores e mais officiaes, que sel'l'em ante os Auditores e 'rribunae, de .Justiça; não tem nece sidade de prestar juramento especial. para cada
um dos acto dos seus omcios; e de reconhecer a sua assignaturas, por e tarem para isso
habilitados, pelo jllramento, que prestam, anles de tomar posse dos seus empregos. Aviso de
28 de Julho de 18;:;7.
(103fí) Mesmo nas hypothe es <.\os arts. 66 e 111 <.\a Lei <.\e 19 <.\e Selembro de 18::'0, n. 602,
a denuncia não póde ser acceita, senão com as formalidades e>.igida n'este artigo e 397 do
Regulamento n. 1<10 de 18~. Revisão do Supremo Tribunal n. 19J 3 <.\e 22 de Junho de 1867.
(i036) Os arts. n a 79 e 15? d'este Codigo, especi:fl.cam quaes as formalidades essenciaes
para uma queixa ou denuncia.
O art. 159 d'e te Codigo preceitua que ella deve ser concludente.
O art. 262 do Regulamento n. l20 de 1842, exige as formalidades e tabelecidas DOS arls.
n a 79 d'e te Codigo e o art. 397 do me mo Regulamento, ex:ige que a quei>.a ou denuncia
sómente será admittida, sendo com as formalidades d'este artigo.
A Relação de Belem, em Accordão de 28 de Julho de 1871" diz: que não deve ser acceita
pelo Juiz, a queixa que não contiver a e>.posição de um fa to evidentemente cr'iminoso perante a lei.
(1037) Não e admi sivel a quei>.a nos proce sos de re ponsabilidade, quando lhe falta qualquer dos requisitos d'e te artigo e sendo acceita, aooulla o procc soo Accordão da Relação de
S. Paulo de <14 de Março de 1876.
(10 ) A denuncia em crime de responsal)ilidade, não póde ser recebida sem documentos,
Revisão do Supremo l'ribunal n. 2248 do L" de Abril de 1876.
Vide art. 397 do Regulamento n. 120 de 1 42 e notas, 689, 732 e 1073.
(t089) Notas 688 e 7'2 .
(1090) Notas 5t5, 517, 522, 64-7, 653 e 70 .
Prescrevendo a acção criminal contra os empregados publicos, dentro do anno e dia e
evidente, que uma denuncia dada posl riormente. como acçãO criminal. não póde ser acceita;
mas prescrevendo o procedimento oflicial em 8 annos: e sendo os Juizes obrigados ateI-o
sempre que lhe sejam pro entes papeis em que se encontre o crime de responsabilidade, e
tamhem claro, que o Juiz, rei1:eitando fi inL rferencia do accusador particular, póde e deve
proceder ex-omcio, Aviso de 10 de Maio de t8~9.
O art. 15, § 7." da Lei de 20 de etembro de 1871, manda inslaurar os processos de responsabilidade, independente de queixa ou denunoia.
(1091) Se bem, que em termos vagos, seja recebida uma portaria do Presidente, ao Juiz de
Direito, mandando responsabilisar um Juiz Municipal, por e>.cesso de poder, oumpre ao Juiz
de Direito, sj'ndicar dos factos que oonstituem o e>.ces '0, Aviso n. 302 de 21 de ' elembro
de 18G7.

Art. 155. A formação da culpa dos empregados publicos compete: (1092)
§ 1.0 Ao Supremo Tribunal de Justiça nos crimes de responsabilidade dos sells memhros, e dos das relações, dos f\mpregados do
Corpo Diplomatico, e dos Presi.dentes de Provincia. (1093 a 1095)
§ 2.° A's Relações ou (nas provincias, em que elias não estiverem collocadas) á auctoridade judicial, que residir no lugar, nos crimes de responsabilidade dos Com mandantes militares, e dos Juizes
de Direito. (1096 a 1099)
(L002) São empregados publicas privilegiados, no fôro criminal:
Os Juizes de Direito; Chefes de Policia; Com mandantes militares; Dezembargadores;
Iinistros do Supremo Tribunal de Justiça; Empregados do Corpo Diplomatico j Presidentes
de Provincia; Bispos e Arcebispo, Lei de 18 de Agosto de 1851 e art. 29, § 2. ° da de 20 de
etembro de 1871.
Perante a Relação, respondem: os Juizes de Direito, Chefes de Policia, os Commandantes
militares, § 2.° d'este artigo, art. 9.°, § 1.0 do Regulamento de 3 de Janeiro de 1833, Lei de 20
de etembro de 1871, art. \l9, § 2..°
Perante o upremo Tribunal de Ju tiça, respondem: os Dezembargadores, os Ministros
do Supremo Tribunal; os empregados do corpo diplomatico, os Presidentcs de Provincia, os
Bispos e Arcebispos, § 1.0 d'este artigo, art. LU, da Lei de 18 de Agosto de 1851.
Todos .os empregados comprehendidos n'esta nota, gozam do privilegio do fõro, quer nos
crimes de responsabilidade, quer nos individuaes, com excepção dos commandantes militares,
que só nos de responsabilidades, gozam do privilegio; art. 164, § 2.° da Constituição, art. 5.°,
§ 2.° da Lei de 18 de Setembro de 1828, Lei de 18 de Agosto de 1851 e art. 29, § 2.° da de 20
de Setembro de 1871.
(1093) Notas 687 e 688 e a anterior na parte correspondente.
e algum Juizo se intrometter no conhecimento dos delictos e erros de ameio, que commetterem as pes oas sujeita à competencia do upremo 'l'ribunal, este poderà avocar os autos, para proceder na forma da Lei, art. 33 do Decreto de 20 de Dezembro de 1!l30.
O art. 35 do dito Decreto diz: para a execução das sentença do Supremo 'l'ribunal assim
de condemnação como de absolvição, se deverá juntar á portaria do Presidente do mesmo
Tribunal, necessaria para o cumprimento das ordens e decisões do Tribunal, uma certidão
autl1entica da sentença passada pelo secretario, a qual a mesma parlaria explicitamente se
refira.
Art. 36: a portaria no caso de sentença condemnatoria, será remettida aos Juizes e auctoridades, a quem tocar a sua execução; e no caso de absolviçãO, se entregará á parte, quando
o requerer.
Art. 37: se o réo, que fôr absolvido tiver prestado fiança pecuniaria, será esta a seu requerimento levantada, por portaria do Presidente do Tribunal.
(1094) A's assembleas provinciaes compete decidir, quando tiver sido pronunciado o Presidente da provincia, ou quem suas vezes fizer, se o processo deve continuar, e ser elle suspenso ou não das suas funcções, nos casos em que pelas leis houver lugar a suspensão, art.
11, § 6. ° do Aclo Addicional, (Lei de 12 de Agosto de 1831-.)
rIa a isto lugar, depoi de formada a culpa pelo upremo Tribunal, em virtude dos arts.
164, § L° da ConstituiçãO, 77, § 2.° e este §, na forma dos art . 152, 1;)7 a 150 d'este Codigo.
(1095) A Revisão do Supremo Tribunal n. 165 de 19 de Dezembro de 18'14, é no sentido
de que, o privilegio, que tem o Dezembargadores, de serem julgados pelo Supremo Tribunal, prevalece mesmo, com relaçãO aos crimes, que houverem praticado antes de serem nomeados para aquelles cargos, art . 164, § 2.° e 173, § 6.° da ConstituiçãO.
( ata 1098.)
(1096) Notas 383, 6· 7,688, Regulamento de 3 de Janeiro de 1833, art. 9.°, § 1.0, Lei de 20
etembro de 1871 art. 29, § 2.°, Decreto de 2 de Maio de 1874-, art. 'lO, § 2.°
Arts. 17, § 4.& da Lei de 3 de Dezembro de 1841 e 200, § l.0, 211, § '1.0 do Regulamento n.
120 de 1842.

(1097) Depois de decretada a pronuncia dar-se-ha vista do processo ao Promotor da Jusliça por trez dia, para formar elle o libello aceusatorio, segundo as provas dos autos, art.
25 da Lei de 18 de Setembro de 18~ , art. 13 do Regulamento de 3 de Janeiro de 1833 e art.
93 do Decreto de 2 de Maio de 1874.
e hou,-er parte accusadora, será admittida a addir, ou declarar o libello, no praso de 48
hora, perante a Relação; e trez dias, perante o Supremo Tribunal, arts. 32 da Lei de 20 de
Dezembro de 1 30 e 99 do Decreto de 2 de Maio de 1874.
O réo será notificado, por ordem do Presidente do 'l'ribunal, para comparecer no dia designado, por si ou procurador, C]uando se achar preso, e produzir a sua defeza, arts. 25 da
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Lei de 18 de Setembro de 1 28, 17 do Regulamento de 3 de Janeiro de 1833, e 1.0 do Decreto
de 20 de Outubro de 1850; e pelo art. 7.° d o Regulamento de 1833, o dia serâ marcado convenien temen te.
Comparecendo o reo pessoalmente ou por procurador no praso marcado, e orrerecido o lil)ello accusatorio, se lhes darli visLa no cartorio, para deduzir a sua defeza no prazo de 8 cUas,
que se prorogará ao arbitrio do Juiz do feito, art~. 26 da Lei de 18 de Setembro de 1828, 18
do Regulamento de 3 de Janeiro de 1833, e 98 de 2 de Maio de 1874.
Findo o prazo e na conferencia do tribunal, presentes o Promotor da Justiça, parte accusadora, reo, ou seus procuradores, advogado e defensores, o Juiz do feito, mandará ler pelo
secretario, a queixa ou denuncia a resposta do reo, o lihello, a contrariedade, e todas a .
demais peças do proceRso; e proceder â inquiriçãO das testemunhas, que se produzirem, art.
27 da Lei de 18 de Setembro de 1828, 19 do Regulamento de 1833, e '101 do Decreto de 1874.
Partes e Promotor da Ju tiça. farão às testemunha, as perguntas que quizerem, arts. 2.7
da Lei de 182R, 19 do Regulamento de l83 , e 10l do Decreto de 1 74.
Terminadas a inquirições e perguntas, o Jlíiz do feito na conferencia seguinte, apre. entará o seu relataria escripto, que ahi erá lido, podendo ser ratificado verbalmente pelos Juizes presentes, Promotor de Justiça, partes e seus procuradores, quando fór inexacto, ou não
tive a precisa clareza, Lei de 18 de Setem])ro de 1828, Regulamento de 1 33, e art. 102 do
Decreto de 1874.
Ha accusaçãO e defesa; ao depois do que, a sessão se tornará secreta, e se discutirá a
materia' e declarando-se os Juizes habilitados para votar, a sessão se tornará publica, e '1'0tar-se-ha, arts. 29 da Lei de 1828, 21 do Regulamento de 1833, e 103 do Decreto de 1874.
Na oceasião da votação não serão pre entes, o accusador reo, nem os seus procuradores,
advogados e defensores, arts. 29 da Lei de 182', 21 do Regulamento de l833, e 103 do Decreto de 1874.
Presente o processo ã RelaçãO, votam todos o Desembargadores presentes, não senuo impedidos os Juizes que votaram a pronuncia, art. 1.0, § 7." da Lei de 6 de Agosto de I 71.
Sendo o processo perante o Supremo Tribunal, será julgado ao meno' por 6 Juizes livres; não tendo voto o Ministro que formou o proce so, nem os (lue intervierem na pronuncia, arts. 28 e 29 da Lei de '18 de Setembro de 182 .
A deci ão será tomada, por maioria absoluta de votos, e no caso de empate, quer sobre a
condemna<:üo, quer sobre o grão da pena, seguir-se-ha a parte maL favoravel ao reo, art..
29 da Lei de 18 de etembro de 182 , 22 do Regulamento de 3 de Janeiro de 1833. Decreto ue
22 de Agosto de 1833. e art. 10'. do Decreto de 2 de Maio de 1874.
A sentença será lançada nos autos, por Accórdão, as ignado por todos os Juizes presentes e poderá uma só vez, ser embargada no proprios autos, art . 29 da Lei de 182!l, 22 do
Regulamento de l833, e 105 do Decreto de 187 ft.
o Supremo Tribunal: se não e acharem seis Juizes livres, ao tempo do julgamento, o
julgamento se addiará para a outra sessão; e quando aconte<:a não os haver em todos os
membros do 'l'ribunal, serão convocado, por ua antiguidade os Dezem])argadores da Relação da Córte, que forem 'nece sarios, art. 44 da Lei de 20 de Dezembro de 1 30: e será fei ta a
convocação [ar omcio do Pi'esidente do Supremo Tribunal, art, 34 da Lei de 1 28.
A parte, querendo oppor suspeição aos Juizes, no processo do julgamento se procederá
nos termos dos arts. 1.0, 2.0,3.°,4.. ",6.°,7.° e 9." do Decreto de 23 de Jovembro de 1844., e
23, 24 do Regulamento de 3 de Janeiro de 1833.
Se os Juizes, por qualquer accidente, não poderem assignar o Accórdão, o Presidente do
Tribunal, nomeará Ministros, que o assignem, Argumentação do Decreto de 13 de Maio de
1831.
Se é absolvido o réo, procede-se nos termos do art. 174 deste Codigo.
Quando se tratar do cumprimento de sentença, proferida pela RelaçãO, e procederá pelo
mesmo modo, poque se procede á execução das sentenças do upremo Tribunal art. 89 do
Decreto de 1833.
(Notas 1093, e 1109.)
(109) Decidiram o Supremo '['ribunal em Revi ão de 17 de etembro de 1 41, e Accórdão, Revisão da Rela<:ão do Rio, de 25 de Janeiro de 1842, que o Juiz lunicipaJ, quando no
exercício do cargo de Juiz de Direito, commetter crime de responsabilidade, lhe e applicavel
este §.
A Relação da Côrte em Accórdão n. 2271 de 27 de Jovembro de 1877, diz: que o privilegio de fóro aproveita ao individuo que exerce o cargo de Juiz de Direito interinamente,
embora não seja magistrado perpetuo.
(Nota 1095.)
(1099) No entido da decisão anterior, temos a da nota, 1095 e a seguinte:
Accórdão em relaçãO, etc.
Que, feito o sorteio e relataria da lei e estylo, negam provimento ao recurso de tl. 28 ".,
porque acham procedentes, por conformes á lei e aos autos, o despacho recorrido de ti. 26 e
sua sustenção a ti. 39.
O art. 164, § 20 da Constituição politica do Imperio confere, em termos genericos, aos
Presidentes de provincia o privilegio de serem julgados pelo upremo 'l'ribunal de Justiça
pelos delictos e erros de omcio, em attenção ao tempo em que [o em praticado os crimes
que se lhes impute, privilegio essencial inteiramente ligado ao car~o por utilidade publica,
como são todos os estabelecIdos, ou reconhecido pela me. ma Constilulção no art. 179, § '15.
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§ 3.° Aos conselhos de investigação nos crimes de responsabilidade dos ellwrega os militares. ('1'100)
§ ~.o A's justiças ecclesiasticas nos crimes de responsabilidade
dos empregados ecclesiasticos para imposição sómente das penas
espirituaes decretadas pelos Canones recebidos. (l10!)
Art. 156. Toda a auctoridade judiciaria é a competente para
formar culpa aos OJficiaes, que perante as mesmas servirem. (1102

e 1'103)
Art. 157. O SLlpremo Tribunal de Justiça, as Relações, e mais
auctoridades judiciarias, quando lhes forem presentes alguns autos,
ou papeis, se neIles se encontrar crime de responsabilidade formarão culpa a quem a tiver, sendo de sua competencia; e não o sendo,
remmetterão cópia autbentica dos papeis, ou da parte dos aulas, que
contiver o crime, á auctoridade judiciaria competente para a formação da culpa. Es.ta cópia será extrabida por qualquer Escrivão do
Este privilegio haseado na utilidade publica e no principio da ordem da sul)ordinação e
na maior independencia do trihunal superior, determina a incompetencia do juizo recorrido,
para conhecer dos orímes de responsabilidade uttribuidos pelo queixoso na potiç'ão a fI. 2, ao
Dr. Francisco Faria Corrêa de á e Benevides, actual Presidente da provincia do l\Iaranllão, eml)ora commetticlos cm apocu, em que. servia na qualidade de 1." delegado de policia, scndo que
o queixoso não contesta ao quel'ellado, e sim confessa, a qualidade de presidente, com posse
e exerci cio na província do i\Iaranhão.
E, portanto, em vista da disposiçãO do art. l55, § 1.0 do Codigo do Processo Criminal,
negam provimento ao recurso de n. 28 ,. e condemnam o recorrente nas custas.
Rio de Janeiro, aos l8 de Maio de 18Tí.-F,'citas Tl'm:asso., pre idente.-Paiva Teil):eira
~Ial'iani e rastro Jlcne;es.
(1100) No arl. 8 deste Codigo, serão encontradas notas, concernentes ao assull1pto deste ".
Os Juizes mililare conhecem dos crimes puramente militares, este §, Aviso de i2 de Setembro de 1835.
Declara o Aviso n. 299 de 9 de Outubro de 1855, que em vista deste §, e da competencia
dos Conselhos de luvestigação a formaç.ão da culpa dos militares nos crimes pur'amente militares ou de responsabilidade, em 'uja classe se acha o de fuga de presos, que se comprehende no l.ll't. 23 dos crimes tle guerra.
Vide o § 2.° do art, SOS do meu COLligo Criminal, com as notas.
(H01) As ultimas notas LIa art. 8.° deste Codigo, são concernentes à materia deste §.
A Igreja, nua Liuha quasi outras leis, diz o abbade Fleury, durante os trez primeiros seculos, senão as 'autas E cripturas do antigo e do nO\70 testamen.to, A caridade, que reinava
entre os chri tuas, prevenia a mór parte das divergencias, e as que surgiam, eram apaziguada pela auctoridade dos Apostolas e dos Santo pastores, que lhes succederam.
E a auctoridade, era toda e, pÜ'iLual, fundada sobre a fé do poder de Jesus Christo, dada
aos que tinha confiado a conducLa do seu rebanho, .. Tamhem, esta allctoridade não se estendia senão sobre as almas.
Vide o art. 32i e notas.
(l102) Declaram os Avisos de 26 de Agosto, e 24 de Novembro de 1834, que se compre!lende na dispo iÇão deste artigo o Juiz de orphãos, e accrescenta o ultimo. que no caso, de
ordenarem a pris o, se não tiverem ofliciaes lwoprios para a executar, deverão requisiLa-los
aos respectivo Juizes de Paz, ou l\1unicipaes.
Yide art . 4.." § lO da Lei de 3 de DezernJ)ro de t841 e 25 § 1.0, Regulamento n. i20, art.
200, que modificaram este artigo.
~1103) Diz o AccórdãO da Relação do Rio de 20 de Abril de 1877, n. 4.19, que os arts. 25
, i. da Lei de 1 4.1, e 200 do Regulamento n. 120, não são antinomicos com o art. 5.° § 1.0
da Lei de 20 de 'etembro de lH71 (ao:" Juizes de Direito das Comarcas especiaes, compete em
geral, quae quer outras attribuiçõe conferidas aos Juizes de primeira inslancia,) dispondose naquelles artigos, que ao Juizes de Direito criminaes, compete a formação da culpa nos
crime de responsabilidade ao empregado publicas, não privilegiados, e até me mo os ofilciae dos outro Juizes da mesma Comarca. devendo ou podendo estes exercer cumulativamente a dita aLLribuiçl!O, vindo o art. 13 § 5.° do Decreto n. 4. 21, confirmar este a serto.

(llO4.) O Juiz de Dircito, conhecern da responsabilidade dos empregados puhlico , não
privilegiados: por meio de queixa ou denuncia do Promotor e qualquer cidadão, e do estran-

'"

1U7

Juizo (ou pelo Secretal'io do Tribunal) e concertada por outro Escri·
vão ou Tabellião qualquer. ('1101 a 1'108)
A.rt. 138. No Supremo Tribuoal de Justiça procedel'-se-ha na
fÓl'ma da Lei de 18 de Setembro de 1828, e mais disposições posteriores, (1109)
geiro em can apropria, arts. 37, § 1.0, 71-, §§ 2.° e 4.° d'este Codigo e 396 do Regulamento
n. i20.
Conhece ex-omcio, quando lhe forem presentes autos, ou papeis, e n'elles reconhecer
crime de responsabilidade, arts. 396 do Regulamento n. '120 e 15, § 7.° da Lei de 20 de Setembro de 1811.
Quando f6r ordenado, pela auctoridade superior, art. 396 citado.
(1105) Decretada a responsalJilidade a empregados de justiça, pelo Juiz de Direito em
correiçào, seria uma verdadeira redundancia e augmentar-se-hia considernvel e inutilmente
o trabalho do Promotor Publico, fazer principinr por denuncia especial um processo ja mandado instal,lrar pelo Juiz de Direito e, tnbelecidos e qualificados, e sohre materia e base em
que segundo o preceito' da Lei, tem elle de proceder por seu mesmo omeio, independente de
lJUeixa ou denuncia.
Deve-se, pois, observar liLteralmente a disposição d'este nrt. 396 do Regulamento de 1 42,
n. 120,23,26 § 3." e 55 do Decreto de 2 de Outubro de 1 5l, mnndnndo o Juiz autuar o documentos necessarios, e seguindo nos mais termos la formação da culpa. Avisos de 3 de Junho de i850, 20 de Dezemhro de 1852 e 10 de Novembro de 1854; nccrescendo este ultimo, jue
a disposição d'este art. (l51) deve-se con iderar applicavel a todos os crimes em que cahe a
acção da justiça, não só por se dar em re peito de taes crimes, as me mas razões de ordem
publica e interc se da sociedade, senão porque o mesmo principio, e ta con agrado no art. 31,
" 4." do Regulamento das correições.
( otas -1072, 1 30 e 1831.)
(1106) IIavendo um Juiz de Direito recusado instaurar processo de responsabilidade, contra certo agente do correio, porque o documentos, que provavam a criminalidade, lhe lIa,iam sido remettidos, pelo director geral dos correioS", expediu o Governo, o Aviso de 29 de
Dezembro de 1855, declarando, que o Juiz de Direito não procedera regu1nrmente;
1.0, porque este artigo, ao qual é remessivo o 396 do Regulamento n. 120 de 18/~2, determinando que as auctoridades judiciarias, procedam a formação da culpa, sendo competentes,
ou remettam a quem competir os autos e papeis que lhes sào presentes, e em que encontrem
crime de 1'0 ponsaJJilidade; não estabelece a maneira, porque taes autos e papeis devem chegar ao poder das referidns auctoridades, devendo essas por consequencia, logo rtue lhes sejam
remeLtidos, proceder ex-omcio, se com ell'eito d'eUes constar o crime de responsabilidade.
2.", Porque, por nenhuma maneira mais regular e con,eniente, podiam ser presente ao
Juiz de Direito as provas de um crime de responsabilidade, do que por intermedio do chefe
da repartição, que tem por dever promover a responsabilidade dos seus subordinados' sendo
que fôra absurdo e prejudicial a justiça pllblica, que o Juiz de Direito, a quem compete exomcio a puniçãO dos crimes de responsabilidade, podesse aliás regei tal' as provas de um semelhante crime, oillcialmente apresentados.
(1107) A Relação de Ouro-Preto em A.ccordão de 8 de Julllo de 187!1, diz: ser nuUo o processo de responsabilidade aberto por denuncia do Promotor Publico, em cumprimento de ordem do Juiz de Direito da Comarca por não ter esta auctoridade tal attribuiçao, salvo quando
reconhecendo a enstencia d'esse crime, em feitos e papeis submettidos ao seu exame juri diccional, não fór ene competente, para a formação da culpa, como e expresso no~í."doart.
15 da Lei de 20 de Setembro de 187l, 49, § 4.° do Decreto n. 482\ e o art. 157 acima. (Vide o
art. 18, § 3." da Lei de 1 71, citado.)
(1108) O art. 10, § 7.° do Decreto n. 5618 de 2 de Maio de 1874, diz: as Relações, devem
proceder na fórma (l'este artigo (157) quando em autos e papeis, de que tiver de conhecer,
descolJrir crime de responsabilidade, ou crime commum em que tenha lugar a acção ollicial:
(Nota 1831.)
(H09) Vide arts. 'J61 a 162.
Perante o Supremo Tribunal, escreve no proce so, o re peclivo ecretario, artigo da Lei
de 1 2 citado, 11 do Regulamento de 3 de Janeiro de i833, l.0 do Decreto de 20 de Outubro
de i850 e 91 do de 2 de Maio de 1874.
Feita a autuaçãO, ordenará. o Juiz do Feito, que o réo seja ouvido por escripto no praso
de 15 dias, enviando-se-Ihe cópia da queixa. denuncia ou documentos, com os nomes do accusador e das testemunhas, Lei de I 8211, art. 22, arts. 1.0 do Decreto de 31 de Ago to de 1829,29
ela Lei de 20 de Dezembro de 1830, 162 d'este Codigo, 12 do Regulamento de 3 de Janeiro de
1833, L° do Decreto de 30 de Outubro de 1850 91 e 92 do de 2. de Maio de i874.
Pelos arts. 22 da Lei de 1828 e 13 do Regulamento de 1833, o reo respondera no prazo
marcado e dirigirá a ua resposta ou ao Juiz do Feito ou directamente ao Tribunal, e resi-
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Art. :159. As Relações, e mais Juizes, a quem compete a formaçào da culpa, logo que fór presen.te orna queixa ou denuncia con·
cludente contra qualquer empregado publico da sua compl3tencia, {ará
ouvir a este por escripto; depois do que proceder-se-ha nos termos
da pronuncia. (1110 a 1113)
dindo fóra da séde do Tribunal, o dito reo enviará a resposta pelo primeiro correio, participando a remessa no Juiz do Feito, se a fizer directamente ao Tribunal.
Pelo art. l.0 do Decreto de 8 de Outubro de Hl43, o prazo dos l5 dias, conta-se da data do
recebimento da ordem para a resJlosta do réo que dentro do referido prazo, não responda,
julga-se ter renunciado o favor da audiencia prévia.
ão será ouvido nos casos dos arts. 160 d'este Codigo, 11 do Regulamento de 1833 e 93 do
Decreto de 1874.
.
Com a resposta do réo ou sem eUa, proceder-8e-lla ao inquerito das testemunha8, interrogatorio do réo, e a quaesquer diligencias necessarias, arts. 20 da Lei de 1 28,28 do Decreto
de 20 de Dezembro de 1830, 13 do Regulamento de 1833, 1.0 do Decreto de 20 de Outubro de
1850 e 94 do de 2 de Maio de 1874, e concluidas as diligencias o Juiz do feito, o apresentará
em mesa e o relatará verbalmente.
N'essa mesma sessão, serão sorteados os Juizes do processo, arts. 161 d'este Codigo, 20
da Lei de 1828, 14 do Regulamento de 1833, '2 do Decreto de 1850 e 95 do de 11;74.
Perante o Supremo Tribunal serão sorteados trez Juizes; que votarão, sem tomar parte
na decisão o Juiz relator, art8. 20 da Lei de 1828 e 2 do Decreto de 1 50; mas perante a Relação serão sorteados dous Juizes, que votarãO com o relator, arts. 161 do Codigo do Processo, 1.0, § 7.° da Lei de 6 de AO'osto de l873 e 95 do Decreto de lIIaio de 1874.
Sorteados os Juizes, o refator fará o relataria do proce8so, in8truidos os Juize8 da materia do mesmo, passam em acto Ruccessivo e em 8essào do Tribunal, a julgar, 8e o reo, deve
ou não ser pronunciado, arts. 16l d'este CodiO'o, 20 da Lei de 18 de 'etembro de 182H, 14 do
Regulamento de 1833, 2 do Decreto de 20 de Outu])ro de 1850 e 95 do de 2 de Maio de 187/f.
A decisão se vencerá por dous votos conformes, arts. 161 d'este Codigo e 14 do Regulamento de 18i:lB.
Tudo se praticará, em sessão publica do Tribunal, no caso de se achar prezo o reo, ou
sendo o crime aflançavel, art. 3.° do Decreto de 20 de Outubro de 1850.
Não e8tando o reo preso, sendo o crime afiançavel, o relataria do feito e o sorteio dos
Juizes, para a decisão so)ne a pronuncia, serão em sessãO publica, passando-se depois a julgar em sessão secreta, 80))re a causa, na presença dos membros do Tribunal e Secretal'io,
art. 1•• ° do Decreto de 1850 e 96 do de 1 74.
Os Juizes, que tiverem de julgar sobre a pronuncia, poderão antes conferenciar I articularmente sobre o feito, comtanto, que na mesma sessão se jlIlgue, sobre a pronuncia, art. 5.°
do Decreto de 1850.
Antes de pronunciar, ou despronunciar, podem proceder a todas as diligencias necessarias.
Ao Juiz do feito, compete admittir fiança aos réos, n08 casos em que elia tem lugar, art.
3.° da Lei de 31 de Agosto de 1829.
(Nota 1097.)
(1110) O Decreto n. 328 de 8 de Outubro de 1843, diz: presume-se que renuncia ao beneficio da previa audiencia o empregado publico, que no prazo que lhe fór assignado, não
respondér ás iJ:!lputações, que lhe forem feitas de crimes e omissões no exercicio dos seus
empregos.
O prazo de que se trata, não excederá de 15 dias, contados do recebimento da ordem, para
a resposta.
.
Art. 2: Independentemente da ordem Imperial, poderão os Pre8identes de Provincia mano
dar proceder ás diligencias determinadas no § 4.° do art. 17 da Lei de 3 de Dezembro de 18U
e ouvir depois aos Juizes de Direito, remeltendo-lhes as provas e documentos, que contra elles houver, para que os tenham em vista, para as suas respostas. Em caso de urgencia poderá presei ndir-se da verificação ordenada no § I•• o do citado art. 17.
Art. 3.°: Quando antes da audiencia tiver lugar o disposto no dito /l, o Juiz Municipal
remetterà directamente ao Juiz de Direito os autos que houver formado, declarando-lhe que
com a sua resposta, os dirija ao Presidente da Provincia, quando este assim o tenba resolvido, ou a parte o tenha requerido, ainda sem previa ordem superior.
Art. 4.°: O Juiz Municipal se a parte o requerer, mal1dar-lhe-ha entregar os autos, que
houver formado em observancia do artigo antecedente, se para a formaçãO d'eUes não tiver
precedido ordem superior.
Ar!. 5.°: A Relação, a quem forem remetlidos os papeis concernentes a um Juiz de Direito, mandará proceder na fórma do cilada § 4.° do art. 17, quando as diligencias, n'eUe
prescripta não tenbam sido, ainda, executadas, ou a julgue defeituosas.
(1111) O Decreto de 16 de Abril de 181t7, e tabelece a maneira pela qual os Juizes cri minaes, se devem dirigir, nos proces os de empregados do The ouro publico nacional e outras
disposições, ácerca das dilillencias da justi\a nas repartições publicas.

lU\.)

Art. 160. O denunciado, ou aquelIe contra quem houve queixa,
não será ouvido para a formação da culpa: (1114)
§ 1.0 Quando estiver fóra do Districto da culpa.
S 2.° Nos crimes em que não tem lugar a fiança.
§ 3.° Quando não se souber o lugar da sua residencia. (1115)
E' Districto da culpa aquelle lugar, em que foi com mettido o delicto, ou onde residir o réo, ficando á escolha do queixoso. (H16 a
1118)
(1112) o Juiz de Paz, mais votado, embora pronunciado, em crime de responsabiliuade,
não fica inhibido de presidir li. Junta de qualificação, arts. 2.° da Lei de 19 de Agosto de 1846,
e 29 da de 20 de Setembro de 1811, 1.3 parte, 2." da Lei n. 2615 de 20 de Outubro de i815 e
Decreto n. 6091 de 12 de Janeiro de 1876, art. 4.°
E se por ventura estiver condemnado por sentença, que passou em julgado?
J!]' do art. 1.° da Constituição, que o condemnado a banimento, perde o direito de cidadão brazileiro e o 8,0, que fica suspen o dos direitos politicos, quando a condemnação é a
prisão ou degredo. O art. 53 do Codigo Criminal, accrescenta:-de terro.
Nos 4 casos, esta impossibilitado, para presidir a organisação da Junta; e é neste sentido, que devem ser entendidos os Avisos de 11 de Junho de 1854" e n. 202. de 16 de Junho de
i858 § 1.0
(1113) O Aviso de 30 de Dezembro de 1816, declara que:
-Em solUÇãO a consulta feita pelo promotor publico da comarca dessa capital e transmittida por V. Ex. 3 com o officio de 26 do mez findo, declaro que arbitrariamente procederão
o Juiz Municipal e de orphãOS do respectivo termo, bacharel Epiphanio 'Verres Domingues
da Silva, e o Juiz de Direito da mesma Comarca bacharel Luiz Duarte Pereira; o primeiro
quando, no exerci cio da vara de direito, depoi . de ouvir o ex-secretario da Camara Municipal Martinho Simplicio Jorge dos Santos, denunciado por crime de peculato, mandou que não
se proseguis e nos termos ulteriores, fundando-se no art. 159 do Codigo do Processo Criminal, visto não lhe parecer concludente a denuncia; o segundo, negando recurso de tal decisão. Conforme a disposiçãO do citado artigo, devia o Juiz, logo que lhe foi presente a denuncia, verificar se era ou não coucludente, e nesta hypothese proferir o seu despacho, facultando O recurso UO art. i1, § 2." da Lei n. 2033 de 2.0 de Setembro de 1871. Aceita porém, a denuncia e ouvido o denunciado, como se deu no caso sujeito, cabia sómente o despacho de
procedencia ou improcedenc.ia com o recurso dos arts. 69 § 3.° da Lei de 3 de Dezembro de
18!~i e 438 § 3.° do Regulamento n. 120 de 31 de Janeiro de 1842.. Nas circumstancias expostas o despacho que ueclarou inconcludente a denuncia, e o que negou o recur'o, tolhendo ao
tribunal superior o conhecimento da questão, são manifestamente iUegaes.
..Ha, pois, V. Ex. 3 de, suspendendo do exercicio o Juiz Municipal e de orphãos, ordenar ao
Promotor publico que promova a responsabilidade criminal, não só daqueIle Juiz, mas tambem
do de Direito, e dê nova denuncia contra o ex-secretario da Camara Municipal. Devolvo os
documentos que instruirão a consulta.
(Vide arts. 398, 399, 405, do Regulamento n. i20 de 1842., e nota 108d.)
(il'l4) Parece, que a disposiçãO deste artigo e §§, só tem applicação a parte do processo,
que propriamente se diz: - formação da culpa, - que comprehende o actos preparatorios do
summal'io, até a pronuncia, como se deprehende dos artigos anteriores e posteriores deste
Capitulo.
Vide arts. 398 e 4.02 do Regulamento n. 12Q de 184-2, nota 762, e Decreto de 8 de Outubro
de 1843.

(tl15)
tigo 93.

Regulamento de 3 de Janeiro de 1833, art. 11 e Decreto de 2. de Maio de 1874, ar-

(1i16) O domicilio, é o lugar da residencia permanente do cidadão, é o lugar; ubi quis
la?'em rerumque ac (ortuna?"um sua?"um Sttmmmn constituit, Liv. 1.°, Codigo de incolis.
O domicilio vem do latim, domus, casa, e coZere, habitar.
O filho familia tem o seu domicilio em casa de seus pais.
O menor que e IJÓ. sob tutella, tem o seu domicilio em casa do seu tutor.
A mulher casada tem domicilio em casa de seu marido.
O funccionario publico tem o seu domicilio no lugar em que exerce as suas funcções.
Diz Barb. ad Ordenação Liv. 3.°, tit. 56 § L°: est habitatio animi destinatione perpetua,
iniqua qui ?'eJ'um suarum magnum summam constituit.
O vagabundo não tem domicilio, considerado como talo lugar cm que fór encontrado:
porque não tem na pllrase de Bonneville, fogo, morada, meios de subsistencia, não exercendo
habitualmente, nenhuma profissão.
Pela OrdenaçãO, Liv. 2... tit. 56 § L°, o domicilio, é o lugar que alguem tem fixado para.
a sua residencia, com animo aeliberado de alli permane el'.
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de delicto.. e o mais racional porque n'elle foi violada a Lei,- ibi faeintts perpe-

travtt, tbt pcena Teddtla.

E diz o G n elheiro Pimenta 13ueno, que n'esse lugar, seja ou não domicilio do reo ha
maior facilidade de colligir. os es~lareci~entos e prov.as necessarias: e de mais o lugar o'nde
o exemplo da repressão, e eXIgIdo, assIm pela sua Impressão moral, como me mo para outros fins.
. Pela Ordenação, Liv. 1.0, tit. 7.°, §§ L°, 4.° e 6.°, Liv. 3.°, tit. 6.°, princ. e § 3.°, Liv. 5.0,
ht. tl7, § 9.°, o reo seguia o fôro do lugar, aonde o ueJicto fôra commettido e a razão que dã
Pereira e ouza, e porque o delinquentes, tornam-se pelo delicto subditos temporaes da jurisdicção do districto em que o commetlem. Accre ce, as outras razões sub idiarias do exemplo, que se deve aos moradores do lugar em flue foi perpetrado o crime e da maior facilidade, que 11a de acllar n'esse lugar as provas assim da accusação, como da defeza, arg. da Ordenação, Liv. 3.°, tiL. 54, § 13.
Limitava-se, com Ludo, a regra, no caso de querella, por meio da qual podia o Juiz do
fóro do domicilio, conhecer do crime commettido em alheio LerriLorio. Ordenação, Liv. 5.°,
tit. 111, § 9.° e Lei de 25 de Dezembro de 160 , § 23.
Pela actual legislação portugueza permanece o fôro, em que o delicto se cOll1meLteu, ou
aquelJe em que e encontrado o reo. Reforma Judiciaria, art. 33, . Reforma Judiciaria, arts.
107, 8 6 e 1027.
•
Quando o crime e ommettido no aILo mllr, e Juiz competente o do primeiro lugar do territorio portuguez em que o nal'io se demorar, Reforma Judiciaria, 3." parte, art. 34, Nova
Reforma Judiciaria art. 887.
O direito romano, não admittia o exercicio da acção criminal, senão no lugar da perpetração do crime, ceqttll?Jt enim est, in ea potissimum "egione stalui in quo faeinus aliquod

p81peti'otum est.
Pttbl'iea enim el'iminum ttltio, non lam inl'ei peJ'nieiem quam in lntbUei exempli eO?lt??lodum flui solet, ne quidquam guoel paTi pcellã pleetaltl?' audeant, ttlqlte 'inler improbos tutim' sit innoeentü1 , ut reatus faeilús examinelur, et inl'eslingenter socii ~jvsquem CTiminis.
D. De hi qui ejee, orrenel., li. 2 - C. Ubi de e/'imine agi oporteat, novo 69 et li, 7.°, § peno
ttlt - De aeet/sat.

Em geral, todos o delictos, devem ser perseguidos e julgados, no Condado, em que se os
commetterem; como diz Blakstone, cap. 23.
Desde o seculo XIII ate o seculo XVI diz Faustin Helie, em suas Instrucções Criminaes,
- ha uma lucta curiosa entre o Juiz do domicilio do accu ado e o Juiz do lugar do delicto.
São duas regras, que se combatem incessantemente; tl'iumpham successi amente e resistem,
ainda ao depois de ,encidas.
E' que sob essa fórma de processo, e en,olviam graves interesses: o Juiz do domicilio
e o senhor que reivindica os seus vassalos, os segue fóra do seu territorio e pretende ter só
o direito de julgal-oR. O Juiz do domicilio, e o Juiz real, que pretende punir o culpado, tomado em seu territorio, não obstante a reclamação do seu senhor e que procura estender a
sua jurisdicçãO, abalando o laço que unia o ,assalo à senhoria.
egundo Beaumanoir, no seculo XIU, o Juiz do domicilio, era o natural do delinquente;
e o do lu~ar do delicto, não podia estatuir, senão em um só caso, quando o culpado era surprehendido em flagrante delicto.
Mas o Juizes reaes, protestaram contra esta rerrra e reivindicaram a competencia para
o Juiz do lugar do delicto, julgando os culpados tomados em sua jurisdicção, apezal' da reclamação dos senhores, appoiados em uma lei de FeJippe-o Bello, Ordeuac:ão de 1803, art.
17 e a sim concebida: quod in eau.sa eiuili tel el'iminali nulla fiat lJel'son t'emiss'io ZJ61' gen-

tes nost1'as extra loca et easll'a bajuliant?ll nost;-antm ltb'i delietmn commissuln est.
ob a expre ão geral da competencia ralione loei, eomprehende-se a que se determina,
quer em razão do lifgar, em que o delicto fór commettido; quer em razão do domicilio do 1'130;

quer em razãO do lugar em que foi detido.
Esta feliz concorrencia, disse Freilhard, no exposto dos motivos, nos auctorisa a crenc;a de
que o crime nunca ficarâ em perseguiçãO.
Em todo o ca o, segundo o § 3. ° acima, entre nós, predomina a competencia do lugar do
delicto ou da residencia do reo; enclo que no pri meiro caso, provem do foro do delicto; e no
segundo do domicilio; e é a regra sal,o a excepção para o caso de crimes de sedição e rebellião, quando o reconhecimento desses crimes, e do 1'Ô1'O visinho, pelo art. 93 da Lei de 3
de Dezembro de 1841. e 243 do Rerrulamento n. 120 dp. 1842.
(Vide o Direito, 11 volumes, pags. 37, 39, e Ga.:ela Jtn'idiea, 12 volumes, pago 577.)
(1117) Das disposições deste artigo e do 2.57, laramente se deduz que, para a formação
da culpa e julgamento dos delicto , tão competente e o Juiz cio domicilio tio indiciado, como
o do lugar do delicto: e formada a culpa em qualquer dos Juizos, nos (lasos em que o julgamento pertence ao Jury, devem seguir-se os termos, dos arts. 228 e seguintes; não ha portanto lugar a reclamação pela remessa dos autos, para o foro do domicilio do reo, quando a
culpa lhe fôr formada no do delicto, porquanto pela formação da culpa, acha-se pre"enta a
jurisdieçãO, Aviso de 9 de Março de 1836.
(1118) A incompetencia do Juizo induz falta ele jurisdicçãO, e produz a nullidade do acto
Judicial, Constituição, art. 179 !l11.
Incompetencia do Juizo, annulla os actos, e as sentenças, Ordenação, Liv. 2.°, tit. 63, §
9:° Li.v. 3.° ,tit. 75 princ. mas é de principio que a incompete~ia n:!tiolte toei, se cobre pelo
llenclO do reo.
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Art. 161. Quando a Relação conhecer do crime de responsabilidade de sua competencia, o Ministro a quem tocar por distribuição,
ordenará o proce3so, fazendo autuar as peças instructivas, procedendo a todas as diligencias necessarias, e o apresentará em Meza,
onde se escolherào por sorte tre~ Ministros, os quaes, depois de instruidos do mesmo processo, o pronunciarão, ou não, segundo a prova, vencendo-se a decisão por dous votos conformes. (LHO)
Art. 162. O sorteio dos Juizes para a pronuncia determinada no
artigo antecedente, será feito publicamente, e terá lugar depois que
o indiciado tiver sido ouvido, Ou se tiver fioc1o o termo, que lhe fôra
assignado, expedindo o Juiz do feito a ordem necessaria para esta
audiencia. (1120)
Al't. 163. Se antes da pronuncia, algum dos Juizes sorteados
vier a ser impedido, a sua substituição será feita immediatamente
pelo sor-f.eio. ('1121)
. Art. 104. A substituição do Juiz do feito impedido, far-se·ha por
distribuição, a qual não altel'ará a ordem ácerca de novos feitos; e
cessando o impedimento do Juiz substituido, cessarão tambem as
funcções do substituto, que passará logo o feito áquelle a quem.
substituíra. (tt22)
Art. '165. Os effeitos da pronuncia são: (1123 e t124)
§ 1.0 Ficar sUjeito o pronunciado a accusação criminal.
§ 2. 0 Ficar suspenso do exercicio de todas as fnncções publi.
caso (I'J25 a 1145)
(11 L!:!) Vide nolas 10:!7, L109, com referencia ao proce so ate :i pronuncia e d"ahi ao julgamento final, e nas hypotbeses do ReguLamento n. 7l!J de 20 de Outubro de 1850 e outras
disposições quanto á especie.
Se a qu 'ixa ou dennncia não estiver formulada nos termos legaes, o Presidente do 'upremo TribunaL ou da Helação, por seu despacho, mandará preencher os requesilos, que 1'aL-.
tarem, pela parte, ou peLo Promotor Publico ou Adjunto d'este, se a denuncia fór orrlciaL; e
l1rompta a' dist.ribuirá, art. 28 da Lei de ?O de Dezem])ro de 1830, l'l.egulamento de 3 de Janeiro
de 1 33, art. 10, Lei de 20 de elembro de 1871, o.rt. 13, § 7.° e Decreto de 2 de Maio de 1 74,
art.90.
(1120)

Nota 1097 e !l09, e a anterior.

(112l) Consultae as notas citadas na anterior na parte correspondente, e ahi o 3rt. 5.° do
Decreto n. 719 de 20 de Outubro de L830.
L12'2.) Vide em notas citadas, na 1120,01'; o.rts. 4.° e -.0 do Decreto de 20 de Oulu))ro de 1 50.
(1123) Não fOl'o.m alteradas por este artigo, as disposições dos arts. 21-,
de 20 de Outubro de 18::13, Aviso de 24 de Maio de 1834.

§

13 e 34 da Lei

(1124) Ao empregado pronunciado ou a qualquer outro individuo,ju,)gado com eulpa, não
se deferem requerimentos de mercê, Omcio de 2 de Novembro de 1 35.
(1125) Póde o Imperador suspender os empregado publicos privilegiado, quando incorram em Cl'ime de res,ponsabilidade, mandando immediatamente fazer elfectil"o o competente
processo, arts. 10L, § 1.° e 104 por argumento, da Con tituiçãO do Imperio.
Para serem suspenso o magi trados, i to e, os Membros das Relações, lribunaes 5uperiorés e o Juizes de Direito, faz-se mister, que )laja queixa contra eIles, que sejam ouvidos,
que haja informação necessaria e seja consultado o Conselho de Estado, arl. 154 da Constitui·
ção, e Aviso de 29 de Janeiro de 1844.
Entre os em pregados publicos privilegiados, podem os Presidentes de provincia, suspender o~ Chefes de Policia e commandaotes militares, Lei de H de Outubro de 1834, art. -.0,
.~yiso de:lO de Janeiro de L8H e art. 1.0, § 5." da Lei de'O de .•etembro de 1811.
(112'i) O Oov I'no na C6rle e os Presidentes nas Provincias, antes de inieiado o processo, póde suspender administrativamente o empregado publico não privilegiado, que incorrer
em crime de responsabilidade, nrt. 5.°, § 8. 0 da Lei de:J de Outubro de 18i:l1, e Ayi o de 29 de
Janeiro de l 44.
.

Decretada a suspensão serão immediatamente remetlidos ao Juir. competente, os documentos necessarios, para a instrucção do processo Lei acima.
Declara o Aviso de 2L de Fevereiro de t8í2, que quando o Presidente da Pronncia, ordenar a suspensão, tem o Governo, se julgar infundado e desacertado o acto, o direito de o revogar; nãO obstante achar-se já sujeito ao poder judiciario; o que aliás não impede ao Juiz
de instaurar o processo e proseguir n'elIe, com<Yjulgar de direito.
(H2'1) Vide o art. 94 da Lei de 3 de Dezembro de 181,L e notas, e art. 293 do Regulamenlo

n. 120 de 1842.

Compete ás assembléas provinciaes, decretar a suspensãO e ainda mesmo a demissão do
magistrado contra quem houver quei3.a de responsabilidade, sendo elIe ouvido e dando-se-lhe
logar a defeza, art. II, § 7.° da Lei de 12 de Agosto de 1834.
I

(1128) Só por crime de responsabilidade, tem lugar a suspensão de qualquer empregado
publico e não por crime particular, Aviso de 30 de Setembro de 1834.
(U28 a) Suspensão, por emprego civil, não suspende o emprego ecclesiastico exercido
pelo mesmo individuo, Aviso de 10 de Maio de 1845.

(1128 b) O empregado publico pronunciado em crime inafiançavel, ou afiançavel, emquanto" não tiver prestado tIança, fica suspenso do exercicio do emprego, Aviso de 28 de Dezembro de 1846.
(Lt:!8 c) Ficam suspensos, por etr~ito da sustentação da pronuncia, todos os direitos politicos, tratando-se de crimes inafiançaveis: salvo o direito de votar nas assembléas parochiaes, nos crimes, que admittem fiança, achando-se o réo afiançado, Aviso de 11 de Agosto
de 1850.
(Lt28 d) Sendo a suspensão, consequencia da pronuncia, absolvido o accusado, volta eIle
ao exercicio de seu cargo, por efl'eito da mesma sentença absolutoria, sem que seja para esse
tIm, necessaria a auctoridade ou intervenção do Presidente da Provincia, Aviso de 31 de Janeiro de 1854.

(1128 e) li pena de suspensãO do emprego imposta aos réos, os priva do exerci cio de todos os cargos, que não sejam de eleição popular, pelo art. 58 do Codigo Criminal e 293, § 2.°
do Regulamento n. 120 de L842, Aviso de 1 de Dezembro de 1855.

(1128 f) A condemnação por sentença de um official da guarda nacional, a pena de Sli pensão do cargo de Delegado, ou Juiz de Paz, importa a suspensão do exercicio do f:0sto; sendo
que para a mesma suspensãO, basta haver pronuncia, Aviso de 29 de Janeiro do 856.

(H29) Continua inhibido das funcções do emprego, sendo absolvido, se da absolvição se
interpozer appellação, ou sendo condemnado, ainda que appeIle da condemnação, Aviso de 30
de Setembro de 1861.
(1130) O Decreto n. 1835 de 5 de Novembro de 1856, em nada alterou as disposições dos
::trts. 165, § 2.° d'este Codigo e 94 da Lei de 3 de Dezembro de 18/~I, sustentadas pelos Avisos
de 8 de A~osto de 1846 e 3 de No,emllro de 1 54; e é dos Avisos de 12 de Maio de 1862, 3 de
Maio de Ilj65 e 20 de Fevereiro do mesmo anno.
(1'131) Declara o Aviso de 6 de Janeiro de 1864, que devendo as sentenças, desde que passam em julgado produzir por sua propria força todos os seus etreitos, nãO ha necessidade do
acto da auctorÚlade administrativa, para cessar depois da sentença a suspensão administrativa.

(1132) A snspensão administrativa subsiste, em quanto não houver sentença passada em
julgado, Aviso de 23 de U11 o de 1865.
(1133) Declara o Aviso de 23 de Setembro de 1863, que o empregado da alfandega, pronunciado em crime commum, ainda afiançavel, não pMe exercer as suas fuucções.
(H34) Declara o Aviso de 18 de Abril de 1864, que a sentença condemnatoria, não obstante a appellação interposta, suspende como a simples pronuncia, o exercicio das funcçõcs.

(L135) Declara o Aviso de 17 de Abril de 1867, que este § não comprehende a suspensão
do exercicio de advocacia, que sendo um '/lt~mt!s publico, não é propriamente um emprego.
(L136) Declara o Aviso de 2 de Agosto de 18G7, que o .Juiz de Paz, suspenso, por sentença, que o coudemnou, como 'ubdelegado de Policia, não póde exercer as funcções de Juiz de
Paz, porque a suspensão do emprego publico, não se limita ao exercicio das funcções do cargo, por cujo abuso foi pronunciado ou em virtude de pronuncia condemnado, e sim estende-se
Q todas e quaesquer funcçOes publioas, que o empregado exerça ou tenha o direito de e:>ercer.

§ 3.° Ser preso, ou conservado na prisão, emquanto não prestar fiança nos casos em que a Lei a admitte. ('1146)
(1137) o Aviso de H de Abril de 186 declara: que o cidadão suspenso do cargo de Subdelegado, nM fica inhibido de exercer as fUl1cções de vereador, visto ser de eleiçãO popular,
(IUI8) Os Avisas de 21 de Setembro de 1860, 30 de Julho de 18G8 e 25 de Agosto de 1869,
dizem que, o empregado publico condemnado, suspenso e demiltido, sendo um dos lugares
de tabellião e escrivão, e outro de Delegado' pude ser nomeado para outros empregos, sem
levar-se em conta a suspensão.
A doutrinn dos Avisos foi sempre combatida, como contraria á Lei, como de faoto é; e o
, upremo 'fribunal em 1871, pronunciou e condemnou á pena de suspensão um funocionario
publico por abu o do c~rgo do qualjâ tinha peclido demissão. (Parecer do Conselho de Estado de 3 de Novemhro de 1 71.) O Aviso de 12 de Abril de 1872, é no senl,ido da doutrina do
'upremo Tribunal.
(1\39) Declara o Aviso de 17 de Outubro de '1869, que é valida a eleição presidida por Juiz
de Paz pronunciado em crime commum e inaflançavel, não tendo sido intimndo da pronuncia; e que a cidadãOS pronunciados e eleitos vereadores, se deve, não obstante a pronuncia,
expedir diploma.
(1140) Declara o Aviso Cixcular do Imperio de :19 de Abril de 1812, que a suspensão provi.oria do exercicio das funcções de qualquer emprego ou car~o, ordenado por auctoridade
administrativa, nos oasos em que a Lei a permitte, para o fim ae ser o empregado ou funccionario immediatamente sujeito a processo judiciaria de respons'abilidade, não tendo o mesmo
caracter de sUspensão, por virtude de pronuncia ou sentença do Poder Judiciario, nãO produz o eJreilo, que d'esta resulta de privar o empregado ou funccionario suspenso do exerci ciO
d,\s funcções de qualquer outro emprego ou oargo. (Vide o parecer que o acompanha.)
(lI41) A Resolução do Conselho de Estado, Secção da Justiça de 18 de Dezembro de 1872,
declara: que a suspensão admini trativa, é de sua natureza limitada ao cargo sobre o qual
foi positivamente determlnanoo (Relatorio da Justiça de 1872, pago 2680) O Aviso de 28 de Dezembro de 1872, é no sentido da Resolução.
•
(1l42) O Aviso de 3 de Dezembro de 1872, declara: que o empregado publico suspenso
do exercicio, Dóde ou não ficar no termo, sendo que o livramento, é um arbitrio seu, do qual
póde prescindir sujeitando-se á pena de revelia, e é a douLrina do Aviso de 30 de Novembro
de 1871, que durante n susp-ensão preventiva, o funccionario só perde a metade do ordenado,
e se assim li, quando a suspensão e pelo effeito da pronuncia, com maioria de razão, se deve
seguir esta regra, quando é ella por acto do Governo, e é o que se eslatue no § 4.° do art.
165 do Codigo do Processo.
E vê-se, que a suspensão correccionnl sendo uma pena, póde privar Ofunccionario do seu
ordenado; mas não assim, a suspensão preventiva.
(1I~) Declara o Áviso de 26 de Janeiro de 1876, que llegundo a doutrina dos Avisos n.
76 de 1l de Julho de 184:2, n. 59 de 5 de Março de 1849, n. 244 de 4 de Junho de 1862, n. 277
de 23 de Junho de 1 ô5 e LO de Dezembro de 18i5, o Juiz Municipal e de orphãos, suspenso e
mandado responsabilisar por acto da Presidencia, não póde reassumir o exercicio de eu cargo, antes ~a deci 1.10 do recurso, que para o Tribunal da Rehição foi interposto do despacho
de pronunCla.
e
E que competem, a esse funccionario, os vencimentos relativos ao tempo da suspen 1.10,
na conformidade da ordem de 9 de Março de :1849 e Aviso n. :177 de 12 da Outullro de 18540

(114:4) Declara o Aviso de 20 de Abril de 1876, que:-Sua Alteza a Prinecza Imperial
Regente em nome do Imperador, conformando-se, por immediata resoluçãO de 12 do corrente, com o parecer da SecçãO de Justiça do Conselho de Estado em consulta de 28 de Março
ultimo, sobre o objecto da representação do Juiz Municipal do termo do Rio Novo manda
declarar que, á vista do art. :165, § 2.° do Codigo do Processo Criminal, a pronuncia em crime
de responsabilidade suspende logo o exerci cio das funcções publicas, não obstante o recurso
para o tribunal superior e a invocada disposição da Lei n. 2033 de 20 de Setembro de 1871,
art. 1.0, § \.0, parte flnal, que li restricta ás deoisões dos Juizes Municipaes nos crimes communs.
O que communico a V. Ex.", em resposta ao ofllcio n. 316 de 2 de Outubro do anno passado.
(1145) O Juiz em processo crime, depois de lançado o despacho de pronuncia, nilO o póde
revogar de motu proprill, Accordão da Rela~-ão de Lisboa de 25 de Abril de 1876.
(1146) Art. 285 do Regulamento n. 120 de :1842 e algumas das suas notas.
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201§ 4.0 Suspender-se-lhe metade do ordenado, ou sóldo. que tiver
em razão do emprego, e que perderá todo, não sendo afinal absotvida, (1147 a 1160)
(1l47) A dispo ição e favor d'este !I, só aproveita ao pronunciados por delictos de respon abilidnde e não pód apjl icar-se aos fJue, pronunciados por outros delictos faltam no
e:sel'cicio jos seus empregos, sem jnstiflcado motivo em tLI caM e r cm por isso o ail'cilO
do vencimento na fórma do art. 103 da Lei de 4 d Outullro ele 1 a!.
rc eoação de 27 .ele ,Julho de 1835 e 9 de Junho de 1838.
(tH7 a) Os empregados publicos suspensos, não correccionalmente, nos casas em que a
Lei o permitte, porém como indiciados em crimes e responsabilidade, sendo processados e
nãO pronunciados, têm direitõaõSseus vencímentos, llorrespondentes ao tempo da suspensão.
01' e ação de 9 de Março de 18-'.9.
(1148) Declara a Ordenação de 15 de etembro de 185~, que o Ê.':.lll' d'este ~, é applicavel
sómente aos funcciooarios publico que têm ordenados fixos e não aos que percebem percentagen ou gratiflcaçãe .
(1149) Declara o Aviso de 28 de Fevereiro de 1854, que annul1a - do processo, não resoh'e a suspensão decretada pelo Governo, o qual não obsta
Sl1 SIS e, salvo quando prla
dita annullac;ão, se lia por terminado o negocio e se não instaura outro processo.
(1150) Declara a Ordenação de 21 de Agosto de i 56 fJue nos termos cl'este § e.174 (erligo), aos empregados J2,rocessados e pronunciados, em crime ele l·esponsabilidaele. scimente callem os ordenados. que deixam de receber. durante os ell'eitos da pronuncia. se são absolvicios depois em ultima inst ncia mas nunca as pe1'centngens. que por ventura est1:>jam anne-xas
a esses ordenados.
(lI51) Declal'a o ,,"viso de ~'7 de Janeiro de 183P, que em vista d'este § c al'l. 1'74, O empregado publico pronunciado, por crime cle respon abilidade e depois conde
o, embora
olllenha lerdão, só tcm diJ'eilo a metade <.lo seu ordenado simplesmente. des<.le a data ela prol1nl1ein, a c fi em que passar em julgado a sentença de condemnaçllo, como já. roi decidido
pelas Ordenaç5e, do 'l'hesouro de 11 de Agosto ele i84!) e 21 de Agosto de IlJ56; não podendo
o perdno, cujos efTl"itos se limitam a alliviar o perdoado do sofl'l'imenlo da pena, ter a mesma
ro1'l,'a ela absolvição on revogação da pronuncia, em virtude dos quaes o I'eferido art. lí4, garante o pagamento da outra melade do ordenado.
E flca as im decidido, que o empregado, fJue c condemnac:o por senten«a, não deve estitui a metllCle do ordenado. r[ue percebeu durante a pronuncia; por isso fJue, se o Codigo tiv sse em vista es~a restituÍl;àO. a teria de certo prevenido, como fez no art. 174 a respeito da
metade, nãO percebida, dada a hypothese ela absolviçãO ou revogação da pronuncia.
(11;'2) 'rendo sido pl'onuociaelo um Juiz Municipal em crime de responsalJilidacle, roi removido posteriormente para outro termo, e nuo obstante a pronuncia tomou posse e entrou
no e:serci 'io, por ordem da presiclencia, só sendo absolvido ao depois' c pergunta-se, qnal o
ordenado fJuo se deve alJonar a esse Juiz I
AtLendenelo, a que no tempo decorrido dcslle a pronuncia, até li ahsolvição, se acham
compr Iiendidos 3 periodos, a saber,-de.de a intimação ela pronun<:ia até a communicaçào
ao pronunciado da sua remoção, clesde que o pronun iado teve conhecimento da mesma remoçãO até entrar no exerci cio do novo lugar, e (lesde que começou a exercei-o, até ser alJsolvi elo : re~pondeu o Presidente do tribunal do thesouro, que nos termos creste §. tem o Jui7.
de que se trata direito a receber no LU periodo, a metade do vencimento,-que no seguoclo
l'eriodo nada tem que receller, visto não ser applicavel aos .Tuizes Municipaes, a disposição
cio arl. 40 de Lei n. 369 de 18 de Setembro de lW.5, segundo o Decreto n. 129 de 17 de Março de
1 52, por is.o que não uo o mesmo. Juizes considerados magi trados, como declarou a CirculaI' do Millisterio da Justiça de 2'1 de Janeiro de 1844; e quanto ao vencimento do 3.0 peModo, d \'e-se abonar, tambem, a metade do re. pectÍ\To Q1'denado, uma vez que por ordem
superior, teve losse c exercício de Juiz Municipal e foi afinal allsolviclo, cumprindo observar
que o yencimento supra mencionado deveria ser abonado integralmente fJuanóo o .Jronunciado foi ah.ohirlo no termos elo art. 174, s por ventura, nada se lhe pagou, desde que foi
pronunciado. Oróenal,'ãO de 5 de Setembro ue 1861.
. (1153) Declara o Aviso n. 10 de 5 de Janeiro de 1863, que ao Promotor Publico pronuniado, mas absolviclo pela Relação do di-tricto, compete o seu ordenado integral, de.de a data
da pronuncia, como é expresso n'este §,
.
(IlG'.) O Aviso n. 180 de 29 de Abril de 1863, declara, que a di posição, que marca os vencimentos dos Yigarios coUados e encommendados, no ca o cle pronuncia, é a d'este §,-e pelos Ayisos rle 19 de Maio 31 de Agosto e 440 de 2j ele etembro de 1865, os parochos coUados,
quando pronunciados ou condemnados por crimes de que sãO 3flnal absolvido., perdem uma'
3," parte da congrua, durante o tempo em que estão sujeito aos en'eitos da pronuncia ou
oondemnação.
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A suspensão do exercicio das fUl1cções não estorvará o accesso
legal, que competir ao empregado pronunciado. (1161 a 1163)
Art. 166. Os Presidentes das Provincias, a quem ex-omcio se
remetterá cópia da pronuncia dos Com mandantes militares, a farão
executar. O mesmo fará o Juiz criminal do Districto a respeito
daquelles culpados, em cuja pronuncia intervier.
Art. 107. Da sentença que não pronunciar, appellará o Juiz exoflicio para a Relação do Districto, e os autos serào immediatamente
remetlidos pelo Escrivão~respectivo ex-omcio sem formalidade alguma.
(1155) Declara a Ordenação n. 19 de 17 de Março de 1 64, que tem lugar a disposição
deste ", ainda quando o empregado e sugei Lo a processo de responsabilidade, por crime comIllellido, no exerci cio de outro emprego, que nào aquelle, cujo ordenado reclama; devendo,
porem, recelJe-Ios sómente: quando for afinal alJsolvido,' ou quando a pronuncia for invalidada.
(156) Declara o Aviso n. 2i6 de 28 de Julho de 18G6, que segundo'este § e difl'er ntes
decisões do 'l'hesouro, o direito a metade do ordenado subsiste, havendo seutença de condemnação e interposição de reclll'So. ate que seja confirmada a posse em julCTado, no caso em
que o efl'eitos do dito recurso forem Suspcnsivos nos termos do nrt. 45 do Regulamento
n. 120 de 1842.

(1157) 'm secretario da Camara, suspenso, como Delegado, em virtude de pronuncia,
em crime de responsabilidade, deve perceber ou não o ordenado daquelle emprego '!
Responde o .\ ,iso n. 205 dc 16 de Junho de 1 '14, que em tal hypothese o funccionario só
tem direito de !,erceher metade do ordenado, que em razão do emprego lhe competir, desde
a data da pronuncia, devendo perder a outra metade, se não fôr afinaI alJsolvido, o que é
conforme a este §, e Avisos dc 27 de Julho dc 1835, e n. 76 de 9 de Junho de 183l:l e outros.
(ll?í8) j?' do Aviso de 4 dc l'\ovembro de 1868, quc sendo a suspenção de carcereiro ordenada pelo Delegado, e em virtude do art, 48 do Regulamenlo n. 120 de 1842; bem como
urna medida de conveniencia no erviço, em quanto o Chefe de Policia não resoll'e a respeito
da demissão do funccionario, não pode ter apl,licação a este caso, o § 4.0 acima; e portanto,
nenhum direito assiste ao caJ'cereiro de que se trata, a percepção do ordenado pelo tempo
da suspen, ão.
(1159) E' do Aviso de 29 ele elembro de iH76: Le,ei à presença de Sua Alteza a Princeza, Imperial l1egente, em nome do Imperador, o Avi o de V. Ex." de 29 do IDeZ ílndo com
os papeis relativos á duvida que ~e suscitou no thesouro nacional, de poder ser paga ao empregado publico absolvido de crime commum, a paI'te do ordenado que deixou de receber
por elfeito da pronuncia, nos tcrmo do alto 1G.3, § 4. 0 elo Codigo do Processo Crimina1.
E a mesma Augusta Senhora, conformando-se por immediata re olllção de 20 do corrente com o parecer da secção de Justiça do conselho de estado em consulta de 5 de Abril ulti·
mo houre por bem decidir que o ciLado art. 165, § 4.° do Codigo do Processo Criminal é uma
excep<;àO á regra geral eslatuida no art. 103 da Lei de 4 de Outubro de 1831, e portanto applicaveI sómente aos empregados publicos pronunciados em crimes de responsabilidade: como
enlende á rdem do thCsouro de 27 de Julho de 1835.
De,olvo o Aviso do mini terio da guerra, que motivou aquella duvida.
(liGO) E' do Aviso de 7 de Junho de 1877: Em resposta ao offlcio de 2l de Maio ultimo,
declaro a Y. Ex." que bem procedeu a lhe ouraria de fazenda dessa provincia, recusando
pagar os ,encimento integrae ao lJacharel Luiz Antonio de Andrade, Juiz Municipal e de
orphãos do termo elo Ouricury. porqllanto esse pagamento só poderá ter lugar depois de terminado regularmcnte o lrocesso ele responsabilidade, a que foi submetLido o mesmo juiz, e
no qual foi pronunciado pelo ex-juiz de direito da comarca; não podendo aproveitar-lhe o
facto do julgamento da suspeição, que foi allegado e recon]lccido, contra lei expres a, durante a formação da culpa.
(1161)

otas 1142, i143, e outras ao

§

2. o deste ar!. 165.

(1162) Os empregados suspensos por ordem do Governo, conttinuarão suspensos, ainda
que se tenba julgado improcedente a denuncia, no caso de haver appellação por parte do denunciante, Avisos de 11 de Julho de 1842, 5 de Março de 1849, e 4 de Junho de 1862.
(1l63) Declara o Aviso n. 79 de 8 de Agosto de 1846, que decretada a pronuncia, em
qualquer delicto, fica o pronunciado ujeito á upensão do direitos politicos, e por consequencia do exercicio dos emprego, e neste caso 'estão os professores publicos.
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Da sentença, que pronunciar, poderá a parte appellar dentro de
dez dias improrogaveis, e os autos serão remettidos do mesmo modo,
mas não se suspenderão os effeitos da pronuncia. Em um e outro
caso ficará no Juizo inferior o traslado dos autos, contendo unica·
mente a petição da queixa, ou denuncia, os nomes das testemunhas,
havendo-as, a cópia dos documentos, e a da sentença que tiver pronunciado, ou não. ('1164 a 1167)
Art. 168. Das appelIações, que forem interpostas no caso do
artigd antecedente, conhecerá o Ministro, a quem fór distribuido o
feito, com mais dous adjuntos nomeados pela sorte. (1168)
Art. 169. Das sentenças proferidas nas Juntas do Juizo de Paz
não se admitte appelIação.
Art. 170. Quando qualquer das Camaras Legislativas resolver
que continue o processo de algum de seus respectivos membros,
pronunciado por crime de responsabilidade, serão os autos e mais
papeis remettidos ao Senado, observando-se no processo accusatorio
a mesma ordem, que tem lugar na accusação dos Ministros de Estado com a differença de que, em vez de commissão accusadora,
accusará o Procurador da Coróa, Soberania e Fazenda Nacional.
(1169 a 1173)
(1\6\') Arl. 98 da Lei de 3 de Dezembro de 1841, e notas.
Dá-se recurso na forma dos arts. 70 e 71 da Lei de il de Dezembro de 1841, e 438 § 3.°
do Regulamento n. 120 de 1842 e 439 § 2.° do mesmo, com as notas.
Se em um mesmo processo oraanisado contra ditrerentes réos, uns forem pronunciados,
e outros não, remctter-se-hão os proprios autos ao Jury e por copia a relação devendo neste
caso, o escrivão, no fim do traslado certificar o motivo, porque não remette os originaes,
Aviso de 9 de Dezembro de 1835.
E o Aviso de 1\ de Janeiro de 1838, declara: que só nos crimes de responsabilidade, tem
lugar a appellação de que falia este artigo.

(1165) Nos casos de recurso ex-omcio, quando tem de subir O processo original, por força do art. 1041 do Regulamento n. 120, deve ficar O traslado completo de que trata o art. 21
do Regulamento de 3 de Janeiro de 1~3, e não o do artigo acima (167). e quando o Juiz ad
quem pronuncia, por via de recurso, deve o processo original ser remettido ao Juizo recorrido, para ahi se confirmar nos termos ulteriores da pronuncia, Aviso de 25 de Janeiro de 1851.
Foi alterada esta disposição pelo art. 17 § 1.0 da Lei de 20 de Setembro de 1871, quando
diz: que os recursos de pronuncia ou nãO seguirão nos proprios antos, -e o que é confirmado pelo art. 110 do Decreto de 2 de Maio de 1874.
(1166) Em regra, O recurso no caso de pronuncia não tem elfeilo suspensivo, mas só
devolutivo; e a. sim deverá o proce so seguir os seus devidos termos, até final julgamento,
como se recurso não houvera.
e forem os despachos ou sentenças reformados, por auctoridades ou tribunaes, para que
forem interpostos os recursos, serão desfeitos os actos praticados, reduzindo-se tudo ao estado anlerior, como acontece, por exemplo, nos casos de revista, Aviso de 10 de Julho de 1851.
A 3." parte do § [.0 do art. 17 da Lei de 20 de etembro de 1871, diz: são necessarios os
mesmos recursos, das decisões que os Juizes Municipaes farão expedir ex-omcio, sem suspensão das prisões decretadas.
Fazei applicaçüo ao caso.
(1167) Declara o Aviso de 14 de Abril de 1 77, que o indiciado não pronunciado, em crime inaflan~.avel, não deve ser posto em liberdade emquanto o Juiz de Direito não confirma a
sentença de não pronuncia.

(1168) Notas 1097, e 1109.
(1169) Nota 37.
Este artigo, é applicavel aos julgamentos de crimes individuaes dos membros da Assembléa geral legislativa; art. 1.0 da Lei de 14 de Junho de 1843.
Vide arts. 27 e 28 da Constituição.

(1170)
os crimes de responsabilidade dos Ministros de Estado e dos Conselheiros de
E tado, são competentes; a Camara dos Deputados, para decretar a aecusaçãO, art. 14 da Lei
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Art. 171. A accusação dos empregados publicas não privilegiados, será feita perante o Jury competente. (11.74)
Exceptuam-se:
1.0 Os militares que por crime do emprego militar serão accusados no Juizo de seu fóro. (1175 a 1177)
de 15 de Outubro de 1827: e o Senado para julgar, arts. 20 da Lei citada de 1827 e 47,
da Constituição.
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(l171) lOS crimes individuaes e de responsabilidade dos Senadores e Deputados Geraes,
são competentes: a auctoridades criminaes ordinarias, para formar culpa e pronunciar, e a
Camara dos Deputados em relação a estes, e o Senado em relação aos Senadores, para decidir, se o processo deve ou não continuar, art. 28 da ConstituiçãO, artigo acima (170) e Lei de
14 de Junho de 1843, e o . enado para julgar, art. 47, § 1.0 da ConstituiçãO.
(1l72) tos crimes individuaes dos membros da Familia Imperial, dos i\Iinistros de Estado e dos Conselheiros de Estado, é competente o Senado, para d'eUes conhecer, art. It7, §
1.0 da Consti tuição.
(ti 73) A circular de 9 de Março de 1843, recommenda que processo algum instaurado
contra Senador, seja remettido ao Senado senão por intermedio do Ministro da Justiça e preparado com a competente pronuncia e conta do Juiz.
O Aviso de)? de Outubro de 1837, declarou que os Senadores e Deputados, só depois de
approvada a sua eleiçãO, e que gozam das prerogativas concedidas pelos arts. 'l7 e 2 da ConstituiÇão. 'obre este assumpto, a Camara dos Deputados ainda não deu soluçãO, apezar de suscitada e muito agitada em 1850.

('\174) Arts. 25, § 5." da Lei de 3 de Dezembro de 1841 e 396 e seguintes do Regulamento

n. 120 de 1842.

O Aviso n. 153 de 14 de Junho de 1864, e n'estes termos:
Foi presente a Sua Magestade o Imperador o officio de 18 de Janeiro ultimo, no qual e 'sa
presidencia, dando conta do procedimento do vigario encommendado Bonifacio KluJ)er, sacerdote estrangeiro que casou Guilhermina Luppa com Christiano Kerst sem que tivesse sido
competentemente annullado o casamento que eUa Ilavia contrahido com o protestante Kessbel', que ainda vive, declara que não submetteu a processo aqueUe sacerdote por não haver
acção omcial contra eUe.
Ouvida a secção dos negocios do Imperio do Conseillo de Estado sobre a ultima parte do
dito officio, deu o seguinte parecer:
"Que os clerigos estrangeiros, nomeados vigarios encommendados, tendo os mesmos direitos e obrigações que cabem aos vigarios encommendados brazileiros, e sendo iguaes aos
collados, menos na inamovibilidade, devem tambem estar sujeitos ás mesmas regras de puniÇão a que estão os collados e encommendados nacionaes, os quaes tem por Juizes nos crime
de responsabilidade, como o de que se trata, os Juizes de Direito, segundo a disposições do
art. 171 do Codigo do Processo Criminal, art. 25 da Lei de 3 de Dezembro de 18 /tl, §§ 1.0 e 5.°,
e art. 200, § 1.0, 242 e 396 do Regulamento n. 120 de 31 de Janeiro de 181-2.
"A qualidade de empregado publico de que os reveste a nomeação de parocllo, tornando
publico o crime, os sujeita a proces o ex-omcio."
E tendo-se conformado o mesmo augusto senhor, por sua immediata re oluÇão de 4 do
corrente mez, com o referido parecer, assim o communico a Y. Ex. a para os fins convenientes.
(1175) O mesmo nos casos do art. 109 da Lei de 3 de Dezembro de 181-1.
Al'ts. 8.° d'este Codigo e 257, e 200, § 1.0 do Regulamento n. 120 de 1842.
(1176) A Provisão de 20 de Outubro de 1834, fixou definitivamente, como crimes militares os seguintes: 1.0, os que violam a santidade e religiosa observancin do juramento prestado
pelos que assentam praça, 2.0, os que otrendem a subordinação e boa disciplina do exercito e
da armada, 3.°, os que alteram a ordem publica e economia do serviço militar em tempo de
guerra on paz, 4.0, o excesso ou abuso da auctoridade, em occasião de serviço, ou influencia
de emprego militar, não exceptuados por lei, que positi.amente prive o delinquente do fóro
militar.
Veio ao depois o Aviso de 3 de Agosto de 1 55, procurando ftrmar a jurisprudencia da
Provisão de 1834, declarando pUl'amente militares, o crimes de resistencia a uma ordem militar e de ferimentos de camaradas quando praticado por militares; e excluiu d'essa cathegoria o homicidio de escravos e ferimentos de pessoas não pertencentes ao exercito ainda
quando commettidos por militares.
O Ayiso de 5 de Novembro de 1855, declaron não ficar sujeito ao fóro militar, o crime de
evasão, quando praticado por um réo que foi excluido do serviço militar, desde a sentença
que o condemnou a prisão com trabalho.
O Aviso de 26 de Abril de 1858, reconhece que as -aggressães, que fizeram pela imprensa
os militares, contra os Presidentes das Provincias nãO são crimes puramente militares.

to
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2.° Os empregados, que tiverem sámente de ser advertidos, ou
castigados com a pena de desobediencia. (l178)
Art. '172. Pronunciado o I'éo, serão os proprios autos remetti·
dos ex·officio ao Juiz Municipal respectivo, para os apresentar ao
Juiz competente, quando vier abrir a sessão. deixando sámente o
traslado da queixa, ou denuncia, e da pronuncia. (t179)
Art. 17R. O Juiz de Direito na primeira reunião dos Jurados
apresentará os autos, afim de ser sustentada, ou revogada a pronuncia, pt'ocedendo-se na accusação (quando esta tiver lagar.) (1180)
Art 174. Revogada a pronuncia, ou absolvido o réo: será este
immediatamente solto por mandado do Juiz de Direito, e restituído
ao seu emprego, e metade do ordenado,' que deixou de receber.
(11~1

e 1182)

.

,\ imperial resoluçãO, que se conformou com a consulta da ecção de marinha e guerra
do Conselho de Estado cm 13 de Outubro de 1'Xi8, declarou pertencer ao fôro militar o conhecimento de todos os crimes declarados nas leis militares, e que só podem ser commettidos
pelos cidadãos alistados· nos corpos do exercito: d'onde concluiu, que o crime de homicidio
que perpetrou uma praça do exercito na pessoa do seu camarada, deve ser julgado no fóro
militar,
Assim O privilegio do foro para os militares, favor que ha longo tempo se llles attribuia
pelo art. 49 do Regulamento de t de Junho de 1618 e Almrá de 2.1 de Outubro de 1763, :ficou
definido pela legislação do lmperio.
O art. 179, §§ II e 11 da Constituição, garantem o julgamento, pQr auctoridade competente, em virtude da Lei anterior e do modo n'eIla pro.cripto; e que não haja foro de privilegio,
á excepção das coisas que por sua natureza, pertencerem a juizes particulares, na conformidade das leis; sendo certo, que com as excepções dos arts. ao , § 2.°, do Cocligo Criminal, a
d'este !'l, a ampliação trazida pelo art. 109 da Lei de 3 cle Dezembro cle 1841, e 200, § 1.0 do
Regulamento n. no de 1842.; o fóro para os mili tares acha-se estal)elecido quanclo o cri me
fór puramente militar, ou de sedição ou rebeIlião; regulando o art. 257 d'este Codigo, o fOro
commum, para n'eUe re ponderem pelos crimes, que n;10 são os exceptuados.
(1176 a) E' competente o foro militar para julgar o crime de ferimentos gru,es, comettido por soldad.o em um paisano, dentro do quartel. Sentença de um dos juizes criminaes da
Córte, no 21.° voI. do Direito, pago 7'2.

(1177) A Lei de 18 de etembro de 18- L e inconstitucional, quando diz ao § 6.° do al'L. 1.0:
o crimes de que se trata no art. LO (os e piõe., os que tentarem seduzir as praças de LO. linha, nas guardas, fortalezas, qual'teis, arsenaes, acampamentos, ou quaesquer que façam
parte da força do governo em tempo de guerra, os que tentarem seduzir as mesmas praças,
a levantarem-se contra o governo, o que atacarem as sentinellas, e os que entrarem nas fortalezas sem .er pelas portas e lugares orclinarios), em todos os seus numeros ficam considerados militares e aquelles que o, commetterem :ficam sujeito ao julgamento dos conselhos
de guerra, ainda quando milHares não sejam.
A ConstituiçãO, no art. 119, §§ 1Le -17, a Provisão de '20 de Outubl'o de 1834 e a ResoluçãO
de 13 de Outubro de L858, mostram que a Lei e exorbitante, e só inspirado o § lranscripto (ü),
no Alvará de 15 de Julho de 176il.
(l17) Dá-se a desobediencia, quando se falta ao cumprimento de ordem da auctol'idade
legal, no exercicio das respectivas funcções, Codigo Criminal, art. t28, Codigo do Processo,
arts. 20;J e 204, Regulamento de 31 de Janeiro de 1842, 63, § 4.° e 212, § 7.° da 2." parte.
(1179) -üO sendo mais da competencia do Jury, a-accusação dos empregados publicos,
nàO privilegiados, acham-se esle artigo, e o seguinte revogados. cm razão da no\"a fórma do
proce o estabelecida pela Lei de 3 de Dezembro de t8U e Regulamento n. 120 de 18'\'2.
As notas de todo e te cap. 5.°, mo tram o novo modo de proceder.

(LI80) Núta anterior.
(LI I) Notas tl!'\O a 1152, e 1147 a.
O
imperial, alliviando o empregado publico da pena que por sentença lhe fui imposta por rime de responsabilidade, nãO o constitue no caso d'este ar·tigo, que ordena a restituição da metade do ordenado nos casos sómente da revogaçãO da pronuncia, ou aLsolviçãO
do réo, OrdenaçãO de 17 de Agosto de 18*9.
(1182.) Declara O Aviso de 3 de Junho de 1862, que segundo este artigo comlJinado com
os 8t da Lei de 3 de Dezembro de 1841 450, § 3.°, c 4j\) do Regulamento n. 120 de 18t!, o Juiz
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CAPITULO VI
DA ORDEM DE PRI~ÃO.

(1183 a 1204)

Arl. 175. Poderão tambem ser presos sem culpa formada os
que forem indiciados em crimes, em que não tem lug3.r a fiança;
porém nestes, e em todos os mais casos, á excepção dos de flagranabsolvido níIo necessita vêr decorridos os oito dias, que a parte accusadora tem para appellar,
afim de que possa entrar no exerci cio ; porque quando se der a appelIaçãO, ella não traz o
etfeito suspensivo; nenhuma applicação tendo a esta especie os Avisos de 11 de Julho de 1842
e 5 de Março de 1849, que se referem ao caso de suspensão anterior ao proces o, a (lUal só
cessa por virtude da sentenc;-a pa sada em julgado, Aviso de 3 de Junho de 1862.
(1182 a) O empregado suspenso administrativamente, a verificar-se não ser culpado, tem
direito á percepção dos venciment s; e níIo s6mente do ordenado. Aviso de 16 de Agosto
de 1879.
Para se completar as notas d'este capitulo sobre a materia de responsabilidade dos fllnccionarios e o sllu processo, vide o Regulamento de 31 de Janeiro de 181:2, cap. 13 e nrts. 396 a
405, e outros correspondentes do mesmo Regulamento, e a Lei respectiva de 3 de Dezembro
de 1841, citados, em as notas de 1063 até aqui.
Vide Mendes da Cunha, ao Codigo do Processo, pago 121.
(11.83) Jas notas 933, 934 a 938, e 960, serão encontrados os §§ 1.0 a 4.° do art. 13 da Lei
de 20 de Setembro de 1871, que serve para o caso presente.
Vide mais notas 943, 94;"1, 952, 954, sobre o art. 12 da Lei D. 2033 de 1871, 057,95 ,959,963.
(1184) O art. 28 do Decreto n. !lS24 de 22 de Novembro de 1871, diz:
Além do que está disposto nos arts. 12 e 13 da Lei de 20 de etembro de 1871, a auctoridade que ordenar ou requisitar a prisão e o executor d'elIa o))servarão o seguinte:
O preso, não será conduzido com ferros algemas ou cordas, salvo O ca o extremo de segurança, que deverá ser justificado pelo conductor; e quando não o justifique, além das penas em que incorrer, será multado na quantia de 10 000 a 50,000, pela auctoridade a quem
fór apresentado o mesmo preso.
Mesmo anteriormente e em tempos remotos, já repugnava este meio barbaro, tanto que,
o Decreto de 30 de Setembro de 1693, já determinava que o réo não devia ser· carregado de
ferros, senão em crimes gravissimos; e o réo pronunciado não póde ser posto em ferros a pretexto de segurança, dil-o o Aviso de 11 de Agosto de 1877.
O exemplar do mandado, a que se refere o citado art. 13 equivale á nota constitucional
da culpa.
.
Art. 29. Aiuda antes de annunciado o processo da formação da culpa ou de qualquer diligencia do inquerito policial, o promotor publico, ou quem suas vezes fizer, e a parte queixosa, poderão requerer, e a auctoridade policial representar, ácerca da necessidade ou conveniencia da prisão preventiva do réo indiciado em crime inaflançavel, apoiando-se em prova
de que resultem vehemenoos indicios de culpabilidade, ou seja confissão do mesmo reo, ou
documento, ou declaraçãO de duas testemunhas; e feito o respectivo autuamento, a auctoridade judiciaria competente para a formação da culpa, reconhecendo a procedencia dos indicios contra o arguido culpado, e a conveniencia da sua pri ão por despacho nos autos a ordenará, ou expedindo mandado por escripto, ou requisitando por communicação telegraphica,
por aviso geral na imprensa, ou por qualquer outro modo que faça certa a requisiçãO.
§ 1.0 Independente de requerimento da parte accusadora ou representação da auctoridade
policial, poderá do mesmo modo o Juiz formador da culpa, julgando necessario ou conveniente
ordenar ou requisitar, antes da pronuncia, a prisão do réo de crime inaflançavel, se tiver
coUigido ou lhe fór presente aquella prova de que resultem vehementes indicios da culpabilidade do dito réo.
§ 2.° A. auctoridade policial e os juizes de paz deverão fazer prender os indiciados culpados de crimes inaflanraveis, descobertos em seus districtos, sempre que tiverem conhecimento
de que pela auctoridade competente para a forma«;ãO da culpa foi ordenada essa captura,
ou porque recebessem directa requisição, ou por ser de notoriedade publica que o Juiz formador da culpa a expedirá.
Executada a prisão, immeiliatamente o preso eru conduzido á presença do mesmo Juiz,
para d'elle dispÓr.
§ 3.° Não poderá ser ordenada, nem requisitada, nem executada a prisão do réo não pronunciado, e houver decorrido um anno depoi da perpetração do crime.
(1185) O relator do corpo legislativo francez de 1810, dizia explicando o arts. 11:i a 12.2
rio Codigo penal:- o goso da Iiberdaue individual, é para o homem em sociedade, o primeiro
de todos os bens, e aquel!e cuja conservação importa mais essencialmente ti. sua felicidade.
O gO\'erno e a Lei, devem então protegeI-a e pr serval-a eom uma religio a all nc;ão, de
'lualquer ae.to arbitrario da parte dos mimstro e seus ngentes.
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E diz Fournier: a primeira regra n'esta materia, Ó que o direito de detenção não póde
er exercido, senão em vil'tude da Lei; para que elle pertença a talou tal agente da auctoridade, é ne essario que um texto legislativo lh'o conceda de uma maneira precisa.
E conclue: que as Leis sobre a liberdade individual, são de uma mediocre utilidade,
quando não fazem parte de um eomplexo de instituições, que se sustentam llma pelas outras,
e os melhores sustentaculos d'esta liberdade sãO: - a liberdade da imprensa e a da tribuna;
a instituição do Jury e a publicidade dos debates judiciarias; bem como a .facLlldade para os
cidadãos de levar as suas queixas perante os Tribunaes.
(1186) .I1rt. 179, §§ 8.° e 9.° da ConstituiçãO, 131 a 133 d'este Codigo, 114 a 127 do Regulamento n. 120 de ·J842.
Não póde haver prisão senão em consequencia de pronuncia, que a tenha decretado, arts.
H4 a 146 d'este Codigo, e 280 do Regulamento n. 120 de '1842; excepto, quando preso em fiagrante, ou indiciado em crime inaflançavel, caso em que tem lugar a prisão pre,entiva medida de precaução, que tende a e"l'iLar que a futura pena da Lei, venha a ser illudida, em sua
execuçãO, pela fuga provavel do reo. Na nota 1184, se consignam modificações ás regras estabelecidas no regímen anterior á Lei de 187L
(1187) A nenhuma auctoridade, CIualquer que seja a sua natureza, e licito ordenar OLI consentir, que os reos ou indiciados saiam da priSãO, ou estejam presos l'óra d'ella, nos casos em
que as Leis mandam que sejam ou eslejam presos, antes ou depois da culpa formada, a não
ser em virtude de fiança, admittida e preslada nos termos "por elias prescripta , Avi o de 15
de Fevereiro de 1844.
(1188) Na falta de prisões militares, devem os soldados e omciaes da L" e 2." extincta
linha do exercito, ser recolhidos á prisão civil, ou a qualquer outro lugar que a aucloridade
administrativa indicar sob sua responsabilidade, Aviso de 21 de Novembro de 1851.
(1189) Os omciaes da 1." ou 2." extincta linha, cujas prisões, mesmo por ordem de auctoridade civil; nos casos em que estas podem ordenaI-os, não devem er senão em fortalezas, ou quarteis, conforme a PrO"l'isão de 1\1 de Agosto de 1837 e Aviso de 29 do dito mez e
anno; ficam n'esses casos á disposiçãO da auctoridade que ordenar a prisão: e o commandante
da fortaleza, ou quartel, deverá cumprir as requisições que para a soHura ou apresenlação
do preso, recel)er da mesma auctoridade, cumprindo que as requisições sejam feitas por meio
de ameias rogatorios, Aviso de 17 de Julho de 1853.
(1190) Pretendeu-se que um -omcial da Guarda Nacional, cumprisse a pena de dou mezes de prisão no estad.o maior do corpo policial, e não na ca a de detenção da Corte; e declarou-se por Aviso de 27 de Maio de 1861, que i to nãO era admissivel, pOI-que os omciaes da
Guarda Nacional quando su pensos dos direitos politicas, não gozam das honras inherenle's
aos seus poslos; e outro sim, que o Aviso de 24 de Julho de 1851" mandando res1 eitar o privilegio que ad iJtstct1· dos militares lem os referidos ofliciaes, trata sómenle da prisão preventiva e não da que é ordenada em virtude da pronuncia devidamente sustentada, ou sentença
das justiças ordinal'ias.
(1191) Gosando o omciaes da Guarda ~acional das honras e privilegio concedidos ao
de l." linha, nào devem ser recolhidos a pri ões civis, senão nos caso especificado no art.
66 da Lei de 19 de etembro de 1 ~O, em que tenham de perder os postos, conforme declarou
o Aviso de 27 de Junho de 1837. E' do Aviso de 30 de Novembro de 1l:i61; e como se vê destoando da nota anterior.
(1192) Dedara o Aviso de 7 de Agosto de 1875, que não lta inconveniente em que os offrciaes do corpo de policia, como dos Avi os de 24 de JUl1l0 de 1847 e 25 de Janeiro de 1850,
cumpram nos proprios quarteis a prisão inferior a 1 anno por crime commum, uma vez, que
na sentença condemnatoria, não eja designado outro lugar, e os senl nciados fiquem á disposição da auctoridade competente.
(1193) A respeito da prisão dos miliLares, existem mais os Avisos de 28 e 29 de '1837, 24
de Julho de 1851-, 27 de Junho de 1857 e 22 de Setembro de 1855.
Como esles, já dispunha o Alvará de 21 de Outubro de 1763, § 6. oJ Decreto de 4 de Fevereiro de 1820 e ProvisãO de 26 de Oulubro do mesmo anno.
Vide a Provisão de 4 de Outubro de 1845.
(1194) As auctoridades que leem jurisdicção de mandar prender, devem remetler os seus
pre os acompanhados da competente ordem, para as cadêas publicas. sem que seja necessaria permissão ou licença de qualquer outra auctoridade.- Aviso de 5 de Outubro de 1833.
(i195) Todas as vezes, que forem presos correccionalmente subditos de 'ações estrangoiras em qualquer lugar do litloral do Imperio, as respectivas auctoridades, o farão constar
ao agentes das Naçõe , a que tae individuas pertencerem. Aviso de 14 de elembro de 1833.
(Notas 1197, 1202 e 1203.)
(1196) Sendo já. reconhecido, pelo Governo Imperial, como foi por Aviso do L° de Dezembro de 1854,-que os crimes commetLidos a bordo dos navios estrangeiros mercantes,
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dentro dos portos do Imperio, entre pessoas da tripulação salva as excepções que o mesmo
direito estabelece, de~em ser julgados pela leis e aucloridades do paiz, a que o navio pertence, - e tendo ~ido, outro sim, atê hoje, tambem reconhecida a auctoridade dos consules
requisitarem a pl'isão dos desertores dos respectivos nayios de guerra ou mercantes, de~e o
Chefe de Policia prestar aos mesmo.s consules o auxilio necessar10 para a detenção, ou segurança dos criminosos e captura dos desertores, sendo que este auxilio, admittido pela pratica de todas as nações e por utilidade reciproca, ê uma consequencia dos referidos priucipios de soberania e jurisdicçãO internacional. Aviso de 29 de Outubro de 1 56.
(1197) Declara o Aviso de 3 de Agosto de 1 64 que a Circular de 1 33 (nota 1195), que
manda communicar aos re~pecti~os agente~ consulares, as prisões dos ubditos estranaeiros,
deve 'ou não ser obser,ada, porque no casos crimes não, e faz nenllUma communicaçâo e
que todos o estrangeiro presos correccionalmente deverão ser logo posto li disposiçãO dos
Consules da 'ua Nação, para lhes darem o conveniente destino.
(Notas 120:! e 1203.)

(1108) 'Pem lugar a prisão, a respeito dos empregados da Fazenda, thcsoureiros, recc]Jedores, almoxarit'cs, col1ectores, contractadores e rendeiros, quando forem remis os, ou omi sos, em fazer a enlrada dos dinheiros a seu cargo, nos prazos marcados nas leis e regulamentos, porlJlle o Decreto n. 656 de 5 de Dezembro de i8~9, declarou em ,igor a disposições
dos titulos a.o, 4.°, 5.°, 7." e 8. 0 do Alvará de 28 de Junho de 1 08, por força do disposto 110
art. 88 da Lei de 4 de Oulubro de 1831, e art. 310 do Codigo Criminal.
~o art. 2. 0 do Decreto citado se põe em especial ob ervancia o li t. 3. 0 § 2. 0 e 1It. 7."
§ 9. 0 a 11 do referido Al~ara; conferindo a attribuiçãO de os fazer prender, na Corle ao Tribunal do Thesouro, e nas Proyincias aos Inspectore das Thesourarias.
( Tota 1200.)
(1HlD) O Aviso de 10 de Julho de 1848, concede ao omcia] da armada, que delinquiu, a
Cidade do Rio de Janeiro por homenagem.

(1200) A prisão admini traLiva tem lugar, quando requisitada pelo Juiz competeute. conIra o que devem ser presos, em virlude de sentença civil, arls. 15'~ 310 do Codigo Criminal, 7'2, 'I 4 do Codigo Commercial, 343 do Regulamento de 'l;j de Noyembro de 1850, e Ordenac;,ão Li~. 4.°, tit. 49, § 1.0, tit. 76, !; :J. O
( Tola 1108.)

(1201) Se o rêo ql.lC houver de ser preso fugir para Paiz estrangeiro, póde dar-se a extradicção, e para dar-se ella se requisitará. pelos meios diplomaticos, a prisão e entrega do
rêo, Aviso de 4 de Fevereiro de 1 47.
A palavra - extradicção, DãO leve entrada na língua juridica, senão em França no anno
de 1791.
'erviam-se, então, dos equi,alentes. remeller, reslituir, e em latim, ?'emittere ?·estituere.
A extradicção, (} um intere~se de ordem publica, e não um interesse privado. (Dallor).
Para os crimes que são o objecto da extradicção concedida, e por maior força de razão,
para as causas civeis, os extradictados consideram-se ausentes. (Billol).
A extradicção sendo concedida pelo crime de estellionato, não impede a justificação, para
a abertura da J'aJlencia. Accordão da RelaçãO da Corte de 4 de Abril de 1870,
Sobre extradicção, vide as Circulare de 19 de Agosto de 1808, e 20 de Junho de 1872.
A extradicção regularmente, tem lugar n'aquelles Paizes, com quem temos tratados, e
pelo modo n'elles especificados, Aviso de 25 de Janeiro de 18'~7.
A de criminosos brazileiros, como e em que casos será. requerida pelos Consules brazileiros, dil-o o Regulamento n. 520 de 11 de Junho de 1847 art. 105.
Convencionou-se a extradicção de criminosos com a França, Circular de 4 de Fevereiro
de 1847, e nolas annexas de 23 de Dezem]Jro de 181:6, e 25 de Janeiro de 1847, com o Aviso
d 'esta ultima data.
Declara o Aviso Cireular de 29 de Julho de 1 68, que a extradicção de criminosos, só
póde ser concedida por expressa determinação do Governo Imperial, a quem compete resolver, se ella tem lugar em virlude de tratados, accordo, ou praxe, firmada no principio de
reci procidade.
Temos o tratados, alem do citado com a França, os de 12 e 23 de Outubro de 'I85l,
3 de No,Iembro de 1853, Decretos de 27 de Março, 12 de Junho, e 1: de Dezembro de 1872
3 de Maio, 1 de etembro e 24 de etembro de 1873. e os de 9 de AIlril de 1813 enlre o Brazil e Portugal, o da me ma data entre o Brazil e a Inglaterra, e o de 3 de !\laio citado entre
o Brazil e a Ualia.
O direito de extradicção, ê reciproco: assim, e for requisitada a prisão do reo de paiz
estrangeiro existenle no Brazil, proc der-se-ha a prisãO e entrega do mesmo reo na fórma
convencionada nos tralados.
(1202) E' pri~ão administrati,a quando requisitada por Consules estrangeiros, a respeito
dos suhditos da sua naçãO, que devem ser prl:lSos como deserlores da respectiva marinha de
guerra ou mercanle. Avisos de 29 de Oulubro de 1856, e 22 de Junho do Hl68.
( lolas 1195 a 1197.)
(1203) Aos Consules, communica-se a elTectividade da prisão dos deserlores requisitados
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te delicto, a pnsao não póde ser executada, senão por ordem escripta da auctoridade legitima. (1205 a 1207)
Art. 176. Para ser legitima a ordem de prisão é necessario:
(1208)
§ 1.° Que seja dada por auctoridade competente.
§ 2.° Que seja escripta por Escri\'ão, assignada pelo Juiz, ou
Presidente do Tribunal, que a emittir.
§ 3. 0 Que designe, a pessoa, que deve ser presa, pelo seu nome, ou pelos signaes caracteristicos, que a façam conhecida ao OfIl·
cial.
§ 4.° Que declare o crime.
§ 5.° Que seja dirigida ao Official de Justiça.
Art. 177. Os mandados de prisão são exequiveis dentro do lugar da j urisdicção do Juiz que os emittir. (1209)
cuja detenção nas cadeias do Imperio não póde durar além de 3 mezes. Avisos de 22 de Junllo de 1868, e 8 de Outubro de 1873 e pelo 1.0 d'estes Avisos, se o desertor requisitado, fór
de nacionalidade ])razileira, não terá lugar a prisãO e entrega pedida.
(I atas 1195 e 1197.)
(12.0~)
E pelos tratados, en'ectuada a prisão do oriminoso em paiz estrangeiro, em ,il'tude de pedido de extradicção,. será o mesmo criminoso transportado para o Paiz do Governo impetrante; e o cidadão brazileiro, embora criminoso em paiz estrangeiro, nãO pócle
ser extradicto.

(1204 a) O tempo da prisão do reo, submellido a segundo julgamento e comdemnado á
pena menor, do que o f6ra no primeiro julgamento, conta-se da data da primeira sentença.
Concede-se habeas-col'PtlS ao 1"0, cujo tempo de prisão mandou o Juiz da execução que
fosse contado da data do segundo julgamento. Accordão da Relação do Ceara de 2 de Maio
de 1879.
'
(l203) Vide nota 90, e algumas, senão quasi todas, de ns. 1183 até aqui.
Declara o Aviso de 2 de Janeiro de 1 65, que sendo a disposiçãO d'este artigo, facultativa
e dependente do criterio da auctoridade oompetente, para ordenar a prisão, aquella só a
deve decretar, quando pelas provas ou indicios, que colher, se convencer de que o individuo
praticou um crime inaflançavel; não bastando para isso, a simples apresentação de queixa
ou denuncia por crime ina.flanç.avel.
E nãO se póde decretar a prisãO antes da pronuncia, contra aquelles que, indiciados em
dous ou mais crimes, cujas penas, posto que, a' respeito de cada um d'elles, sejam menores,
que as indicadas no art. 101, as egualem ou excedam, consideradas conjunctamente, porque
não se pócle ampliar a disposição do § 2.° do art. 38 da Lei de 3 de Dez~bro de H~41, a qual
é unicamente al1plicavel aos pronunciados, e nãO aos simplesmente indiciados.
(1.206) Uma vez preso um individuo por crime inaflanç.avel e iniciado o processo, só póde
ser solto em virtude de sentença favoravel, ou de habeas-co~·pus. Aviso n. 160 de 17 de Junho de 1870.
(12.07) A RelaçãO de Ouro-Preto, em Accordão de 15 de Fevereiro de 1875, diz: que os
agentes da auctoridade administrativa, independem das condições estabelecidas n'este artigo
e 114 do Regulamento n. 120 de 1842, as quaes, são apenas relativas ás auctoridades judiciarias e policiae .
Vide Mendes da Cunha, pags. 123 a 127.
(12.08) Para que a ordem seja legal nos termos d'este artigo, é necessario que seja executada de conformidade com o art. 179, ou ordem vocal, e na 11ypothese do art. 114 do Regulamento n. 120 de 1.842., tratando- e de flagrante delicto, salvas as excepções estabelecidas
no § 3." do art. l3 da Lei de 20 de 'etembro de 1871, e '19 § 2..0 do Decreto n. 4824 de 1871.
E para dar-se a resistencia é necessario, que o resistente seja criminoso, e como tal processado para ser preso, Accordão da Relação de Porto-Alegre de 9 de Março de 1876, e no
mesmo entido, é o da RelaçãO da Côrte, D. 255 de '25 de Fevereiro de 1876.
( Jota 10410.)
(1.209) Vide arts. 116, 117, e 119 do Regulamento n. 12.0 de 1842, que dizem: se poder effectuar as diligencias nos districlos alheios.
Na execução dos mandados de prisão, deve-se ter muito em vista, não só o que dispõem
os arts. 179 e seguintes deste codigo; mas tambem o que se acha determinado nos arts. 118,
123, 12.4, e 127 do Regulamento n. 120, além dos já indicados.

Art. 178. Quando o delinquente existir em lugar, onde não
possa ter execução o mandado, se expedirá precato ria na fórma do
art. 81. (1210)
Art. 179, a amci,al de Justiça encarregado de executar o mandado de prisão, deve fazer-se conhecer ao réo, apresentar-lbe o mandado, intimando·o para que o acompanhe. (121'1)
Desempenhados estes requisitos, entender-se-ha feita a prisão,
com tanto que, se possa razoavelmente crer, que o réo viu, e ouviu o aillcial. (1212)
Art. 180. Se o réo não obedece e procura evadü'-se, o executor
tem direito de empregar o gráo da força necessaria para effectuar a
prisão; se obedece porém o uso da força é prohibido. (1213)
Art. 181. a executor tomará ao preso tod,a e qualquer arma,
que comsigo traga, para apresental-a ao Juiz que ordenou a prisão. '
Art. 182. Se o réo resistir com armas, o executor fica auctorizado a usar daquellas, que entender necessarias para a sua defesa, e
para repellir a opposição ; e em tal conjunctura o ferimento, ou moI'·
te do réo é justificavel, provando-se que de outra maneira corria
risco a existencia do executor. (1214)
Art. 183. Esta mesma disposição comprehende quaesquer terceiras pessoas, que derem auxilio ao amcial executor, e os que prenderem em flagrante; ou que qnizerem ajudar a resistencia, e tirar o
preso de seu poder no conflicto.
Art. 184. As prisões podem ser feitas em qualquer dia util, Santo, ou Domingo, ou mesmo de noite.
Art. 185. Se o réo se meUer em alguma casa, o executor intimará ao dono, ou inquilino della, para que o entregue, mostrandolhe a ordem de prisão, e fazendo·se bem conhecer; se essas pessoas
não obedecerem immediatamenle, o executor tomará duas testemunhas, e sendo de dia, entrará á ("orça na casa, arrombando as portas
se rÓI' preciso. (1215)
Ainda quando haja pronuncia e ordem de prisão para o reo, esla não se effecluará, preslando elle fian<;.a idonea, Aviso de 9 de Agosto de 1844.
A Reforma de 1871, estabeleceu as regras sobre a fiança do reo, quer provisoria, quer
definitiva.
(1210)

Vide notas ao art. 81 citado.

(1211) Notas 1044, 1208, 1209.
(1212) O omcial, que na execução do mandado de prisão, não ol)servar rigorosamente as
disposições deste artigo e dos seguintes, incorrerá nas penas do art. 115 do Regulamento n. 120.
Notas 1044 e 12011.

(1213)

Vide art. 118 do Codigo Criminal, por mim annotado.

Notas lOtO, 10~4, e a anterior; ])em como O art. 116 do CO(li~O Crinlinal e ndtas.
Sol)re a applicação da doutrina do Avi o n. 27 de 8 de Maio de 1 6~ ao caso de resistencia prevista no art. 118 do Codigo Criminal, combinado com este artigo, vide o Direito, ... 0
volume, pago 273,
Examinae os arts. 144 e 145 deste Codigo, com algumas da uas notas.
(l214)

(1215) A ordem de pri ão, deve conter os requj ito recommendados nos §§ 1.0 e 2. 0 do
art. 212 do Codigo Criminal, arl . 13 da Lei n. 2033, e 28 do Decreto n. 4 24, e 200 deste Codigo.
No dizer de Cícero, nada mais anto e digno de respeito, do que a inviolahilidade do domicilio: quid est sallctitcs, quid omni j'eligione monititls, 'luam domus tmius cujuslJue civiwm,
(p?'O domu sua, cap. 14.)

:.14·

Al't. 186. Se o caso do artigo antecedente acontecer de noite o
executor, depois de praticar o que fica disposto, para com o dono'
ou inquilino da casa, á vista das testemunhas, tomará todas as sahidas, e proclamará trez vezes incommunicavel a dila ca a, e immediatamente que amanheça, alTOmbal á as portas, e tirará o réo.
Art. 187. Em todas as occasiões, que o morador de uma casa
negue entregar um criminoso, que nella se acontoo, será levado á
presença do Juiz, para proceder contra elle como resistente.
Art. 188. Toda esta diligencia deve ser feita perante duas testemunhas, qne assignem o auto que della lavrar o Omcia!. (1216)

CAPITULO VH
DAS BUSCAS.

(1211 a 12:2G)

Art. 180. Conceder-se·ha mandados de busca: (1227)
§ 1.° Para apprehensão das cousas furtadas, ou tomadas por força, ou com falsos pretextos, ou achadas.
Arts. 209 a 214 do Codigo Criminal.
As disposições sol)re a entrada na casa do cidadão, nuo comprehendem as casas publicas
de estalagem e de jogo, e as lojas de bebidas, tabernas e outras semelhante!', emquanto estiverem abertas, art. \/14 do Codigo Criminal e 28l.
Entrando em qualquer casa, o omcial encarregado da diligencia, se portará do mod'l o
mais atlencioso para com os moradores, respeitando o decoro e a modestia da famílias lavrando de tudo auto assignado pelo mesmo official e pelas testemunllas, do modo o mais claro e minucioso.
(1216)
obre os offlciaes, que na execução de um mandado, preterirem as formalidades
mencionadas, desde o art. 175, vide o art. 115 do Regulamento n. 120 de 'J84\!.
( 'ota 10í4)
(1217) Art. 211 § 2.° do Codigo Criminal.
Buscas e visitas nos domicilios dos subditos britanicos e brazileiros, accordou-se como
seriam feitas, quando necessarias.-Tratado de 26 de Fevereiro de'1!310, art. 7.° Tratado de
17 de Agosto de 1 27 art. 5.0, e Avi o de 25 de Setembro de 1837.
.
No domicilios dos Francezes e Brazileiros, Tralado de 6 de Junho de 1826, art. 6.°, e no
domicilio dos Prussianos, Tratado de 9 de Abril de 1828, art. 2.°.
(121) Declara o Aviso n. 16 de 7 de Janeiro de 1832, que sem ordem do Juiz, nenhum
Guarda Nacional, seja qual fôr a sua graduação, póde proceder a acto algum judicial, a não
ser a prisão em flagrante delicto.
(1219) Busca em navio do Estados-Unidos, declarou-se: que a elia deveria assistir o
re pectivo Consul, em virtude do art. 2.0 do Tratado de 2 de Dezembro tle 1828, Aviso de 31
de Julho de 1833.
(1220) Quando se passarem mandados de busca contra estrangeiros, deve-se participar
ao respectivo Consul.- Tratado entre o Brazil e a França, e entre o Brazil e a Prllssia. Aviso
de 31 de Ago to de 1833.
(1'121) Não se dão nas Alfandegas e mais repartições pul)licas sem venia e sciencia dos
chefes, Avi o de 29 de etembro de 1845.
Nos navios desembaraçados pela Alfandega, são as buscas determinadas pela Mesa do
Consulado, Aviso de 12 de i\laio de 1819.
Nenhuma diligencia póde ser feita nas Alfandegas e mezas de rendas, e em todo e qualquer lugar sujeito á jurisdicçãO sua, sem que preceda licença dos respeotivos inspector ou
administrador. Avisos n. 391 de 26 de Agosto e n. 479 de 17 de Outubro de 1 63.
(122'2) Em ca os civei , não compete à policia. A,iso de 7 de Outubro de 1854.
A appreheD'RãO é uma medida de ordem criminal, que não pertence á jurisdicção civil.
Accordão da Relação da Côrte de 27 de Julho de 1866.
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§ 2. 0 Para prender criminosos.
§ 3. 0 Para apprehender instrumentos de falsificação, moeda falsa
ou outros objectos falsificados de qualquer natureza que sejam.
§ 4.° Para apprehender armas, e munições preparadas para insurreição, ou motim, ou para quaesquer outros crimes.
§ 5.° Para descobrir objectos necessarios. á prova de algum crime: ou defeza de algum réo.
Art. '190. Não se dará jámais um mandado de busca sem vehementes indicias firmados com juramento da "parte, ou de uma testemunha. ('12:28)
Art. 191. As testemunhas devem expôr o facto, em que se funda a petiç!io, ou declaração da pessoa, que requer o mandado; e dar
a razão da sciencia, on presum pção, que tem de que a pessoa ou
cansa está no lugar desigoaclo, on que se acham os documentos irre~
cusaveis de um crime commettido, ou projectado, ou da existencia
de urna assembléa illegal.
Art. 102. O mandado legal de busca deve incluir: ( 1229)
§ 1.0 O nome das testemunhas, e seu depoimento. (1230)
§ 2.° Indicar a casa pelo proprietario, ou inquilino, ou numero
e situação d'ella.
§ 3. 0 Descrever a pessoa, ou cousa procurada.
(1223) o Accordão da Relação da Côrte, n. 7903 de 20 de nlarço de '1874, diz que: se a auctoridade policial, que procede a uma busca pessoal, pMe ser pronunciada; não deve ser condemnada, se se reconhece lla,er procedido sem má fe.
...
(122~)
O " 5.° do art. 42 do Decreto n. 4824 de 22 de ovembro de 1.871, diz: que a auctoridade policial no inquerito poderá. dar buscas com as formalidades legae . para apprehensão das armas e instrumentos do crime e de quaesquer objectos a elle referentes, lavr-ando-se
d'esta diligencia o competente aula.

(1225) São compelentes para conceder mandados de busca, os Chefes de Policia, Delegados, Subdelegados e Juizes Municipaes arts. 4.°, § 8.°, 5.° e 17 da Lei de 3 de Dezembro de
1841 e 121 do Regulamento n. 120 de 1842.
Os Subdelegados remetterão semanalmenle ao Chefe de Policia, uma relação dos mandados de busca, que tiverem concedido, ArL. 185, § 5.° do Regulamento n. 120.
(1226) Deve-se lavrar um auto do succedido, declarando ludo o que acharam' o qual assignarão com dua testemunha presenciaes, dando cópia ás parte, se o pedirem: e o modelo (i'este auto, acha~se na Formula dos Processos Criminaes e aI't. 201 d'este Codigo.
Pela Legislação portugueza, art. 62 da Reforma Juridica, 3." parte e a Nova Reforma JuridiCll, art. 914, faz o auto de busca em papeis que devem ser rubricados pelo réo ou seu procurador: sendo assignado o auto pelo Juiz, escrivão, testemunhas, o réo ou seu procurador.
E não podem ser apprehendidos papeis ou objeclO~, que não tenham relação com o crime; e
a diligencia não se póde fazer antes do nascer do sol, nem depois do seu occaso.

(1.227) Os arls. 1 O a 202, 249, 350 d'este CQdigo, foram alterado pela Lei de 3 de Dezeml1'O de J841, arts. 4.°, § 8.", 5.°, 10 e 17, § 2.0 e Regulamenlo n. 120, arts. a.o, § 3.°, 58, § 12,
61,62, § 1.0,120 a 127, 185, § 5.°,198, § 4.° e 2Jl, § 5.° ,
A1'ts. 42, § 5.0, á nota 1224.
Mendes da Cunha, Processo Criminal, pags. 12 a 131.
Notas anteriores, desde 1217.
(1228) A1't. 10 da Lei de 3 de Dezembro de 18U, 120, 121, 123 e 125 do Regulamento n.
120 de 1842 e nota 1223.
(l220) Arts. 10 da Lei de 3 de Dezembro de 1841 e 127 do Regulamento n. 120 de i842.
. (12::10) Os a1'ts. 10 da Lei de 3 de Dezembro de 184t e 125 do Re!rulamento n. 120 de 1842,
dizem: que não deverá conter o nome, nem a declarações de qualquer lestemunha, ainda
mesmo que haja sido passado, em virtude do depoimento d'ella.
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§ 4.° Ser escripto pelo Escrivão, e assignado pelo Juiz com 01', dem de prisão ou sem ella.
Art. 193. O mandado de busca, que não tivel' os requisitos acima, não é exequível, e será punido o Omcial, que com elle proceder.
Art. 104.. Havendo quem reclame a propriedade das cousas achadas nunca lhe serão entregues sem que justifique esse direito em
Juizo competente, ouvida a parte, que as tinha em seu poder; e sem
que por e paço de trinta dias se publique por editaes a relação dellas,
com todos os passiveis esclarecimentos, ficando entretanto depositadas, excepto se prestarem fiança idonea. (1231)
Art. '195. Se nioguem as reclamar passados os "trinta dias, o
Juiz de Paz as remmetterá ao Juiz de Orphãos, para proceder na
fÓl'ma da Lei, quando excedam ao valor da~ cousas, que o Juiz de
Paz póde julgar. ('1232)
Art. 'H)6. Aos officiaes de Justiça compete a execução dos mano
dados de exhibiçào, e busca em casas de morada, ou habitação particular. (1233)
Art. 197. De noite em nenhuma casa se poderá entrar, salvo
nos casos especificarins no art. 209 do Codigo Criminal. (1234)
. Art. 198. Os Officiaes da diligencia sem pre se acompanharão
sendo possivel, de uma testemunha vizi.nha, que assista ao acto, e o
possa depois abonar, e depôr, se fôr preciso, para justificação dos motivos. que cieterminaram, ou tornaram legal a entrada.
Art. 199. Só de dia portem estes mandados ser executados; e
antes de entrar na casa, o aflieial de Justiça encarregado da sua execução, os deve mostrar, e lêr ao morador, ou moradores della, a quem
tambem logo int.imará, para que abram a porta. (1235)
Art. 200. Não sendo obedecido, o mesmo omcial tem direito
de arrombai-a, e entrar á força; e o mesmo praticará com qualquer
porta iutel'ior, armario, ou outra qualquer cousa, onde se possa com
fundamento suppôr escondido o que se procura. (1236)
'(231) A cousa achada, deve ser restittlida ao dono e na falta d'elle ser considerada na
classe dos bens vagos. Aviso de 20 de Julho de 1855, n. 197.
Vide o art. 260 do Codigo Criminal e notas 77/, e 774 a (annotado por mim.)
(l232) Nota anterior.

(1'133) O oillcial de justiça, encarregado da diligencia, executal-a-ha com toda a attenção, para com os moradores da casa, respeitando a modestia e o decoro das familias, lavrando
de tudo auto, assignado pelo offlcial e testemunhas.
E a transgressão d'este preceito, é punida pelo art. 213 do Codigo Crimina1 com 5 dias
a um mez de prisãO.
Vide art. 11 da Lei de 3 de Dezembro de 1841.
(1'134) Art. 179, § 7.° da Constituição, 185 d'este Codigo e notas 1215, arts. 209, §§ l.0 a
4..°,211, §§ 1.0 a 3.°, 212 e 213 do Codigo Criminal.
.
Nos casos de incendio, ruina actual da casa, ou da immediatas, de inundação, de se pedir de dentro soccorro, de se estar abi commettendo algum crime ou violencia contra alguem.
(1235)

'otas i217, i2l9 e '1220.

(1236) Para abrimento de portas, é necessario, expres80 mandado, e DOS termos da Lei,
Pereira e Souza, primeiras linlla", nota 792 e arts. 515,516 e 517 Llo Regulamento n. 737 de
2- de i\ o"l'embro de 1850.
(i'\ota 12i5.
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Art. 20L Finda a diligencia, farão os executores um auto de
tudo quanto tiver succedido, no qual tambem descreverão as cousas, pessoas, e lugares onde foram achadas; e assignarão com duas
testemunhas presenciaes, que os mesmos Oillciaes de justiça, devem
chamar, logo que quizerem principiar a diligencia, e execução, dando de tudo cópias ás partes se o pedirem. (1237)
Art. 202. O possuidor, ou occultador das cousas, ou pessoas que
forem objecto da busca, serão levados debaixo de vara â presença do
Juiz que a ordenou, para serem examinados, e processados na fórma
da Lei, se forem manifestamente dolosos, ou se forem cumplices no
crime. (12~H)
CáPLT LO VW
DA DESOBEOIENClA.

(1239

A J 21.4.)

Art. 203. O que desobedecer ou injuriar o Juiz, ou qualquer auctoridade, a que seja subordinado, ao Inspector, Escrivão, e Officiaes
de Justi-ça, ou patrulhas, em actos de seus ofIicios, será processado
([237) Art. 10 da Lei de 3 de Dezembro de 1841 e nota 122.6.
([2.38) Além do que fica exposto e determinado n'este capitulo a respeito das lJUscas, devem os executores das mesmas, nas diligencias que empregarem, cumprir quando fôr necessarjo o que dispõe os 81'ts. 11 da Lei de 3 de Dezembro de 1841, 117 a 1[9, 123 e 1H do Regulamento D. 120 de 1842.
Quando não se verificar a achada dos objectos, ou do criminoso, por Musa de quem foi
concedido o mandado se praticará o que determina o final do art. tO da Lei citada, e [27 do
Regulamento n. 120.
Vide o § L° do art. 6.° do Codigo Criminal.
(1239) A primeira condição da ordem e segurança publica, é O respeito devido aos agentes da auctoridade repressiva.
Quereis, diz Bonneville, que a lei penal seja respeitada 1 Fazei, com que sejam respeitados aquelIes que são encarregados de veUar a respeito da sua execução.
Quereis, que qualquer infracção seja pesquizada, provada e punida 1 Fazei com que o
agente que se devota obscuramente a essa tarefa tão difficiJ, tão meriLoria e perigosa, ao meI'}os tenha o sustentaculo do respeito publico; ao menos, pelo energico apoio do poder do qual
e o delegatario ...
O desprezo á auctoridade é ao mesmo tempo :-uma razão e um indicio da insufilciencia
repressiva e por conseguinte, uma causa geral de augmento de criminalidade..•
'ão é bastante que o poder seja respeitado nas zonas superiores ou intermediarias; é mi ter, que o seja Lambem em sua base j isto é, na pessoa dos funccionarios e agentes subalternos j n aquelles que, por sua humildade mesma, sãO em contacto di81'io com as massa : n'aqueUes, emflm, que e chamam os verdadeiros instrumentos indicadores e investigadore dos
delictos.
As leis romana protegiam os magistral10s contra as injurias que poderiam attin il-os.
A injuria dirigida a um magistrado, era con iderada, como uma aggravante, que a tornava atroz, att"ocern autern injuriam, diz a lei 7 § 8. 0 , fi'., De i.tljtwiis et fam, lib., allt pe/"sona, aut tempol'e, aut "e ipsa fieri, Labrio ait Perso/la ati'ocior injuria {it,
tui, cum parenti, patrono fiat.

ta

cum 11lagistra-

A respeito da simples desobediencia, não nos occorre nenhum te:l.Lo do direito romano.
certo, porém, que muitas veze o crime de desobediencia se dá por cau a da má escolha do funccionario, ou do modo porque elIe se porta; e senão, sejam sempre digno os funccionarios, embora energicos, que de antemão se póde afflrmar, que o publico só terá para elles
profundo acatamento.
Quantas vezes, não vemos todos os agentes da auctoridade a provocar desordens, fundados em uma auctoridade mal entendida, e o Governo e superiores o toleraI-os, sob O pretexto
e~tulto, de que esses agentes nào incorrem nunca em falta, sustentando a indignos mandatarIOS; e carregando com os .rancores e iras, qne se ,lio despertar contra o pl'oprio porler.
Pllra e'l"itaJ' e:>te peri;!;o recommendava nm prefeito de loli ia na Frnnça. CD' l 51, fJ~c
J~'
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perante o Juiz de Paz do Districto, em que fór commettida a desobe·
diencia, ou injuria; e sendo este desobedecido, ou inj uriado, perante
o Juiz supplente. ('1245 a 1247)
os seus agentes guardassem todas as conveniencias de fórmas e benevolencia no proceder,
que fazem respeitar e amar a auctoridade.
Na Inglaterra, paiz de nobre e altiva independencia, o respeito da auctoridade, é ainda
uma velha crença innbalavel e uma das virtudes que ficaram populares.
Cada um, se inclina em nome da Rainha (gracious and belQ'l)ed sovel'eign): e desde que
se faUa em nome da lei-suprema regina; todo o murmurio toda a opposição desapparecem.
O mais humilde constable, armado com a sua varinha branca, passa, obra, exhorta, e faz apprehensões, no meio do silencio. respeitoso da 01 ultidão. Si (orte vintm quem cO'flspexere. .•
silent! ..•

(1240) Ordenação, Liv. 3.°, tit. 1.9,
digo Criminal.

§

5.°, arts. 9.°,

§

3.°, 98, 119, 128,241,261 e 292 do Co-

(1241) Quando commettida a desobediencia por testemunhas que sendo intimadas, não
comparecem, arts. 95,212, § 2.° e 231 d'este Codigo, e 53 da Lei de 3 ele Dezembro de 1841.
(1242) Quando commettida por de tensor, ou carcereiro, ql.le não cumprir a ordem de habeas-col'PUS, arts. 348 e 349 d'este Codigo, 39 e 40 do Regulamento de 3 ele Janeiro de 1833,
Examinae os arts. 184 e 185 do Codigo Criminal.

(1243) Quando commettidos pelos peritos que não comparecem ao corpo de delicto, arts.
203 e 204 d'este Codigo, e 259.do Regulamento n. 1.20 de 1842. Aviso de 23 de Julho de 1835.
(Nota 998.)
(1244) NãO desobedece á primeira auctoridade da Provincia, quem de boa fé procura esclareceI-a, antes de dar cumpl'imento a ordens recebidas, Accordão da Relar;ão da Fortaleza
de 16 de Maio de 1874.
(12U a) Declara o Aviso da Guerra de 25 de !ovembro de 1875:
1.0 Que, sempre que não se podér obter o comparecimento de medicos para darem sua
opinião sobre a incapacidade physica ou moral do alistado, deve a junta, na fórma do paragrapho unico do art. 37 do Regulamento de 27 de Fevereiro d'este anno, convidar cidadãOS
idoneos para aquclle fim.
2.° Que, embora no capitulo 9.° do cilado regulamento não ,enha estabelecida pena para
o caso de recusa não justificada por parte dos medicos ou pessoas idoneas, chamadas para os
ditos exames, toclavia ad insta?' do que se pratica nos corpos de delicto, em virtude do disposto no Aviso n. 1.60 de 23 de Junho de '1835, não se póde deixar de constranger os mesmos
medicos e pessoas chamadas, com a comminação e eíl'ectiva imposição da pena de desobediencia, procedendo-se, no caso d'eUa, segundo o disposto nos arts. 303 e 304 do Codigo do
Processo Criminal.
3.° Que a junta revisora deve exigir das parochias uma relação supplementar, com as
necessarias observa~.ões dos cidadãOS casados que, por má intelligencia da do art. 9.°, § 2.°
do mencionado regulamento, foram omittidas nas listas parochiaes, cumprindo que aqueUa
relação seja tambem apurada pela junta.
4.° Que, quando os trabalhos da Junta nào deixarem tempo ao respectivo presidente para
O demais juizes da vara de direito, deverá passar os d'esta ao 2.° substituto, porquanto o
serviço da Junta prefere a qualquer outro, salvo o do Jury, caso em que assumirá a presidencia d'esse tribunal, passando a da junta ao 2." substituto.
(12-i5) A disposi~-lio d'este artigo, se acha tambem consignada na Lei de 15 de Outubro
de 1827, art. 10, visto como alli, igualmente se declara como se pune a desobediencia.
(Nota 1349.)
(1246) Dá-se desobediencia, quando se falta ao cumprimento de ordem da auctoridade
legal, no exercicio das respecti,as func~ões.-Codigo Criminal, art. 128, este artigo o seguinte, 63, § 4,° e 212, § 2.° do Regulamento n. 120 de 18~2 e Aviso de 11 de Janeiro de 1838, que
accrescenta, dever-se entender a disposi~-lio d'este artigo, connexa com a do seguinte, sendo
só relativa ao procedimento, que se ha de ter com os delinquentes apanhados em flagrante .
.No sentido do art. 128 do Codigo Criminal citado, empregado publico, é synonimo de deposltario da auctoridade pu]}lica, comprehendendo, não só os magistrados da ordem administrativa e judiciaria, mas todo o individuo de uma porçãO qualquer do poder pu]}lico; dil-o
Dallor, contra a opiniãO de Sebire e Carteret, que fazem a distincção, até porque no Codigo
Penal Francez, se empregam os termos, ora de funccionarios publicos; ora de agentes depositarios da auctoridade publica; e ora de agentes depositarios da força pu]}lica; sendo certo,
porem, que entre nós não se póde dar a duvida em vista do art. 128 que se citou.
Diz o art. 32'1 do Codigo Penal Portuguez: considera-se empregado publico, todo aquelle
que auctol'isado immedíatamente pela disposição da Lei, ou no.meado por eleiça:o popular ou
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Art. 204. Os Juizes, auctoridades, Inspectores, Escrivães, e Ofllciaes de Justiça, ou patrulhas desob~decidas, ou injuriadas, prenderão
em OagranLe, e levarão o facto ao conhecimento do Juiz de Paz res. pectivo,' por uma exposição circumstanciada, por eltes escripta, e
assignada, e com declaração das testemunhas, que foram presentes;
Ú vista della mandará o Juiz ele Paz citar o delinquente, e proceder
em Ludo, segundo vai disposto no capitulo seguinte. (1248 e 121.9)

CAPlT LO IX
DAS SENTE~ÇÀS NO JVIZO DE PAZ

(1250)

Art. 205. Apresentada ao Juiz ele Paz uma denuncia de contravenção ás posturas das Camaras Municipaes, ou queixa de crime,
pelo Rei ou por auctoridade competente, exerce ou participa no exercicio de funcções publicas
civis de qualquer natureza.
O Codigo Penal de Baviera, abstrahe-se, como se fez no artigo acima, de semelhantes
distincções; pois ampliou as suas disposições, tanto aos funccionarios propriamente dito~,
aos agentes precarios, como aos empregados permanentes ou ordinarios, retribuidos ou gratuitos, politicas, administrati\'os ou .iudiciaes.
1I1as, não se póde dar a desobediencia, se o empregado publico, não está no exerci cio de
Reu emprego, c que exerça legitima e efi'cctiy:tmenle o cargo,-de eo qui est in officio, 1I0n
de eo cujus officiwn finitmn.
Fóra das funcções, o empregado publico ou auctorid:tdf', ê um simples particular, por arg.
que tira Dallor do L. 22 Dig. de testibus, e 42 de injul'iis,. sendo que a auctoridade se diz em
exercicio quando llratica os actos confiados pela Lei, e quando re,estida de seus ornamentos.
Pelo art. 143 do Codigo Criminal, a ordem para ser cumprida, deve ser Icgal, com as
solemnidades externas e neccssarias para a sua validade? sem ser coutraria ás leis.
E pelo art. 179 § 1.0 da Constituição, o cidauão não e obrigado a fazer, senão Ilquillo que
lhe ordena a Lei; e se o obrigam a fazer o contrario do que ê da mesma Lei, está no terreno do direito, repellindo, segundo os arts. 14, § 5.°, 116 e 180 do Codigo Criminal.
(1'247) As auctoridades competentes para a formação do processô de desobediencia, slio as
de ignadas, no art. 486 do Regulamcnto n. 120 de 1842, e Jlv1S0 de 10 de Dezembro de 1838,
que diz ainda: que ao Promotor cumpre proseguir no processo.
O Juiz desohedecido, prenderá em flagrante o delinquente e levará o facto ao conhecimento do Jui7. competente, com exposição circumstanciada e assignada, declarando as testemunhas presentes, e li vista delJas mandara o Juiz que tomar conhecimento, autuar, citar o
delinquente, e proceder como manda a Lei; e pelo art. 160 § 3.° deste Codigo, ê competente o
Juiz do lugar do delicto ou o da residencia do delinquente. Arts. 203 e 204 deste Codigo, 486
citado, acima, e 49 do Decreto n. 4S'H de 22 de Tovembro de 1871.
Sendo os inspectores de quarteirão, os desobedecidos, levarão o facto ao conhecimento
da auctoridade, que houver determinado a diligencia.
Sobre a demis,ãQ e prisão de um escrivão pelo Juiz Municipal, resolvcu o Aviso n. 420
de '16 de etembro de 1865, que foi irregular o procedimento do Juiz; 1.0, por ter feito aquella
prisão sem observar o disposto neste artigo e seguinte; e 2.°, por não haver levado o facto
ao conhecimento do supplente immediato, como prescrevem este artigo e outros, bem como
o 486 do Regulamento n. 120 de 1842; e 3.°, por haver sem fundamento, demittido um funccionario, approvado pelo Governo Imperial; mandando responsabilisar-se o Juiz, bem como
ao Escrivão, a ser verdadeiro o facto arguido.
(Nota 317, e Mendes da Cunha, Processo Criminal, pago 131.)
(1248) Quando fôr desobedccido qualquer chefe dc um Tribunal ou Repartiç.ão, prendera o delinquente em flagrante, se para tanto tiver direito e remetterá li auctoridade competente; e não podendo prender, deve officiar ao Promotor Publico para denunciar; art. 74 fi 4. o
deste Codigo, e promover os termos do processo, art. 222 do Regulamento n. 120 de 18~2.

(1249) Ne tes processos deve o Juiz, que tiver motivos, declarar-se suspeito; nllo pod ndo ser averbado como tal. A,iso de 13 de Dezembro de 1843.
Vide notas 478, 955, e 1247, 3400 e outras do Regulamento n. 120 de 1842.

(1250) Arts. 58 § 6.° e 128 uo Regulamcnto n. 120 ue 1842.
O art. 65 do mesPlO Regulamento restringiu as attribuiçõcs dos Juizes de Paz, ampliadas· no intento, pela Lei de 20 de clembro de 1871, e Decreto n. 4824 de 22 de Novembro
de 1811.
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cujo conhecimento) e decisão final lhe compete, mandará citar o delinquente para a sua primeira audiencia (que nunca será a do mesmo
dia da citação). (1251 a 1257)
'ãQ incluidos na lllçdda policial, os crimes de que tratam os artigos seg'uintes do Codigo
criminal: - 98, 100, \28, 188, I 9, 191, 209 210, 213 2\5, 216, 217, 223, 233, 235, 237, § 3.° 238,
240, 241, 276, 282, 292, 293, 296,303,304,307 e Lei de 6 de Jnn1Jo de 1831, boje revogadn, pela
de n. 1090 de J dc Setembro de 1 60.
'
Ao substituto dos Juizes de Direito das Comarcas especiael"' compete: - art. 15, § 3.° do
Decreto n. " 24 de 22 de Novembro de 1871: cooperar no preparo dos processos dos crimes
do art. 12 § 7.° deste Codigo, e mais processos policiaes dos da Lei n. 562, de 2 de Julho de
1850, e Lei de 1860 citada.
Vide Mendes da Cunha, Codigo do Processo, pago \ e seguintes, e a nota do art. 128 do
Regulamento n. 120 de 1842.

(1251) Os competentes, para o conhecimento e decisão final destes processos, eram: os
Chefes de Policia, art. 58 § 6.° do Regulamento n. 120,-os Juizes Municipaes, art. 64 com
referencia ao 58 § 6.°, os Delegados e Subdelegados, art. 62 e 63 com referencia ao 58, § 6.°,
tudo do Regulamento n. 120; mas o processo, que se ohservava, era o mel'OlO marcado neste
artigo até 210, art. 128 do dito Regulamento, e 12, § 7.° deste Codigo, Ilue vereis com as competentes notas,
Uoje, temos o Decreto n. 4824 de 2'2 de Kovembro de 1871, arts, 47 e 48, com os correspondentes da Lei de 20 de etembro de 1871, arts. 3.°, § 2.° e 4.° e outros do mesmo Decreto
n. 48'21" arts. \0, § 2.°, \6, § 2,° e 17, § 1.0
O art. 41 citado, diz: os Chefes de Policia, Delegados e Subdelegados de Policia, os supplentes dos Juizes Uunicipaes,e os substitutos dos Juizes de Direito das Comarcas especiaes,
organisarilo o processo preparatorio das infracções dos termos de segurança e bem viver, e
do. crimes a que não esteja imposta pena maior que a multa de 100.000, prisão, degredo, ou
desterro, até 6 mezes, com multa ou sem ella, e 3 mezes de casa de correc~ão ou officinas
publicas.
Art. 48. Apresentada a queixa ou denuncia de um desses crimes, a auctoridade preparadora, mandará citar o delinquente, para "êr-se processar na L" audiencia.
§ L° Terá lugar a mel"'ma citaçãO, se, independente de queixa ou uenuncin, constar a
exislencia de um crime policial, e neste caso se proceder<l previamente ao auto circumstanciado do facto com declaraÇãO das testemunlJas, que nel1e bão de jurar e que serão de 2 a 5.
§ 2.° O Escrivão ou oItlcial de justiça, permittira ao delinquente a leitura do requerimento ou auto, e mesmo copia-lo, quando o queira fazer.
§ 3.°
lão comparecendo o delinquente na audiencia aprasada, a auctoriuade dará a parte
o juramento, s01)re a queixa e inquirira summnriamente as suas testemunhas, reduzindo tudo
a escripto.
§ 4." Comparecendo o delinquente, a auctoridade lhe farã a leitura da queixa, depois de
tomar o juramento ao queixoso, ou o auto do 1.0; receberá a defeza, inquirirá as testemunhas e fará a perguntas que entender necessarias, sendo tudo escripto nos autos, aos quaes
mandará juntar a exposição e documentos, que a pal·te oIl'erecer.
§ 5.°
"e as testemunhas não poderem ser inquiridas na primeira audiencia, continuara
o processo nas seguintes, até que estejam colhidos todos os esclarecimentos neces.~ariol"'.
§ 6.° 'l'erminando o processo preparatopio, poderão as partes, dentro de 24 horas, contadas da ultima audiencia, examinar o. autos no cartorio e offerecer as allegações que julgarem convenientes a bem de seu direito, regulando-se o praso de modo flue não seja prejudicada a defeza.
Se houver mais de um reo, o praso sera de 48 horas.
:s 7.° Findo o praso, a auotoridade anaJysando as peças do processo, emiUirá seu parecer fundamentado e mandará que os autos sejam remettidos ao juiz, fJue tiver de proferir a
s ntença.
§ 8.° Essa remessa, se fará dentro das 48 horas, uecorridas da ultima audiencia, sob
pena de multa de 20'000 a leO,OOO, que pela auctoridade jnlgadora será imposta a quem der
!.lausa á demora.
§ 9.°
ão competentes para proferir a sentença nas comarcas especiaes os Juizes de Direito e nos termos das comarcas geraes os Juizes Municipaes.
(1252) Podem ser designadas audiencias extraordinarias para os processos chamados da
alçada policial-sentença de um dos Juizes criminaes da Côrte na Revista JUj'idica de Março de 1868, pago 276,
O AccórditO da Rela~ão da Côrte n. 7771 de 24 de Outuhro de 1873, se enuncia no mesmo
entido, quando diz: não ser formalidade essencial, concorrerem os termos dos processos po[jciaes (art. 205 deste Codigo) precisamente nas audiencias ordinarias do Juizo: podendo para
e se fim de ignar o Juiz do feito, as audiencias, extraol'dinarias que forem necessarias.
(1253) O Decreto de 6 de Julho de '1859, como nota ao art. 208 seguinte, é somente re1a-

tiyO ao numero de testemunhaR, para os processos de Ilue trata este artigo; porque mesmo
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Art. 206. Nào havendo queixa, ou denuncia, mas constando ao
Juiz de Paz que se tem infringido as posturas, .lei policial, ou termo
de segurança, e de bem viver, mandará formar auto circumstanciado
do facto, com declaraçào das testemunhas, que nelle hão de jurar, e
citar o delinquente na fórma do artigo antecedente. (1258)
isto, j:i foi declarado pelo Aviso de '24 de No,embro de 1859, e 3 de Janeiro de 1860, como o
declam o Aviso de 6 de Junho de 1860.
(1254) Segundo o art. 1.0 do Codigo Criminal, delicto ou crime, ão synonimos; e contravenção só se dá em relação :is posturas municipaes, ex-.vi d'este artigo.
(1255) E' nullo o processo de injurias verbaes. em que não consta que fossem guardadas
as disposições deste artigo até 210. Revista n. 2161 de 23 de Maio de 1874.
(1256) Ra uma decisão na Ga::eta hl1'idica 6.° '1'01. pago 280, em que se procura estabelecer, estes principios: que não é de nullidade substancial: a falta de leitura da petição de
queixa, quando o réo comparece e se dcfende,- a falta do auto de qualificação nãO havend
duvida, sobre a identidade do delinquente, e a falta do interrogatorio.
O art. 171 do Regulamento n. 120, é taxativo, e parece-nos imprescindivel e assim decidiu o upremo Tribunal e Revisão n. 1274 de 13 de No,embro de 1846, annullando o feito por
esta falta; sendo, porém de notar, que em certo processo de responsabilidade, a Relação do
Rio em Accórdão de 4 de Abril de 1873, prescindiu de fazer o auto de qualificação, visto er
generica a disposição do artigo citado, do Regulamento n. '120, e fundando-se em ser contraria á id 'a, a pratica dos Tribunaes, e os Regulamentos de 3 de Janeiro de 1833, de 1852 e 1855.
(1257) Não é permillido á Camara Municipal, mandar sobreestar na execução dos autos
de infracções de posturas municipaes lavrados pelos flscaes, sob qualquer motivo que seja,
nem tão pouco mandaI-os reformar antes de fazeI-os ajuizar, seja qual o defeito na materia
da autuação, porque um semelhante arbitrio lhe é vedado pela natureza e extensão das suas
attribuições. Aviso n. 65 de 4 de Julho de 18-0.
(1258) Mandou o Aviso de 14 de Novembro de 1865, que fossem punidos com todo o rigor
das leis quaesquer agentes da auctoridade, que com manifesto abuso do poder e violaç.ão dos
arts. 179 § 9." da Constituição, e '133 deste Codigo, prendessem ou detivessem até o pagamento das multas aos cidadãOS, que infringirem as posturas municipaes, antes de terem elies
sido irrevogavelmente condemnados na fórma deste artigo e seguintes. (Vide arts. 2." § 1.0
da Lei 20 de Setembro de 187i, e 45, § 2.° do Decreto n. 4824.)
(Notas 683, 96'1.)
(1258 a) ..\.1't. 48, § LOdo Decreto n. 4824, á nota '1251.
O procedimento ex-officio, como ori"em do processo, tem lugar, em "irtude de ordem la
:.lUctoridade superior, ou participaçãO Omcial, flagrante delic10, ou no proprio omcio do Juiz.
São superiores, podendo expedir ordens, o Ministro da Justiça, como primeiro chefe, e
centro de toda a administração policial, os Presidentes das Provincias, no exercicio da suprema inspecção, que nellas tem, na fórma da Lei de 3 de Outubro de 1834, os Chefes de
Policia, art. \.0, §§ 2,° e' 3.° do Regulamento n. 120, e os Delegados nos seus districtos, art.
62, § 1.0 do dito Regulamento.
Vide art. 12, § 7.° deste Codigo, e notas.
Declara o Aviso de 8 de Janeiro de 1866, n. 9, que o art. 72 da Lei do 1.0 de Outubro de
1828, deu ás municipalidades o direito de decretar penas até oito dias de prisão, ma não a
faculdade de as mandar executar, a seu talante, sem attenção as garantias conslitucionaes
e fórmas do processo.
Os agentes da Camara Municipal podem effectuar a detenç-lI0 do infractor da postura em
flagrante, mais é unicamente para o levar á presença do Juiz e lavrar o termo competente
na fórma dos Ilrts. 131, 132 e 133 deste Codigo, depois do que, o infractor livra-se solto.
O Aviso da Fazenda n. 38!J de 7 de Novembro de 1867, declara, não comprehenderem as
posturas municipaes, as construcções das Igrejas, tbeatros, edificios publicos.
Quando a pena fôr a escravos, não se os deve mandar castigar, sem serem devidamente
processados e sentenciados, com audiencia do seu senhor. Aviso de 10 de Junho de 1837.
O art. 45, § 1.0 do Decreto n.· 4824, de 22 de Novembro de 1871, modificou este art. 206, e
diz, art. 45: compete aos Juizes de Paz, o julgamento das infracç.ões de posturas municipaes
com appellação no etreito devolutivo, para os Juizes de Direito.
§ 1." Lavrado o auto de infracção, com assignatura de duas testemunhas, será remeltido
ao Procurador da Cam ara Municipal, e este, antes de requerer a execuçãO judicial, dará aviso
a parte infractora, para pagar a multa, quando a pena fôr sómente pecuniaria.
Vide o Aviso de 14 de Novembro de 1865, à nota 1258. Não o encontrei na collecção, mas
na Ga~eta JU1'idica de 1865, pago 3'29.
O Aviso de '14 de Setembro de 1874 declara, que: incumbe aos fiscaes vigiar a observaneia das posturas municipaes (art. 85 da Lei de 1 de Outubro de 1828,) e dada a infracção la-

Art. 207. O Escrivão ou ollicial de Justiça, permittirão ao delinquente a leitura do requerimento, ou auto, e mesmo copial·o, quando
o queira fazer. ('1259)
Art. 208. Não comparecendo o delinquente na audiencia aprazada, o Juiz dará á parte juramento sobre a queixa, inquirirá summariamente as suas testemunhas, e decidirá, condemnando Oll absol·
vendo o réo. (1260)
.
Art. 209. Comparecendo o delinquente, o Juiz lhe lerá a queixa,
ouvirá a sua defesa (que sendo verbal, o Escrivão a escreverá); inquirirá as testemunhas j e fará ás partes as perguntas, que entender
necessarias; depois do que lhes dará a palavra se a pedirem, para
vocalmente por si ou seus procuradores deduzirem, o que lhes parecer a bem de seu direito. (1261 e 1262)
Al't. 210. O Juiz ará a senten«;a nessa mesma audiencia, ou,
quando muito, na seguinte. (1263)
Art. 21 L Esta sentença passa em julgado dentro de cinco dias,
e será executada; mas se qualquer das partes dentr.o deste tempo
recorrer para a Junta de Paz, o Escrivão escreverá o recurso por
vrar·o auto, com assignatura de dua testemunhas, e remettel-o ao procurador da Camara
Municipal, de conformidade com o art. 45, § LOdo Decreto n. 482>: e que as pessoas analphabetas, ulUa vez que tenham pre enciado a infracção podem ser testemunhas do respectivo
auto, assignando alguem por ellas, ao seu rogo.
(Notas 92 e 683.)
'obre a ci.tação, vide algumas das notas de 751 a 773.
(1259) § 2.° do art. 48 do Decreto n. 4824, á nota 125t.
nullidade do processo de julgamento nãO se facultar ao réo a leitura da peti<;.ão de
queixa, a hora e lugar para que é citado, não constar, que a audiencia f6ra aberta com as
formalidades legaes, e não ter-se publicado II sentença de condemna<;ão em audiencia, -julgado no Direito, 3.° tom. pago 63.
]~'

(l260) § 3.° do art. 48 do Decreto
( otas 924 e 1025.)
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4824, á nota l251.

(1261) § 4.° do art. !t8 do Decreto n. 4824, á nota '1251.
('ota 7::l2. e 924.)
O Decreto n. 2438 de 6 de Junho de 1859, diz ao art. 1.0: Nos proce sos de que trata o
art. 205 deste Codigo, poderão ser inquiridas, tantas testemunhas,,f:luantas forem necessarias
para O úescol)rimento da verdade.
E occorrendo duvida sobre a intelligencia das disposições deste Decreto, declarou o
Aviso de 14 de Novembro ele 1859, que nãO é impraticavel, n'uma inquirição summaria, como
prescreve o art. 20~ deste Codigo, tomar-se o depoimento de grande numero de testemunhas,
podendo até no interes e do de~cobrimento da vcrdade ser preciso ouvil-as por isso que o
processo de que se trata é definitivo e a sua conclusão, tambem uma sentença definitiva; ao
inverso do que succede na formaçãO da culpa, onde é limitado o numero de testemunhas; e
que não é razão para annullar-se o processos policiaes, o simples facto de se l1averem concluido depois da primeira ou segunda audiencia; sendo que a demora não motivada da conclusão de taes processo, assim como o retardamento das sentenças, póde apenas dar causa
a responsa])ilidade do Juiz respectivo.
(L262) O processo, continuará nas se~uinte audiencias, se as testemunhas, não poderem
ser inquiridas na primeira audiencia, at que estejam colhidos todos os esclarecimentos necessarios, § 5.° do art. 'i8 do Decreto n. 4824; e procede-se no mais como dos §§ 6.° a .0, da
nota 1251.
O Juiz deve perguntar as testemunhas, sem comtudo tolher as partes, quaesquer perguntas ás mesmas testemunhas; sal,o não tendo relação com o que se acha nos autos; devendo no emtanto ficai' consi~nado no termo da inquirição a pergunta da parte e recusa do
Juiz. Art. 52 do Decreto n. 4S:c:4.
(Nota 924.)
('\263) Vide notas anteriores.
O Ilrt. 2.0 do Decreto de 1859, citado :i nota 1261, diz: sómente por impedimento invencível, e declarado na sentença, poderá esta ser proferida depois da segunda audiencia.
Antes de ir O processo em conclusão ao Juiz, procede-se como dos §§. 6.° a 8.0 da nota
1251.
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termo assignado pela parte, e fará dos autos a competente remessa,
suspensa a execuçào. (1264 a 1267)
Art. 212. Taes recursos nào terão lugar:
§ 1.° Quando os Juizes punirem seus Officiaes omissos com prisão: que não passe de cinco dias. (1268 a 1272)
(1261,) A' vista da generalidade, com que é concebido este artigo; é indubitavel que as
pessoas presas em flagrante delicto podem reclamar em seu favor a execução do mesmo artigo. Aviso de 23 de Mar\o de H!36.
(1265) O prazo marcado n'cstc artigo para a interposiçao do recurso, parece ter sido alterado pelo art. 51 do Regulamento n. 120.
Se a sentença fôr proferida por Juiz Iunicipal, Delegado e Subdelegado, a appella\llo Ô
para o Juiz de Direito, e se fôr pelo Chefe de Policia, é para a Relação, art. 7 , §§ 1.0 e 2.° da
Lei de 1:l de Dezembro de 184'1.
Vide sobre o assumpto os arts. citados á nota 1251 e lêde a de 1250.
.
Examinae as notas, ao art. 78, §§ 1.° e 2.° da Lei de 3 de Dezembro de 184,1 c as dos §§
1.0 e 2.° do art. 450 do Regulamento n. 120.
Quando a appel1ação, é para o Juiz de Direito e no caso do § 1.0 do art. 78 da Lei de 3
de Dezembro de 1841, o prazo concedido ás partes para arrazoarem, ou allegarem o seu direito, é restricto a 5 dias, igual ao que a mesma lei concede a cada uma das partes no caso
de recurso. Aviso de 29 de Julho de 18402.
Os dias da appel1ação são continuos. Revisão de 9 de Maio de 184~.
(1266) D'essas sentenças não se dá o recurso de Revista, em face do art. 89, § 1.0 da Lei
citada de 1841 e 464 do Regulamento n. '120 de 1 42, e assim o decidiram as Revisões do Supremo Tribunal ns. 1616 de 24 de Abril de 1 Gl, 1815 de 9 de 'ovembro de 1864, 2134 de 6 de
Setembro de 1812, 2006 de 26 de JunlJo de 1872 e 2152 de 25 de Abril de 1814.
O contrario d'isto, o mesmo Tribunal havia decidido cm Re,isão de 24, de Março de 1863.
(126'7) Fica extincta a acção nos crimes particulares, com o fallecimento do queixoso.
Ac. Rev. do Rio, de 5 de Maio dc 1874.
(1268) Notas 373 e 461.
A Relação da Côrte, em Accordão n. 82 de 31 de Maio de 1861, declarou, que menos bem
julgado foi por certo Juiz de Direito, condemnando a ccrto Juiz Municipal, pelo motivo de haver prendido em flagrante, a um sollicitador que em audiencia, dirigira palavras injuriosas
ao mesmo Juiz Municipal; pois que, segundo estc artigo, o mesmo Juiz podia prendcl-o, até
por 5 di-as.
(1269) O Juiz n:Io podia 'arrogar-se o direito de sujeitar um ad,ogado, bacharel formado,
á disciplina judiciaria, a que só estão sujeitos os officiaes do Juizo, conforme se acha estabelecido na OrdenaçãO, Liv. 3.°, tit. 19, § 13, que não comprehende o advogados. Aviso de 23
de Novembro de 1863.
_
(1210) Um Juiz Municipal, não permittiu, o retirar-se da audiencia sem licença, um advogado e por fim mandou-o prender e processar, firmado no § 13, do tit. 19, do Liv. 3.° da Ordenações e o Aviso de 11 do Setembro de 186:;, declara quo, a disposi<,:ão do § da OrdenaçãO
não se refere aos advogados; mas só comprehende os omciaes do Juizo, como se expressa a
mesma OrdenaçãO.
(121l) Em Aviso de 12 de Outubro de 1865, sobre resoluçãO de COIll;ulta da Secção da
Justiça do Conselho de Estado, ·decidiu-se que cabe ao Juiz Municipal prender por cinco dias,
um omcial de Justiça, que incorre em falta de serviço, quando essa falta não póde ser qualificada criminosa, em vista d'este artigo.
(l212) O Presidente do upremo Tribunal póde impôr penas disciplinares aos omciaes
do Tribunal, quando faltarem ao cumprimento de seus deveres. Lei de 18 de Setembro de
1828, art. 4.0, § 4.°
Aos Presidentes das Relações compete: impôr rorreccionalmenle aos empregado da ec}'etaria e aos escrivães da Relação, as penas indicadas no urt 17 do Decreto n. 54,51 do 6 de
l\o\-embro de 1873: e assim o diz o § 19 do art. 1~ do Decreto n. 5618 de 2 de Maio de 181/t.
O art. l7 citado, diz: o Presidente da ReltH;ão, poderá impôr correccionalmente aos empregados de Secretaria e aos Escri"ães, as seguintes penas:
Reprebensão.
Suspensão até 15 dias.
A pena de sllspensãO, será intligida com a pcrda da gratiflcação, ou de todos os ,encimentos.
Os Escrivães e officiaes de justiça omissos, no cumprimento dos seus devercs, poderão
ser punidos com prisãO correccional, que não passo de :í dias.

§ 2.° Quando punirem as testemunhas, que não obedecerem ás
suas notificações: no entretanto fica a uns e outros o direito de vin·
dicarem a injuria, e responsabilisarem o Juiz pelos meios ordinarios. (1273)

CAPITULO X
DAS JUNTAS DE PAZ.

(1214.)

Art. 213. As Juntas de paz consistem na l'eumao de maior, ou
menor numero de Juizes de Paz, sob a presidencia de um d'entre os
que furem presentes, escolhido por seus collegas em escrutínio secreto
por maioria absoluta de votos.
ão poderão ser formadas com menos de cinco, nem com mais
de dez membros.
Art. 214. Na provincia, em que estiver a CÔrte, o Ministro da
Justiça, e nas oulras os Presidentes em Conselho, sobre informação
das Camaras Municipaes, determinarão onde, e quantas vezes terào
lugar estas reuniões em differentes pontos de cada Termo, não podendo ser menos de quatro, nem mais de doze vezes no anno; com
attenção ao numero das causas, e ás distancias.
.
Art. 215. As sessões das Juntas de Paz serào publicas, as portas
abertas na casa, que rÓI' para esse fim pelos Juizes de Paz escolhida;
e nào poderão durar mais de oito dias sucessivos, incluidos os dias
santos, nos quaes tambem haverá sessão.
Art. 216. Compete a estas Juntas conhecer de todas as sentenças
dos Juizes de Paz, que qouverem imposto qualquer pena, de que se
tiver recorrido em tempo, e as confirmarão ou revogarão ou alterarão
sem mais recurso, excepto o da revista. (1275)
o art. 7.°, § 6.° do Decreto de 3 de Janeiro de 1833, dizia: advertir aos o.ft1ciaes das Rela<;?e , que faltarem ao cumprimento dos seus deveres na fórma d'este § e art. 339 d'este Codigo.
Jão se imporão penas disciplinares, quando houver pena especial para a omissão, que se
, tiver de punir, art. 53 do Decreto de ~ de Outubro de 1851As pena disciplinares serão impo tas peja auctoridade, perante'quem servem os subalternos, pela verdade sabida e sua fórma de processo,- este § e art. 3~9 d'este Codigo.
As penas disciplinares serão impostas pela allctoridade, perante quem servem os subalterno, pela verdade sabida e sem fórma de processo,- este § e a1't. 3~9 d'este Codigo.
O Accordão da Relação de . Paulo de 15 de Julho de 1879, diz que: não se deve sujeitar
pela mesma faHa, a processo de responsabilidade, o funccionario ao qual foi imposta a pena
disciplinar.
(1213) Art. 95 J.·este Codigo, com as notas e nota 459.
(1'2i'l,) Passaram as aUribuicões da Juntas de Paz, ás auctoridades policiaes creadas
pela Lei de 3 de Dezembro de 1841 : porém a fórma do processo será a mesma determinada
por este Godigo, quando não sti,er em opposiçãO com a da mesma Lei.
O art. 93 da Lei de 1841, cilada, diz: Ficam abolidas as Juntas de Paz. As suas allribuiçõe serão exercidas pelas auctoridades policiaes creadas por esta Lei e na fórma por eHa
determinada.
Vide Mendes da Cunha, Codigo do Processo, pago 280 a 283.

(1215) A Revisão só é pormittida nos casos especificados pelos arts. 89.
de 3 de Dezembro de 1841 e 464 do Regulamento n. 120 de 1842.
( 'ola 1'l66.)
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Art. 217. O Juiz de Paz que faltar, será multado pela J unta por
cada dia de sessão em mil reis nas villas, e dous mil reis nas Cidades, salvo produzindo escusa legitima e provada.
Art. 2'18. Não concorrendo pelo menos metade e o Presidente
dos Juizes de Paz, nãu haverá sessão, mas ficará addiada para outro
dia, e se chamar~o os supplentes dos que faltarem. (1276)
Art. 2L9. Todos os negocios serão decididos á maioria absoluta
de votos dos mem bros presentes: o empate importa a absolvição do
réo.
Art.220. Se o réo ou auctor, ou ambos juntamente não comparecerem, mas mandarem escusa legitima, a decisão da causa ficará
addiada para a sessão seguinte, se não puder ter lu~ar na actual por
não comparecerem as partes em tempo. (1277 e 1278)
\.1'1. 221. A falta de comparecimento do réo, sem escusa legitima, o sujeitará á pena de revelia, isto é, á decisão pelas provas dos
autos sem mais se,' ouvido; a do auctor, á perda do direito de continuar a accusação, a qual por este mesmo.facto ficará perempta. (1279
a '128:l)
Esta mesma disposição se guardará na falta de ambas as partes.
Art. 222. Principiado o conhecimento de um processo não poderá ser mais interrompido, nem mesmo pela noite, salvo a requerimento das partes por motivo justo. (1283)
(1276) Nota 640.
(l277) Não se adm.itle procurador, senão do auctor, quando tenha impedimenlo que o
prive de comparecer. Art. 92 da Lei de 3 de Dezembro de 1841; e o vereis com as notas.
Vide o art. 241 d'este Codigo com as notas,
(1278) A escusas de que trala este artigo, a que se refere o art. 2i1 d'esLe Codigo, devem
ser attendidas, ainda mesmo quando apresentadas por procurador ou escusador, uma vez que
se verifique serem legitimas e fundadas em mntivo real. Aviso de [8 de Abril de 18'02.
A escusa do reo, só no dia em que não tiver de ser julgado, pois que, de,e comparecer
pessoalmente. Avisos de 20 de Outubro de 1843, e n. 193 de 1 de Agosto de 1859.
(Notas [296 a 130 , 1332,)
([279) Devem comparecel' pessoalmente ambas as parLe, sob pena ao reo de revelia e ao
auctor de ficar perempLa a acção, Aviso de 2 de Janeiro de 1834; e pela Portaria de 22 de Setembro de 1835, este artigo deve ser cumprido litteralmente, seja quem rór a pessoa que deva
comparecer perante as juntas de paz.
(12 O) Sendo legitima a escu a, deve ,er ~Jlerada a parle na fórma d'este arligo, c Ordenação, Liv. 3.°, m. 7.°, § 3.°, tit. 9.°, § 10: não se dando o caso de revelia, segundo a Ordena~.ão cito til. .. 0 em princ.
Ao réo julgado á revelia não e dá Curador. segundo os Lermos d'este arligo, e alem do
Aviso de 1834, á noLa anterior, ha ainda os de 9 de Julho e 1 de Ago to de 1859.
(128[) Auetor não póde ser lanç.ado da accusação, se manda escnsa legitima; c e tal, a
circumstancia de exercer o cargo de Juiz de Dil'eito em Comarca diversa.
A escusa de não comparecimento do auctor, póde ser al1e~ada ,erlJalmenLe [ar qualquer
pessõa, mesmo sem procuração e independente da licença previa do Pre 'idente do Tribunal
do Jury.
Entende-se ter pedido em tempo, licença, para promover a accn ação, por procurador,
quem a requer depois da chamada das partes e antes de estar desiguado o dia ~ara o ju[gamento do proce8 O. Revisão do 'upremo Tribunal n. 2218 de H de Agosto de 18/5.
Vide o art. 31,9 do Regulamento n. i20 de 18i2, com as notas.
(1282) O reo que não e encontrado para ser preso, presume-se au ente em luaur' nuo sabido e é ciLada por editaes, se o crime é afiançavel e julgado á revelia, em se lhe nomear
Curador. Accordão da Relação do Rio. de 2[ de Março de [876 e Revisão do SUI\l'emO TriJJunaI n. 2256 de 'U de Julho de 1876.
(Notas 756. 63, 1076 e algumas da do arl. 233.)
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Art. 22.:>. O Juiz de Paz, que julgou a causa, não entrará no segundo julgamento d'ella, mas sómente dará as explicações, que lbe
forem pedidas pelas partes, ou membros da Junta.
Art. 224. A ordem do processo será a seguinte: (1284)
•
§ '1.0 O Escrivão da Junta ele Paz, que será o do Di::.tricto, em que
se reunir a Junta, lerá os autos perante as partes, Juizes e testemunhas.
§ 2.° O queixoso ratificará a sua queixa e o réo sua defesa: o
primeiro será obrigado a jurar, se o segundo requerer.
§ 3.° As testemunbas serão reperguntadas, e outras que de novo
apresentarem as partes se assim o requererem, escrevendo-se os seus
ditos para os casos de recurso, se as partes o requererem.
Art. 225. O Presidente proporá por escripto nos autos as seguintes questões, depois de çliscutida a materia:
§ 1.0 O crime está provado?
§ ~.o O réo é por elle responsavel?
S 3.° Que pena se lhe ha ele impor?
§ 4.° Deve indemnisação?
§ 5.° Emquanto monta ella? (1285)
. Art. 226. O Presidente lavrará a sentença em conformidade: se
a pena fór simplesmente pecuniaria, o réo dará logo fiança tanto a
ella como ás custas, e damno: ou irá para a cadêa por tanto tempo
quanto seja necessal'io para a satisfação, contando-se como se pratica
ácerca das fianças; se fór de prisão, ou correcção, o réo não sahirá
mais da sessão, senão para o seu destino; e se além d'isso, tiver de
pagar indemnisação á parte, e o não fizer será comprehendido no que
fica acima determinado até pagar. (<\280)
Art. 227. A Junta marcará o vencimento das testemunhas, que
forem chamadas a requerimento das partes, as quaes o pagarão.
(1283) Vide o Accordão da Rela~ão da Côrte de 12 de Setembro de 1873, como nola ao
art: 358 do Regulamenlo n. 120 de 18i2.

(128.\) Tendo sido levado ao conhecimento do Governo, a diversidade da pratica, seguida
no conhecimento das appellações interpostas para os Juizes de Direito, das sentenças crimes
definitivas, proferida pelos Juizes Municipaes, Delegados e Suhdelegados, entendendo uns,
que se deveria e-secutar o disposto no presente artigo, relativo ás Juntas de Paz, e-sLinctas, e
ou tros o contrario; resolveu o me mo Governo, como regra nccessaria â uniformidade, 1.°,
Que nãO tinha lugar, o procederem os Juizes ele Direito no caso em questão na conformidade
d'e te artigo, em virtude da disposiçãO do art. 96 da Lei ele 3 de Dezembro de 1841; nâo sómente, porque a fórma do processo, e tabeleclda para um Tribunal collectivo não se deve applicar a um Juizo sil1gular, como porque as disposições d'este mesmo art. 224, e tão em opposição com os do art. 25, § 3.° da Lei de 1841; e bem assim, com as do respectivo RegulamenLo que o desenvolveu. Porquanto este art. 224, manda em todo o caso, e sem fazer e-scepção ou diíferen~a ratificar a quei-sa e defesa, e reperguntar as testemunhas, e o § 3.° do art.
25 da Lei citada, estabelece mui diversa doutrina; 2.°, que entendendo os Juizes de Direito,
como Juizes de taes appellações que o processo está regular, contendo todos os necessarios
esclarecimentos do facto, e que não e necessaria alguma das diligencias de que trata o sobredito art. 25, § 3.°, póde não obstante conceder ás partes, algum praso para arrazoarem, ou
allegarem o seu direito na fórma do Ul't. 25 do Regulamento das Relações, sendo, porem, o
pra o restricto a 5 dias, igual ao que a Lei citada, no art. i3, concede a cada uma da parte , no caso de recurso. Aviso de 29 de Julho de I 46.
~otas 1980 e 20 9.)
(1285) Revogado pelo art. 68 da Lei de 3 de Dezembro de 1811'.
Vide art. 31 do Codigo Criminal, annotado 1)01' mim.
(1286) No oaso de empate, quer sobre a condemnação, quer so))re o gráo da pena, seguir-se-ha a parte mais favoravel ao reo. Decreto de 22 de Agoslo de 1833, referindo-se á
Resolu~ão de 9 de No,embro de 1830, art. 3.°
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TI1'ULO IV

Do processo ordinario

CAPIT LO J
DA ACC s.\~:ÃO

(12 í)

SECÇÃO PltIMEIRA
DOS PREPARATORlOS DA ACCOSAÇÃO

Art. 228. Formada a culpa, o Juiz de Paz nos delictos, cujo conhecimento lhe nào compete, fará logo dos processos a competente
remessa, estejam ou não, presos os delinquentes, sejam publicas, ou
particulares os delictos, por que foram processados. (1288)
Art. 229. Se os delinquentes estiverem presos fóra da cabeça
do Termo, em que devam sei' julgados, serào com a precisa antecedencia para ali i remetlidos, quando se hou\'er de reunir o Conselho
de Jurados. E os afiançados assignarão, nos processos respectivos,
termo de comparecimento perante o Conselho dos Jurados na reunião, que no mesmo termo fór indicada, sob pena de perderem metade do valor da fiança, e de serem recolhidos á prisão. (1289 e 1290)
Art. 230. Os processos serão sempre remettillos ao Juiz de Paz
da cabeça do T~rmo, e havendo mais de um, úquel!e rl'entre eltes
que ahi fór o do Districto onde se reunir o Conselho dos Jurados.
('1291 )
(1281) Abolido pela Lei de 184l, o 1.0 Con elho dos Jurados, muitas alterações foram feitas, pela dita Lei, ampliando. restrinl,'Índo, substituindo ou revogando as disposições deste
Codigo, que regula,am a forma do processo, tanto a que se pratic:lYa no referido Conselho,
como a relativa aos actos, que a lIe precediam, e eram como preparatorios e preliminare
do mesmo; de modo que apesa.. de determinar a me ma Lei, que a forma do processo fosse
a mesma prescripta por este Codigo, qUe não estivesse em opposiÇão com clla; no entretanto
as alterac;ões indicadas concorreram para que o antigo processo, tomasse uma ordem e marcha quasi de todo nova.
E assim mais util será a applicação ao estudo do novo processo sobre esta materia, pelo
que se recommenda a leitura dos arta. 318 a 343 do Regulamento n. 120 de 1842, com as
suas notas; não se deixando por isto de fazer as annotações convenientes ao texto deste
Codigo.
No processo ordenado pelos artigos acima do Regolamento se encontrará as disposiçõos
decretadas pela Lei cilada e o que em ·vista delIa foi pelo Governo expU ado, regulado e declarado; assim como, tambem, tudo o que dispõe este Codigo, e que não estando em opposiÇãO com a Lei, foi transcripto no Regulamento.
A' excepção dos arts. 228 e 229 em parte alterados, 233 e 234 em vigor, os mais artigos
desta secção, foram alterados pela Lei.
(1288) CaJle aqui, a disposição do art. 49 da Lei de 3 de Dezembro de 1841. Formada a
culpa e decretada a pronuncia pelo chefe de Policia, Juize Municipaes, Delegados e uJldelegados, serão os processos llrevemente remettidos ao E~crivão do JurJ', art . 318, 319 e 320
do Regulamento n. 120.
Vide o art. 233, e nota, e 254, e Mendes da CunJla, Processo Criminal, pago 1 e seguintes.
(1289) Pelo Aviso de 12 de Agosto de 1 -. o Codigo não admitte ás partes accusarem ou
defenderem-se por procurador.
.

(1290) A 2.3 parte deste artigo substituida, pela ullima parte dos arls. 39 e 42, § 1.0 da
Lei de 3 de Dezembro de 18/.1.
A 1. 3 está em harmonia com o art. 321 do Regulamenlo n. 120 de 1 ~2.
(Nota 876.)
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Art. 23'1. No caso do art. 228, o Juiz de Paz mandará notificar
as testemunhas, para comparecerem na proxima primeira reunião de
Jurados, sob as penas de desobediencia, e de serem conàuzidos debaixo de vara ao juramento. ('1292 a 1295)
Art. 232. Quando o Juiz de direito concede a fiança, competelhe expedi!' precataria para a citação das testemunhas, que deverão
ser notificadas para com parecerem na primeira reunião, ou na immediatamente seguinte, como fór mais razoavel, segundo o temp o
da notificação, e as distancias; devendo assignar-se ás testemuo bas
um prazo sufficiente para fazerem suas disposições na sua casa, e
jornada. Os Jurados arbitrarão indemnisação ás testemunhas, que o
requererem.
Art. 233. ~ão será accusado o delinquente, estando ausente
f6ra do Imperia, ou em lugar não sabido, nos crimes, que não aclmiltem fiança. (1296 a '1300)
(1291) A auctoridade, que substitue ao Juiz de Paz da cabeça do termo e o Juiz i\Iuuicipal, a quem incumbe desempenhar o que se acha disposto no art. 52 da Lei de 3 de Dezembro de '1841.
Quando houver mais de um, o Governo designarà o que deve ficar encarregado de preparar os processos, para entrarem em julgamento. Art. 323 do Regulamento 11. '120 de Hl42.
(1292) Yide arts. 85, 93, 237 deste Codigo, 51 e 53 da Lei de 3 de Dezembro de 1841, 29'.,
295, 296, 322, 330, do Regulamento n. 12U de i842.
.
Aos Juize de Direito, incumbe advertir e instar com o Juiz de Paz, para que cumpra
com o disposto neste artigo, fazendo etrectiva a responsabilidade no caso de negligeucia. Aviso
de 9 de 1I1aio de 1834.
([293) Constitue nullidade, a não observancia deste artigo, dando com certeza lugar li
ausencia completa das testemunhas da accusação. Accórdão da Relação de S. Paulo, n. 141
do 1.. de Fevereiro de i876.
(1294) E' nullidade substancial, ter-se deixado de intimar duas testemunhas, sem e
apresentar para isto motivo legitimo, contTa o disposto neste artigo. Accórdãos da Relação
da Bahia de 4 de Marc;o de 1873, e '16 de Abril de 1875, e RevisãO do Supremo Tribunal
11. 22H de 13 de larço de 1876.
(129-) Não e legal o costume de serem feHas pelo Escril'ão do Jury, as citações de que
tratam este artigo e 330 do Regulamento n. 120 ele 1842. Accórdão da Relal/ãO ela Fortaleza
de i3 de Novembro ele 1876.
( Jota 1297.)
(1296) Vide quaes são o crimes inaflançaveis, notas 860, 867, arl . 101 deste Codigo e
notas, 301 do Regulamento n. 120 de 1 42.
A di posiÇão deste artigo, e applicavel ao LO e 2.° conselho.- Avi o de 12 de Agosto de
1 35.
(12!l7) No caso deste artigo, finda a sessão do Jurados, se deverão remetter ao Juiz de
Paz da cabeça do lermo os processos dos ausentes 11ara proceder às formalidades do art. 2:il,
ate que compareçam e para ter lugar a accusação. Aviso de 16 de Outubro de i838.

(129) Os r'os ele crimes aflançaveis, e ele que se podem livrar soltos em virtude da disposição desle artigo, podem ser aecusados, ainda que estejam ausentes fóra do Imperio, ou
em lugar não sabido, e e ta disposiçãO e applieavel, tanto ao 1.°, corno ao 2,° conselho de jurados, como o deolarou o Avi o de 12 de Agosto de '1835. Devem, todavia os réos sO]Jreditos,
ser incluidos nos editaes de que tratam o arts. 236 e 237; e no caso de não comparecerem,
serão processados à revelia, conforme o art. 221. Aviso de 30 de setembro de 1'339.
(129!l)
ão sujeitos, a julgamento á revelia, o delinquentes de crimes ailançaveis, que
nuo comparecem em juizo, tenham ou não prestado fiança, e assignado termo de compareoimento, e bem assim aquelles que forem accusados por crimes de que se podem livrar solto.. Avi o de 5 de Dezembro de 1850.
(1300) A' vista dos termos claros, e precisos deste artigo, não póde entrar em duvida,
lJue os reo atlsente~ fllra do Imperio ou em lugar não sabido, pronunciados em crime que não

Art. 234.
os casos do artigo antecedente poderão propor-se
contra o ausente as acções civeis, que competirem, para haver-se a
indemnisação do damno, que houver causado com o delicto.
SECÇ::\O SEC NDA
DOS PREPARATORIOS PARA A FORMAÇÃO DO
DE JORADOS. (i3ü7)

Lo
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Art. 235. O Juiz de Direito officiará ao Presidente da Camara
Municipal do Termo ou ao Juiz de Paz da Cabeça do Julgado, onde
se houver de reunir o Conselho de Jurados, indicando-lhes o dia, e
hora, em que ha de principiar a sessão.
Esta participação deve ser feita em tal tempo, que possa razoavelmente chegar a noticia a todos os Jurados, e habitantes do Termo,
ou Julgado. (1308)
Art. 236. No dia seguinte ao do recebimento da participação do
Juiz de Direito, o Presidente da Camara Municipal, em presença dos
mais membros d'ella, que se acharem na cidade, ou villa, na sala
das sessões respectivas, e a portas abertas, extrahindo da urna dos
admitle fiança, não devem ser submettidos a julgamento; não assim, porém aquelles que estiverem pronunciados cm crimes aflançaveh':, porque a respeito d'elles deve seguir-se o que
está determinado no art. -318 do Regulamento n. 120 de 184~, não havendo nenhuma disposição, que pelo facto da ausencia os mande dispensar, não obstante, não haverem usado do direito, que lhes compete de recorrer da pronuncia, e que não é essencial ao processo, não devendo o facto da ausencia demoraI-o em eus termos.
(1301) Os empregados publicos, não privileCTiados, estão sujeitos ás regras geraes do processo criminal, e portanto devem ser julgados, pelas prova dos autos, em sua ausencia, quando accusados em crimes em que não cabe a denuncia. Aviso de 9 de Julho de 1 59.
(Nota 1305).
(1302) O Supremo Tribunal em Revisão de 20 de Julho de 1860, declarou, que não podia
continuar um processo de moeda falsa, estando o réo ausente, nem mesmo estando presente
o procurador, nos termos do A~liso de 17 de Julho de 1853.
(1303) Em Accórdão da Revisão Criminal de 29 de Setembro de 1860, se estabeleceu q1.1e
é necessario, que a ausencia do réo em crime afiançavel, e cujo processo é submettido a revelia ao conhecimento do Jury j se ache reconhecida pelas diligencias praticadas na forma de
direito sendo os réos citados nos termos em que se citam os ausentes, e não seria toleravel
a pratica contraria, que ataca todos os principios de direito, concedidos á defeza ôos accusados, e que póde dar lugar a gravissimos abusos.
(1304)
ó são sujeiLos á revelia, os réos de crimes afiança,eis, estejam ou não afiançados, e não os de crimes inaflançaveis. A,iso de 9 de etem.bro de IS61.
(1305) Declara o Aviso n. 444 de 22 de Setembro de 1863, que o julgamento á revelia de
réos, empregados publicos, ausentes do Imperio ou em lu"ar não sabido, accllsados por crime de responsabilidade, só deixará de elfectuar-se quando, na forma d este artigo. fór o crime da natureza d'aquelles que não admittem fiança j sendo esta a intelligencia do Aviso n.
166 de 9 de Julho de 185fi, á nota 1301.
('1306) 'Vide arts. 220 d'este Codigo 329 e outros do Regulamento n. 120.
Não devendo o réo ausente ser accusado, o Juiz sem mais proceder a ac
ulteriores,
fará pór em boa guarda O processo e documentos da pronuncia, para proseguir, quando o réo
se apresente em juizo, ou seja preso, fazendo-se para isto, todas as diligencias. Art. 3.° da
Lei de 22 de Setembro de 1829.
Em nenhum caso, a contumacia de um ou mais reas, su penderá ou retardará O proce so
dos co-réos presentes, art. 6.° da Lei citada.
.
('1307) Vide o art. 95 da Lei de 3 de DezeroJ)ro de 1841, que aboliu o 1.0 Conselho de Jurados.
(1308) Arts. 325 e 326 do Regulamento n. 120 de 1842, e notas.
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Jurados sessenta cedulas, annunciará logo por editaes a referida par·
ticipação, convidando nomeadamente a comparecerem ,os Jurados,
que as sessenta cedulas indicarem, e declarando, que estes hão de
servir durante a proxima sessão judiciaria; e devem assim como to·
dos os interessados comparecer no dia as::>ignado, sob as penas da
Lei, se faltarem. As sessenta ced ulas serão fechadas em urna sepa·
rada. ('1309)
Art. 237. Os editaes, de que trata o artigo precedente, não só
serão lidos e aflixados nos lugares mais publicos das cidades, villas
ou povoações, mas serão remettidos aos Juizes de Paz do Termo
para os publicarem e fazerem as notificações necessarias aos Jura·
dos, aos culpados e ás testemunhas, que se acharem nos seus Dis·
trictos. ('13'10 a 1313)
Nos Julgados o Juiz de Paz da Povoação, que róI' cabeça d'elles
na sala destinada para a reunião dos Jurados, fará o mesmo que o
Presidente da eamara Municipal. ('1314)
SECçKO TERCEIIlA (-1:':115)
DA FOR~fAÇÃO DO

1.0 CONSELITO DE JORADO!', 00 JURY
DE ACCOSAÇÃO

ArL 23~. No dia assignado, achando-se presentes o Juiz de Direito, Escrivão, Jurados, o Promotor nos crimes, em que deve accusar, e a parte accusadora, havendo-a; principiará a sessão pelo toque
da campainha. Em seguida, o JUIZ de Direito abrirá a uroa das sessenta cec1ulas, e verificando publicamente, que se acham todas, as recolherá outra vez; feita logo pelo Escrivão a chamada dos Jurados,
e achando·se completo o numero legal, observando-se o disposto nos
(l309) Art. 101 da Lei. de 3 de Dezembro de 1841, arLs. 328 e 329 do Regulamento n. 120

lo 1842.

(Notas 1076 e '1298.)

(\310) Art. 52 da Lei de l841.'
Está em harmonia, com o art. 330 do Regulamento n. 120 e vide os arls. 331 e 332 do
mesmo.
NoLas l076, 1292 a 12.95 e 1298.
Vide o art. 231 anlerior e 32.2..
(13l1) O Supremo Tribunal em Revisão de 19 de Março de lHM, annullou um julgamento, pela razão de não se ter feito nova notificação ás testemunhas, sendo addiada a 'essão do
Jury; c ainda em Revisão de 30 de Abril do mesmo anno, se deu uma nullidade pela mesma
razão.
(l3l2) A Relação da Côrte em Accordão de 27 de Abril de 1866, n. 5305, manda que se
junle ao processo, copià do edital da convocação dos Jurados.
(l313) Nos ediLaes, devem ser incluidos os réos de crimes afiança\'eis, e que se podem
livrar soltos. Aviso de 30 de SeLembro de 1839.
(NoLa 2.1i"1.)
(1314) As formalidades dos arts. 235, 236, 237, dever-se-hão guardar sempre, quer a sessUO seja ordinaria, quer extraordinaria. Aviso de 25 de Agosto de 1835.
(13l5) A materia d'esLa secção, tem lugar no 2. 0 Conselho de Jurados, na fórma determinada pelo Regulamento n. 120 de 1842.
Declara o Avi o n. 206 de 2 de Abril de 1836, art. 9. 0 que, no processo do Jury, se deverá
lavrar termo, não só da verificação das cedulas, mas tambem de uma especificada declaração de todos os actos. e fórmulas essenciaes de que l1'ata o Codigo do Processo Criminal, na
:parte 2.·, tit. 4.0, cap. 1.0, ecçãO 3.'" e 4." (esta c a seguinte), e cap. 2. 0
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arts. 313 e 315, mandará o mesmo Juiz extrahie da urna por um menino, vinte e trez cedo las. A-;; pessoas que eUas designarem forma·
rào o primeiro Conselho ele Jllrados, que será interinamente presidido pelo primeiro que tiver sahido á sorte. (1310 a '1324)
Art. 239. Logo depois será admittido o Juiz de Paz do Districto,
onde se reunirem os Jurados, a apresentar todos os precessos, que
tiver formado, ou recebido cios Juizes de Paz do Termo, e que devem
ser julgados pelo Jury. (1325 a 1328)
Art. 240. Immediatamente o Escrivão fará a chamada de todos
(1316) Este artigo está em harmonia com os arLs. ~44, 345 e i:l4ü do Regulamento n. l2.0;
à excepl:ão da ultima parte, que se acha revogada, pelo art. 95 da Lei de 3 de Dezembro
de 1841.
Vide esses artigos com muitas notas.
(131í) Para o Jury abrir as suas sessões devem estar presentes 48 Jurados, na forma
do al't. 314 deste Codigo; mas não se podendo obter este numero, nem mesmo pela maneira
indicada no al't. 315, basta que hajam 40 na forma do art. 320. Aviso de 2 de Maio de 1. 34.

(1318) Para cada sessão diaria, se devem extrahir jurados, que componham o 1.0 conselho. Aviso de 12 de Abril de 1834.
(13l9) Havendo grande affluencia de processos, que não possam ser julgados no Jury,
com a necessaria' celeridade, deve o presidente fazer trabalhar ao mesmo tempo os conselhos
tle accusação e julgamento, o que se poderá conseguir procurando reunir pelo meno 52 jurados e sorteando primeiro o segundo conselho. Aviso de 17 de Março de 1 35.
(l320) Os jurados podem declarar-se uspeitos, ainda que pelas partes não sejam recusados, quando para isso tiverem motivos legaes, que deverãO declarar e no caso de não restar numero sufficiente para O julgamento, deve deferir-se para outra sessão periodica. Aviso
de 2 de Abril de 1836.
(1321)
o procesf'o do Jury, se deverá lavrar termo não só da veriflcal:ão das cedulas
como de uma especificada declaração, de todos os actos e formulas essenciaes. Aviso de 2. de
Abril de 1836.
(1322.) Não se podendo verificar a abertura da sessão dos jurados, por não ter sido passiveI reunir o numero preciso, se deverá transferir esta abertura, para quando couber a sessão periodica, ou fór necessal'ia a convocação extraordinaria; e em tal ca o, se deverão reenviar os processos que não tiverem entrado no primeiro Conselho ao Juiz de Paz da cabeça
do termo, para renovar opportunamente as diligencias legaes. Aviso de 16 de Outubro de
1.838,
(l32.3) O Supremo Tribunal em Re\isão de 9 de Maio ue 184.3, concedeu revi, ta em razão
de não se ter formado o conselho. com as formalidades recommendadas neste art. e 259
deste Codigo, e como se recommenuÍl. no art. 54 da Lei de 3 de Dezembro ue 1 41.
(1324) A Revisão do Supremo Tribunal de 28 de Setembro de 1 59, e os de 25 de Julho
de 1860, 15 de Maio e 6 de Julho de 18ôl, e 9 de Maio de 1863, declaram que o Juiz de Direito é quem deve verificar as cedulas.
(Nota 2786.)
(1325) A palavra, logo, deste artigo, obriga a que f'eja immeuiato á formação do [,0 Conselho dos jurados, o acto de apresentar o Juiz de Paz do districto, todos os processos de que
trata o mesmo artigo; não impede, porém, que depois uelle o Juiz de Direito tome algum
intervallo para examinar esses processos e esco11lel' os que estiverem em termos, e a que se
deva dar preferencia, conforme o art. 317. A,iso ue 25 de Agosto de 1.835.
(1326) Quando nos autos do Jury, se precisar de distribuiçãO e conta, deverão estas ser
feHas pelo respectivo contador e distrinuidor. .Aviso de 2 de Abril ue 1836.
(1327) O escrivão que servir de ecretario do Jury, deve assignar uma relaçào de todos
os processos, que do Juizo de Paz da lIabeça do termo forem remettidos, para serem julgados, a qual servirá de descarga ao escrivão do obredito juizo. Aviso de 10 de DczemlJro de
183ô.
(1.328) Quem hoje apresenta os processos que devem ser submeWdos ao Jury, ê o Juiz
Municipal preparador, segundo o disposto no art. 347 do Regulamento n. 120.
Nas Comarcas especiaes, são os substitutos, creados pela Lei de 20 de Setembro de 1871.
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os réos presos, dos que se livram soltos, ou afiançados, dos accusa~
dores, ou auctores, e das testemunhas, que consta terem sido notificadas para comparecerem naquella sessào. (1329 a 1331)
Art. 241. A re peito dos réos, auclores, ou accusadores, que
faltaram, ob~ervar-se- ha o que está disposto nos arts. 220, e 221,
excepto nos 'crimes, em que tem lugar a denuncia: u'estes, o Juiz
de Direito ordenará ao Promotor Publico que proceda na accusaçào
e condemnará o réo na pena do art. 220. (1332 a 1335).
SEcçlo QUARTA (133G)
DA CONFERENCIA DO 1. 0 CONSELHO DE JURADOS,
OU JORY DE ACCUSAÇÀO (1337)

Art. 21,2.

O Juiz de Direito' deferindo aos membros do 'l.o Con-

l320) Não póde ser admiUido o queixo o, :i accusaçâo do reo, quando não tenha compareci o á chamada, devendo eatão seguir-se o disposto na Lei. Aviso de 2 de Abril de 1836.

á

C13::l0) li .respeito das partes e testemunhas que faltarem, o Escrivão do Jury, notará as
faltas, art. 31,8 do Regulamento n. 120. E todos serão chamados pelo porteiro, e na sua falta
por um official de Justiça. Arts. 351 e 352 do dito Regulamento.
(l331) O lançamento só póde ter lugar na ohamada geral, ou na especial, no dia do julgpmento, oomo prescreve este artigo e o seguinte, e os 348 e 349 do Regulamento u. 120, explicados pelo Aviso de 1 de Agosto de 1859. Accordão da Relação de S. Paulo de 26 de Maio
de l876.
Induz nullidade a não observancia da chamada dos reos, presos ou afiançados; bem como
de não serem os nomes dos réos incluidos no edital e nãO serem ohamados pelo porteiro. RevisãO de 2 de Maio de 1866.
Pelo § 5 do art. 24 do Decreto n. 4824 de :22 de Novembro de l871, ficará em mão do Escrivão do JUl'Y para proceder á chamada, de que trata este artigo, um rol assignado pelo Juiz
de Direito, contendo os nomes dos réos presos, dos que se livram soltos ou afiançados, dos
accusadores ou auctores e das testemunha notificadas.
e durante a ses ão forem preparados novos processos, praticar-se-ha do mesmo modo.
(1332) A nos a Lei n'este artigo e no 220, não define o que seja e cusa legitima; mas a
Ordenação, Liv. 3.°, tit. 7.°, § 3.°, ensina, que é qualquer impedimento de evidente necessidaue, por exemplo, a enfermidade.
(:--lotas 1217, 1278.)
Este artigo, está em harmonia com o 349 do ReO'ulamento n. 120, além de ser mais explicita, na ultima parte, a attribuição do Juiz de Direito, pelo art. '250.
(1333) A declaração de ficar perempta a acção criminal, nos casos d'este artigo deverá
ser fcita pelo Juiz de Direito. Aviso de '2 de Abril de l836.
A perempção deve ser declarada pelo Juiz de Direito, na conformidade deste art. 221 c
281 deste mesmo Codigo, Aviso de 7 de Junho de 1836.
A origem da perempção dividiu sempre e dh1itle os auctores. Uns a tem, como uma instituição do direito Ante Justiniano (Berriat Saint-Prix), e outros como Menelet, Bretollnier, e
l'lIerlin, ensinam, que este modo da extincção da instancia teve a sua origem, no antigo direito francoz, jus vere gallicul1~; outros a remontam a origem do lib. 3.° tit., Liv. 13, Codigo, hteliciis, o que é exacto diz Dalloz, a considerar-se, que se trata mais da origem de dil'eito, do que de uma lei completa.
A Lei 2, tit. 7.", fi., Jud. Solv., di?, tambem: Cum Ute mOt'tua nulla 'res sit: ideo constat
{ide j1lsso1'es eu; stipulatt~ judicatwn solvi non teneri.
(1334) Declara o Aviso n. 220 de 5 de Dezembro de 1850, que são sujeitos ao julO'amento
a revelia os delinquentes de orime aflançaveis, que não comparecerem em juizo, tenham ou
não prestado fiança, e assignado termo de comparecimento, e bem assim aqueIles, que forem
acousados J 01' crimes de que se podem livrar soltos, e sem fiança.
(1335) O upremo Tribunal em Revisão de 2 de Maio de 1866, julgou null0 um julgamento porque, sendo auctorisado por este art. e 233, o julgamento li re,elia dos réos nos crimes afiançaveis em que tem lugar a denuncia; tambem foram acompanhados esses julgamentos das solemnidades com que deveriam ser feitos, quaes os constantes dos arts. 237 e
240 deste Codigo e 351 do Regulamento n. 120. E porque, para com o recorrente julgado à
revelia, ueixa cm de ser ob ervadas; pois que nào consta do processo, que fos e o seu nome
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selho de Jurados o juramento, cuja fórmula se transcreverá no fim
deste Capitulo, entregará ao presidente todos os Processos, que houverem de ser julgados na sessão. (1338 a 1340)
Art. 243. F'tito isto o Juiz de Direito dirigirá os Jurados a outra
sala, onde sós, e a portas fechadas, principiarão por nomear d'entre
os seus membros em escrutinio secreto por maioria absoluta de votos o seu Presidente, e um Secretario; depois do que conferenciarão
sobre cada processo, que fór submettido ao seu exame, pela maneira
seguinte: ('1341)
Art. 244. Finda a leitura de cada processo, que será feita pelo
Secretario, e qualquer debate, que sobre elle se suscitar, o Presidente porá a votos a questão seguinte:
Ha neste processo sufficiente esclarecimento sobre o crime, e
seu auctor, para proceder á accusação?
Se a decisão fól' afllrmativa, o Secretario escreverá no processo
as palavras: -- O Jury achou materia para accusão. (1342)
Art. 245. Se porém a decisão fôr negativa, por não haver su(ficiente esclarecimento sobre o crime, ou seu auctor, o Presidente dará
as ordens necessarias, para que sejam. admittidos na sala da sua
conferencia o queixoso, ou denunciante, ou Promotor Publico, e
réo, se estiver presente, e as testemunhas, uma pOt' uma, para ratificar-se
processo, sujeitando-se todas estas pessoas a novo exame.

°

°

°

incluido nos editaes (art. 237,) que fosse contemplado na chamada feita pelo escrivão de jury
(art. 240,) ou apregoado pelo porteiro. Notas 211, 1277, 1278 a 128:!.
Vide Mendes da Cunha, Processo Criminal, pag, 153.
(1336) 'roda esta secção foi revogada pelo art. 95 da Lei de 3 de Dezembro de 1841,
menos a formula do juramento, que conforme o art. 259, deste Codigo tambem serve para o
segundo conselho.
As attribuiçues do primeiro Conselho, passaram a ser exercidas pelas auctoridaues creadas por Lei, e na forma por ella prescripta.
(1337) O processos pendentes do primeiro Conselho, devem ficar em guarda do presidente d'ella. Aviso de 26 de Outubro de 1833.
(1338) Em todos os caso, em que seja preciso deferir juramento a qualquer jurado, para
os actos do 1.0 e 2.° Conselho, sempre de,erá ser feito pelo Juiz de Direito.

(1339) Do juramento, em um ou outro Jury se deve lavrar termo, e convém que seja
assignado por todos que o ti,erem prestado, não se deduzindo porém, augmento de nullidade da falta de assignatura de alguns ou de todos os jurados, quando no termo esti,erem bem designados pelos seus nomes e o'eUe se certifLcar que prestou juramento. A,i o de
2 de Abril de 1836.
(1340) Se o ,Juiz de Direito descobrir irregularidade nos processos, antes de serem submettidos ao L° Conselho, deverá mandaI-os aos respectivos Juizes para que o emendem e
preencham qualquer falta que ti,er havido, tanto antes da formação da culpa, como depois
d ella e despacho de pronuncia.
Se taes irregularidades porém, se manifestarem depois de entregues os processo aos
Jurados, na forma d'este artigo para o fim designado no art. 2'~3, deverá o Juiz de Direito
dirigir os .Jurados, ou para o supprir,. e poderem ser supprido pela ratificação de que
tratam os arts. 2i:i a 249, ou para lhes darem a consideração que merecerem conforme, direilo, assim para alUvio do reo, como para se fazer etrectiva a re ponsabilidade de quem as
tiver causado, na forma do art. 165.
Mas, se as irregularidades forem apparecendo e praticando nos acto de processo que
tocam ao 1.0 Conselho, preterindo-se ou contrariando-se, o que está disposto nos arts. 242
até 253, deve o Juiz de Direito obstar a ellas, cumprindo com O que lhe incumbe o art. 016 §§
3.° a 6.°, Aviso de 2 de Julho do t834.
O Aviso de 26 de Outubro de 1833, declara que se deve entender da es ão periodica, como no art. ii23.
(1341) Art. 313 do Regulamento n. 120 de 1 .\2.
Nota !Interior.
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Art. 246. Nas ratificações dos processos, o Secretario apenas
apontará por minuta as respostas discordantes das que se acham
nos autos dadas pelas mesmas pessoas.
Art. 247. Nas ditas ratificações tambem não se admittirão testemunhas novas; salvo sómente, quando não vier designado o auctor
do crime no processo.
Art. 248. Finda a ratificação do processo, ou formada a culpa,
o Presidente fará sahir da sala as pessoas admittidas, e depois do
debate, que se suscitar entre os Jurados, porá a votos a questão seguinte' :
Procede a accusação contl'a alguem?
O Secretario escreverá as respostas pelas formulas seguintes:
O Jury achou materia para accusação contra F. ou F.
O Jury não achou materia para accusação. (1343)
Art. 24·9. As buscas, prisões, notificações, que o Jury resolver,
serão communicadas por olIieio do Presidente ao juiz de Direito, que
as recommendará aos Juizes de Paz respectivos; e quando estas diligencias sejam essenciaes ao seguimento da causa o Presidente as
poderá suspender até que f'Uas sl"'j-lm satisfeitas. (134-4)
Art. 250. Decidido qualquer processo, voltarão os Jurados á
primeira sala, e abirepetil'á o seu Presidente em voz alta a decisão
escripta. (1345)
Art. 251. Quando a decisão fôr negativa, o Juiz de Direito, por
sua sentença lançada nos autos, julgará de nenhum effieito a queixa,
ou denuncia.
Art. 252. Se a decisão fór ailirmativa, a sentença declarará que
ha lugar a formar-se accusação, e ordenará a custodia do réo, e sequestro nos impressos, escriptos, ou gravuras pronunciadas, havendo-as.
Art. 253. Se algum queixoso recorrer, para os Jurados, do Juiz
de Paz nào pronunciar aquelle de quem se queixou, compete ao primeiro Conselho decidir, se achar materia para accusação: e neste
caso se procederá na fórma dos arts. 245, 246, 247, 248, 249 e 250.

(1342)
o caflO de empate, deve seguir-fle a parte mais favoravel ao réo. Decreto de 22
de Agosto de 1833, referindo-se á ResoluçãO de 9 de Novembro de 1830, art. 3. 0
(1343) Podem os Juizes assignar-se com a declaração de vencido, mas não de suspeitos.
Aviso de 3 de Janeiro de U!34.
.
Vide art. 210 e- nota.
O art. 65 da Lei de 3 de Dezembro, e 384 do Regulamento prohibem que os Jurados, assignem-se vencidos.
O Jury, no caso do art. 248, póde comprehender na pronuncia, individuas, contra quem
se não tivesse dirigido a denuncia ou queixa, e a pronuncia do Juiz de PIlZ, por isso que,
dar-se ao Jury esta faculdade, é uma consequencia das disposições do art. 248 combinados
com os dos antecedentes e seguintes, segundo os quaes, a ratificação do pl'oce so, tem lugar
quando falta sufficiente esclarecimento, sobre o crime ou seu auctor, ou quando não vem designado no processo o auctor do crime; e depois da ratificaçãO, ou formada a culpa, tem de
re ponder á questão vaga e indefinida. Procede a accusação contra alguem 1 Avi o de 16 de
Outubro de 1838.

(1344) Notas 1'227 e 1339.
(1345) Deve este artigo ser observado restrictamente. Aviso de 26 de Outubro de 1833.
(1346) Do juramento deve lavrar-se termo especial, assignado pelo Juiz de Direito e pe-

('1346)

FORMULA DO JURAMENTO

Juro pronunciaL' bem, e Einceramente nesta causa, haver-me
com franqueza, e verdade, só tendo diante dos meus olhos Deus, e
a Lei; e proferir o meu voto segundo a minha consciencia. (1347)

CAPITULO II
DO

2.°

CONSELHO DE JURADOS, OU JUIlY

DE SENTENÇA

(1348 a

J 3D

1)

Art. 254-. Declarando o primeiro ConseHlO de Jurados, que ha
materia para accusação, o accusador oíferecerá em juizo o seu libello
los 12 Juizes de Facto, Accordãos da Relação da Córte de 30 do Ahril de 1846, 10 ue Xovemllro de 18~6 e 3 de Janeiro de 18',,7.
Vide nota 1339.
.
Em França o Presidente da Córte de Assises, ao depois de designados, pela sorte os 12
Jurados, pronuncia a furmula solemne do juramento n'estes termos: - vósjuraes e prometteis,
diante de Deus e dos homens, exalIlinar com a attenção a mais escrupulosa, a accusaçãO feita
a... não traltindo, nem os interesses do accusado, nem os da ocjedade, que o accusa; não
communicando com pes 00. alguma, antes da vossa declaraçãO, não escutando nem a ira e nem
a maldade, nem o receio, nem o affecto; decidindo-vos, segundo a :Jccusação e os meios de
defeza, segundo a vos a consciencia e intima convicção, com a imparcialidade e a firmeza que
convem a um homem livre e probo.
Cada Jurado, chamado individualmente, responde, levantando-a mão: - eu o juro.
Os Jurados devem votar sobre cada que tão, em escrutinio secreto, sobre boletins impressos, que lhes são dados, com o timbre da Côrte, com estas palavras: -sobre a minha honro.
e a minha consciencia, a minha declaração, é... Elles escrevem ómente: - sim ou não.
Quando o voto dos Jurados. é complelo sobre todas as questões, entram na audiencia,
lJem como os magistrados da Côrte, o ministerio publico e o defen 01' do accusado.
O Chefe do Jury faz conhecer em voz alta o resultado da deliberaçãO, n'esses termos, que
pronuncia com a mãO coUocada sobre o seu coração: - sobre a minha honra e minha consciencia, dianto de Deus e diante dos homem', a declaraçãO do Jury, é... soure tal questão,
sim o accusado ou não o accusado ....
(1347) . ecundwn suam bonal1~ conscientiam.
Arls. 27l:l d'este Codigo e 357 do Regulamento n. 120.
(Notas 133', 1339.)
Mendes ela Cunha, Processo Criminal, pago 63.
(1348) Os processos, em que ao tempo da publicação do Codigo, já houves e pronuncia
convindo ao réo, por termo nos autos, serão preparados de Iibello e contestação dentro de prazos sltfficientes e iguaes para ambas a pa.rtes, e logo submettidos ao 2.." Conselho de Jurados, para o que os Juizes de Direito podem con"ocal-o extraordinariamente. Art. 3. 0 do Decreto de 22 de Agosto de ISa3.
O art. 4." do dito Decreto, determina que onde houver mais de um Juiz de Direito, cada
um d'elles poderá convocar, ao mesmo tempo, um Jury de sentença, observando-!'e enlão,
pelo que diz respeito ao Promotor Publico, o que e tá disposto no art. 38 d'esle Codlgo.
Os processos pendentes, no 2." Conselho de Jurados, devem tl.car em guarda do escri\'ão.
Aviso de 26 de Outubro de 1833.
(1349) Quando fór necessario nomear de!' nsor a algum réo, se poderá constranger a qualquer advogado do auditorio, eomminando-lhe a pena de desobediencia e formando-se o processo nos termos dos arts. 203 e 204, no caso de l;e verificar. Aviso de 21 de 'overnbro de 1l:l35.
(1350) Haverá um escrivãO pri,ativo do Jur)', perante cada Conselho de Jurados. Art. 108
da Lei de 3 de Dezembro de 1841.
No processo do Jury, se deverá lavrar termo, não só da verificação dns cedulas, como de
uma especificada declaração de todos os aclos e formulas essenciaes. Aviso de 2 de Abril
de 1836.
(1351) Vide art. 23 a 32, 250 a 265,268;269,283,284 d'e te Codigo 27 a 31, 50 a 61, da Lei
de 3 de Dezembro de 1841, e sobre todos os incidentes do julgamento, perante o Jur~', os 81'ts.
318 a 385 do Regulamento n, 120-de 1 42.

236
accusatol'io dentro de vinte e qu'atro horas, e o Juiz de Direito mandará notificar o accusado, para compareceI' na mesma sessão de Jurados, ou na proxirna seguinte, quando na presente nào seja possivel
ultimar-se a accusaçào. (1352 a 1357)
Art. 255. A notificação do réo, para responder na mesma sessão,
será feita tl'es dias pelo menos antes do encerramento della e serú
acompanhada da cópia do libello, da dos documentos, e do rol das
testemunhas. (1358 e 1359)
~l352)

As 2'. horas, para a apresenlação do libello, correm do momenlo da

deci~ão

do

1." Conselho: porquanto o aecusador deve-se achar j1repamdo e presente em .Juizo, em vir-

tude das citações e editaes, que precedem a convocação do mesmo Jury, na Jórma dos arts. 236
e 237 c['este Codigo; e tanto que a Lei os julga notificados, que, se não comparecerem, são
lançados de accusar, corno é expresso no art. 221, não ha,enrlo disposiçãO d'onde se possa deduzir a necessidade de nova citação. E nào vindo o accusador com o libello, dentro das 24
horas, deve ser lan<;ado e continuado o Processo com vista ao Promotor, para que tenha mais
rapido andamento, segundo as vistas d'este artigo. Se o accusador não vier com o libello em
tempo, e se o crime não fór d'aquelles em que o Promotor póde intervir, ficará. a accusação
]lcrem pta.
Sendo claro que, devendo alguem dar baixa na culpa em tses casos, e nos de perdão, depois de julgada a criminalidade pelo 1.0 Conselho, nos crimes em que nào ha lugar a denuncia, ao Juiz de Direito pertence dar a sobredita baixa na culpa do rêo. Aviso de 25 de Agosto
de '1834.
O art. 54 da Lei de 3 de Dezembro de 1841, trata da especie, e mais especificadamente os
arts. 337 a 342 do Regulamento n. 120 de 1842.
"' ide o art. 2'28 d'este Codigo, Lei de 26 de Ago ·to de 1875, e Decr to de 21 de Agosto
de 1874, art. 4.°
(1353) O Juiz mandará, por despacho, que o auctor ofi'ereça o lil)ello em 24 horas, que
correrão da publicação do mesmo de pacho em audiencia, ob pena de lançamento e o escriYão fará termo de publicação, declarando n'elle, se as partes estiveram ou não presentes.
'e a parte não ofrerecer o libello, o Juiz, mandará dizer o Promotor sobre o lançamento
e no que convem á justiça publica, e quando ao depois da resposta do Promotor, vê-se que o
crime ê particular, o lançamento ê decretado pelo Juiz, julgando perempta a accusação, dando-se bai.:xa na culpa do réo; mas quando o crime e de acção publica, o lançamento ê tido
por firme e valioso, mas manda-se ao Promotor, para oITerecer o libello perante o Juiz preparador, em 3 dias. Arts. 1$37 e 338 do Regulamento n. 120 de 181,2.
(1354) Nos crimes publicos e particulares aflaJlçados, cm que a Fazenda Nacional, ê interessada, cabe ao Promotor Publico, os termos do processo. Aviso de '24 de Novembro de 1852.
A tentativa e cumplicidade nos crime inafiançaveis, tem accusação por parte da justiça.
Aviso de 27 de Janeiro de 1855.
(13;;5) O upremo Tribunal, e Revisão n. 1606 de 3 de Setembro de 1859, annulIou uma
decisão do JLU'Y, por não ter sido o libello da parte queixosa, o1:l'orecido pr~so legal.
E accrescenta: - que não tendo o libello sido oJ}erecido depois das 24 homs, traz incoIDpetencia da pessoa e por conseguinte falta substancial do processo.
(l355) A Revisão de 30 de Abril de 1861" declarou não ter procedido bem o escrivão e regularmente, não juntando logo aos autos, um libello, que lhe foi apresentado, mas não em
papel sellado; poi bem devia saber, que li falta de pagamento de sello, não paralysa o andamento dos processos crime ; e que por tanto não póde ser imputllda ao auctor a falta de não
ter sido apresentado o libello no praso da Lei, quando efrectivamente foi apresentado no dia
s guinte ao da intimação para isso, sendo culpa do escri\-ão.
(la57) Quando o Juiz de Direito nas Comarcas espeeiaes, rÓI' o preparlldor do processo,
em razão de não incumbir o preparo ao Juiz substituto, os despachos sobre o lançamento, serãO dirigidos, corno quem intervem directamente no actos do proce o. Lei de 26 de Agosto
de 1 7.\, e Decreto de 2 de Agosto de i 74, art. 4.°
(Art. 281 d'este Codigo.)
(13-) Arts. 54 da Lei de 1841 e 31,1 do Regulamento n. '120 de 1842.
(t35~) E' nuJlidade, não ter o reo recel)ido em tempo, ns cópias determinadas pela Lei.
!\ccordãos da Relação da Córte, ns. 41~9 e 420l de 12 de Dezembro de 1862, ns. 4257 e 4271 de
10 de Março de 1863 e trlltando da CÓpill do libello, tambem decidiu pela nul1idade o Accordão n, 5959 de 6 do Dezembro de 1 67, e declarou o Supremo Tribunal em Revisão n. 1762
de 9 de Mnio de 1863, que a cópia do libello mas em o rol das testemunha, e preterição de
uma formula substnncial.
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Antes des.te prazo poderá ser feita em qualquer occasião. (1360)
Art. 256. Para a declaração, de que nào é pus ivel ultimar-sera
accosaçào na mesma sessão, o Juiz de Direito o proporá ao Conselho
dos Jurados, e o que fór decidido peja maioria absoluta de votos dos
membros presentes, será observado. (1361 a '1364)
Art. 257. Nenhum privilegio i.senta a pessoa alguma (excepto
aquellas que tem seus Juizes privativos expressamente designados
na Constituição) de ser julgada pejo Jury do seu domicilio, ou do
lugar do delicto. (1365 a 1368)
Art. 258. Quando no Jul'Y de accusação se decidir que ha materia para accusaçào, e a responsabilidade recabir sobre pessoas que
tenham -seus Juizes privativús pela Constituição, serào remettidos os
autos ex-omcio pelo Juiz de Direito ao Tribunal competente. (1360)
Art. 259. Formado o segundo Conselho, que deve ser de doze
Jurados, guardadas todas as formalidades que estão prescriptas para
a formação do primeiro, e prestado o mesmo juramento, o Juiz de
Direito fará ao accusado as perguntas, que julgar convenientes sobre

(1360) Este arligo, está conforme com o 341 do Regulamento n. 120 de 1 42; porém esle
recommenda mais, a exigencia de um recibo, que deverá ser junlo aos autos.
O reo póde on'erecer sua contrariedade, por si, ou por seu procurador, dando-se-lhe visla dos autos originaes, sómente no cartorio do escrivão, segundo o arL 342 do dito Regulamento.
(l361) Da combinação do a.rt. 2-4 com este. Yê-se, que aos jurados, pertence dar maiores
prasos, tanlo para a accusação, como para a defesa. Aviso de 7 de Janeiro de 1834.
(1362) A Relação da Côrte, em Accórdão de 4 de Maio de 1855, decidiu no sentido deste
artigo; isto é, quando o reo pede o addiamenlo para outra sessão, em cuja hypolhese deve
preceder consulla aos Jurados.
(1363) A Relação de S. Paulo, em Accórdão n. 6 de 5 de Maio de 1874, declarou: que ao
Jur,V e não ao Juiz de Direito, compete resolver sol)re o addiamento do julgamento da causa,
para outra sessão.
(l364) A mesma Relação em Aocórdão de n. 69 de 11 de Dezembro de 1 74, decidiu: que
o julgamenlo da causa só póde ser addiado, para onlra se são, depois de sorteado e juramentado o conselho, por deHberação do mesmo conselho, e que apenas importa, em senlido contrario, uma irregularidade, e não nullidade.
Vide o art. ~81 desle Codigo, e no las.
(1365) Al'ls. 47, 154, 161 § 2.°, e 179 § 17 da Constiluição, 325 de te Codigo, 93 e lGO da
Lei de 3 de Dezembro de j 41, 240, ~41, 242 e 21-3 a 245 do Regulamento n. 120 de 1842.
( Tolas 1092, 1097, lLOO, 1101, 1116, lU7 e 1176.)
Art. 17 § 6.° da Lei de 20 de ~etembro do 1871.
(, Tola 1(11)
(1366) Qualquer individuo, que lenha commeUido deliclo em um municipio, em que não
seja morador, devera ser julgado no lugar do deücto, não só por achar-se a jurisdicçãO prevenla, como porque o art. 60 " 3.°, dá sómenle ao queixoso a escolha de um dos 2 lugares.
Aviso de 4 de Março de 1835.
(1367) Preventa a jurisdicçãO pela formação da culpa, nãO tem lugar a reclamação, pela
remessa do reo, para o foro do domicilio. Avjsos de 9 12 de lIarço de 1836.
Combine-se. esle. a!ljgo,. CO.fi a uLUma parte do 160, e para maior esclarecimento veja-se
o cap. 4.° das dlsposlçoes crlmlnae do Regulamento n. 12U, onde se acham desenvolvidas as
regra par~ se conhecer o fôro competente. Yide tambem o Decreto de 6 de Abril de 1836.
(1368) Sendo a pena do crime de omeaças 6 mezes de prisão e muUa corre pondente a
duas t"erças partes do tempo, e excedendo eila á alçada das auctoridades policiaes, só ao Jury
pertence o julgamento desse crime. Aviso de 19 de Janeiro do 1850.
(1369) Al:ts. 353 e 354 do Regulamenlo n. 120 de 1842.
(~ota 132.'3.)
.
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os artigos no libello, ou contral'iedade; e aquelles factos sobre que as
partes concordarem assignando os artigos, que lbes fôrem relativos,
não serão submettidos ao e -ame dos Jurados. (1370)
Art. 260. Fiudo o interrogatorio, o E:3crivão lerá todo o processo de~formação de culpa, e as ultimas respostas do réo, que estarão
nelle escriptas. ('l3í'1)
Art. 2,01. O Ad vogado do accusador abrirá o Codigo, e mostrará o artigo, e gráo da pena, em que pelas circumstancias entende
que o réo se acha incurso, lerá outra vez o libello, depoimentos, e
respostas do processo de formação de culpa, e as provas com que
se acha sustentado. (1372 e 1373)
Ar'l.262. As testemunhas do accusador serão introduzidas na sala
da sessão, e jurarão sobre os artigos, sendo primeiro inquiridas pelo
accusador, ou seu Advogado, ou Procurador, e depois pelo réo, seu
Advogado, ou Procurador. (1374)
Art. 203. Findo este acto, o Advogado do réo desenvolverá sua
defesa, apresentando a Lei, e referindo os factos, que sustentam a
innocencia do réo, deduzidos em artigos succintos, e claros. (1375)
Art. 204. As testemunbas do réo serão introduzidas, e jurarão
sobre os artigos, sendo inquiridas primeiro pelo Advogado do réo, e
depois pelo do accusador, ou auctor. (1376)
Art. 265. O auctor, ou accusador, seu AJ vogado ou Proco rador,
e por ultimo o réo, seu Advogado, ou Procurador replicarão verbalmente aos argumentos contrarios, e poderão requerer a repergonta de
alguma, ou de algumas testemunba5 já inquiridas; ou a inquirição
(l370) Este artigo e os seguintes, ate o ~65 inclusive, foram mandados guardar pelo art.
358 do Regulamento n. 120 de 1 4~, que se deve ver assim como 0257.
Quanto ao juramento, consultae as notas ao art. 253 deste Codigo, e aos arts. 238 e 242.
Lede Mendes da Cunha, Processo Criminal pago 163.
Vide os artE'. 98 e 99 deste Codigo, com as notas sobre o interrogatorio.
(1371) Não e nullidade a falta de leiLura do interrogatorio, depois da do processo. Accórdão da Relação da Curte n. 7756 de 19 de Setem]Jro de 1873.
(Art. B58 do Regulamento D. 120 de 181-2).
(1372) A qualquer advogado que atacar o Jury, se devem applicar as ]Jenas do art. 241
do Codigo Criminal pertencendo ao Juiz de Direito, puni-los, em conformidade do art. tIS §
4.° deste Codigo. A viso de '!li de Junho de 18::14.
(1373) r os processos de crime de ac\ão publica, em rrue 11a accusador particular, o
Promotor Publico, fallará depois do mesmo accusador, e antes da defeza do réo. Aviso de 17
de Março de 1873.
Vide arts. 16 § 1.0 da Lei de 20 de etembro de 1 71, e 20 § 1.0 do Decreto D. 4824 de
1871, e mais Mendes da Cunha, Processo Criminal pago 166, e art. 358 do Regulamento n. 120
de 1842.
. .
(1374) Arts. 355, 350, e 358 do Regulamento n. 120 de 1842 e DlJta 796.
O .Juiz de Direito, não percebe emolumentos por esta inquirição. Aviso de 21 de Outubro
de 1833.
eus depoimentos, serão escriptos, se as partes o requererem. Aviso de 23 de Novembro
de 1 34.
E' nullidade, segundo o Accorpão da Relação da Côrte n. 97 de 23 de Novembro de 1855,
não terem sido inquiridas as testemunhas, antes do julgamento.
(1315) Art. 358 do Regulamento D. 120 de '1842 e nota 796.
As di posições deste artigo e do 261" são geraes, e indistinctamente se deve observar a
respeito de todos os processos que pertencerem ao conhecimento do Jury. Aviso de 25 de
Agosto de 1835.
(1370)

'ota anterior.
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de mais duas de novo para pleno conhecimento de algum, ou alguns
artigos, ou pontos contestados, ou para provar contra algumas testemunhas qualidades que as constituem indignas de fé. ('1377 e 1378)
Art. 266. Se depois dos debates o depoimento de uma. ou mais
testemunhas, ou documento, fór arguido de falso com fundamento
razoavel, o Juiz de Direito em continente examinará essa questão incidente summaria, e verbalmente; suspensa 00 entretanto a pl'incipaI; e verificado o negocio sufficientemente, será a testemunha ou
testemunhas, ou a pessoa que tiver apresentado o documento, remettida com todos os esclarecimentos ao Jury de accusação para resolver sobre o caso. (1379 e 1:i80)
Art. 267. Na hypothese do artigo antecedente, continuará o processo sem attenção ao depoimento da testemunha suspeita de falsa,
se os Jurados entenderem, que podem pronunciar a sua decisão.
Art. 268. No periodo das discussões tomarão os Jurados as notas que lhes parecerem, ou do processo escripto, ou rias aLlegações
verbaes, e respostas que ouvirem, rompendo-as logo, que lhes não
forem necp,ssarias.
Art. 269. Achanrlo-se a causa no estado de ser decidida por parecer aos Jurados, que nada mai,. resta a examinar o Juiz de Direito,
resumindo com a maior clareza possivel toda a materia da accusaçào,
e da defeza, e as razões ex pendidas pró, e cnntra, proporá por escripto ao Conselho as questões seguintes: (1381)
§ 1.0 Se existe um crime no racto, ou objecto da accusação?
§ 2.° Se o accusado é criminoso?
§ 3.° Em que gráu de culpa tem incorrido? (1382)
§ 4.° Se houve reincidencia (se disso se tratar)?
(1377) Art. 358 do Regulamento n. 120 de 1842, e salva a hypothese d'este artigo citado,
acima d'este Codigo, o réo, não póde pretender a inquiriçãO das testemunhas, que não foram
notificadas 3 dias antes do julgamento.
(1378) O uso regular do direito de contradictar testemunhas, não auctorisa a faculdade
de dar queixa por crime de injuria; por isto que segundo o expres o preceito do direito vigente, podem ser contradictadas as testemunhas defeituosas. Ordenaç.ãO, Liv. 3.° tH. 58, Decreto do 20 de Abril de 1821" art. 5.°, e este art. 265; e na contradicta, póde ser opposta materia tendente a mostrar, que a testQmunha é indigua de fé.
(1379) Supposto se possa deduzir dos arts. 134 e seguintes, e 15~, que a producçí:(o de
documentos, por parte do auctor só tem lugar nos actos concludentes a formação da culpa,
corntudo, cumpre admittil-os, tauto ao auctor como o reo, para corroborar' a accusação ou a
defeza para melhor administração da justiça, visto nãO haver expressa prohibiçãO em algum
artigo do Codigo do Processo, e antes no art. 266, suppór oLferecimento no 2.0 conselho de
jUl'ados. Aviso de 2 de Abril de 1836.

(l380) Este artigo e o seguinte, foram revogados pelos artigos da Lei de 3 de Dezembro
de 181,1, 55, 56 e 57, e pelos 360 a 365 do Re~ulamento n. 120 de 1812Vide art, 32 do Codigo Criminal, e nota 137.
(1381) Arls. 58, 59, 60 a 64 da Lei de 3 de DezemlJro de 1841, 306 a 372 do Regulamento
n. 120 de 18<\.2, e 46, § 3." d'este Codigo.
(1382)
ão 11a dependencia de designação do grào da culpa, para imposição da pena nos
delictos de que trata o art. 1.0 da Lei de 10 de Junho de 1835, por isso que alli se impõe
sempre a de morte.
Quanto porém as penas de que faz menção o art. 4. o da mesma Lei, não se verificando os
dous terços, que se exigem para a imposiçãO da de morte, mas ómente a maioria de volo!',
dever-se-ha observar o disposto no art. 332 d'este Codigo, que não está revogado, e que manda
impór a pena immediata: e não havendo maioria de\'e seguir-se a absolviçãO do réo como é,
e:ipresso na Resolução de 22 de Agosto de 1~J::l. Aviso de 1 de Outubro de 1837.
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§ 5.°

Se ha lugar a indemnisação? (1383 e 1384)
Art. 270. Retirando-se os Jurados a outra sala, conferenciarão
sós, e a portas fechadas, sobre cada uma das questões propostas, e
o que fór julgado pela maiOl ia ab oIuta de votos, será escl'ipto, e
publicado como no Jury de accusação. (1385)
Decidida a primeira questão negativamente, não se tratará mais
das outras. (1386)
Art. 271. Se a decisão fór negativa, o Juiz de Direito por sua
sentença nos autos absolverá o aecusado, ordenando a sua soltura
immediatamente (no caso que elle tenha sido posto em custodia,fe
o levantamento do sequestro dos impressos, gravuras, etc., se o crime fór por abuso de expressão de pensamento. (1387 a 1391)
Art. 272. Se a decisão fór aflirmativa, a sentença condemnará
o réo na pena correspondente, ordenando a suppressão das peças
denunciadas, sendo a aecusação de abuso de expressão de pensamento. (1392)
(1383) Devendo a indemnisaçãO em todos os casos, ser pedida por acção civel, ficou revogado esle §, altcnto o disposto no art. 68 da Lei de 3 de Dezembro de le"l; sendo, porem,
ahi expres. o, que não se poderá mais questionar, sobre a e::s:istencia do faclo, e sobre quem
eja o seu auctor, quando ,esta fJuestões, se acharem decididas no crime.
Vide notas ao dito art. 68, e 737.
(138/~) Em nenhum ca o, tem lugar o procedimento do sequestro contra os delinquentes,
qualquer que seja o delicto commettido; porque as disposições do art. 179 § 20 da Constituição, 21 e seguintes do Codigo Criminal, 100 e seguintes, 233, 23!.., 2!H e 33 d'este Codigo,
tornaram invigorosas e sem en'eito as da Ordenação Liv. 5.°, tit. 121. Aviso de 15 de JaneirO
de 1839.

(1385) Arts. 3::12 e 333 d'esle Codigo, 65 da Lei de 3 de Dezembro de 184.'1, 373 e 377 do
Regulamento n. 120 de 1 42, e nota '1343.
No caso de empate, quer sobre a condemnação, quer sobre o gráo de pena, seguiT-se-lla
a parte mais favoravel ao reo. Decreto de 22 de Agosto de 1833, referindo-se li ResoluçãO de
() de Novembro de 1830, art. 3. 0
(1386) O empate, a respeito da questão principal, importa decisão negativa. Accordão da
Relação da Côrte de 17 de Setembro de 1850.
('1387) Arts. 273 d'este Codigo, e 380 do Regulamento n. 120 de 1842.
ão e licito aos Juizes de Direito, deixarem de conformar-se com a decisão dos Juizes de
Facto. Aviso de 13 de Abril de 1835.
(1388) Os Juizes de Direito, devem executar as decisões do Jury, ainda que se não conformem com ellas. Aviso de 4. de Fevereiro de 1835.
(1::89) Declara o Aviso n. 178 de 5 de Agosto de i 43, que sendo appellaveis com efl'eilo
suspensivo, as entenças de absolviçãO do .Tury cm crimes inaflançaveis, na forma do art. W.,
da Lei de 3 de Dezembro de 1 41, Dão devem taes sentenças ser exccutadas, sem que tenha
decorrido O praso que o art. 310 d'este Codigo, faculta para a interposiçãO da appellação.

(1390) A' vi ta do disposto n'este artigo, e nos 380 á 38i do Regulamento n. 120, bem
como nos antecedentes e subsequentes, e evidente, que a sentença deve ser proferida em seguimento, e na mesma essão do Jury. ,\viso de 8 de Novembro de 1851('I3\H) O reo embora absolvi 10, não será solto:
1.0 Quando houver appellação ex-omcio, se tratar de crime inaflançavel, e a ahsoll"içãO
não fôr decretada em virtude de deci:;:ãQ unanime do Jury. Arls. '\7, § 4.° da Lei de 20 de
etembro de 1871 e 60 do Decreto n. 4824 de 22 de Noveml)ro de '1871. 2. 0 Quando, havendo
appellação inlerposta pelo Promotor Publico, ou pela parte queixosa se tratar de crimes punidos no gráo ma::s:imo com as pena de morte, gales, ou prisão com trabalho por 20, on mais
anno , e prisão simples perpetua, e a absolvição nãO fôr decretada em virtude de decisão
unanime do conselho de julgamento. Ârt. 17, § 5.°, da citada Lei de 1871, e 61 do Decreto citado de n. 4824.
(1302) Arts. 57,67,79 § 1.° e 2.° da Lei de 3 de Dezembro de 1841, e 381 do Regulamento
n. 120 de 1842, e nota ao art. 303.

Art. 273, Se fôr affil'mativa só quanto ao abuso, mas negativa
quanto a ser criminoso o accusado, o Juiz de Direito o absolverá, e
o mandará immediatamente soltar (se tiver sido posto em custodia;)
mas ordenará a suppressão das peças denunciadas, sendo a accusação
de abuso de expressão de pensamento. (1393)
Art. 274. Se, nas peças mandadas sequestraI', apparecer claramente provada a existencia de um, ou outro facto criminoso, distincto do que faz o objecto da accusação, e pelo qual haja lugar o ollicio do Promotor, por ser delicto publico; o mesmo Promotor se servirá dos autos, como corpo de delicto e requererá ao Juiz de Direito
a convocação do Jury pelo facto denunciado, e provado. (1394)
CAPITULO III
DE VARHS DISPOSIÇÕES COMMUNS DO JURY DE ACCUSAÇÃO, E DE SENTENÇA,
E PECULIARES AOS CASOS DE ABUSO DA LIBERDADE DE EXPRIMIR OS PENSAMENTOS

Art, 275. Entrando-se no sorteamento para a formação do 2.°
Conselho, e á medida qoe o nome de cada um Juiz de Facto, fôr
sendo lido pelo Juiz de Direito, _farão o accusado, e o accusador suas
recusações sem as motivarem. (1395 a 1403)
(1.::193) ;-.lota lJ87 e arts. 81, da Lei de 3 de Dezembro de 1841, e 400 tio Regulamenlo n.
120 de 1842.
!I. obrigação de pôr em liberdade aos réos absolvidos, é imposta pela Lei ao Juiz flue PI'I?sitie nos julgamentos, segundo se deprehende d'este arligo e dos 271 d'este C:odigo, ll4 da Lei
de 3 de Dezembro e 380 do Regulamento n. 120 de 1842 na palavra repetida, immedialalllcnte. Accordão da Relação da Côrte de 13 de Novembro de 1863.
(l394) Arts. 342. e 343 do Regulamento n. 120 de 1842.
(1395) E' salutar a intluencia da sorte nos julgamentos do Jurv, que um escriptor, tratando dos addiamentos perante elle (Jury), assegurava ser uma tyrannia o facto de privar-se
a um accusado, sob frivolos prele3:tos,--do Jury que a sorte lhe designara.
(1396) Se feitas as accusl1~ÕCS, se derem por suspeitos tantos Juizes. flue nào se pos~a
conlinuar no julgamento, havendo na casa menos de 60 jurados, de,er-se-IIn recorrer ao remedio do art. 315 d'este Codigo, para a continuação da sessilo. Aviso de 2. de Julho de 1831,.
(1397) ;-.lãO lia nu1lidade em ter servido no Jury de senlen~:J, um Juiz de Facto, que fúra
di. pensado, e depois comparecera ás sessões. AccordãO da Rela~:ão da Côrte n. 7756 de 1.9 de
Setembro de 1.873.
(~39c) O Accordão da mesma Rela~áo n. 77~O de 17 de Outubro de 1873. diz: não hayer
nullidadc na falta de delermina~ão do motivo, que inhibiu 7 jurados e da declarn<;ão dos seu
nomes, para o Jury da selltcn~a.

(1399) Os Jurados se podem tlar de suspeitos. ainda que pelas partes, nlio sejam recusados, quando para isso ti\'erem motivos legaes, que deverão declarar, e não restando numero
sufliciente para o julgamento, e deverá deferir para outra sessão periodica, Aviso de 2 de
.\.bri1 de 1835.
(1100) Sahindo no sorteio um jurado que já eI-viu na antecedente s são, deve o Juiz de
Direito a requerimento d'ellc, ou mesmo e3:-oflicio e:l:cluil-o e sortear oulro j mas se o não fizer, flca nu1l0 o sorteio por isto. Aviso de 22 de Dezembro de 1853.
(1401) A RelaçãO da Côrte em Accord:io n. 3297 de 24 de Abril de 1860, annullou um julgRDlemto, por ter o Juiz de Direito, para completar o Conselho, tirado uma cedula da urna
8tllJlJlcmcnlar, visto estar c. gotada a dos Jurados, flUO formaram o Tribunal.
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o accusado poderá recusar doze, e o accusador, depois delle,
outros tantos tirados á sorte. (1404 a '1407)
(tiO'2) A Re]a\:ilo ela Ciu,te em Aeeol'l!àO n. 3'27\1 de 5 rlc ~Jar\o de 180L, alll1ulloll uma
decisão do Jury, por ler intervindo no julgamento um jurado, que funcllionou eomo perito, no
auto do corpo de delicto.
Como este Aceoruüo é o de G ue Fevereiro de 1874. (~ota 1001): sendo que pelo central'io
se havia decidido em Accordão n. 2:301 de 5 de ?llaio de 18j7.
, ,E u\limamente decidiu a mesma Relação em Accordão de 21 de Julho de ISí7, n. 4,: t'jue
e llulliuade, ter feito parte do ConsellJo, um jurado que, rviu de perilo ao corpo de delicio.
~o Codigo de Instruc\âo Criminal, Francez, art. :392, se prohibe: que fa\a parle da lista
dos 30 cidadãos, entre os quaes, deve ser tirado á sorte: os l:ljurados do julO'alllento, o medico, que em uma inslrucção criminal, fcz as funcções de perito. Ca sação em Frnu<ia, julgados de 18 de Julho ele 1.'22, 13 de Outubro de 1826.
(l \,(3) ii. mesma Relação em ccordão de n. Si:21 de 2:) Ic Junho de 1861, annullou um
julgamento, 101' ter feilo parle do Conselho, um jurado que era flatlur do reo.
Vide art. 357 do Regulamento D. 1~o de 1812 e notas.
(1401) A Lei ingleza, dá ao accusado um direito de recusaç;ào tãO extenso, rlue ua \'01'dade, é< elle, que faz a 'scolha dos seus Juizes.
Se suspeita do !Ierif, que formoll a lista, porle reCTeitul-a em inteiro e esta especie de j'Ceusa.~àO, da qual nfio existe sentio poucos exemplos, chamu- e: - inul1irel'su1J1,
Quando o accusado, a'vceilou o grnntle pCl?1nel, a Lei permiLte-lhe recusações in,lil7 itluucs
II motivadaf:. nos 4 casos seguintes: 1." prol>ter hOllOl'is n:sl'ect1l1n, isto p: quando um jUl'allo
e de uma contlição superior á do aecusado, havcndo lugar de receiar da influen ia dos prejuizos que l'einnlJ1 na classe, a que pertencc ef:se jllrado: a Lei quer o julgamento dos pares,
em toda a for\:a da expressão: 2.", Pj'ollte)' deUdut1l quando um jurado foi fullllÍnado. COlll
algum julgamento; 3.", p,·opte. clefectHrn, se ó estcangeiro ou se não posl>ue uma propriedade
do ,alor d'a'luella a rlue se liga a qualidade de jurado; ",.", emnm, l))'opter efl'ectwYn, quanuo
um jurado tem qualquer interesse, na condemnao;ãO do accu!'3do, porcIue s ja seu inimigo, ou
parente ou amigo do accusador.
Além tl'essas recu ações motivadas, geraes ou parliculares, a Lci, no excesso da sua solicitude em hem do accusado: permitte-lhe 20 recul:'ações peremptorias, sem uar os moli,os.
Isto para os delictos ordinal'ios; porque tratando-se de um crime de alta trai\ãn. a Lei se
d:l. ao ouidado de cercar o accusado de novas gal'anLias: , endo que em lugar de 20 jurado,
pode recnsar 35 peremptoriameute e sem moLiI'os, o direito de pedir um Jury espeoial, campo.to ele homens mais esclarecidüs a lista dos Jurados deve ser nolifleada ao meno, 10 dias
~Iltes do julgamento, e Ó recommendado expressament aos jurados de não eon iderar cada
jacto como provlldo, senão senuo atteslado, ao menos por duas testemunhas, quando para os
outros delictos uoo ha a respeito nenhuma regra.
e o accusado ó estrangeiro, o Jury compõe-se de metade de estrangeiros e a este Jury
se chama ele-mec7ietate linguoJ,-Blackstone, IiI'. 4.°, cap. 27.
Nos Estados- nidos, aonue a sorte preside :J. formação da' lislas, o direito de recusação
e ,·e.trieto sem inconveniente,
endo o reo accusado de um crime qne não imporle a pena de morte nem a prisão perpetua, não lia direito a rccusação senão motivada; e se pelo conLrario pt'lde !laveI' uma COI1demnao;ão li morte ou a prisão perpetua, tcm o 1'60 a faculdade de recu'ar peremptoriamentc
20 juratlos.
O attorney geral tem tamhem o uireito de 1'ecusar, sendo porem, motivado e admittido
pclo ,luiz.
egundo os Tribunaes francezes, a faculdade de recusar é inherente a instituiçuo do Jur'.\', fazeudo d'elle uma parte suh tancial e r[uando se olloca uma das partes na ilOpotencia
do uso d'est.a faculdade, a composi<;ão UO Jur~' é ilIegal, arrostando a nullidade dos dehates
e de tudo o que se seguiu; accrescentando D.dloz, que o direito ue rellusa\:ão é a mais preciosa glll'autia que a lei dá ao 3C('U, ado porljue ]101' lia se desviam as preven\f.)es e as iras,
impedindo a paixão de sentar-'e no lugar da justiça. SeUl ella o Jury não seria ojulgamento
do cidadãO, por seus p:11'es, porque degeneraria em uma ,erdadei1'a cOll1missãO, peor para o
accusa lo do que a jurisdicçãO dos tribunaes.
Em França o jury, dcvenrlo ser composto de 1'2 jurados, as recllsa\ões que podem ser
feita pelo aecusado e procurador geral, se deterão desde que não restar senão '12 jurados.
Um e outro poderão exercer igual numero de rccusações, porém se os jurados"
acham
em numero impar, os accusados poderão exeroer ullla l'e~usação de mais.
.
1'\a lnglalerra, o attome geral segundo a observ:J\ão de Berenger, não e admiltido a
l'ecusar os Jurado ; por isto mesmo que o heril' encarregado das listas como delegado d
g verno, já excluira ao que po~em ser suspeitos de parcialidade.
(14.0-) O upremo Tribunal em Revista de 13 de Dezenlhro de 1 62. re!iol,cu que era
lJulio um julgamento pelo JUl"Y, pOl'ljue sendo approvados 11 Juizes de Facto em consequenoia das recu açr1es permiLtidas por 'este artigo e para preencher o numero legal concortlarem o accusador e accusado em approvar um dos que haviam sitio recusado e este

Art. 2iG. Se os accusados forem dous: ou mais) poderão combinar suas recusações, mas nào combinando, ser-Ihes- ha permittina
a separação do processo, e nesse caso, cada um poderá recusar até
doze. (-1408 a 1412)
Art. 277. São inhibidos de senil' no mesmo Conselho ascendentes, e seus descendentes, sogro, e genro, irmàos, e cunhados,
durante o cunhadio. (1 :l-13 a '1410)
pl'(lN'dirllelll.i \"io f1I'mnl' ulIla escol1la ::nnpla enll'e os 24 Juizes de 1o'a ,lo I'e~u$ados. fazl'lIdo
desapparecer a influencia da :;;0r te, principio consli~uti,o da formação do Jur,\'.
(140l» A Relac;1IO da Côrte em :\.ccordão d n. 4T3 de '23 de ~Jarc;o de IP63, nnnullou um
julgamento! llranle o Jur~' por ter feilo parle do con:;;e1ho um Jurado ([ue el'fI l'unhado da
parte que aecusou.
(I '107) A Revista do Rupremo Trib lnnl n. 21::13 ue 19 de Julho de :l873, declnra : qll
pel'lIliWndo c, te artigo que o II ('usadol' e o accusado, possam reCUStH' 12 Juizes de Facto na
occllsião de s formar o conselho, mostra-se que se recusara um Jurado alem do numero
prescripto pela Lei, resultando desta infracção que fosse excluido ele fn'l.er parte do Com;elllo
um Juiz que a sorte tinha de:;;ignnrJo e que entrasse outro, que não podia serdr em razãO de
ser incompetente; havendo por isso nullidaue.
("ide ~lenJes da Cunllll, Codi;;o do Proces o, [lng. :l13.)

(I 10~) O Juiz, pOI' scu arhitrio, nilo pódé separar o procel"l"o, como já O fez um illustrario
Dezembar-O'odor presidindo o Jur',v da Cól'lc, 'I cujo re:;peilo, [ll'Olestou o Promotor, dando
lugar a larga llis(\ussão.
N'o cnso d'este arligo, jd preceitua,am as Ordenac;ões, Li\. l.", Ul. 7,), § 31 e Li\'. 5.",
m. lU, !' 11, e ,\ss. de 25 de Mnio de t6~G, quando diz: fjue o }'rol11otor da Justiça, não póde
a .eu arbilJ'io fazer nccusac;ões, sep:u'adamellte.
Os urts. 402 a 4()'. do Codigo de Inl"trueçi:lo Criminal, Francez, e de disposiçãO analog:! :!
este artigo, e assim os m·ts, 521, IL02 e 110:3 da Xovis.ima Reforma de Portugul.
Os accusados podem (mcal'l'egar a um delles, de excrcer toda as rl'eusac;ões. Carnot
sohre o art. 402 cilado, Belie e Casl>ac;ão em FraDt;a de 3 de Dezembro de L','!lo
Kão ó IlccessaJ'io. que se mencione, quaL dos accu ado exerceu as recuslll;fies. Cassnc;ão
de 10 de Janeiro de 1'34.
Quando os uocusados não fazem conhecer o seu riel>accordo obre o modo dc excI'cer as
.Ilas recu<açõel", ha a ]>resumpc;ão legal de que se conCCl'tnrllm a respeito. Cas açàO dc 3 de
~laio de Hi34, e Helie, ln trueC;ãu Crinlionl.
(I íO~)) Não póde o Presidenle do Jury, sob p<'na de Dullidade, separar por deci.ão sua, O
julgamento de reos pr sos, Pl'occl"sados c pronunciados pelo DJesmo delicto: pois a l>eparar;fJO
C de direito exclusivo da .. pal'les, e vide UUl arligo no Dil'eito, pago . \13 do .i," volume.
(l4l0) A Relac;Uo de , . Pllul0 em Accórdão n. 30 de 18 lle 'eteullJro de I 14, annullon
um ,julgamento, em rasão de Dão cOlll>lar a I'asào, pela qual foi sepnra lo o jul-garn nto de Ulll
reo, do dos ouLros seus cO-l'e08, flue se conservavam igualmenle presos.
(L UI) A H laçuo dn Côrte, em Af'cÜl'llãO de 27 de A~osto de 1875, mandou suhl11etter Ulll
processo, a novo Jur·y, em rasão de ter o Presidente do 'l'ril1l11l111, sepm'ado o julgalllenlo do
dous ou mais co-réos, que se achavllm pronunciados no llle"llJO proce 'o (6 o caso da Doia
40'), contl'a o voto do Juiz relator, que Sltst Dta\-n, que com qUllnto este arLino diga que n1l0
concordando os accusados nas l'ecu:;a,r'ics, será sepm'lIJo o,iulgamento: U'O se segue d'ohi,
que desde que houver separll<:ão de 'I'etaua velo Juiz ex- mcio, o julgaluenlo fJcar" nullo:
visla a di.lincção entre uullidades absolutns e radicaes, e nullidades accidenlaes o relativas. As primeiras são de direito pul)Jico, e a seO'unda de direito das parles,
Aquellas l anoullam de pleno direito o feito, e esla p dcm ceI' sanudas, qunndo forem
reclamadas pelas partes.
(141'2) Recusado um Jurado, por fjualqu r das partes, não pl\de depois ser admiLUdo DO
Conselho de julgamento, 1'01) qualquer fnnflllmento. Avi, o de 10 de .]Ilneiro de I, :)0.
Yicle arts. 3ilO deste Codi o, com as notas. e 453 do Regulamento n. 120 de :lS42, com as
lI,Olas, relati,as aos proces os que derem suhir ao Tl'ibunal, por original ou tra lado, quando
e:l:i lem diver o reo.
(IH:~) Arts. 233 desle Codigo, uHimn pilI-le, 3:17 do Regulamento n. t20 de 18-1'.1, e notas
611 e 1001.
E' nullidade do julgamento fazer parte do .Tur~- de sentença, o concunhado ele um dQ
co-réo, . Accórdão da Relação do Recife de 13 de )/oyem1)ro de lH73.

(1411) A Relac;.ão da COl'le, em Accórdão de n. 770-2 de 18 de ,-O\'embro de 1873, un?ul-

Destes o primeiro, que tiver "sabido á sorte, é que deve ficar.
(1420 a 1424)
Art. 278. Preenchido o numero dos Juizes de Facto, que effectivamente hão de formar o Jury da sentença", o Juiz de Direito lhes
tomará o juramento. Na prestação dos juramentos basta que o primeiro que o dél', leia a formula, dizendo depois cada um dos outros
- assim o juro. - ('1425)
Art. 279. Qualquer cidadão póde representar ao Promotor, para
este omciar DOS casos, em que o deve fazer; para o que lhe subministrará conhecimento, e instrucções do crime, cuja denuncia propuzer, com declaração do tempo, do lugar, e das testemunhas presenciaes ao acto denunciado. (1426 a 143:l)
lou um júlgament0, pela ínobserl'ancia deste artigo; sendo excluído do Conselho dous .Turados:
porque diziam ser sobrinhos de outro sorteado e com assento, quando a Lei não estab Ieee
tal prohibiçãO.
(1415) E' nullo o julgamento, quando não consta o gráo e qualidade de parentesr.o dos
Juizes de Facto, considerados inhibidos de servi)' no mesmo Conselho, com o Juiz de Direito
e jurados, ja aceitos. Accúrdão da Relação de S. Paulo n, 1 de 11 de Março de 17ft.
(l4lG) A RelaçãO da Córte, em Accór'dão n. 7959 de 31 de Março de 1874, diz: ser nullo
o juígamento em que intervem fazendo parle do Jury de sentença, um pl'imo irmão do reo.

(1417) As suspeiçõcs sllegadas pelos Jurados, devem ser juradas. Accórdão da
de Ouro-Preto de 7. de Agosto de 1874.

R('[a~ào

(1418) E' llU1l0 o julgamento, quando um jurado do Conselho, li marido de uma sobrinha
filha da irmã da queixosa. ACCÓl'dão da RelaçãO da Fortaleza de 17 de Julho de 1874,
(1419) Constitue nullidade, ter sido excluido do Conselho. como impedido por parentesco,
11m primo-irmão de outro jurado, já sorteado. AccórelM da Hela~ão ela Côrte n. 4, ele 7 ele
,Julho ele 1877.
(Notas 2893 a 2920.)
(1410 II) A faltR de leitura deste artigo, e a do arl.. ~n-, annullam o julgamento. At'c(\rclM da Relação de Ouro-Preto de 17 de Outubro de 1879.
•

([420) 1\1'1. 247 do Regulamento n. 120 de 184~, e notas, 305, 437, e ~G:l.
O Codigo, estendendo a este Tribunal esta prollÍbi 'ITo expressa no Decreto ele 23 de Julho de lü\J8 e reproduzida no AI'iso de 21 de Agosto de 1794, não teve por fim limita-la a este
Tribuual, antes pelo contrario, generalisando-a como que lhe deu mais força e vigor. Assim,
nilO deve um Juiz Municipal conhecer das pronuncias proferida!', por seu irmãO, não sendo
todavia necessal'io, que se declare suspeito. Aviso de 26 de Abril de 1 4U.
([421) Além ua razãO de parentesco, amizade ou inimizade, basta que o Jurado tenha
sido testemunha na causa, al'bitl'o sobre o mesmo assumpto, ou tenha intervindo por outra
qualquer fórma, para ser considerado suspeito, segundo a legislação do Codigo Francez; pois
que tal intervenção póde decidir do seu voto, preveni-lo, ou emfim torna-lo sus~eito, e lambem,
o que diz Silva á Ordenação Liv. 3.° til. 21 § 13 (Pimenta Bueno, Processo Criminal n. 230.)
(1422) Diz a Revisão do Supremo Tribunal de 9 de JulltO ue 1005, n, 1851, que este artigo designando expressamente, quaes os Jurados que sãO inhibidos de servir no mesmo Conselho. em razão de parentesco, não meIleiona os primos-Íl'mãos, do que se conclue legitimamente, que a estes nãO se estende a inhibi~ão.
(1423) A Relação da Córte em Accordão n. 6231 de 9 de Outubro de 1868, deu como nullidade, ter-se julgado inhibido de sel'Vir no Conselho, um dos Jurados sorteados, pOl' ser so
gro do Juiz de Direito, lJuando nM era isso motivo legitimo de escusa, segundo este artigo;
o que deu lugar a que fosse substituido por outro, que assim se tornara incompetente.
(142 ft) A mesma RelaçãO em Accórdão n. 7237 ue 19 de Dezembro de 1871, mandou II
novo Jury, um accusado, além de outros motivos, pela iLTegularidade do sorteio dos 12. mem}lros do Conselho, não se fazendo menção dos nomes dos Jurados impedidos.
(1425) Arls. 253 deste Codigo, ul\.ima parte, 357 do Regulamento n. 120 de 1842,
I\otas 61l, 1346 e 1.347.

•
Art. 280. Participando o Promotor por escripto ao Juiz de Direito, que o Impressol' faltou á sua obrigação, procederá o Juiz de
Direito ex-oflicio. mandando autuar a partir.ipação, e sem mais formalidades, que a audiencia do Impressor lhe imporá a pena, ou lhe
rélevará como fór justo. (1433)
Art. 281. TodlS as questões incidentes, de que dependerem as
deliberações finaes, em um, ou em outro Jury, serào decididas pelos
Juizes de Facto, ou pelo Juiz de Direito, segundo a materia pertencer, a uma ou outra classificação; havendo duvida se a questão é de
facto ou de direito, o Juiz de Direito decidirâ com recurso para a
Relação. (1434 a 1440)
Art. 282. Na occasião do debate (mas sem interromper a quem
estiver faltando,) e antes que as questões do artigo 269 sejam pro(1 \26) Mesmo nos casos de responsabilidade de empregados publicas. Aviso de 18 de Outubro de 1831,.
(1421) 'o caso de não ha,er qneixa on denuncia da parte o/fendida, e llaver-se formado
culpa ao delinquente, por denuncia do Promotor, ou de qualquer do povo não poderá ser
admittidll a pessoa otTendida a seguir o processo no .Jury; pois que n'elle nào ê parte, podendo coadju~ar o Promotor, na confornlidade d'este artigo. Aviso de 15 de Fevereiro de 1837.
(H'.!.8) E' mesmo regular a admissão dos accusadores particulares, com exclusão do Promotor, nos crimes por elle denunciados, quando os processos já estllo cm andamento. Aviso
n. 72 de 8 de Julho de l842.
(l·í29) F.' nullidade ter-se promovido a accusação por procurador, que só tinha poderes
JKIra dar e jurar a queixa, Accordão da Relação da Fortaleza de 17 de Julho de 1874.
(1430) E' nullidade, nãO t.er o Promol.or como parte integrante do Jury, em seguida á accusação, como depois da replica dito de feito e de elireito, sobre o processo em julgamento,
como o exigem os arts, 16, § 1." da Lei 11, 203:3 de 20 de Setembro de 1117'1 e 20, § 2." do Decrelo
n. 11~2.4 de H:I11. Aceordão .da Relação de Porlo-Alegre de 29 de Maio de 1875, n. 67.
(1431) E' nnllidade intervir na aecusa(,'ão perante o Jury, o Promotor adjunt.o, contra o
disposto no art. 21, § 1." do Decreto n, 4824 de 22 de )lovembro de i 71. Accordão ela Rela<;Ro
da Haliia de 10 de Setembro de 1875.
(1'.32) E' nullidade, admillir-se a appellada fi accusar, por procurador, quando para isso,
não era competente visto não ter sido parte queixosa e nem ter promovido o andamento da
causa. Accordão da Relação de S. Paulo de 17 de Dezembro de il:S15.
(Kota 1~~63 e art. 9:l da Lei de 3 de Dezembro, com as notas.
(1433) O Aviso n. 462 de 12 de Outubro de 1860, declara, que á vista da expressa dispo-

ção do art. 391 do Codigo Criminal e 128 do Regulamento n. 120 de 1 42. lIcha-~e derogado

este artigo.

(1434) . otas 597, 1352 a 1357.)
O lançamento, que encobre uma questão mixta de direito e de facto, parece quo tem cabimento n'este artigo e não no 285.
(1435) Dada perante o Jury, a questão de prescripção deve ella SOl' decidida pelo Juiz de
Direito. Aviso n. 206 de 2 de Abril de 1836.
Yide arts. 71 e 72 da Lei de 3 de Dezeml)ro de 181,1 e 438, § 9.° do Regulamento n, 120 do
~842, e mais o üI'1. 292 d'este Codigo e notas.
(1'036) 06 recursos da decisão do lançamento, nilo se podem negar á vista d'este 8rt. e
como, os 71 da Lei de 3 de Dezembro e lt3l:S, §§ 9.° e 10 do Regulamento n. 1\10 de
o permittem da decisão do Juiz de Direito, sobre quest6es inoidentes, relati,"as á
organisação do processo. Aviso de 1 de Agosto de 18.">9.
(Nota 1362.)
b~
18~2; que

285,

(1437) O art. 17 da Lei n. 2033 de 20 de Setembro de 1871, diz: o recurso de que trata o
art. 281 do Codigo do. Processo, fica convertido em aggravo, no auto do processo.
O art. 26 do Decreto n. 4824, é analogo.

postas, póde qualquer Juiz de Factó fazer as observações, que fulgar
convenientes; fazer in terrogar de novo alguma testemunba; e pedir
que o JUI y vote sobre qualquer ponto particular de facto, que julgar
de import.ancia. (14·41)
Art. 283. Quanáo forem dous ou mais os réos, o Juiz de Direito
propor á ao J.llry sobre cada um delles em particular as questões do
art. 209. ('1442 a 1441)
Art. 284. Tambem separará as questões, quando os pontos da
accusaçào forem diversos, (L445 a 1448)
(1 \~8) .\ R >lnçãO da C6rl<.', em Accortl1ío n. 1m de 27 de Julho ele I, i3, não tornou conhecimento de uma app IJ.~ç1io, em razilo de não scr caso d'ella, viRto como Re tralava de
uma rIu, tão de peremp 'ãO, quc dá lugar a um dcspacllO preparalorio, tanlo que indcferida,
spgue Jogo o julgam nlo no J ur-y; podendo aggr::lI'al'-se, no cntan lo, no au to do proces, o.

(1.. 30) Ainda. que ccnste da a la, mas não Rendo lomado por lermo nOR autos não vale o
I.Iggra\'o no auto do proces o. Accordão da Relação de Ouro PreLo de 3 de Agosto de 18T.
(I HO) Das deciRões proferidas p los Juizes de Direito, Presidentes do Tribunal do JlIl'Y,
cm queslões incidenles, de que I endeOl deliberar;')rs finDes, Ll.les como, prescrip"ào, faIsiLlnde,
organisação de quesitoR e ete., são ca"OR do llrt. 17 citado.
,,'egllnLlo a Ordenação, Lh'. :~.o, LiL. 20, § 41, conhecia-.e do aggravo no auto, sempre qlle,
por Ijualquer incidente ou maneira e alti mesmo por oulro aggl':1Vo de petição ou inslrumento,
subia o fcito; mas o Decreto ue 17 de Fevcreiro dl' IR~~, arL. 2.0 e o de 15 ele 1I1ar<;0 de IR~-~,
81·t. 'Z!), deliolitaram a subida dos 3ulos, por apl elJação, á inRLancia sLlperior. que são as ReIllçôe. reviRoraR ou niio, que de cOlll'ormidaele com OR Regulamentos de 3 ue ,Jan'iro de 183:i,
art. 9.°, § 4,°, 41 e Fl'guinlcl', 17 rle Fevereiro de 1 38 e o de 2 de i\lnio d IR7'., art, 10, ~ 1.",
n. '\
arl. 2~; antes dê turJo, conl! cem do aggravo do DuLo uo processo, afim de não passal'cm ao julgamento da materia capital, se elle fór provido, ou d'elJe julgarem, se nào houver,
provimento ao mesmo 3ggra\'0.
(l4H) Art. 359 do Reguhlmento n, j20 de 1842.
Ta occasião do t!p!JaLe. ..
,
Hoje o orador judiciario, acha-se encerrl.ldo em um circulo estreito: rleve antes convencer ao Juiz do que commo\'cl-o, MIo baRLnndo enlcl'lIeccl-o; e l'im provar a ionocencia do
ae usado, senão o ,Juiz, Ol'gM inflexivel, applicará. a Lei, eml)ora Lenlia de el!ol'ar, como homem, sobre os rirrores que nãO póde impedir.
gm Roma, ao contrario, como COI Lacedemonia e em Athenas, o orador procurava antes
commuver o pOI'O, do q'le convenc<.'l-o.
Muita I'ezes, o cl'ime, rel'onhccido conRlantr, e mesmo coofpssado pelo accusado, se obLinlw aSila gl'a 'a. recordando passadOR ser'I'içoR; mostranelo ao pOI'O, a feridns que cobriam
um nohre peito, como no processo de l\[anlius; ou no de AquiliuF, concusRionario confessado.
Dcscre'l'ia-se uma familia em de otação; J'allm'n-se dos fILhos orphão.; .obre tantas miserias succedendo a LanLas grandezaR, eomo no processo ue ,ergius Galha: l1fisericorclia eJ'go
illam fJllCl-'siionem. llon (I'qllitas l'e,rit; q1l0nÚl?1l qltO innocentis triblLÍ nequierat absolutio, l'es-

2J!Jctlli pllel'ol'um. data e't, eic. De arat, etc.
Obrava-se então, mais pelo coração, do que pelo espirito; e pedra-se ao povo n absoll'içãO
do culpado i 'omo hoje, Re pede a sua grat;a :i indulgencia do priucipe.
(Lnboula~', Leis Cl'iminaes do romauos)
(1442) O Accordão d<J, Rel:H;ão da Corle, n. 7l1'l9 de 12 de Setembro de 1873, estabelece a
nullidade do julgl.lmento, p ranle o Jury, quando sendo dous os r60s, deixa o Juiz de sepal'ar
os quesiLo relaLivo' a cada um.
(1.'.3) A Relação de Porto-Alegre em Accordão n, 47 de 19 de Outul)ro de 1874, annullou
um julgamento em raMo cle se terem englobarlo, eOl um só quesito, o nomes de dous rêos,
mandanLe e mandalario, com violação d'este arLigo.

(144'»
e os rêos Ruhrnettidos a julgllmento por um sr. crime, forem diverRos, devem os
quesitos ser propoRlos, disLineta e epara lamente, obre Clula um d'elleR, sendo nullo, em i to,
o julgamento. ,\ccordão da R lação de Porto-..l.legre cle 12 de lIIaio de 1876.
• r:i bom con ulLar os I.Irt .367 e seguinte do Regulamento n, 120 de 1842 com algumas
da suas notas.
(1443) Arls. 61 e 63 da Lei de 3 de Dezembro de 1811, e 371 do Regulameuto n. '1'20 de
1842, e noLas.
Deve-se formular, tantas series de ljuesiLos, quanto são o. pontos-da accusa<;ão, Aceol'dãO da Relação de . 1 aulo de 6 Julho de 1877.

Art. 285. Dos despachos do Juiz de Direito sobre a organisação
do processo, e quaeQquer diligencias precisas, não haverá aggravo de
petição ou instrumento. (1449)
Art. 2 '6. Os nomes dos multados, assim como as Cfuantias das
multas, serão é1eclarados em editaes do Juiz de Direito; 6 o E crivão
que fôr do proces. o remetterá uma cópia do termo ou da sentença
condemnatoria á Camara Municipal. a que pertencer, para proceder
á cobrança, e fazel-a publicar pela imprensa se a houver no lugar.
(1450 a 1452).
Igual publicação se fará dos nomes dos Jurados, que mais assiduas forem em assistir ás sessões.
Art. 2~7. Os Presidentes nas Camaras l\lnnicipaes proviélenciarão sobre todas as cousas precisas, á requisição do Juiz de Direito:
outro tanto farão os Juizes de Paz das cabeças dos Julgados. (1453).
(lH6) os quc,iLos, devem ser dislincLo>', dc\'endu lIu\' r loda a dislincção e di\'is[lO e
lllesmo a regular c coml,lcta lIUUCi:1Ção de Lorla>' :1:'; circumsLancias oJl"erecidas a cada unI
dos deli to., pal'a maior clareza e no intuito de -viL:lr, clluLclosam .nLe, qualqu l' confusão,
para que não haja a menor difli uldaue no espiriLo dos Juizes de-FacLo, deixando-os, aliüliJJerLos de duvidas c nem esclnrecidos, em oI'dem, a poderelll dar, COlJIO d vem. e a i,so levando-os
Juiz, respostas sempre ol1l1·a:::. mesmo a l' ~pcilo de todas (IS enLidndes e cir 'Ulnstancias relativas, subordinadus á sua decisão; e não lla\' nda os meios d • o. Juizes ue Faclo,
sc explicarem l'ohre n l'ua iulençào na. respostas, ~c d,nia lugar á illu~fío e Lrun,gres",o
d'eslc ul'ligo c 03 da Lei de 3 ue Dezendn'o de 1 'H. E' em SUOllua do Accoruão da Relação
do Rio de 5 de 1ar,,0 de J850.

°

(1/./0) )/0 Accordão do n!esrno Trihunal n. 1,(j2 de O de Maio de 1.03, julgou-l'e nulli,hlde manil'e,ta não se Lrr em um ql1esito pcrguntado: se o reo tinha e,pancudo o oO'cndido; e
em outro se do eS[Jancamento resultou a morte.

(1448) Em oulro da me:::ma Relação n. 6'257 d "de Deze )1'0 de 1868, declarou-se nullo
julgamento por não Ler O ,luiz de Direito olH:el'vado a formula ,ub tancial d' ste artigo
e 63 da Lei de 3 de Dezemllro de I 'H fazendo duas s 'l'ios disLinctas diJ quesitos obre o uous
diversos crimes porque foi o l'CO accusado e suas l:ircumstancias.
Ulll

(l449) Totas 1434 a 1440, arLs, 71 e 72 da Lei de 3 de Dezembro de 1841,439, Hl a 4 i3,
445 do Regnlamento u. 120, e art:::. 241 e 202 d·esl.c Codigo.
O renursO do despacho do Juiz de DireiLo de que tratam esle al'Ligo e o 281 anterior será
interposto para a Relação nos termos do art. 71 eitado.
,\. Relação da Côrte em Açcordiio de 1 de Julho de lb'73, n. !í:106, conheceu uo recurso li
vista do mesmo art. 71 que providenciou, sobre os casos d'el'te artigo, não estando revogado
pela Lei de 1. 71 (2U de 'eternbro, arl. 17 e mandou-se que o Juiz a qllo aumittisse a aggravanLe aos Lermo de que foi lançaua.
(1-150) O termo ou cópia da sentença de que falia este (I.rLigo, se deve remel.lel' a l.OnHll'a
fl cujo mUllicipio I el'tencer o multado ]Jara que elle proceda como esLa detcrminado. Aviso de
19 de Junho de 18J-I.
(1451) A'
mara Municipal do termo em que re ide o multado ueve ser remellida a eopia do termo ou senlença para proceel r à cohrança, vi Lo que o 1'l>0 deye ser cxecuLado no
seu fôro. mas que o producto da multa in;po~la flO Jurauo, dcpoil< de al'('crauada perten 'c :.i.
call1ara que carrega coro as ci(·spezas rle cllsLflS, no JUI'~', eOIl. presos pollre e exp'dienl ,
como li expresso no arL. 483 do RegulalJ1C:nLo n. 120 de 1842. A\'iso ue 20 de Dezembro de 1')57.
Art. 326 d'este Couigo.
(l4:)2) A completa satisfação do oifendido prefere sempre ao pagamento das mulLa. e ,tas silo as da condemnação penal de que trata o art. 5;) do Cortigo Criminal e não as uis iphnares d'esLe artigo e 3'W treste Codigo, !lllplicnda para as des[Jczas das Camara' 1IIunicipacs.
(l~:)3)

:-lotas 492 e 49 •.

\1'1. 357 uo ReguiamenLo n. 120 de 1 -I~.

COl11quunLo as nlulLas imposllls ao, .Jurados fl1.;am aelualm!'lItc parle lia renda n- rui
conforme o arL. 27 da Lei de 26 de ~clembro dO 1,07 conlillúa a obrigaçíl.O ue c ncorr rC'lll
as c~maras municipaes com as de"pezfls para o e 'pedienle do Jury, devendo jJtll'a el'se fim
cOl151goar em seuS' orçamentos as quantias necessal'ias. Avi8u ue '20 de _'O\'cmbro de I (3'1.
(:\'ota 161 \.)

Art.. 288. As sessões dos Jurados serão todas publicas, excepto
quando bouver votação; mas ninguem assistirá a ellas com armas,
ainda que não sejam das defezas, de qualquer natureza que forem,
sob pena de ser preso, como em flagrante, e punido com as penas
impostas aos que usam de armas defezas. (1454).
Art. 289. Os Jurados que servirem no Jury de accusação, não
entrarào no de julgação. ('1455).
Os que comparecerem em uma sessão, não servirão em outra,
emquanto nào tiverem servido todos os alistados, ou nào o exigir a
necessidade por falta absoluta de outros. (1456 a 1458).
Art. 290. A liquidaçào das perdas, e damnos quando se julgar
que tem lugar, será feita por arbitros. (14-59.)
Art. 291. No caso de impossibilidade do pagamento das multas,
serào commutadas na terça parte mais da pena de prisão, commina-.
da nos respectivos artigos. (1460 e 1460 a).
(14510) As sessões são celebrada. com D maior publicidade, corno se consigna nos a1't1'.
3H e seguiutes do Regulamento n. 1'20 de t!SU.

(1455) Revogado ate este ponto.
(14;)6) Pnra que o Jurado seja dispenElarlo de lIma sessão não basla que compareça, Illas
e preciso que sirva ell'ectivamente em uma sessão pel'iodicD, Elendo incolterente que 1'cja dispensado de duas sessücs em razão de uma cousa que póde ter dcixado de existiJ'. Avi o de 2
de Abril de 1836.
('14~,7) Os supplenles da mna especial, gozam do beneficio d'este artigo em relação a lodos os Jurados alistados ou
dos os supplenles 1llistadoR I
O Consullor da Justiça
lna em que o vreceito d'este artigo fundandO-Ele na equidade
em que deve 15 r repartido o encargo puhlico de Jurado pelos cidadãos aplos, só tem a excepção da impossibilidade absoluta.
Os supplentes já soil'rem o encommodo, pela proximidade da Elua residene.ia, de serem
chamados a substituir os Jurados remis80s, e portanto quando tenham satisfeito e8se dever
merecem maior contemplaçãO do que os outros.
Este principio foi consignado 110 art. 6.· do Decreto n,o 693 de 31 de Agosto de 1850 que
resolve a questão.
(Nota 2809)
Concordam o Conselllo de Estado e o Ministro em Resoluç1io de 25 de Maio de 1866 e
Aviso de 8 de Junho de 18Gõ, que não encontro na Collecção.

(1458) A Relaç.ãO da Corte em Accordão de 25 de lIIaio de 1860, n. 3307, annullou um
julgamenlo por ter feito parte do Conselho um Jurado que havia servido em sessão anterior.
Parece-me que este Accordão perde pelo e:>.cesso.
(l í-:'i9) Arts. 57, 66 do Codigo Criminal, 269 § 5.° d'este Codigo e li8 da Lei de 3 de Dezembro de 1841.
O perdão ou minornção das penas impostns aos rem:, não os e:>.ime na fórma do art. 66
do Codigo Criminal, da obrigaçãO de ~atisrazerem o mal cauElado em toda a sua plenitude e
menos ainda as custas do proce 150. A,iso de 3 de Dezembro de 1845.
\ à-se por ahi, que este artigo foi implicitamente revogado pelo art. 68 citado da Lei de
3 de Dezembro que vereis com as notas.

(I, O) Não tia anlimonia entre o nrt. 2H1 do Codigo do processo com os arts. 32, 55 e 57
do Codigo Criminal. Aviso de 17 de Junho de 1830.
A di~posjção do art. 57 do Codigo Criminal foi revogada pela d'este artigo devendo o condemnado, não pagando a mull.a dentro de ~ dias, podendo ser preso, ate pagar lia fórma do
art. 56: e no caso de impossibilidade do pngarnento, ser a multa convertida na terç;a parte
mais da pena de prisãO.
Não tendo o multado meio para satisfazer a multa se observará o disposto nos arts. 431
a ·131, do Regulamento n. 120 de 18~2.
Na commutação das mullas deve Elcr ouvido sempre o procnrador da Camara, exceplo
sendo ellas applicadas a um 3.·, art. 435 do dito Regulamento.
Vide arts. 57 e 58 do Codigo Criminal, com as minhas notas.
Consultae o Decreto de 18 de Março de 1849, como nota /lO art. 423 do Regulamento n. 120
de 184'! e /lS nolas em os outros arUgos citados do mesmo.

CAPITULO IV
DOS RECURSOS

(1461

A

1501)

Art. 292. Não haverá outros recursos, nem meios de defeza,
além dos declarados neste Codigo. ('1502)
([460 a) O réo condemnado a prisão e mulla, não póde contínuar deli do, por falla de pagamento d'esta, emquanto não fór liquidada. Aviso de 24 de Dezembro de 1879.
([461) Vide os arts. 69 a 90 da Lei de 3 de DezemlJro de 184l, 437 a 461, do Regulamento
n. 120 de 1842 e notas, 17, §§ L" e 3. 0 da Lei de 20 de ",etembro de 1871, 54 a 57 do Decreto
n. 4824 de 2.2 de Novembro de 1871, §§ 4. 0 e 5." do dito art. 17, art. 51) a 62 do Decreto 4824,
arts. 20 da Lei de 1871 e 84 do respectivo Decreto.
Sobre o habeas-cOl'pUS, tratar-se-ha no lugar competente d'este Codigo.
O Decreto n. 1696 de 15 de Setembro de 1869, está em vigor menos os arts. LO e 3. 0 , re,'ogados pelo § 2. 0 do art. 61 do Decreto n. 482'>.
(l462) Existem os recursos seguintes, concedidos pelas no sas Lois uo processo criminal:
Recurso, no sen tido estricto: ,
.
Aggravo no auto do processo:
Appella~ão :
Protesto por novo julgamento:
Revista:
Habeas-co,·pus.
O de Graça ao Poder Moderador, Constituição, art. lOI, § 8. 0
(1463) Os embargos não se admittem nas causas crimes, c[uaesqller que sejam as clecisõe
da La e 2.." instancia, quer interlocutorias, querpefloitivas, salvojulganuo as Rela~ões e . lIpremo Tribunal nos crimes da slla competencia. Arls. Rü da Lei de 3 de Dezell1}lro de l841, 503 do Regulamento n. 12.0 de 1842, 2.9 da Lei de 2S de Setembro de 1828,22 do
Regulamento de 3 de Janeiro de 1833 e 105 do Decreto de 2. de Maio de 1874.
e

senten~as

(146l) Qualquer recurso da parte accusadora, nunca é suspensivo, da absoh'içãO do accusado. Aviso de 6 de Outubro de 1834.
(1465) Não ha recurso algum, das sentenças que conclemnam os escravos, pelos Cl·imes
especificados na Lei de 10 de Junho de 1835. Arts. 3. 0 da mesma Lei, 80 da de lS41 e 501 do
Regulamento n. 120 de 1842 e vide-os com as notas.
(1466) Recursos denegados expressamente, qualquer que seja a sua natureza, não podem
ser admittidos e concedidos pelo Juiz da inferior instancia. Aviso de 8 de AJlril de 18.\3.
(l467) Ha recursos:
Da decisão que obri ga a termo de }lem vÍl'er:
Da que declara improcedente o corpo de delicto:
Do despacho que não accei tal' a queixa ou denuncia:
Dos despachos do Juiz de Direito, sobre a organisa~ão do processo e quaesquer diligencias precisas:
•
Da decisão que pronuncia ou não pronuncia:
Da concessão, ou denegaçãO de fiança e do seu arbitramenLo:
Da decisão que julga perdida a quanLia afiançada:
Da decisão contra a prescripção allegada:
Da sentença de commutação 'de multa:
Da decisão da auctoridade inferior, que impoze.r mulLa comminada nos regulamentos do
processo criminal:
Da decisão que concede soltura, em consequencia de habeas-corpLts, e arts. 69 e § da Lei
de 3 de Dezembro de 1841 438 e §§ do Regulamento n. 120 de 1811, 17 e §§ da Lei de 20 de
Setembro de 1871, 57 e §§ do Decreto n. 4824 de 22. de Novem}lro de 1871.
(1468) São para a Rela~ão do Districto quando forem proferidas as decisões pelos Juizes
de Direito quer das comarcas especiaes, quer das geraes. Arts. 70 da Lei de 1841, 440, 1.0
do Regulamento n. 120 de 18'.2 e 58 do Decreto n. 4821, de 1871.
(1469) São para os Jui'zes de Direito, quando as decisões forem proferidas por outras auctoridades judiciarias inferiores. Arts. 70 da Lei de 3 de Dezembro e 440, 20 do Regulamento
n. 120 de 1842.
(l470) Quando se tratar da pronuncia ou não, dada pelos Chefes de Policia, o recurso
será para os presidentes das Relações nas capitaes onde o ha e para-os Juizes de Direito
nas capitaes onde nào ha RelaçãO. Arts. 9. 0 , § unico da Lei de 20 do Setembro de 1 71, 12 do
Decreto D. 4824 de 'l87l eLo, 1.0 da Lei de 6 de .(\gosto de 1873.
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(1471) São necessarios os recursos seguintes que se interporão ex-officio pelo Juiz:
O de pronuncia ou não pronuncia em todos os crimes communs, quando proferido o despacho pelo Juiz Municipal. Art. 11, § 1.° da Lei citada de 20 de Setembro e 55, § 2.° do Decreto n. 4824.
O de pronuncia quando proferido pelo Chefe de Policia. Lei de 1871, art. 9.°, § unico.
O de pronuncia, ou não, nos casos de fallencia, quer proferidos pelo Jniz Municipal, quer
pelo Juiz de Direito especial do commercio. Arts. 61 do Decreto de 1 de Maio de 1855 e 2 do
Decreto de 30 de Dezembro de 18'71.
O de não pronuncia no caso dos crimes de importação de escravos. Art. 9 da Lei de 4 de
Setembro de 1850 e Decreto de 14 de Outubro de 1850.
'
O de não pronuncia em crime de responsabilidade. Arts. 70 da Lei de 1841 e 439, § 2.° do
Regulamento n. 120 de 1842.
O da decisão, que concede soltura em consequencia de habeas-C01'PtlS. Arts. 70, § 7.° da
Lei de 1841 e 439, § 1.0 do Regulamento n. 120.
(1472) Os demais recursos são voluotarios e se interporão a arbitrio das partes. Arts.439,

§

3.° do Regulamento n. 120 de 1842, 17, §§ 1.0 e 2.° da Lei de 20 de Setembro de 1871 e 55, §

1. ° do Decreto n. 4824.

(1473) O recurso não produz elfeito suspensivo, e apezar da sua exislencia se proseguirá
nos termos ulteriores do prooesso, como se nãO houvera recurso, e:!cepto quando interposto
do despacho de pronuncia ou de não pronuncia. Arts. 7'1. da Lei de 1841,445 do Regulamento
n. 120 de 184'1. e 17, § L" da Lei de 20 de Setembro de 1871.
(1474) O recurso ex-officio interposto dos despachos dos Chefes de Policia e Juizes Municipaes, não suspende a prisão decretada. Arts. 9.°, § unico da Lei de 20 de Setembro de
1871 e 55, § 2. ° do Decreto n. 48'24.
. (1475) Não suspende· tambem a prisão decretada o recurso voluntario interposto do despacho de pronuncia proferido pelos Juizes de Direito. Arts. 72 da Lei de 1841 e 445 do Regulamento n. 120 de 1842.
n
(1476) Decidido uma vez o recurso na superior instancia não ha algum outro recurso
d'esta decisão, Aviso de 30 de Janeiro de 1845 e das decisões proferidas pelos Juizes de Direito nas comarcas geraes, em gráo de recurso não se dá novo recurso. Accordão da Relação
de . Paulo n. 69 de 17 de Dezembro de 1875 e o da Relação de Porto-Alegre de 16 de Junho
de 1876.
A Revisão do upremo Tribunal n. 2203 de 29 de Maio de 1875, diz: não ter lugar o recurso de Revista da decisão proferida pela Relação, em recurso de pronuncia; e no mesmo
sentido ha uma parte da Revisão n. 2006 de 26 de Junho de 1812.
(1477) Quando fór interposto recurso ex-omeio em alguns dos casos que se mencionam
desde nota 1471; declarará o Juiz no fim da sua decisão ou despacho e ordenará ao escrivão,
que immediatamente remetta os autos ao superior, a quem competir. Art. 441 do Regulamento
n. 120 de 1842 e vide mais os arts. 442, 443 e 72 da Lei de 1841.
(1478) Se o recurso fór de pronuncia ou não, seguirá nos proprios autos, arts. 17, § '1.0
da Lei de 1871 e 54 do Decreto n. 4824; e segundo este ultimo artigo a disposição acima não
esclue a necessidade de traslado para ficar no cartorio, se o feito houver de ser enviado de
um para outro lugar, salvo expressa determinação do Juiz em contrario.
(1479) O Juiz não adroittirá recurso da pronuncia, se o reo não estiver preso ou afiançado. Aviso de 17 de Julho de 1843.
(1480) Sobre o praso, para interpor o recurso, os dias para arrazoar e juntar documentos, exclusão ao Juiz, e etc., vide arts. 72, 7~ e 75 da Lei de 1841, 443, 444 do Regulamento n.
120 de 1842, 17, § 1." da Lei de 1871, 54 e 56 do Decreto n. 4824.
(Nota 14.89.)
(1481) Se o Juiz a qua, reformar o seu despacho, não sobem os autos á superior instanoia; mas póc1e a parte aggravada, recorrer d'este despacho da. reforma. Aviso de 15 de Dezembro de 1847.
(1482) Decidido o recurso, pelo Juiz ou Tribunal, e apresentado o provimento ou não provimento ao Juiz a qua, este porá o seu - cumpra-se, para constar e sortir os devidos etreitos.
Aviso de 23 de Março de 1855 e Formação dos processos criminaes.
(1483) Tambem ha recursO:
No caso de indevida inscripção, ou omissão na lista geral dos Jurados art. 446 do Regulamento n. 120 de 1842, e este recurso será interposto para o Governo na Côrte e Presidentes
nas Provincias se procederá da fórma recommendada nos arts. 10l e 102 da Lei de 3 de Dezembro de 18U e 234' do Regulamento n. 120 de 1842.
Póde ser interposto este recurso pelo proprio cidadão, incluido ou ~omittido indevidamente pelQ Promotor Publico e f}ualquer cidadãO bra~ilei!'O. Aviso de 10 de Maio de 1869.
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Os Presidentes de Provincia, examinarão como se fazem as qualificações dos Juizes de
Facto, no intuito de evitar pelos meios convenientes os abusos tendentes a augmentar indevidamente o numero dos qualificados. Aviso de 23 de Julho de 1850.
(1484) Pelo regimen da Lei de 19 de Agosto de 1846, art. 38, havia recurso do Conselho
Municipal de recurso sobre a qualificação dos cidadãos votantes pela junta qualificadora;
para a Relação do districto, ([Ue decidir segundo os arts. 32 e 33 do Regulamento de 3 de
Janeiro de 1833, e al'ts. 110 a 115 do Decreto de 2 de Maio de 1874.
Com a Lei n. 2675 de 20 de Outubro de 1875, e Decreto n. 6097 de 12 de Janeiro de 1876,
estabeleceu ao § 14 do art. ,\.o da Lei: que a Junta municipal se reunirá 2,''' vez, durante 10
dias afim de receber recurso da sua decisão, para os Juizes de Direito das respectivas Comarcas. E' competente o Juiz de Direito da 1." vara civel.
§§ 15, 16, 17 •..
Vide-os.
§ 18. Os recursos interpostos sobre qualificação, serão decididos pelo Juiz de Direito,
em despachos fundamentados, no prazo improrogavel de 30 dias.
A decisão produzirá desde logo todos os seus effeitos. Todavia no caso de exclusãO, poderão os cidadãos interessados, interpôr a todo o tempo recurso, para a Relação do districto,
a qual decidirá promptamente, na conformidade do art. 38 da Lei de 184Q.
No caso de annullação, o Presidente do Tribunal da Relação enviará immediatamente
ao Presidente da respectiva Provincia, copia do Accórdão afim de que sejam dadas promlltas providencias para a nova qualificação.
Declara o Aviso de 2L de Agosto de 1876, que em vista deste §, só cabe recurso para a
Relação das decisões dos Juizes de Direito, no caso de exclusão.
E diz o Accordão da Relação do Rio de 5 de Setemllro de 1876: que, das decisões, sobre
inclusões ou exclusões, não lJa recurso necessario.
Os arts. 63, 64, 65, 66 e 67 do Decreto n. 6097 citado, tratam do modo do recurso; o art.
68 trata do recurso necessario da Junta para o Juiz de Direito, e §§ '1.0 e 2.°, sobre li remessa, e maneira de supprir a omissão da Junta.
•
Os arts. 80 a 85, tratam da especie, tambem, e mais detalhadamente.
(11S5) O Decreto n. 560~ de 25 de Abril de 1874, que manda executar o art. 2.° da Lei
n. 1829 de 9 de Setembro de 1870, na parte em que estabelece o registro civil dos nascimentos, casamentos e obitos, estabelece recursos de appellação, nos casos dos arts. 22, 23, 41 e
outros.
(1486) Art. 2.° do Decreto n. 707 de 9 de Outubro de 1850, diz: do despacho de pronuncia ou não pronuncia, o Juiz Municipal interporá recurso ex-officio para o Juiz de Direito.
Este recurso, nào terá efreito suspensivo, salvo quando tenham sido presos os réos por
ser o crime inafiançavel, pois entãO, só depois de decidido favoravelmente o recurso serão
relaxados da pr'isão, etc..•
E' o recurso no caso da Lei n. 562 de 2 de Julho de 1850, e n. 1090 de 1 de Setembro de
1860.
O Juiz ad quem, o decidirá em 15 dias, art. 4.° do Decreto de 1850 citado.
(1487) Ha mais os seguintes recursos, diz o art. 57 do Decreto n. 4824 de 1871, § 2.°: Da
sentença da commutação da multa.
§ 3.°: Da decisão da auctoridade inferior, que impuzer multa comminada por este Regulamento. (Decreto n. 4824.)
(1488) O recurso da representação dirigida ás Camaras Municipaes, será. interposto:
Para as Assembléas Provinciaes nas Provincias:
Na Côrte, para a Assembléa Geral; e quando a materia fór meramente economica e administra Uva, o recurso será:
Para os Presiden tes de Provincia;
. Para o Governo, por intermedio dos mesmos Presidentes, arts. 73 da Lei de 1 de Outubro de 1828, 1, 10 § 4.° da de 12 de Agosto de 1834, e vide o art. 447 do Regulamento n. 120
de 1842.
Declara o Avi o de 25 de Janeiro de 1868 que os empregados municipaes que forem demittidos, podem interpôr o recurso estabelecido no art. 73 da Lei de 1 de Outubro de 1828.
(1489) Os prasos, para os recursos, contam-se, por dias ordinarios, ele die ad diem, entendendo-se um dia civil, por 24 horas, contadas de meia-noite á meia-noite, embora já começado o primeiro dia do praso; OrdenaçãO, Liv. 3.°, tiL. 13, e Alvará de 30 de Novembro de
1869, e conta-se o praso do dia, em que as decisões foram intimadas, ou publicadas em audiencia, estando presente a parte. Accordão da Relação do Rio de 3 de Dezembro de 1873; e
no mesmo sentido um estudo na Ga:;eta Jttl"idica de 1873, pago 396. Diz mais outro AccordlIo
da Relação da Côrte, n. 4199 de 16 de Se.tembro de 1.873, que, os cinco dias para o recurso
de pro uncia, correm da intimação do despacho, e não do dia em que se requer fiança,
embora o pronunciado, em relação a este incidente, declare já ter noticia da pronuncia.
Declara o Aviso de 14 de Novembro de 1853, que os prasos que o art. 72 da Lei de 1841,
fixou 'para a interposição do recurso; e o art. 73 da mesma Lei, para a sua apresentaçllo
não são necessarios e impreteriveis; mas podem ser renunciados e abreviados pelas partes,
como lhes convier.
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Bem, que seja principIo de direito, que os recursos, se devam ampliar, principalmente
aos r60s, cm casos crimes, devendo por isso os Juizes, serem faceis em aumillil-os; nllo se
segue d'ahi, que um Juiz de inferior inslancia, seja obrigado a admitlir recursos, que são
expressamente denegados, por um art. da Lei. Aviso de 8 de Abril de 1843.
(Nota 1480.)
(1490)
ustentada a pronuncia ou nãlJ pronuncia, pelo Juiz, os autos serão apresentados
na RelaçãO, no pl'llZO da Lei. Arls. 76 da Lei de 181tl, 444 do Regulamento n. 120 de 1842, e
110 do Decreto de 2 de Maio de 1~74.
Desta apr RentaÇão, o secretario do 1'ribunal, lavrada a competeute certidãO, !'01) sua
rubrica, art. 1." § 2." do Decreto de 15 de Ahril de 183f., e 110 do Decreto de 2 de Maio de
1874.
Conclusos ao Presidente do 1'ribunal, este distribuirá os autos a um Desembargador
que será o Relator. Art. 110 citado, e Aviso de 23 de Janeiro de 183.j,.
Examinado o processo, pelo Juiz relator, este o apre!'entará. em mesa, na 1." !'essão, e
ahi por sorte e publicamente se e!'colherão dous Juize!' adjuntos, que com o relator, decidam
o recurso. Arts. 76 da Lei de 1841, R 7. 0 da Lei de fi de Agosto de 1873, e 111 do Decreto de
2 de ~laio de 1874.
Os Juizes, instruidos da materia dos autos pelo relatorio, e quaesquer peças dos autos
proferirão a decisão, segundo a prova, por dous votos conformes, Arts. 76 da Lei de 1841, 14
do Regulamento de 3 de Janeiro de 1833, e 112 do de 2 de Maio de 1874.
A decisão se lançará por AccordITo nos autos, assignada pelos tres julgadores. Art. 112
citado.
Se um dos Juizes sorteados, não se achar sufficientemente instruido do processo, não
podendo por isLo votar immediatamente, pMe levai-o para o examinar mas não retardará a
decisão, por mais tempo do que o iutervallo de uma a outra sessão. Aviso de 23 de Junho
de 1845.
Os Desembargadores, que voLarem nos recursos da pronuncia, ou de não pronuncia, nl10
ficam impedidos pam o julgamento flnal da causa. Art. 1.", § 7." da Lei de 6 de Agosto
de 1 73.
(1'.91) Declara o Aviso de 3 de Maio de 185!), que achando-se o processo submettido, ao
conhecimento do .Juiz ad quen~, depois da resposta dada pelo Juiz a qua, não podem mais ser
aceitos, quaesqucr documentos olierecidos pelas partes, em])ora adquiridos de novo.
(h92) Declara o Avi o de i5 de Novembro de 1853, que é licito aos r60s, quando interpozerem os recursos, juntar ás suas rasões, quae!'quer documentos, embora estranhos aos
autos da formal:'ão da culpa, por que isto está no e pirito da Lei; arts. 25, § 3." e 50 da ue 3
de Dezembro de 1841, e o que se quer, é o mais amplo conhecimento da verdade, c circumstnncias do facto, ou a ex-omcio, ou a requerimento da parte; e foi em virtude destes principios, que os Avisos de 13 de Maio de 1845 e 17 de Dezembro de 1850, permitLiram a exhl))ição de documentos, este no interrogatorio e aquelle, por occasião de recurso; só sendo
prohibida a inquiriçãO das testemunhas da defeza; porque altera ou demora o termo do
processo.
(1493) Nos recursos ex-oi'ficio, interpostos, quer nos crimes de responsabilidade, quer
nos commulls, não ha necessidade do 2. 0 1'ecurso do recorrido, e assim se sustenta no Direito, de Março de 1875, pago 387.
Esta opinião não se apoia em direito (art. 17, § LO, membro 3.0 da Lei de 1871,) que não
exclue nunca e não o poderia, desde este Codigo até á Lei de 1~1; a menos que a Nova Reforma não viesse restringir aquíllo que é amplo, como garantia ao direito das partes. Se o
Juiz o fez em virtude da Lei, a parte o deve tambem para expender os seus motivos da defeza, allegando tudo o que possa abalar o fundamentos de uma pronuncia, que póde ter lados
vulneraveis pelos mesmos autos.
O Accórdão da Relação da Córte n. 4191 de 21 de Abril de 1871, é no sentido de não excluir o recurso da parte, o ex-offlcie.

(1494) Declara O Aviso de 5 de Maio de 1859, que nem a legislaçãO antiga, e nem a moderna, á. vista do que se deduz da OrdenaçãO, Liv. LO, tit. 80, e Liv. 1:1. 0 , tit. 74, e art. '292 deste
Codigo reconhecem no Ióro crime, recurso algum, com a denominaç1Io de cartas testemunllaveis.
(Nota 150'2, ultima parte.)
(1495) Os Juizes Municipae , podem reformar os seus despachos de pronuncia, ou não
pronuncia, interpostos e~-offlcio, quando a rasõ€s da parte e o ducumentos lhe convencerem,
de que o seu despacho deve ser reformado, sendo certo, que a Lei de 1871 não revogou os
arls. 72 a 77 da Lei de 1841.
O upremo Tribunal em Revisão n. 2006 de 26 de Junho de 1872, tinha no entanto dito:
que interpo to o recurso da sentença de pronuncia, não cabe mais ao Juiz recorrido, conhecer della e im sómente fundamental-a para remetter os autos ao Juiz ad quem.
. A ReviSãO, porém, de n. 2271 de 17 de Fevereiro de i877, diz: que não constitue crime o
facto ele reformar o Juiz de Direito, em gráo de recurso, o despacho de pronuncia, por mais
vehemen~es que possam parecer os indicios, que a justificam; por quanto flca isso dependente lia apreciação do Magistrado, salvo, se fór provado, que elle procedeu com dolo e má
fé, para promover assim, interesse seu, ou alheio.
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Art. 293. Da decisão do Juiz de Paz, que obriga a termo de bem
viver, de segurança, ou a apresentar passaporte, haverá recurso, sem
suspensão para a Junta de Paz. (1503).
Ârt. 294. Da decisão do Juiz do Paz, que obriga ou não obriga o
denunciado á prisão, ou que concede ou denega a fiança, haverá recurso, sem suspensão para Juiz de Direito. (1504 a 1506).

°

(1491\) Declara o Aviso de 29 de Outubro de 1~72, que os recursos necessarios, dos despachos dos Juizes Municipaes, nos casos do § 1.0 do art. L7 da Lei de Ll:!7L, são por sua natureza de efreito suspensivo, menos quanto ás prisões decretadas, excepção que firma a regra
geral em contrario; devendo portanto substituir a prisãO já feita, ainda que o reo seja despronunciado, se estiver solto.
A doutrina do Aviso tem assento nos arts. 49 da Lei de 184L, 287 do Regulamento n. 12,
e 2 do Decreto n. 707 de 9 de Outubro de L850.
No entanto a Ga:eta Juridica de 1873, a paO', 24, combate o Aviso.
Declara o Aviso de 14 de AJ)ril de 1877, que o indiciado, nlIO pronunciado não póde ser
posto em liberdade, em quanto o Juiz de Direito não confirma a sentença de não pronuncia.
(1497) Os recursos seguirão no proprios autos. Art. 17 § 1.0 da Lei de 1871.
A Relação da Côrte em Accordão n. 399\1 de t5 de Outubro de Ll:!72, não conheceu de um
recurso, em rasão de ser apresentado por traslado, quando deveria sel-o nos proprios autos.
Constitue nullidade, não consentir o Juiz, que siga nos proprios autos, o recurso da pronuncia, segundo determinam os al'ts. L7 § 1.0 da Lei de 181L, e 54 do Decreto n. 4824.
E a Relação de S. Paulo, em Accordão n. 60 de -17 de Dezembro de 1875, diz Lambem:
não se conhecer do recurso, na !nstancia superior, quando vem, por traslado, devendo subir
em original.
(1498) A Relação de Porto-Alegre, em Accordão n. 17 de 29 de Julho de i874, decide
que, quando não cabe recurso da decisão recorrida, o Tribunal Superior não póde julgar sobre o merito dos autos, nos quaes aliás, distingue nullidades manifestas, e deixando salvo a
parte, o recurso aos meios ordinarios; para obter reparaçãO, limitou-se a lembrar ao Juiz inferior o cumprimento da Lei.
(1499) Diz o Accordão da Relação de Ouro-Preto de IR de Outubro de 1874, qne o TribunaL competente conhece, do recurso, interposto para outro Tribunal, que é incompetente,
pois cumpre attribuir a erro da parte ou do escrivão, a interposição irregular do recurso
tendo em attenção que em todo o caso, a interposição do recurso, prova que a parte não
se conformou com o julgado da 1." instancia.
(1500) A omissão do empregado do correio, não prejudica o direito das partes, com relação ao prazo para a apresentação do recurso. Revisão do Supremo Tribunal n. 8255 de 30
de Abril de 1873, e Accordão Revi ão da Relação do Rio de 19 de Dezembro de 1873.
(t501) Da imposiçãO da pena disciplinar, por infracção do Regimento de custas, não se
dá recurso algum. Accordão da Relação de '. Paulo n. 101: de 18 de Dezembro de 1875.
(1502) O Decreto de 16 de DezemlJro de 1834, referindo-se aos Avisos de 18 e 26 de Setembro do mesmo anno, dirigidos ao Juiz MunicipaL da Côrte, dá a entender que das sentenças dos Juizes Municipaes em causas policiaes, ha recurso para as Juntas de paz, com
elfeito suspensivo.
'ide arts. 69 §§ 2.° 6.°, e 7.°, 70, 7L, 72, 73, 74, 75, 76, 77 e 120 da Lei de 3 de Dezembro
de 1841 e artigos correspondentes do Regulamento n. t20 de 1842.
DecLara o Aviso de 1 de Setembro de il:!60, n. 215, que este artigo parecendo excluir as
cartas testemunhaveis do crime não póde ser applicado ao civel, visto que d'elle, não trata
este Codigo.
(Nota 1491:.)
Vide algumas das notas, desde 1461.
440

(11103) Nota 9L6, e arts. 69 § 1.0, e 70 da Lei de 3 de Dezembro de 1841, 438
2.°, 441 do ReguLamento de 31 de Janeiro de 1842.

§

1. 0 ,439,

§

(1504) A disposição d'este artigo, não se e tende a mais que os casos e peciaes e restrictos de que trata, não podendo o Juiz de Direito conhecer em caso de pronuncia, senão
da parte que obriga, ou não obriga á prisãO. podendo o indiciado ser despronunciado unicamente pelo Jury, em conformidade dos arts. 173, 174, 242, e seguintes d'este Codigo. Aviso de
9 de Novembro de 1833, e 14 de Abril de i834.
(1505)
enhum dos recursos dos Juizes de Paz, para os de Direito tem elfeito suspensivo: para a sua expedição não é necessaria audiencia das partes, nem se admittirão
quaesquer embargos; -art. 7.° do Decreto do 6 de Maio de 1833, e pelo art. 1.0, devem

Art. 295. Da decisão do Juiz de Direito por bem do artigo antecedente, não haverá recurso algum, senão o da revista. (1507).
Art. 296. Os recursos dos artigos 293 e 294 só pódem ter lugar,
sendo interpostos dentro em cinco dias, depois de publicadas as sentenças na presença das partes, ou depois de notificadas as mesmas
partes, se não foram presentes á sua publicação. ('1508).
Art. 297. Da decisão do Juiz de Paz nos crimes, que não lhe
compete julgar, haverá recurso para os jurados; nos outros para as
Juntas de Paz. (1509 e 1510)
Art. 298. Das decisões da Junta de Paz não ha outro recurso,
senão o de revista. (1511).
Art. 299. Da decisão do Juiz de Paz que julga perdida a quantia
affiançada pelo réo, ha recurso para o Juiz de Direito. (1512).
Art. 300. Da nomeação que o Juiz de Paz fizer para qualquer
cargo publico, compete ao nomeado, ou qualquer do povo recurso
na Provincia onde estÍ\Ter a Côrte, para o Governo, nas outras para
os Presidentes em conselho.
Art. 301. Das sentenças proferidas pelo Jury nào haverá outro
recurso senão o de appellação, para a Relação do Districto, quando
não tiverem sido guardadas as formulas substanciaes do processo, ou
quando o Juiz de-Direito se não conformar com a decisão dos Juizes
de Facto, ou não ímpuzer a pena declarada na Lei. (1513 a 1521).
ser interpostos dentro de 5 dias, e a interposição será feita por termo assignado pela
parte e conterá expressa designação do Juiz para quem se recorre, onde houver mais
de um.
Pelo mesmo Decreto de 1833, os recursos devem ser apresentados, dentro de 5 dia's contados do termo de interposiçãO, quando o Juiz de Direito, estiver no districto do Juiz de Paz,
de quem se recorre, ou até 2 leguas de dislancia; e no caso contrario, terão mais tantos
dias, quantas forem as 3 leguas que houver de distancia, até o lugar em que estiver o Juiz
de Direito.
Vide mais os arts. 3.°, 5.° e 6.° do Decreto de 1833; mas é que toda essa materia do dito
Decreto se acha desenvolvida na legislação moderna, coroo das notas desde 1461.
(1506) Declara o Aviso de 2- de Agosto de 1835, que a decisão do Juiz de Direito que
por via de recurso, mandou admittir a fiança negada pelo Juiz de Paz, só púde ser suspensa,
no caso e nos termos do art. 155; e quando de outro modo proceda o Juiz de Paz, ou não
fór a suspensão fundada em motivos poderosos deverá o Juiz de Direito fazer-lhe elfectiva a
responsabilidade. (Arts. 69 § 4.°, e 70 da Lei de 1841).
(1õOT) Da decisão do Juiz de Direito, quando julgarem os ~rocessos preparados, com as
provas competentes para jul~amento final, por bem do art. 1. do Decreto de 22 de Agosto
de 1l:!33, ha recur o para a Relação. Art. 2.° do Decreto ci tado.

(1508) Este artigo, é sem duvida applicavel ao caso das fianças, não só porque é claramente comprehendido n'elle. mas t~bem porque para ter lugar tomar-se o termo da
fiança, preciso é que proceda despacho ou sentença do Juiz, que declare o caso d'ella. Aviso
de 25 de Agosto de 1835.
(1509) Podem ser interpostos perante qualquer Juiz que tenha os autos, aos quaes dará
o competente andamento.
Este recurso tem lugar, mesmo quando o Juiz de Paz não pronunciar, coroo é expresso
no art. 253. Aviso de 29 de Novemhro de 1834.
Deve ser inlerposto, dentro do prazo marcado no art. 296, tendo lugar admittir-se o
juramento de noticia, aquelles que não foram presentes, nem d'elles tiveram intimação. O
mesmo Aviso.
(1510) Declara o Aviso de 31 de Outubro de 1835, que ainda que a queixa, seja levada
ao conhecimento do poder executivo, e este determine, que o Promotor proceda contra o
accusado, não é inhibida a parte usar do recurso, II vista d'este artigo e do 253 d'este Codigo. Aviso de 31 de Outubro de 1835.
Arts. 69 § 3.°, 70, 72 e 74 da Lei de 3 de Dezembro de 1841.
(1511) Vide o art. 216 e notas.
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(1512) Deve ser interposto dentro de 5 dias. Decreto de 6 de Maio de 1833, arts. 60
e 70 da Lei de 1841.

§

5.·

(1513) Alguns entendem, que são 2 os casos de appella~ão, mas 3 são elles efrectivamente: 1.0, quando não tiverem sido guardadas as formulas substanciaes do proce so,
2.°, quando o Juiz de Direito, devida ou indevidamente, não julgar em conformidade com a
decisão dos Juizes de Facto, e 3.°, quando o mesmo Juiz não impuzer a pena declarada na
Lei.
A respeito da nullidade e seus effeitos em geral, vide um artigo, no Direito, 5.° vol., pago
5, que desenvolve a doutrina d'este artigo e 6.° da Lei de 1 de Setembro de 1828.
•
(1514) Parece, poder-se concluir do Aviso de 4 de Outubro de 1834, que a appellação na
hypothese de ser o appellado ab olvido, não tem em~ito suspensivo da absolvição do accu -ado, o que se acha confirmado pelo Aviso de 6 de Outubro de 1834. .
O § 5.° do art. 17 da Lei de 20 de Setembro de 1871, preceitua: Tão sómente terá etreito
suspensivo, a appellação interposta pelo Promotor Publico, ou parte oíl'endida, da sentença
de absolvição, quando fór esta proferida a respeito de reos accusados de crimes punidos no
maximo com as penas de morte ou prisão com trabalho, por 20 ou mais annos, e prisão simples perpetua.
Nunca, porem, a mesma appellação terá etreito suspensivo, se fór unanime a decisão do
Jury, que determinar a respectiva sentença.
No prazo de 2 dias, deve ser interposta a appellação de que trata este § e não o sendo
por-se-hão logo em liberdade os reos absolvidos, os sujeitos ás penas menores, immediatamente depois de proferi (Ia a sentença absolutoria.
O arl. 61 e § l.0 do Decreto n. 4824 de 22 de Novembro de 1871, são no mesmo sentido da
Lei.
O Accordão da Relação da Côrte de 16 de Abril de 1875, e no sentido de ser applicavel a
disposição do § 5.° citado, nos crimes especiaes de que trata a Lei de 2 Julho de 1860.
A unanimidade exige-se nos crimes commettidos em defeza propria, nãO só a respeito
do quesito principal, como ainda a respeito de cada um dos 3 quesitos que o completam.
Accordão da RelaçãO da Bahia de 3 de Novembro de 1876.
O reo de crime inafiançavel solto em virtude da absol,içãO unanime do Jury da qual tiver havido a ppellaç-ão, deve ser preso quando a Relação o mandar submetter a novo Jury.
Consulta de 17 de Julho de 1876, no Direito, 12.° voI., pago 482.
(1515) Declara o Aviso de f1 de Setembro de 1840, que deve ser fei ta a remessa e promovido o expediente de todas as aPIJellações criminaes de que tratam os arts. 25 e seguintes
do Regulamento de 3 de Janeiro de 1833 ex-officio do escrivão respectivo, sendo porem, a cargo
das partes interessadas o pagamento do sello e porte do correio; mas no caso de serem os
appellantes notoriamente indigentes se devera fazer o pagamento do sello dos autos e porte
do correio, por conta da rubrica das despezas eventuaes do ministerio da justiça.
(1516) Quando as Relações conhecerem que houve falta de fórmas substanciaes na formação da culpa que serve de base ao processo do Jury, de cuja sentença se tem appellado,
deverãO mandar proceder a nova formação da culpa no competente Juizo, remmettendo para
este fim os autos ao Juiz de Direito. Decreto n. 525 de 21 de JuUlO de 184.7.
(1517) Vide arts. 78 a 90 e 98 da Lei de 3 de Dezembro de 184,1 e 411,8, 450,451,452,453 do
Regulamento n. 120 de 1842.
Os Juizes de Direito devem receber a appcllação interposta no caso d'este artigo sem que
tenha de examinar e decidir, para admittil-a ou negaI-a, se ella tem por fundamento alguma
das condições do referido arti~o, \)01' quanto decidir o Juiz de Direito, se e cabida a appellação nos termos d'este artigo, e ju gar a appellação e tornar-se o Juiz supremo d'ella, e muitas vezes Juiz em causa propria, porque L" bem póde ser elle a causa de se não guardarem
as formulas substanciaes do processo, 2.°, é e1le que se não conforma com a decisãO do Jury,
é elie quem impõe a pena não declarada na lei e taes são os 3 casos da appellaçoão, conforme
este dito artigo. Aviso de 11 de Janeiro de 185~.
•
(1518) O Supremo Tribunal diz em Revista de 20 de Novembro de 1849 que a Relação
julgando nullo o processo, não póde mandar dar baixa na culpai pois lhe compete tãO sómente julgar procedente o recurso e mandar proceder a novo Jury, como de modo claro se
deprehende d'este artigo e seguinte; havendo pois excesso annullando o processo e absolvendo os recorridos.
(1519) Sendo pelo artigo 78, § 4.° da Lei de 1 41, permittida a appellação de que LI'ata
este artigo, segue-se que tambem deve continuar o seu processo, visto nào haver na dita
Lei disposição em contrario.
Vide o art. 450, § 4.° do Regulamento n. 120 de 1812.
(1520) Declarà o Aviso de 20 de Julbo de 1853, que os Promotores Publico não podem
appeliar, quando entenderem que a decisão do Jury e evidentemente injusta e contraria ás
provas dos autos, e vide-o a pago 90 dos additamentos na collec\'ào de 1854..
O Aviso de 6 de Agosto de 1859, é quasi nos me mos termos, quando diz, que o Promotor
Publico, nlio póde appe1lar, fóra dos casos d'este artigo, ainda quando entenda, que as provas dos autos, não foram attendidas.
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Art. 302. Julgando-se na Relação procedente o recurso por se
não terem guardado as formulas prescriptas, formar-se·ha novo processo na subsequente sessão com outros Jurados, remettendo-se para
esse fim, os autos ex-ameio ao Juiz de Direito, quando a accusaçào
tiver sido por oflicio do Promotor; e entregando-se á parte interessada, quando róI' particular. (1522 a 1523).
Art. 303. No caso de im posição de pena, que nào fór a decretada, a Relação, reformando a sentença imporá a que fôr correspon·
dente ao delicto. (1524 e 1525).
'
Art. 304. Havendo impossibilidade de renovar-se o processo perante o Jury do mesmo lugar, em que se proferiu a sentença, de que
se appellou, formar-se-ha no do mesmo lugar mais vizinho, ou em
outro em que ambas as partes convenham. (1526 a 1529).
E declara o Aviso de 21 de Novembro de 1834, que uma vez interposta a appeliação pelo
Promotor, não lhe compete mais desistir d'ella.
(1521) As appellações interpostas ex-ameio ou pelo Promotor Publico, quando expedidas
e apresentadas, fóra dos prasos fataes, não ficarão prejudicadas, serão, porem, responsabilisados o Juiz e Promotor, ou qualquer orncial do Juizo, que por falLas, inexactidões, occasionarem a demora. Art. 59 do Decreto n. 4824 de 1871.
E accrescenta, o mesmo artigo: tambem, não ficarão prejudicadas, as appellações interpostas pelas partes, quando por causa de "falta; erro, ou omissão do official do Juizo, ou de
outrem, não tiver seguimento a apresentação em tempo.
"
(1522) Art. 31 do Regulamento de 3 de Janeiro de 1833.
Nos homicidios de senhores, perpetrados por seus escravos, sendo estes sentenciados á
morte, deverão as sentenças dar-se a execução, sem subirem á presença do Poder Moderador, na forma do Decreto de 26 de Fevereiro de 1H29.
Hoje, porém, em vista do Decreto de 9 de Março de 1837, art. 80 da Lei de 1841 e 501 do
Regulamento n. 120 de 1842, prevalece o recurso para o Poder Moderador, sem o que, não se
cumpre sentença, - e no mesmo sentido, temos outros Decretos, por exemplo, o de 2 de Janeiro de 1854, 14 de Outubro do mesmo anno e outros, e Avisos, entre outros, os de 23 de Janeiro de 1853, 27 de Outubro de 1857.
(1523) Dever-se-ba formar novo processo, no caso d'este artigo, em que se guardem todas as formalidades, prescriptas para o 2.° Conselho dos Jurados, nos arts. 254, e seguintes.
Aviso de 21 de Novembro de 1835.
(1~24) Quando reconhecida a circumstancia da menoridade, (art. 18, § 1.0 do Codigo Criminal), o Juiz de Direito não impozer a pena de conformidade com o § 2.° do art. 45 do mesmo
Codigo, deve a Relação, appellando-se para ella, obrar do modo prescripto n'este artigo. Revisão do Supremo Tribuna de 27 de Julho de 1852.

(1525) O mesmo Supremo Tribunal em Revisão n. 2HO de 19 de Julho de 1873, assim
diz: que pena declarnda na Lei, é imposta ao delinquente por crime verificado, e o Juiz nào
póde exercer a respeito, arbitrio algum.
(1526) Não é nullidade, proceder-se ao julgamento da cau a no mesmo tempo, em que
foi anteriormente julgada, quando por verificar-se a hypothese d'este artigo, dever-se-hia
formar novo Jury, no termo mais visinho. Accordão da RelaçãO da Côrte, n. 3569 de 2 de
Abril de 1861.
(1527) O § 6.° do art. 17 da Lei de 20 de Seteml)ro de 1871, diz: não havendo sessão
do Jury, em al~um termo, poderá o réo ser julgado em outro mais visinho da mesma
Comarca, se assim o requerer e o Promotor Publico, ou a parte accusadora convier. E
independente de convenção de partes, sempre que não fôr passiveI ell'ectuar o julgamento
do réo no districto da culpa, terá lugar no Juizo do termo mais visinho, com pl'eferencia, o
da mesma Comarca.
Verificar-se-ha a impossibilidade, se em 3 sessões successivas do Jury, nãO puder ter
lugar o julgamento.
O art. 25 do Decreto n. 4824, é no mesmo sentido, e accrescenta: não ha impossibilidade, quando a falta do julgamento provier do facto providenciado no art. 53 da Lei de
3 de Dezembro de 184/1, ou quando o réo der causa a eUa, oll'erecendo escusa para provocar
o addiamento.
(1528) A Relação de S. Paulo, em Accordão de 6 de Outubro de 1874, annullou um
julgamento, pela razão de não se ter verificado pelo necessllrio sOl'teio, a impossibilidade
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Art. 305. As Relações, quando julgarem definitivamente os crimes dos empregados publicas que nellas devem ser processados ou
as appellações que forem interpostas das sentenças definitivas dos Jurados, procederão collectivamente, e conrorme as Leis que regulam
o processo no Supremo Tribunal de Justiça, (1530).
.
Art. 306. Das decisões da Relação poder-se-ha recorrer por meio
de revista para o Tribunal competente. ('1531).
Art. 307. Todos os que decabirem da acção em qualquer instancia que fór, serão condemnados nas custas, excepto o Promotor, e
neste caso pagar-se-hão pelo cofre da Municipalidade. (1532 a 1552).
da formação do Conselho de senten<:a no termo que era o do districto da culpa, estando. o
processo alli preparado, e os réos presentes á barra do Tribunal, - e ainda pelo motivo de
ser preferido (suppo ta a impossibilidade da organisação do Conselho do Jury, no mesmo termo
da culpa), um termo extranho ao da Comarca, quando n'esta existia, um, a igllal distancia.
(Vide art. 93 da Lei de 3 de Dezembro de 1841, e 244 do Regulamento n. 120 de 1842.)
(1529) ]TI' nullo o julgamento, quando o réo é julgado no termo visinho ao do seu domicilio, sem que se desse algum dos casos previstos na Lei.
E dado o caso, a remessa dos autos, deve ser pelo Juiz de Direito e não pelo Municipal.
Accordão da Relação de S. Paulo, n. UI de 1 de Fevereiro de 1871i.
.'
(1530) Arts. 90 a 109 do Decreto de 2 de Maio de 1874, com as notas no que vem com a
2." edição (inedita), da minha Reforma Judiciaria.
(Notas 1092, 1097, 1108.) .
(1531)

Quando é ou não permiLtida a Revista, declaram os arts. 89 e 90 da Lei de 'IHH e

464 do Regulamento n. 12G de 1842.

Vide esses arti~os com as notas, que restringiram a ampla latitude, concedida pelo presente artigo, e o 6. da Lei de 18 de Setembro de 1828. O Conselheiro Pimenta Bueno, especifica bem estes casos no seu Processo Criminal, á pago 2~1, da 2." edição.
'obre os casos de Revista, o modo porque se interpõe e o mais. se encontrará esclarecimentos nos arts. 89 e 90 da Lei de '1841 e 464 do Regulamento n. 120.

(1532) .~s Camaras Municipaes, não são obrigadas a pagar aos Juizes de Direito e Promotores, a metade das custas dos presos pobres, porque nem esta especie é comprehendida
na disposiçãO do art. 307, nem outra alguma legislação anterior ou posterior estabeleceu tal
pagamento. Aviso de 9 de Setembro de 1835.
(1533) Nas causas crimes não tem lugar a prisão, por falta de pagamento de custas, não
só por se não achar disposição no Codigo do Processo, como porque a prisão em tal caso foi
substituida á fiança que d'antes prestavam os auctores e que ora em nenhum caso, se exige
n'aquellas causas. Aviso de 23 de Novembro de 11l33.
(1534) Nos casos em que os Juizes de Paz, tomam conl1ecimentos de crimes em que tem
lugar a denuncia, indepenáente de petição do Promotor, não sendo procedentp. o processo, o
paga.mento das custas fica a cargo do cofre da municipalidade, porque da di:;posição d'este
artigo, se deduz uma conclusão tão geral, que não póde deixar de comprelJender este ca80,
quando impõe ao dito cofre a obrigaçãO de pagar as custas de todas as instaDcias não havendo parte decahida; e a obri~ação de pa~arem as custas todos os pronunc:iados pelo Juiz
de Paz, se deduz da generalidaue do art. 367, por isso que o pronunciado é um decahido de
1."' instancia. Avisos de 4 de Janeiro e 17 de Junho de 1840.
(1535) As Camaras Municipaes, devem pagar aos esc1'ivães do Jury, nos proce sos em
que decahem os Promotores Publicos, os emolumentos; por um sÓ lermo de juramento que
prestam os Jurados nos conselhos de aecusação ou sentença, porque sómente lal'ram UJ;ll termo. Aviso de 30 de Julho de 1840.
.
Vide arts. 45, 98, 99 da Lei' de 3 de Dezembro de 1841 e 469 do Regulamento n. 120 de 181<2.
O a1't. 45, porém está deroga~o pelo 14, § 1.0 do da de 20 de Setembro de um.
(1536) No caso de averiguações policiaes, ex-offlcio, de que não resulte aeção ou processo
criminal, não está a Camara Municipal obrigada ás custas, á vista d'este artigo. que s6mente
previne, e muito rasoavelmente, o caso de baver ac<:ão, ou processo criminal, do qual alguem
decahir. Aviso de 5 de Abril de 1852.
O § 2.° do art. 50 do Regimento das custas de 2 de etembro de 1874, diz: nenhum emolnmento é devido, no caso de averiguações policiaes, ex-officio, dos quaes não resulte processo.

(1537) As Camara!! l\funicipaes, não devem pagar as custas, quando os Promotores decahirem, senão do ponto em que elles tomarem a accu a<:.ão, e por isso, quando em taes proces:J3

258
sos houver perdão ou desistencia do olfendido, só d'ahi em diante, correrão as custas por
conta da municipalidade, se o ofl'endido fór absolvido. Aviso de '1.7 de Abril de 1853.
(1538) A Ordenação, Liv. 1.0, tit.''l4, §§ 42 e 43, til. '1.. 0 , § 17, Regimentos de:3 de Março
de 1855 e o de 2 de Setembro de 1874, que marcou os novos salarios e emolllmentos do fóro,
nada innovou sobre a obrigação de os pagar e direito de as haver como estava di posto na
legislaçãO anterior. Aviso de 29 de Dezembro de 1855.
(Art. 99 da Lei de 1841 e /160 do Regulamento n. 120 de 1842.)
I

'

(1539) Sendo o réo absolvido por procedencia de prescripçãó e tendo o processo instaurado ex-omcio, quem deve ser condemnado nas custas?
.
Tendo sido o cofre da municipalidade, tem ou não legitimidade da parte do Promotor
para appellar da sentença no interesse da Camara Municipal!
ão deve ser a Camara na La hypothese e na '1.." póde appelIar o Promotor porque os interesses da Camara são equiparados' aos da Fazenda, como dos Avisos 55 de '1.5 de Janeiro de
1856, n. 120 de 24 de Março de 1863, '1.1 de ovembro de 185'1., confirmado pelo de 30 de Outubro de 1866, arts. 15, §§ 6. 0 e 12 do Decreto n. 4505 de 9 de Abril de 1870, 23, §§ 1.0 e 2. U do
de n. 5581 de 28 de Março de 1874.
(10. ° vo1. do Direito (estudo), pago 663.)
(1540) O escravo, não póde apresentar-se em Juizo sem seu senhor, que por elle se queixe
e em tal caso é responsave pelas custas. Aviso de 27 de Abril de 1853.
(1541) As custas, só se cobram na sentença final e não na pronuncia. Aviso de 15 de
Março de 1856.
(154'1.) As Camaras Municipaes devem pagai-os pelas rendas dos respectivos Conselhos,
de todos os processos que intentarem, e em que decahirem. Portaria de 5 de Fevereiro de
1834. Aviso de 3 de Dezembro de 1835 e Regulamento de 1855 com o ultimo de 1874.
Os bens das Camaras Municipaes, não estão sujeitos á penhora, porquanto, não podem
ser alienados sem auctorisação do Governo Imperial na Córte e Assembléas Provinciaes nas
Provincias. Aviso de '1.4 de Março de 1863, e mais os Avisos de 15 de Fevereiro de 1834 e 31
de Julho de 1867. Vota-se quantia no respectivo orçamento.
(1543) Quando as Camaras são partes e decalJem, pagam as custas integralmente. Avisos
ns. '1.0'1. de 3 de Outubro de '1855 e 434 de 21 de Setembro de 1875.
(1544) As custas devidas pela Camara estão sujeitas a prcscripção. Aviso de
zembro de 1863.
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(1545) As Custas devidas pelas Cam aras Municipaes, em virtude d'este arLigo, estão sujeitas ás disposições das Ordenações do Liv. 1.0, til. 79, § 18, til. H4, § 30 e til. 91, § 'j9; e pelo
art. 467 do Regulamento n, 120 de 18'tí'l, são as Camaras, como devedoras de custas, equiparadas a qualquer parte e sujeitas ao ex.ecutivo. Avisos n. 548 de 21 de Dezembro de 1868 e n.
391 de 9 de etembro de 1865.
(1546) Tratando-se de processos regulares, em que os Juizes proferiram sentença de não
pronuncia e de sustentação, e não simplesmente de a,eriguações policiaes de que não resultasse acção ou processo, não podem as Camaras eximir-se da obrigação de pagar as custas
á vista d'este artigo, e 467 do Regulamento n. 1'1.0 de 184'1. e Aviso de 5 de Abril de 185'1.. Aviso
de 19 de Maio de '1865.
(1547) As custas pagas no correr do Processo, não podem ser exigidas integralmente da
Municipalidade pelo reo, que afinal é absolvido, pois esta paga sómente metade dos emolumentos.
E as despeza com os documentos de que necessite o réo para requerer á municipalidade
o pagamento das 'custas, não podem ser contadas nas custas judiciaes do processo que termina com a sentença. Aviso de 5 de Outubro de 1867, e accrescenta: as custas são relativas
ao processo regular e lim];.>o de toda a interlocutoria.
'
(1548) Os omciaes de Justiça, não teem direito a metade das custas do processo de livramento' de presos pobres; porquanto não se acha derogado o art. 469 do Regulamento n. 120
de 1842, que reproduziu o art. 99 da Lei de 1841. Aviso n. 86 de 27 de Fevereiro de 1866.
(1549) Quando for ex-omcio O processo de bem viver, paga a custas a municipalidade.
Aviso n. 319 de 3 de Outubro de 1867.
.
(1550) Não se póde concluir, que pelo facto de apl'ésentar o réo defensor, tenha elle fortuna.
. . E se ?ão é notoriamente sal)ido o seu estado de pobreza, póde-se provar por attestações e
lnIormaçoes.
E a obrigação de pagamento de custas, comprehende as do processo de liquidação da
multa, e pesa sobre a camara do lugar da condemnação. Aviso n. 181 de 14 de Junho de 187'1..
(1551) O novo Regimento das custas de '1. de Selembro de 1874 diz ao art. 54, § 1.0:
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E quando se decidir que houve abuso no facto, que se denunciou
mas que o accusado não é crlminoso, por não ser elle o anctor do
abuso ou por lhe assistir alguma das excepções, que o livram da imputação, o accusador pagará as custas. (1553).
Art. 308. Se a pena imposta pelo Jury fór de cinco annos de degl'edo, ou desterro, tres de galés ou prisão, ou fór de morte, o réo,
protestará pelo julgamento em novo Jury, que será o da Capital da
Provincia: e sendo a sentença proferida n~ste, para o de maior população d'entre os mais visinhos, designado pelo Juiz de Direito. (1554 e
1555).
Art. 300. Nos casos do artigo 301 quando a sentença da Rela·
ção julgar ter havido nullidade, e esta não proceder da decisão do
primeiro Conselho, e nos casos do art. 308, não se procederá ao jul·
gamento pelo primeiro Jury, mas só pelo segundo.
Art. 310. Os recursos nos casos dos artigos 301, e 308, serão interpostos perante o Juiz de Direito dentro de oito dias, depois de notificadas as sentenças, ou depois de.-publicadas na presença das partes. (1556 e 1557).
Art. 3'11. Os recursos interpostos do Juiz de Paz, e do Juiz de
Direito, e a sua remessa, não terão formalidade alguma, senão a que
está prescripta no art. 211. ('1558 e 1559).
Quando a municipalidade for condemnada nas custas, pagará sómente a metade destes
emolumentos, e os Juizes, escrh'ães e mais empregados a quem competirem perderãO a outra
metade.
§ 2. 0 : Nas causas, em que os Promotores.decahirem, a Camara Municipal será obrigada
sómenle ás custa!> desde o ponto em que os mesmos Promotores tomarem a accusa~ão .
. (1552) E' do Aviso de 9 de Junho de 1876:
Sobre as duvidas suscitadas pela Camara Municipal da Cidade da l!'ortaleza na representa~ão junta ao omcio n. 64 de 25 de Ahril proximo findo, declaro que, conforme decidiu o antecessor de V. Ex.", o art. 54 § 1.0 do regimento annexo ao decreto n. 5739 de 2 de Setembro
de 1874 não revo 17ou os arts. 99 da Lei n. 261 de 3 de Dezembro de '1842, pelos quaes tem o
escrivão direito de haver do cofre da Camara j'l'1unicipal metade das custas em que forem
condemnados reos pobres j que, na hypothese do art. 54, § 2. 0 , entendido de accordo com o
art. 96, § 2. 0 do me mo regimento, a municipalidade é obrigada ás custas desde o ponto em
que o Promotor Publico torna a accusaçãO, desistencia ou abandono da parte, quer na formação da culpa, quer no julgamento.
(1553) Deolara o Avisá de 17 de Agosto de 1875, que aCamara Munioipal, e oJ)rigada ao
pagamento das custas judiciaes, ex-vi deste artigo.
(1554) O Juiz, não torna conhecimento de proce sos, que lhe forllm submettidos, por protesto, quando outro deva ser o recurso. Aviso de 1 de Junho de 1836.
. (1555) Os autos originaes, dos processos, dos réos sentenciados no Tribunal do Jury, e
que protestam por novo julgamento em outro, devem regres ar para o termo daquelle, depois
de proferido o novo julgamento, não sómente porque neHe foi o prooesso organisado, e neHe
tem de ser executada a sentença, oomo tambem porque, sendo o protesto por novo julgamento uma especie de recurso, decidido este, deve o processo reverter para o juizo do qual se interpozera. Aviso de 30 de Agosto de 1841.
Este protesto, só é permiLtido boje nos casos dos arts. 87, 88 da Lei de 3 de Dezembro de
1841, e 462, 463, do Regulamento n. 120 de 184'2.
Vide-os com as notas, e algumas das do art. 301 deste Codigo.
(1556) Nota 1389.
Proferida a sentença e publicada ·em alldiencia, será exLrahida do processo a carla de
sentença, logo que passe em julgado. Art. 451 do Regulamento n. 1'20 de 1842. Aviso de 15
de Dezembro de 1851, e art. 67 do Decreto de 2 de Maio de 1814.
(1557) Declara o Aviso de 26 de Abril de 1859, n. 93, que as sentenças da absolvição do
Jury, em crime inafiançavel, não devem ser executadas sem que tenha decorrido o prazo que
este Codigo neste artigo faculta para a interposiçãO da appelLação.
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Disposições geraes

Art. 312. Quando nos crimes oe liberdade de exprimir os pensamentos, o auctor, ou editor não tiver meios, para satisfazer a multa, em que fór condemnado, o Impressor fica responsavel á satisfaçào. (1560).
Art. 313. Os Jurados, que faltarem ás sessões ordinarias, ou extraordinarias, ou que tendo comparecido, se ausentarem antes de ultimadas todas as causas, serào multados, segundo Juizo dos Jurados, e por maioria absoluta de votos, de vinte a quarenta mil reis;
salvo se tiverem justa causa, provada perante o mesmo Jury. (1561
a 1569).

°

(1558) Nilo se devem rp.cusar no correio, os recibos exigidos pelos escrivlies dos 'autos
crimes, que remeLter ex-omcio de uns para outros Juizos, a pretexto de falta de pagamento
do porte uma vez que os escrivães a quem sejam dirigidos os processos, se obriguem a satisfazer os respectiyos portes, logo que receberem as competentes custas.
(1559 Diz o art. l.0 elo Regulamento n. 19 de a de Setembro ele 1838: todos os autos crimes, em que tiver lugar a accusação por omcio do Promotor Publico, e que, passados 15 dias
depois que forem recebidos pelos secretarios das Relações não forem sellados e preparados,
aflnl de terem andamento o serão Pl'llo continuo, que serve de lhesoureiro, o qual formará todos os mezes foll1a assignada pelo Presidente da Relação, afim de ser paga esta despeza pela
fazenda publica.
O Presidente f1scalisará a exactidão elas folhas, e dará todas as providencias, para que
taes actos não sejam rctardados.
•
§ 2." Os Presidentes das Relações farão cumprir a segunda parte do art. 31 do Regulamento de 3 ele Janeiro de 1833, ainda mesmo no caso de se haver interposto revista da sentença proferida na rela<:ão, salvo quando, se impuzer a pena de morte natural, degredo ou galés, sendo os réos recorrentes; casos em que as revistas suspendem a execuçãO das sentenças, 11a fórma do art. 7.° da Lei de 18 de 'etembro de IH2H.
a." Os Presidentes das Relações darão de 3 em 3 mezes, á Secretaria de Estado dos
Negocios da Justiça, conta circumstanciada de todos os feitos crimes, que forem remettidos
ás relações, quer dos Juizes de l.a instancia, quer do Supremo Tribunal de Justi<:a, e exporão o andamento qne tiver'cm tido taes feitos.
•
O processo dos recursos, que menciona este artigo, acha·se nos arts. 72 e seguintes da
Lei de ii de Dezembro e correspondentes do Regulamento n. 120 de 1842.
(1560) Este artigo está em opposi<:ão, não só com o preceito do art. 179 § 20 da ConstituiçãO, como com os arts. 7.°, 8." e 57 do Codigo Criminal.
Ao preceito constitucional, por que faz com que a multa passe da pessõa do delinquente,
e o arts. 7.° e 8.", que isentam de toda a responsabilidade o impressor, quando é conhecido
o auctor ou o editol' com os requisitos legaes, ao art. 5i, por que substitue o meio de commutação, por outro expediente completamente novo.
e o legislador queria cohibir os abusos, intimidando o impressor, mal procedeu j porque
os abusos não se corrigem com outros abusos, principalmente depois do preceito constitucional.
(1561) Serão multados, uma só vez, em cada sessão ordinaria ou extraordinaria Avisos
de 3 de Janeiro e 2 de Junho de 1834.
.
(156'2) Dous Juizes de Facto, multados pelo Conselho dos Jurados, oppozeram embargos
"DO Juizo da 2." vara ciyel da Côrte, e tendo o respectivo Juiz consultado o Governo, a respeito do recebimento ou não recebimento dos embargos, respondeu o Governo por Aviso de
~ de Julho de 1834 que, se o Juiz achasse releyante 1\ materia dos embargos, os deveria receber para ailiviar os Juizes da multa, e que levava o objecto da questão ao conhecimento
do poder legislativo para dar as providencias nec~ssarias.
(1563) O Julgamento do Jury, que impuzer a algum Juiz de Facto a multa ela Lei por ter
faltado d primeira sessão, ou por ter-se ausentado della, não é definitivo, e deve-se admitlir
a sua dofeza e os documentos que produzir. Aviso de 13 de A])ril de 1835.
(1564) Em vista do art. 46 § 3.° deste Codigo, devem os Juizes de Direito, instruir aos
Jurados, que uma justa causa da escusa do comparecimento de qualquer jurado, é o estar
occupado em um serviço publico, que não possa desprezar sem prejuizo do mesmo serviço.
AViso de 16 de Dezembro de 1835.
.
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A este pertence fazer naquelle mesmo acto a imposição da multa,
lançando-a por termo em um livro para isso destinado.
Art. 3'14. Não poderá principiar a sessão sem que estejam presentes quarenta e oito Jurados. ('1570)
Art. 315. Quando não compareça o numero de Jurados do artigo
precedente, os Jurados presentes nomearão d'entre os alistados tantos quantos faltarem, preferindo aquelles, que mais promptamente
poderem comparecer, os quaes serào logo cbamados, e se apresenta·
rão sob as penas declaradas neste Codigo. (1571 a 1575).
Art. 316. As reuniões serão feitas em sessões periodicas: em
cada anno far-se-hão seis vezes na Côrte, e nas Capitaes das Provin(1563) Para o Jurado, ser dispensado, não basta que compareça, mas é nece sario que
sirva efl'(Jctivamente em uma sessão periodica, sendo incoherente, qlle seja dispensado de
duas sessões, em razão de uma causa que póde ter dei:wdo de existir. Aviso de 2 de Al)ril
de 1836.
(15G6) Os Jurados, que faltarem ás sessões, ou d'el1as se au entarem, antes de ullimàda
todas as causas, sem motivo justo, devem ser multados na conformidade d'este artigo por
deliberação e decisão dos Jurados presentes, como bem se deduz do disposto no art. 315 d'este
mesmo Codigo, Aviso de U de Março de 1838.
.
(1567) O caso deste artigo, não é daquelles em que a sessão dos Jurados, deve ser secreta,
na conformidade dos arts. 288 e 3il3, que sómente são applicaveis aos casos em qu-e, ja formado o 1.0 e 2.° conselho, tem os Jurados de conferenciar sobre o processo de accusação ou
de sentença. Aviso de 16 de Outubro de 1838.
(15G8\ Não existe praso para as reclamações dos que se julgarem injustamente multados;
podendo por isto, os Juizes de Direito, tomar conhecimento delles a todo o tempo, emquanto
não forem as multas requerida executivamente no respectivo fóro. Aviso de 20 de Julho
de 184.9.
(1569) Declara o Aviso de 5 de Outubro de 1 71, que o eslylo de ,Ilão serem admittidas as
escusas fóra dos 8 dias, contados do encerramento da sessão do Jury, é contrario a inlelligencia dada ao art. 104 da Lei de 1:J de Dezemb'ro de 1 41; e aceita pelo Avi o de 20 de Junho
de 1849, podendo taes escusas, ser admiltidas em qualquer tempo.
Que nos termos do art. 4." do Decreto n. 4.181 de (j de Maio de 1868, pode ser restituida,
ainda depois de paga, a importancia impo ta ao Juiz de Facto, uma ve7. que seja attendida a
escusa.
Hoje o Juiz de Direito, é quem multa, e vide os arts. 102, 103 e 106 da Lei de 3 de Dezembro de 1841, e 200, § 12, 345 do Regulamento n. 120 de 1842, com as notas.
(1570) Nota 1817.
A disposiçãO deste artigo, está modificada pela dos arts. 107 da Lei de 3 de Dezeml)ro, e
344 do Regulamento n. 120 de 1842.
(1571) Notas '1317 e '15G6.
As Camaras Municipaes, devem satisfazer, a requisiçãO do Juiz de Direito, quando exigir
que se extraiham novos Jurados, afim de trabalhar o Jury. Aviso de·26 de Maio de 1836;
sendo que este mesmo Aviso, approva o procedimento do Juiz de Direito que por não ser satisfei ta aquella resoluçãO, levantou o Jury convocado, sendo inefl1cazes as disposições d'este
artigo e 320.
(1572) Para supprir os Jurados que faltarem por impedimento legitimo, a Camara Municipal extrahirá, tantos quantos forem os dispensados, segundo a participação do respectivo
,Juiz de Dil'eito. Aviso de 29 de Outubro de 1 33.
(1573) Quando houver de fazer a nomeação ce que trata este artigo, não se deve considerar sómente que residem os nomeados no lugar da reunião do Jury, mas deve tambem attender-se ás occupações dos empregados que tiverem e a falta que fizerem em seus lugares.
Aviso de 16 de Dezembro de 1835.
(157~) Para que não só e estabeleça a igualdade do serviço entre os Jurados, mas tambem se consiga ter sempre o conselho numero sufficiente para nã.,o interromper os seus trabalhos, deve o Presidente do Jury, remetter a Camara Municipal as cedulas dos Jurados dispensados, afim de serem recolhidas á urna para soll'l'erem novo ,orteio tirando-se para fóra
d'ella as cedulas d'aquelles, que os substituirem em ~'il'tude d'este artigo. Aviso de 8 de Novembro de 1838.

cias da Babia, Pernambuco e Maranhão; trez vezes nas Capitaes das
outras provincias maritimas, e duas nas outras Capitaes, e em cada
Termo das differentes comarcas. (1576 a 1579) ,
Art. 317. Nestas sessões judiciarias, decidir-se-hão todos os processos, que estiverem competentemente preparados, preferindo-se
sempre nos julgamentos os dos réos, que estiverem presos, e entre
estes aqnelle, cuja pronuncia, ou decreto de accusação fór anterior.
('1580 e 1581)
Art. 318. Não haverá segunda sessão em qualquer Termo, sem
que tenha havido a primeira em todos os que estão sujeitos á jurisdicção de um mesmo Juiz de Direito: outro tanto se observará ácerca
da 3." sessão relativamente á 2."', e assim por diante. ('1583 e 1583)
Art. 319. Se sobrevier porém algum caso extraordinario, e ao
Promotor pareça, que por se não tratar immediatamente, póde ser
(1575) Este artigo, acha-se revogado. pela léi de 26 de Junho de 1850, a qual estabelece
Outra fórma de preencher as faltas dos Jurados, para poder installar-se o Jur~', ou continuar
as suas sessões, e Decreto n. 693 de 31 de Agosto de 1850. Yide o art. 345 do Regulamento
n. 120 de 1842 e notas.
('1576) O Decreto n. 4 81 de 2 de Janeiro de 1 72, diz ao art. 1.0: No municipio da Côrte, a sessões do Jury conti,nuarão a ser reguladas pelo Decreto n. !t724 de 9 de Maio do anno
pas ado.
(EsLe Decreto determinou, que na Côrte se fizesse 12 sessões do Jury annualmente na
fórma do art. 323.)
Art.2.0 Nos outros termos haverão 4 sessões em cada anno, excepto nos das Capitaes da
Ballia, Pernambuco, Maranhão, Pará e S. Paulo, em que o Ju!''y reunir-se-ha 6 vezes.
Art. 3.° Estas ses ões O'uardarãO entre si o mesmo intervallo, de modo que por qualquer
motivo inseparavel, que será logo participado ao Governo, o Tribunal não puder reunir-se na
epocha determinada, o faça no mez seguinte, observando-se o preceito do art. 318 d'este
Codigo.
Art. 4.° Além das sessões ordinarias,·fhadas nos artigos antecedentes, o Jury reunirse-ha extraordinariamente, ou por meio de prorogação, na conformidade das disposições em
vigor.
(1577) Declarou o Aviso de 28 de Junho de 1872, que á vista da Iisposição taxativa do
nrt. ~.o do Decreto n. 4861 de '2 de Janeiro de t812, não era passiveI reduzir-se o numero das
,essõcs annuaes do Jury, ainda no caso de falta de processo, para o julgamento.
(1578) Nas Comarcas geraes, em que ha mais de um Juiz de Direito, deve ser alternativo
o serviço da presidencia do Jury. Aviso de 8 de Agosto de 1873.
(1570) Declara o Aviso de 13 de Dezembro de 1873, que devem ser convocadas as sessões
do Jury, quando houver processo preparado para julgamento, ou que o possa er até á eJ)'ectiva reuniuo dos jurados, e que no caso contrario, e desnecessaria a convocação, cumprindo, porém, que essa se faça opportunamente, de modo que o julgamento dos processos, não
seja espaçado, alem de trez mezes, depois da formação da culpa.
(1580) Este artigo deve ser geral e indistinctamente observado, a respeito de todos e
quaesquer processos, que estejam em termos de serem decididos pelo Jury, e por isso não
devem ser exceptuados os recursos. Aviso de 29 de Jovembro de 1834.
(1581) O art. 24 do Decreto n. 4824 de 2:2 de ~ovembro de 1871, diz ao § 6.°:
Salvo por motivo de interesse publico e a requerimento do Promotor, não é permittido
alterar a ordem do julgamento dos processos, determinada: i,°d pela preferencia dos réos preo aos afiançados, 2.", entre os mesmos 1)resos, pela antigui ade de prisão de cada um, ou
com igual antiguidade, pela prioridade de pronuncia, prevalecendo tambem essa prioridade
entre os réos afiançados.
(15 2) Não havendo Juiz de Direito na Comarca, os Juizes Municipaes deverão convocar
O Jury, nos prasos marcados, para as reuniões em seus respectivos termos, embora não se
tenha reunido nos outros municipios. Aviso de 23 de Outubro de 1834.
(1583) Declara o Aviso de 28 de Outubro de 1868 que convocada por quatro vezes a i,"
sessão judiciaria de um termo, não se conseguindo reunir numero legal dejurados para funccionar, sem se recorrer á urna geral, na insufflciencia da especial, por não ter concorrido o
claviculnrio, representante da Camara Municipal: cumpria, que visto não se ter esgotado os
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compromettida a segurança publica, o Juiz de Direito fará convocação
extraordinaria, achando attendivel o requerimento do Promotor. (1584
e 1585)
Art. 320. Não se reunindo todos os Jurados (ou a sessão seja
ordinaria, ou extraordinaria), e não sendo possivel inteirar-se o numero pela maneira indicada no artigo 315, proceder-se-ha todavia á
formação do Jury; se dous terços da totalidade delles se acharem
presentes. (1586)
Art. 321. Não poderá exercer emprego algum publico aquelle que
sem justa causa, reconhecida pelo Jury, recusar o honroso cargo de
Jurado, ou fór multado trez vezes em uma legislatura. (15~7)
Art. 322. Será sempre permittido ás partes chamar os advogados, ou os Procuradores, que quizerem. (158~ a 1598)
recursos legaes, visto como na falta do Presidente da Camara, deveriam ter sido succe i,amente convidados os vereadores immediatos em votos, a fim de provada a impossibilidade,
proceder ás diligencias, para outra sessão, nos termos do Decreto n. 693 de 31 de Agosto de
1850, art. 8.° e este do Codigo do Processo; e que assim ainda se convoca se a L" sessão no
dito termo, empregando o Juiz, todos os meios ao seu alcance, impondo multa aos Jurados
que faltassem, e tornando bem patente, que a dita sessão de facto alli não póde ter lugar.
Vide nota 1576.
(1584) Haverá convocação extraordinaria do Jury, quando se houver commettido algum
dos crimes, de que trata o art. 1." da Lei de 10 de Junho de 1835, em que caiba pena de morte. Art. 3.° da di ta Lei.
(1585) Se sobrevier algum caso extraordinario, e ao Promotor Publico, pareça, que por
se nào tratar immediatamente, póde ser compromettida a segurança publica, o Juiz de Direito, quer nas Comarcas geraes, quer nas especiaes, fará a convocação extraordinaria, achando
attendivel o requerimento do Promotor Publico. Decreto de '1.7 de Agosto de 1874.
(1586) Pelos arts. 107 da Lei de 3 de Dezembro de 1841 e 344 do Regulamento n. 1'1.0 de
1842, o Conselho de Jurados, constará de 48 membros; podendo no emtanto, ha\'er sessão
com 36..
Vide nota Ul1/, e arts. 238, 250 e 3H d'este Codigo, e as notas a todos os arLigos citados.
(158'7) O art. 105 da Lei de 3 de Dezembro de 1841, declara revogado este art. 321.
Havendo-se retirado do Tribunal do Jury, 3 Jurados, sem moti vo justificado na sessão
seguinte, foram julgados pelo Conselho, como tendo renunciaao o emprego de Jurado e por
isso incursos n'este artigo.
O Governo, decidiu em 9 de Março de 18iO: que além do procedimento, que deveria ter
em razão do descomedimento e desobediencia, com que se houveram em acto de sessão aquelles 3 Juizes, nada mais cabia do que a imposiçãO da multa, em que deverão incorrer, por se
ausentarem da sessão antes de ultimadas todas as causas, como dispõe o art. 3W; sendo por
tanto irregular o procedimento dos Juizes de Facto.
As palavras-reconhecido pelo Jury-de que se serve este artigo, referem-se unicamente
ás anteriores-justa causa-e não podem, por modo algum auctorisar os Jurado a impór,
sem mais formalidade alguma, a pena de inhabiLidade para qualquer emprego a qual sómente
póde ser infligida validamente em processo regular, formada a culpa, com conhecimento de
causa, audiencia e convencimento do accusado. Aviso de 12 de Junho de 1840.
(1588) Quando fór necessario nomear defensor a algum réo, se poderá constranger a algum advogado do auditorio, comminando-Ihe a pena de desobediencia, o formando- e o processo d'elLa, nos termos dos arts. '1.03 e 20t, no caso de se verificar. Aviso de '1.1 de Novembro
de lR35.
O Promotor Publico, não póde defender a réo algum, salvo, sendo seu ascendente des'cendente, mulher ou irmão. Aviso acima.
(589) Não havendo disposiçãO alguma, que exclua {) distriJ)uidor e contador, de procurar nos auditorios, está elle no caso de ser admiLLido a fazei-o. Aviso de 2 de Abril de 1836.

(1590) Quando os advol7ados ou procuradores das partes, injuriam ou calumniam os Juizes, ou ao Jury, são puniaos na fórma da Lei CriminaL. Avisos de 16 de Junho de 1834 e '10
de Dezembro de 181l8.
(l591) A ninguem é dado accusar ou defender réo algum perante Juiz que seja seu pai,
irmão, ou cunhado. Ordenação, Liv. L", til. 48, § 6.° e Aviso de '29 de Setembro de 1845.
Em tal caso, O Juiz deve ceder o seu lugar, porque o direito de defeza é amplo e o l'éo
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Art. 323. Cada sessão durará quinze dias successivos, incluidos
dias santos; e só poderá ser pl'Orogada por mais tres até oito dias
quando o Conselho de Jurados por maioria absoluta de votos decidir, que isto convém, para ultimação de alguns processos pendentes. (1599 a 1607)
póde e deve escolher a pessoa, que lhe mereça Ulaior confiança, sendo que esle artigo é peremptorio.
O Juiz, que procedesse de modo contrario, daria prova de pouco escrupuloso, usando de
compressiio moral, contra quem, como um réo tem direito a lhe ser facultado tudo o que tender á sUl!- defeza.
(1592) Ao Juiz compete nomear advogado on defensor: ao réo menQr, ao sandeo, ou louco
de qualquer genero, ao miseravel, ao escravo, a quem no acto do julgamento, declara não
ter quem o defenda. Avisos de 21 de Novembro de 1835 § 6.°, 23 de lIIarço de 1855, Form.
do Cordeiro.
(1593) A nenhum Juiz é licito patrocinar causa-crime no districto da sua jurisdicção,
Avisos de 5 de Dezembl'o de 1837, e 28 de Agosto de 1843.
(1594) Póde requerer, accusar ou defender no crime, qualquer cidadiio chamado pelas
partes, embora não seja doutor, bacharel forlDado em Direito, ou advogado provisionado.
Aviso de 16 de Fe,rereiro de 18GO.
(1595) Consultou-se. ao Governo, a respeito de um cunhadio, entre um Promotor e um
advogado, e resolveu o Aviso de 15 de Setembro de 1865, que não se dá tal impedimento,
visto ser livre aos réos chamarem para seus advogados as pessoas que bem lhes parecer, na
conformidade deste artigo.
(1596) Declara o Aviso de 15 de Dezembro de 1875, que o advogado casado com uma
prima, co-irmã, do Juiz, p'óde advogar perante este.
(1597) O estrangeiro, nãO póde advogar. Aviso de 29 de Maio de 1866, e julgado no Direito, voI. ii, pago 612, e são razões derivadas do Aviso de 7 de Outubro de 1828, e art. 7.° do
Regulamento de 3 de Janeiro de 1833.
(1598) Na advocacia, deveria ser de rigor a maxjma: - Esto b"evis et placebis.
li Lei franceza, art. 311 do Codigo de Instrucção Criminal, adverte o advlJgado, que elle,
deve exprimir-se, com decencia e moderação.
A Lei em sua escrupulosa solicitude, devia assim fazer, para prevenir tudo o que póde
prejudicar a pureza, a lealdade, e a dignidade da justiça.
Toda a missão do advogado se resume na pbrase seguinte do Dialogo dos Oradores, attribuido a Tacito:
Quis non advocat nisi aut nocens aut misero ..
Quod si invenirettw aliqua civitas in qua nemo peccaret, superliacuns esset inte" innocentes orator sictlt inter sanos medicus.
Um advogado honeRto, é um precioso e eRsencial im~trumento da administração dajustiça.
São elles, dizia Justiniano, que esclarecem as difTiculdades das causas duvidaRas; que
pelo poder da sua palavra, restabelecem os máos negocias e sustentam os que são vacillan tos·
são elles que fazem ao genero humano, um serviço tão grande, como se salvasse a sua patria,
a ua familia, nos combates, ao preço das suas feridas e do seu sangue...
E' um grande erro, dizia Cicero, querer acIJar-se as opiniões particulares nos discursos
que pron unciamos, diante dos Tribunaes: nossos .arrasoados, são a linguagem da ctiusa e da
circumstancia, e não a nossa linguagem pessoal; porque, se as causas, podessem defender-se,
por si, quem empregaria a voz dos oradores 1 (Pl'O Cluentio,)
(1598 a) O PreRiden te do Jury, não póde coagir um professor publico, a fazer a defeza
de um r· o pobre. Aviso de 4 de AJJril de 1879.
(1599) lIIenos os domingos, que são guardados em haura de Deus. Aviso de 26 de Outubro de 1833.
(1600) Findos os dias de prorogação, ullimar-se-ba a sessão, ainda que hajam processos
preparados. Aviso de 26 de Oulubro de 1833.
(1601)
e antes de findarem os 15 dias, não houver mais processo para julgar, deve-se
ter a sessão por acabada. Avisos de 12 de Selembro e 25 de Novcmllro de 1834.
J

(1602) Declara o Aviso n. 97 de 15 de Fevereiro de 1837, art: 3.°: que depois de começada
a essão do Jury, ainda que por falta de concorrenoia dos Jurados deixe de trabalhar um ou
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Art. 324. Continuam a ter vigor os processos marcados na Lei da
responsabilidade dos Ministros de Estado e Conselheiros oe Estado,
e na do Supremo Tribunal de Justiça, assim como as do Fóro Militar
em causas meramente militares, e as do Fôro Ecclesiastico em causas
pUl'amente espirituaes. (1608 a 1610)
mais dias, nem por isso se excluirãO estes do numero dos 15 successivos marcados n'esLe artigo j e só poderá esta falta servir de fundamento á prorogação facultada no mesmo artigo.

(1603) Declara o Aviso de 2 de Abril de 1836, que por primeiro dia de sessão, se deve contar
aquelIe, em que começar o exercício etrectivo de suas ses ões. Aviso de 2 de Abril de 1836.
(1604) As sessões do Jury, devem etrectivamente Eler diarias, na conformidade d'este artigo,
ainda que aconteça nãO haver que fazer em algum dos dias, lavrando-se a acta com a declaração de se haverem reunido o Juiz, escrivão, promotor e jurados, e ter-se levanLado a sessãO por nãO haver sobre que deliberar o Jury. Aviso de 16 de Outubro de 1838.
(tG05) A Revisão do Supremo Tribunal n. 2053 de 22 de Fevereiro de 18'71, e AccordíIo, RevisíIo da Bahia de 5 de Agosto de 1871, dizem: que é nullo o julgamento realisado fóra do
praso marcado para a duração das sessões do Jury, sem que conste a razão justificativa d'este
faoto.
(1606) E' do Decreto n. 472/. de 9 de Maio de 1871, o que se vê li nota 1576, qne igualmente contempla o Decreto n. 4861 de 2 de Janeiro de 1872.
(Nota 1034.)
A ReviElta do Supremo Tribunal n. 2142 de 28 de Outubro de 1873, declara: não se oompuLar nos 15 dias da duração da sessão do Jury os em que deixar de funccionar o Tribunal,
por falta de numero legal de Jurados.
(1601) E' do Aviso de i8 de Setembro de 1877:
Com o ollioio n. 82 de 17 de Agosto ultimo V. Ex." submetteu á deoisão do governo imperial as seguintes duvidas do Juiz de Direito interino, que presidiu a 2." sessão judiciaria
do termo de Santa Luzia do 'arte:
L'" Se apresentado ao Jury um processo devidamente preparado, poderá o Juiz impedido
designar um outro dia, dentro da mesma sessão, para ser o prooesso julgado pelo Juiz de Direito da comarca vizinha, na fórma do Decreto n. 3373 de 7 de Janeiro de 1865 Y
2." Em tal hypothese, poderá o Juiz, que comparece, encerrar a sessão sem que o Tribunal esteja constituido com o numero legal, deixando assim de submetter a julgamento o
processo, para o qual f6ra convidado 1
Em resposta cabe-me declarar a V. Ex." que, embora devam ser sllccessivas as sessões
do Jury, na fôrma do art. 323 do Codigo do Processo Criminal, todavia sof\'re esLa regra excepção, quando existam, antes de terminados os 15 dias da sessão, processos preparados para o
julgamento, em que o Juiz seja impedido e que tenham, portanto, de ser julgados pelo da comarca vizinha j não devendo a suspensão da sessão importar nova convocaçãO de Jurados,
pois que não podem estes retirar-se, desde que ha processos promptos para a sessãO judiciaria.
Que, não se apresentando, no dia aprazado, numero legal de jurados, poderá então o Juiz,
que veio substituir o impedido, addiar o julgamento para a ses íIO immediata, sem recorrer á
providencia do Decreto n. 693 de 30 de Agosto de i 50, o qual unicamente Ele applica ás sessões judiciarias e não ás diarias, como é a da hypothese, objecto das consultas.
(1608) Nota 11 01.
Por eElte artigo tirou-se li Relação Metropolitana, a jurisdicçãO sobre causas civeis, devendo elIas passar aos Juizes Municipaes ou ás Relações do districto, conforme forem de La
ou 2," instancia. Aviso de 28 de Agosto de 183q.
(1609) Em segunda instanaia julga as causas ecclesiasticas, uma Relação ecclesiasLica
creada na Bahia pela Provisão de 30 de Março de Hli:7, com Regimento de 8 de Setembro
de 1704.
A sua jurisdicção na conformidade do art. 179, § 17 da Constituição, arts. 8.°, 155, § 4. ° e
este, tudo d'este Codigo, limita-se ás causas puramente espirituaeEl. Aviso n. 2M de 12 de Setembro de 1835. Arts. 200, § 1.0 e 2.24 do Regulamento n. i20 de 1842.
(1610) Sobre o f6ro militar e disciplina temos o Regulamento mandado observar pelo Alvará de 18 de Fevereiro de 1763; e os artigos de guerra approvados pela Resolução do Conselho do Almirantado de 1'2 de Julho do mesmo anno e confirmados pelo Alvará de 26 de Abril
de 1 00, sendo adoptado no Brazil pelos Portuguezes. de 30 de Maio e 3 de Junho de 1831.
O Regulamento n. 23 de 24 de Outubro de 1838, declarou os casos em que tem lugar a
legislação militar em tempo de guerra.
A Lei n. 631 de 18 de Setembro de 185/, .estabeleceu as penas e o processo de alguns crimes militares e teve Regulamento approvado por Decreto n. 830 de 30 do mesmo mez e anno.
31
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Art: 325. Ninguem é isento da jurisdicção do Juiz de Paz, excepto os privilegiados pela Constituiçào, aos quaes será impost.a a pena
pelo Juiz competente, a quem o Juiz de Paz ex-oflicio remetterá por
cópia todo o processo desde a sua origem alé a pronuncia. (16'11)
Art. 326. As multas estabelecidas neste Codigo, e o producto
das fianças ficam applicadas para as despezas das Camaras Municipaes, e sua cobrança a cargo dos Procuradores das mesmas: que deverào requereI· as perante a auctoridade competente. á vista dos mandados, ou precatorias das Juntas de Paz, ou Juizes de Direito que as
impuzerem, e llue para esse fim as communicarão aos Presidentes
das Camaras respectivas. (1612 a 1616)
o Decreto 5884 de 8 de Maio de '1875, deu Regulamento disciplinar para o exercito em
tempo de paz.
O julgamento militar na 1.'" Instancia (r.onselho de Guerra), compõe-se do conselho de
disciplina creado pela Ordenança de 5 de Abril de 1~05, o de investigação creado pela Lei ele
26 de Maia de 1835 e o de inquirição pela Lei n. 260 de 1 de DezerolJro de 18H, art. 2.°
A organisação e fórma do processo dos Conselhos de Guerra, constam das Instrucções do
Marechal Sampaio, mandadas observar por Portaria de 30 de Maio de .1825.
O dos officiaes generaes, rege-se pela Lei n. 13 de 10 de Setembro de 1.826.
O Supremo Conselho Militar Uulgamento em ultima instancia), foi creado no Rio por AI,ará de 1 de Abril de 1808, com o mesmo Regulamento de Portugal de 22 ele Dezembro de
1648 e Alvará de 2G de Outubro de 1796, pelos quaes ainda se rege com pequenas alterações.
Recorrei aos Decretos n. 1830 de 8 de Outubro de 1856 e ns. 1.882 de 7 de Fevereiro e 1.912
de 28 de Março de t857, e do 1.0 de Março de 1.85~.
A fórma da substituição dos seus membros foi relYulada pelos Avisos de 29 de Janeiro de
1857 e n. 32 de 17 de Janeiro de 1860; e quanto á substituição do Secretario pela Resolução
de 23 de Fevereiro de 1812.
(1611) Hoje as auctoridades policiaes.
A Constituição, não declara, que sejam sómente as queixas, por crime de responsalJilidade, art. 154 da mesma e 257 d'este Codigo, comtado, como falia dos que se dirigem ao Imperador, póde dar lugar a diversas interpretações.
Este artigo e o 257, parecem favoraveis á generalidade do privilegio, pois declarando isentos da jurisdicção do Juiz de Paz e Jury, os privilegias pela ConstituiçãO, em cujo numero entrar os Juizes de Direito, não fazem limitação algllma, como parecia natural se os quize.sse
exceptuar, em todo ou em parte.
A mesma generalidade se encontra no art. 337.
(Notas 1092 e 1365.)
(1612) Art. 483 do Regulamento n. 120 de 1842.
Algumas d'estas multas, se cobram, por mandaelo, ou precatarias, ex-vi d'este artigo, e
são executadas perante a justiça civil, nos termos da Ordenação, Liv. 3.°, tit. 86 e § 19 do
Alvará de 20 de Junho, e Ass. de 18 de Agosto de 1774.
Deve ser a Camara do municipio, a que pertence o multado. Aviso de 19 de Junho de 1834.
(1613) As multas em correição, estão comprehendidas na regra geral das outras, im.l?0stas pelos Juizes e Tribunaes, na conformidade dos Codigos e seus Regulamentos; e por ISSO
Dão resta duvida, que se lhes deve dar a mesma applicação a bem dos cofres municipaes.
Aviso n. 1.8 de 23 de Janeiro de 1854.
(1614) As multas fazem parte da renda geral. Art. 27 da Lei de 26 de Setembro de 1867,
1507.
Declara o Aviso n. 540 de 20 de Novembro de 1869, que o art. 27 da Lei de 26 de Setembro de 1867, apenas revogou este artigo e o de 483 do Regulamento D. 1.20, quanto á applicação do producto das multas dos Jurados; mas nada innovou ácerca da obrigação que tem as
Camaras Municipaes, de concorrerem com as de pezas para o expediente do Jury, devendo
continuar como até aqui, consignar em seus orçamentos, as quantias necessarias.
Mas, succedeu, que o art. 1.6 da Lei n. 1836 de 27 de Setembro de 1870, revogasse o art.
27 da Lei ci tada, de 1867; subsistindo este art. 3:16.
D.

(1615) Os Juizes, Presidentes do Jury, conhecem das escusas dos Jurados, que tiverem
sido multados, para os relevar das multas, em qualquer tempo. Aviso de 20 de Junho de 1849,
e Decreto de 6 de Maio de 1.858.
(1616) O Aviso de 30 de Novembro de 1861, explica o modo, porque devem ser cobradas
as multas, impostas pelo Juiz de Direito aos Jurados, residentes em municipio diversó, em
que tiver havido a reunião do Jury.
(Notas 1451 e 1452.)
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Os mandados ou precatarias assim expedidas terão força de sentença. ('1617).
Art. 327. O que fôr urna vez absolvido por um crime não tornará a ser accusado pelo mesmo crime. (1618 a 1620)
Art. 328. Succedendo que um mesmo individuo seja pronunciado em um Jury, por abuso de liberdade de exprimir os pensamentos, e n'outro julgado sem criminalidade pelo mesmo facto, entenderse-ha não haver materia para a accusação.
Art. 329. Se o réo não tiver sido descoberto, nem perante o Juiz
de Paz, nem perante o Jury de accusação, o queixoso, ou denunciante, ou Promotor Publico, póde prol1or sua queixa, ou denuncia,
emquanto o crime não prescrever. (162'1)
Art. 330. Perante o jury de accusação não se porá suspeição,
mas os Jurados se darão de suspeitos por causas declaradas na Lei;
continuando o Jury em suas funcções, emquanto houverem processos, de queixa, ou denuncia. ('1622 a 1024)
(1617) Art. 483 do Regulamento n. 120 de 1842.
(1618) Art. 179 § 12 da Constitui ção, e notas 1059, 1060 e '1062.
Já o direito romano havia proclamado esse principio de ordem publica, na Lei 7."

§

2."

tI. De oif. proc. : - Idem crirninibus quibus quis Ziberatus est non debet p1'lESenS p'ati eurndem

accusa?·i.
E ai nda pela regra: - Qui de C'rimine publico in accusationem deductus est, ab alio Stlper
eodem cl'imine de(erri non potest. (Deoc1. L. 9. 0 , D. de accusat.)
E tambem, em virtude da maxima:-non bi. in idem., maxima tirada do direito romano, (L. L. 7. 0 , § 2. 0 , et 9 in p'·., c. de accusationi) que se funda sobre a equidade, e o interesse publico; pois que o individuo accusado, quando legalmente julgado, mesmo sendo erronea
a decisão, não póde ser perseguido, pelo mesmo facto.
A não ser assim estabelecido, a liberdade, honra e a vida dos cidadão, estariam sujeitos
á perpetua incerteza, e ao perigo de uma perseguição arbitraria.
Para que uma senten<;a :tIrme cousa julgada, em direito, é necessario, que a tenha precedido uma discussão lata e plena da questão decidida pelo Juiz e Tribunal, e que a decisão
seja definitiva:
Res judicata dicitUl" quce finem cont"Ol;er iantrn p"onuntiatione judicis accipit quod veZ
condemnatione veZ absol1ltione contingit. Liv. 1. U de D. de re jwlic.
A cou a julgada de:tInitivamente, :::e presume ser a verdade, e póde-se dizer deste principio, como da prescripção, rrue é um abrigo tutelar olferecido pela Lei aos cidadãos, contra as
pretenções, que lhe viesse{Il perturbar a sua seguran<;a, incessantemente.
Assim pois, a queixa, não será aceita, quando versar sobre um facto, de que se tenha
sido absolvido, ou em que se desse a perempção, nos casos estabelecidos pela Lei.
(1619) Combinae este artigo com os [tu e 149 deste Codigo. Aviso de 9 de Fevereiro de
1839, e art. 49 no :tIm da Lei de 3 de Dezem.bro de 1841.
O A'l'Íso n. 396 de 27 de Dezembro de 1855, diz Ijue: se não póde applicar a e:Ipressão,
-absolvido - deste artigo, áquelle que é despronunciado, senão ao que fór definitivamente
julgado: sendo certo que a decisão em gráo de recurso, não póde ter mais elfei to do que tinha a decisão do Jury de accusação, não obstante a qual se podia repetir a queixa ou denuncia.
(ld20) O Aviso n. 362 de 4 de Agosto de 1862, declara: que este artigo e § 12 do art. :1.79
da Con tituiçãO, referem-se a processos findos, e obre Ijue tenha havido sentença de:tInitiva;
porquanto, não havendo sido absolvido, e ómente despronunciado, poderá ter lugar, novo
procedimento.
(1621) Notas 1032, lOIO e 1045.
Vide arts. :1.44, H5 e 149 e algumas de suas notas, e art. 270, 2.'" parte do Regulamento
n. 120 de 1842.
A regra estabelecida neste artigo, e a dos ,,\:risos de Ç) de Fevereiro de 1838, e 28 de Fevereiro de 1839, é absoluta, e só milita no caso de não ter sido pronunciado o indiciado.
O aviso de 1838 cilada, trata de crimes communs, e não póde ser ampliado aos de responsabilidade, como da Revisão do Supremo Trihunal n. 165 de 19 de Dezembro de 1815.
(l622) Ao Juiz de Direito no Jury, compete decidir, se a causa allegada pelo Jurado,
para julgar-se suspeito deve ,ou não ser attendida porque a elle compete dicidir as ques-
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Art. 331. Um Jury de sentença póde conhecer de diversos processos, se as partes o não recusam; mas prestará novo juramento,
quando se lhe entregar cada nm delles. (16~5 a 1628)
Art. 332. As decisões do Jury são tomadas por duas terças partes de votos; sómente para a imposição da pena de morte é necessaria a unanimidade, mas em todo o caso, havendo maioria, se imporá a pena immediatal11~mte menor: as decisões serão assignadas.
por todos os votantes. (1629 a '1649)
tões de direito, e aos Jurados cumpre obedecer. Avisos de 26 de Fevereiro de 1836,2 de Abril
do mesmo anno, e 3 de Janeiro de l834,.
(1623) Nota 597.
Vide arts. 277 deste Codigo, 81 da Lei de a de Dezembro de 1841, 457 e 463 do Regulamento n. 120 de 1842.
São suspeitos, para o Conselho de Julgamento os Jurados, que antes do sorteio para
compôr o conselho de Julgamento, já estiverem notificados para depôr, corno testemunhas.
E os que antes do mesmo sorteio, estiverem apontados no rol das testemunhas, por alguma das partes. Aviso de 20 de Abril de 1843.
(l624) Além dos Jurados recusados pelas partes, se algum dos que sa11irem á sorte tiverem qualquer dos motivos declarados na Lei, a respeito de alguma das partes devem declarar-se suspeitos, firmando a suspeição com juramento. Este artigo e 61 deste Codigo,
249 do Regulamento n. 120 de 1842, e Aviso de 1 de Agosto de 1859.
. Sobre a procedencia dessa suspeição, decidirá o Juiz Presidente do Jury, com recurso
de aggravo no auto do processo, para a Relação do districto. Codigo do Processo, art. 281 e
art. 17 da Lei de 20 de Setembro de 1871.
'
(1625) Ba preterição de formalidade substancial, approvando as partes, e funccionando
o mesmo Jury de sentença com exclusão de um ou outro Juiz de Facto, recusado pelas mesmas partes, porquanto a exclusão destroe a identidade do Jury, que conforme este artigo,
deve ser o mesmo, sendo certo, que as expressões do dito artigo -o não recusam,-referemse a todo o Jury, tal qUfll foi composto para julgar o primeiro processo, e excluem por consequencia as recusações individuaes, que aliás seriam desairosas. Aviso de 27 de Janeiro
de 1855.
O Accórdão da Relação da Côrte de 1 de Fevereiro de 1855, está em manifesta contradicção com o Aviso acima; porque diz elle: a intelligencia deste artigo, não se deve considerar restrictamente, quanto ao numero dos Juizes recusados.
('l626) Approvado pelas partes, o mesmo Conselho, para um outro julgamento, lavra-se
disto um termol.~no qual devem ser especificados, os nomes dos 12 Juizes de Facto. Aviso de
2 de Abril de lts;:lo, e Accórdão da RelaçãO da Côrte de ao de Abril de l846.
(1627) O Conselho, a que fôr sujeito segundo processo, deve prestar novo juramento, do
qual se lavra termo especial, assignado pelo Juiz de Direito e pelos 12 Juizes de Facto.
Accórdãos da Relação da Côrte de 30 de Março, e 10 de Novembro de '1846, e 3 de Janeiro
de 1847.
(1628) O Jurado recusado, não póde mais ser aceito, ainda que as partes convenham.
Aviso de II} de Junho de 1854.
(1629) O art. 66 da lei de 3 de Dezembro de 184l, diz: a decisão do Jury para applicaçãO
da pena de morte será vencida, por duas terças partes de votos; todas as mais decisões sobre questões propostas, serão por maioria abl\oluta: e no caso de empate, se adoptará a opinUlo mais favoravel ao accusado.
O Governo estabelecerá o modo pratico de proceder-se á votação, no Regulamento que
expedir para ex.ecução desta Lei, e o Regulamento no art. 383 do de n. 120, estal)elece os
mesmos termos.
Mas veio a' Lei de n. 2033 de 20 de Seteml)ro de 1871, e dispõe ao § 1.0 do art. 29: E' derogado o art. 66 da Lei de 3 de Dezembro de l841, e restabelecido o art. 332 do Codigo do
Processo Criminal.
Com novo regimen restaurando o art. 332, deram-se duvidas na Slla execução, pretendendo alguns espiritos, aliás bastantemente esclarecido, que 7 votos, opinando pela atlirmativa, quanto ao facto cri minoso, traria em consequencia a absolvição do réo.
.
Sempre divergi desta opinião, desde que estudei a Lei de 1871, e annotando-a assim me
exprimi: - essa interpretação não me parece acertada, e nem de conformidade com o que se
póde combinar com difl'ereutes disposições deste Codigo.
Reconheço a má redacção deste artigo; mas elle se explica pelos arts. 270 e o 271, quando
o 1.0 falia em maioria absoluta, para condemnarj e o 2.° em decisão negativa.
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E não e só isto, porquanto o Decreto n. 28 de 22 de Agosto de 1833, referindo-se à ResoluçãO de 9 de Novembro de 1830 art. 3.°, e por sem duvida a este Codigo, peremptoriamente
diz: no caso de empate quer sobre a condemnação, quer sobre o gráo da pena, seguir-se-ha
a parte mais favoravel ao reo.
O Aviso n. 458 de 12 de Setembro de 1837, tratando da Lei de 10 de Junho de i835, se
exprime assim: que a respeito das penas de que trata o art. 4.° da dita Lei (de 18i:l5,i não se
verificando os 2 terços que se exigem para a imposiçãO da de morte, mas só a maioria de
votos, deverá observar-se o disposto n'este art. 332, que não está revogado e que manda impór a pena immediata; e que não havendo nem maioria, deve seguir-se a absolviçãO do reo,
como e expresso no Decreto de 22 de Agosto de 1833; o que não pMe deixar de ser extensivo
a todas as causas, que se decidem perante o Jury, ate porque o cilada Decreto, conclue ao
art. 1.0: é extensiva esta disposiçãO a todos os Tribunaes de Justiça do Imperio.
E o Aviso n. 407 de 4 de Outubro de 1837, é como o do mesmo anno que se vem de
citar.
Já o Assento de 29 de Abril de 1659, dizia: quando na vQlação 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, se a maiOl"ia de votos,
fór no sentido de condemnar.
O Tribunal da Relação da Côrte em Accórdão de n. 7731 de 5 de Setembro de 1873, magistralmente estabelece: que tendo sido respondido affirmativamente o 1.0 quesito sobre o
facto principal por 7 votos, não se dando aggravantes e simplesmente attenuantes, eram os
termos impostos ao réo, a pena do art. 201 do Codigo Criminal, no grão minimo, e não absolvél-o, como fez a sentença.
A derogação de que falia o § 1.0 do art. 29 da Lei de 187'1, se refere unicamente ao caso
de pena de morte; pois em todos os de condemnação por 7 votos, dever-se-ha fazer a reducção da pena, quando decretada em gráo minimo ou medio.
1 o caso porém, de ser o réo incurso no gráo mini mo da pena, na impossibilidade de
deducção, por não haver pena menor, prevalece o principio commum, e faz-se etrectiva a
condemnação nos termos das disposições geraes de direito.
E assim condemnaram ao réo á pena de 1 mez de prizão e multa corresponte á metade
do tempo.
E tão juridicos são estes fundamentos, que o Governo em Aviso de 16 de Abril de 1874,
ordenou que convinha observar-se o arresto da Relação da Córte de 5 de Setembro de 1873,
que bem interpretou o sentido do art. 332.
A RevisãO do upremo 'l'ribunal n. 214'2. de 28 de Outubro de 18iS, decide: que a maioria de metade e mais um contra o reo, é parte para a sua condemnação, na pena immediatamente menor.
E ainda a Relação da Côrte em Accórdão de 23 de Maio de 1873, assim o decidira.
(1630) Nota 828, arts. 270 deste Codigo, 65 da Lei de 3 de Dezembro de 1841, 38-i do Regulamento n, 1'20.
Sobre a pena de morte, vide os arts. 38 do Codigo Criminal, e 66 do mesmo, com as minhas notas.
Em conformidade da Lei de 11 de Setembro de 1826, art. 3.°, depois de intimada a sentença de morte ao réo, deverá este dentro de 8 dias, dirigir a petição de graça ao poder Moderador; e na falta delle o Juiz de Direito, que tiver pre idido o Jury remetterá a cópia da
sentença, e só depois da decisãO do poder Moderador, poderá ser executada, no caso de ter
sido confirmada. Aviso n. 414 de 25 de Novembro de 1834, e accrescen ta o mesmo: a pena
de morte será executada, onde tiver sido o réo sentenciado, e então se levantará a forca, que
será demolida logo depois da execuçãO, sendo feitas as despezas pelo rendimento da Provincia.
E os Juizes nOmearão um algoz dentre os sentenciados á mesma pena, ou a qualquer
outro preso sentenciado, para dar execução á sentença; visto que o Codigo não providenciou
a respeito.
(16131) Os Juizes de Direito, no caso de sentença de morte, quando houverem de cumprir com o art. 3.° da Lei de 11 de Setembro de 1826, deverãO remetter, com a cópia da sentença proferida no Jury, cópias authenticas ou certidões dos libellos e contrariedades. Aviso
de 2 de Junho de 1835.
(1632) O art. 3.° da Lei de 10 de Junho de 1835, é assim: não é preciso unanimidade,
mas unicamente dous terços dos votos do conselho para impor a pena de morte aos escravos,
que commetterem os delictos especificados no art. 1.0 desta Lei; para imposição de qualquer
outra pena basta haver maioria, e sendo condemnatoria a sentença, será executada, sem recurso algum.
Cousa barbara'
A lei nova de 1871, sempre me pareceu, abrangia todos os casos, sem excepção dos escravos, e outra cousa nunca praticaria em minha cadeira de Juiz; sendo que o Accórdão da
RelaçãO de S. Paulo n. I de 24 de Julho de '1874, confirmou uma entença de galés perpetuas a escravos, que tiveram 10 votos contra, no julgamento perante o Jury, sendo este o
unico motivo, pelo qual não se lhe impoz a pena de morte.
Vide a respeito um estudo, na Ga:;eta Jut'idica de 1813, n. 24, pago 189.
(i633) Declara o Aviso de 3 de Março de 1836: as cópias das sentenças de pena de mor-
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te, devem ser escriptas pelo proprio punho do Juiz de Direito, como determina o art. 3.° da
Lei de 11 de Setembro de 1826, e no mesmo sentido, e o Aviso de 7 de Novembro de 1836.
(1634) O Decreto de 9 de Março de '1837, diz ao art. 1.0: aos condemnados em virtude do
art. 4.° da Lei de 10 de Junho de 1835, não e vedado o direito de petição de graça ao poder
Moderador, nos termos do art. 101, § 8.°, da Constituição, e Decreto de 11 de Setembro de
1826.
Art. 2.° A disposição deste artigo, não comprehende os escravos, que perpetrarem homicidios, em seus proprios senhores, como e expresso no Decreto de 11 de Abril de 1828, o qual
continúa em vigor.
Arts. 3.° e 4.°: Quer o reo tenha apresentado petição de graça dentro dos 8 dias prescriptas J)ela Lei, quer o não tenha feito, o Juiz fará extrahir cópia da sentença que deve ser
remetti a ao poder Moderador, a qual virá acompanhada do relataria do mesmo Juiz, em que
declara todas as circumstancias do facto, e erá encaminhada ao Governo Geral, pelo Presidente da respectiva Provincia, com as observações, que este achar convenientes.
Prevalece, porem, o recurso para o Poder Moderador, arts. 80 da Lei de 3 de Dezembro
de 1841, e 501 do Regulamento n. 120 de 1842.
(1635) Devem-se esgotar todos os recursos, que as Leis tem permitliclo aos reo em taes
delictos, para poder então ter lugar a petição de Graça ao Poder Moderador. Aviso de 18 de
Março de 1837.
(1636) Alem dos relatarias, cópias dos libellos, contrariedades e sentenças, em virtude
do art. 8.° da Lei de 11 de Setembro de 1826, Aviso de 2 de Julho de i ::l5, Decreto de 9 de
Março de 1837, são obrigados os Juizes de Direito a fazer subir á presença do Poder Moderador, cópias das inquirições das testemunhas e informantes, interrogatorios e respostas dadas
pelo Jury, nos respectivos processos. Decreto n. 804 de 12 de Julho de 1851.
(1637) As petições de graça de réos condemnados á morte, devem subir ao Poder Moderador, com o traslado de todo o proce so, e acompanhado do relataria do Juiz cle Direito, e
da informação do Presidente da Provincia, para cujo intermedio, devem ser remettido . Decreto n. 1293 de 16 de Dezembro de 1853.
(1638) O Decreto n. 11,,58 dê 14 de Outubro de 1854, diz ao art. 1.0: os recursos de graça
a requerimento de parte ou ex-omcio, serão por intermedio do Presidente da Relação, remettidos á ecretaria de Estado do Negocias da Justiça, pelo relator do processo, quando este
tenha sido sujeito por appeUação á decisão da Relação.
<1rt.2.0: Quando não ha appellação para a Relação, serão esses recursos dirigidos á
mesma ecretaria de Estado pelos Juizes de Direito, directamente na Côrte e por intermedio
dos Presidentes nas Provincias.
Art. 3.° Em um e outro caso, os recursos devem ser acompanhados do relataria do traslado de todo o processo e da informação ou parecer do Presidente da Relação ou da Provincia.
Art.4.0 O relataria, deve conter essencialmente:
A relação do facto e suas circumstancias:
O exame das provas constantes dos autos:
A declaração das formalidades substanciaes, que foram guardadas ou preteridas:
A exposiçãO da conducta ou vicia passada do réo e suas circumstancias pessoaes.
Art. 5.° Quando o relatorio fóI' feito pelo Juiz cle Direito, que presidio ao Jury, deverá
indicar as provas produzidas e não escriptas, assim como os pontos principaes do debate, se
não cOnf;tarem dos autos.
Art. 8.°. .. lO caso de perdão ou commutação de pena, verificando o Tribunal ou Juiz,
que houve o])repção ou subrepçãO de alguma circumstancia especial, que poderia infiuir para
a denegação da clemencia imperial, devolverá o Decreto, expondo respeitosamente a mencionada circumstancia. A remessa dessa exposiçãO será feita pelo Presidente do Tribunal.
Art. 9.° A forma do julgamento, será a mesma dos recurso crimes, e se haverá sempre
como negocio urgente.
Art. 10.
os casos de obrepção e sobrepção de que trata o art. 8.°, decidido pelo Poder
Moderador, :i duvida proposta pelo Tribunal, serão o perdão ou commutação de pena julgados conformes, pelos mesmos Juizes, que suscitaram a duvida.
(1639) Declara o Aviso n. 29 de 22 de Janeiro de 1855, que as disposições do Decreto,
da nota anterior, só di7.em respeito á pena de morte; por quanto neste caso especialmente
o recurso de graça, e suspensivo e ex-omcio, sendo que nos de pena menos graves, incumbe ás partes instruir os seus requerimentos com os documentos, que julguem a bem, e
quando haja algum defeito em taes documento, só a elIa é prejudicial. ão, porem applicaveis a todos 01; caso os 6.° e seguintes do mesmo Decreto, sobre o forma porque nos
Tribunaes e Juizos, se devem julgar conformes a culpa, os perdões, com mutações e amnistias.

(1640) O Aviso n. 388 de 27 de Outubro de 1857, cleclara: nos casos de pena capital,
devem os Juize de Direito, apresentar o recurso de graça, como dispõe o Decreto de 2 de
Janeiro de 'I !'i'~, e Avi o de 23 de Janeiro de 1853; in truindo-o com o relataria e traslado
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de todo o processo nos termos dos arts. 2.°, 3.° e 4.° do Decreto, á nota 1638, ainda quando o
condemado seja escravo.
O Decreto de 2 de Janeiro de 1854, n. 1310, citado n'esta nota, declara: o art. 4..0 da Lei
de 10 de Junho de 1835, que, manda executar, sem recurso algum, as sentenc;as condemnatorias, contra escravos, comprehende todos os crimes commettidos pelos mesmos escravos, em
que caiba a pena de morte.
(164l) O Decreto n. 2566 de 28 de Março de 1860, trata das petições de graça, para perdão e commutação de pena, que não fór a capital, e os Avisos Circulares de 31 de Outubro
de 1864 e o de n. 287 de 2 de Junho de 1865.
(1642) Declara o Aviso n. 512 de 9 de Novembro de 1865, que o Tribunal, em que foi proferida a ultima sentença, passada em julgado, é a quem, para prevenir a sua execução, antes do recurso de Graça, compete dirigir ao Poder Moderador, o mesmo recurso, sendo que
assim se deve entender o § 2.° do art. 7.° do Decreto, á nota 1638.
(Diz o § 2.°: o julgamento compete: ao Juiz executor, quando a sentenc;a estiver em execução).
O Juiz da execução só julga a conformidade dos perdões ou commutações, quando o réo
já se acha cumprindo a pena, quando a sentenc;a, entrando em via de execução, já se acha
sob a sua alçada.
(1643) Sendo o recurso de Graça um meio excepcional de diminuição da pena, imposta
definitivamente pelos Tribunaes ordinarios, não suspende a execução da pena, devendo todo
o tempo decorrido em sua execuc;ão ser levado em conta, quando se trata de executar o Decreto de Graça, o que não se dá com o tempo decorrido de detenção do réo, salvo se no Decreto de Graça ou de commutação determina, que seja el1e levado em conta. Aviso n. 517 de
14 de Novembro de 1865.
(1644) O perdão conferido pelo Poder Moderador, :lnnul1a a condição social dos escravos,
condemnados a galés perpetuas que não podem voltar li escravidão; visto como em seu beneficio, e não no interesse do antigo senhor, ces a por virtude da Graça, a perpetuidade da
pena. - Consulta da Secção de Justiça do Conselho de Estado, na Ga:eta JUj'idica, 2.° numero de 1873, pago 10.
O Aviso de 30 de Outubro de 1872, é no sentido d'este parecer. Vide a respeito, estudos
no Direito, 9.° vol., p.?g. 663 e L° vol., pags. 209 e 632,
(1645) Nos termos dos ar~s. 98 e 101 § 8.° da Constituição o recurso de Graça interpõe-se
directamente para o Imperador, como unico depositario do Poder Moderador,
Este recurso é necessario ou voluntario.
No 1.0 caso é O interposto da sentença proferida em ult.ima Instancia; quando se imponha
a pena de morte; e no 2.0, os que se interpõem nos de mais casos a arbitrio das partes, mas
sómente da sentença condemnatoria, Art. L° da Lei de 1l de etembro de 1826.
O recurso de Graça só tem efl'eito suspensivo, no caso da pena capital, e nos outros não
suspende a execução da sentença. Avisos de 25 de Setembro de 1833,22 de Janeiro de 1855 e
24 de Outubro de 1871.
(161:6) Declara o Aviso de 22 de Março de 1873, que as petições de Graça sejam acompanhada da informação do Juiz da comdemnação, que deve ser sempre ouvido em tal caso,
conforme o Aviso Circular de 2 de Junho de 1 65, n, 287.
•
Vide o art. 66 do Codigo Criminal, com as minhas notas.
(161:7) O Accordão.da Relac;ão da Côrte n. 7540 de 30 de Maio de 1873, decidiu que, mandando o § L° do art. 29 da Lei de '1871 de conformidade com e te artigo, que fóra do ca o de
morte, em que é necessaria a unanimidade, sendo que em todo o caso havendo maioria se
imporá a pena immediatamente menor, não póde. em caso algum ser applicada ao menos a
pena de galés perpetuas, (art. '192 do Codigo Criminal), em vi ta do art. 45, § 2.0 do mesmo Codigo, e sim a immediatamente menor, que n'este caso é o mini mo estalJelecido pelo art. 332
acima. .
O caso foi ser condemnado no medio do art. 192 um menor, tendo o Jury reconhecido a
sua criminalidade e a existencia de circumstancias aggravante especiaes por 7 votos.
(1618) A Relação da Córte, em Accordão de 13 de Marc;o de 1874, n. 7070, condemnou no
minimo do art. 192 do Codigo Criminal a um individuo que havia ido condemnado no médio
pelo Juiz de Direito que presidiu ao Jury, fundando-se em que. reconhecida a circumstancia
aggravante especial por 7 votos e uma attenuante por unanimidade e regendo para o caso o
§ citado da Lei de 1871, que restabeleceu o art. 3il2 do Codigo do Processo, a condemnação
não podia deixar de ser no mínimo.
(1649) A Relação de Porto-Alegre em Accordão de 9 de Junho de 1874, diz: que a maioria de que falla este art. 332, é referente ao facto lJrincipal e não à uas circumstancias.
Parece-me uma restricção, que não e contem no espirito da Lei e tanto a sim penso,
que sempre fiz uma applicação contraria á doutrina do Accordão quando presidia ao Jury.
Em uma occasião, bem me lembra, submcttido a julgamento um grande scelerado e reconhecendo o Jury o facto principal e por 7 votos a unica circumstancia constitutiva do art.
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Art. 333. A conferencia do Jury, em sua sala particular, é secreta. Dous officiaes de Justiça por ordem do Juiz de Direito serão
postados á porta della, para não consentirem, que saia algum jurado,
ou que alguem eotre, ou se commuoique por qualquer maneira com
os Jurados, sob pena de serem punidos como desobedientes. (1650)
A esta disposição sómente ha a limitação marcada no art. 245
para o Jory de accusaçào.
Art. 334. As sessões do Jory, ou Juntas de Paz, se farào nos
Consistorios das Igrejas, ou Capellas. nos lugares onde nào houver
casa publica, para isso destinada. (1651)
Art. 335. O Promotor Publico denunciará, e promoverá as accusações nos crimes de responsabilidáde dos empregados publicas,
quando não houver parte. (1652)
Art. 33ü. O em pregado, que for com petente, deverá proceder á
inquirição de testemunhas, e mandará passar todas as certidões, e
dar os documentos necessarios, que se lhe requererem, para fundamental' qualquer queixa ou denuncia. (1653)
Art. 337. Se o empregado privilegiado, contra quem se dirigir a
queixa, ou denuncia, [ór o competente para de qualquer modo intervir na inquirição de testemunhas, expedição de documentos, formação da culpa, etc., será para este effeito substituido por aquelle, que
por Lei deve servir no seu impedimento; para isto basta requerimento da parte ou do Procurador. (1654)
Art. 338. A mesma sentença que condemnar o réo na pena, o
condemnará na reparação da injuria, e prejuizos, que se liquidarão
no Fóro commum, se tal liquidação fôr necessaria. (1655)
192 do Codigo Criminal, eu impuz a pena no minimo, porque o Jury reconheceu uma aLtenuante e outras aggravantes, sem a unanimidade ao quesito sobre o homicidio e a Relação
da Fortaleza em Accordão de 23 de Abril de 1875, reformou a minha sentença, para imp6r a
condemnação no médio do dito art. 192; mas a me ma RelaçãO em Accordão de 8 de Junho
de 1875, disse que o disposto n'este art. 332, comprehende tambem as questões relativas ás
ciroumstancias do facto criminoso.
O Accordão da RelaçãO de Porto-Alegre de 18 de Setembro de 1877, diz: que para ser imposta a pena no medio, e necessario que as aggravantes sejam reconhecidas por 2 terços de
votos.
Mas o Accordão da Rela"ão do Rio n. 492 de 20 de Julho de 1877, decidiu não ter applicação o disposto n'este art. 332, quanto aos quesitos sobre circumstancias.
A mesma Relação da Côrte em Accordão de n. 506 de 9 de Ou tllbro de i877, se pronunciou em sentido contrario, quando o Promotor da Justiça disse que ha violação da Lei, na
impfJsição do gráo maximo da pena, devendo ser no médio, porque as decisões do Jury de que
se tratava, sobre o faoto e cada uma das aggravantes, foram por 7 votos e o Tribunal assim
deoidiu unanimemente.
(1650) Notas 47!l e 1567. Arts. 270 d'este CocUgo e 373 do Regulamento n. 120 de 1842.
A RelaçãO de Porto-Alegre em Accordão de 15 de Maio de 1874, n. 14, annullou um julgamento, porque só esteve postado á sala secreta um omcial de justiça.
(1651) E se não houver consistorio em alguma oasa particular, convindo n'isso o respectivo proprietario. Aviso de 25 de Novembro de 1834.
(1652) Nos arts. 396, 401 a 403 do Regulamento n. 120 de 1842, estão deolaradas as attribuições do Promotor a tal respeito. Vide arts. 36 e 37 d'este Codigo e notas oompetentes.

(1653) Nota 832.
(1654) Nota 1611, e vide arts. 154 da Constituição, 257 e 325 d'este Codigo.
(1655) Este artigo e o 269, § 5.·, estão revogados pelo art. 68 da Lei de 3 de Dezembro de
1841, e vide-o bem como o art. 45, e o art. 31 do Codigo Criminal.
Mendes da Cunha, Processo Criminal, pago 183.
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Art. 339. O superior- é auctoridade competente para fazer ad ver·
tencias aos subalternos, quando da omissão, ou prevaricação se não
seguir provavelmente prejuizo publico, ou pal'ticnlal', independente de
processo, e sómente pela verdade sabida. (1050 e 16;)7).

CAPITULO VI
DA ORDEM DE HEBEAS-CORPUS.

(1658

A

,1 nO)

Art. 340. Todo o cidadão que entender, que elIe ou outrem soffre
uma prisão ou constrangimento illegal, em sua liberdade, tem direito
de pedir uma ordem de - Habeas-corpus - em seu favor. (1721)
(1656) Notas 126H a 1213, art. 212, § L° d'este Codigo, vide Ga-:eta hwidica, 11,.0 vol.
pag.318.
O Supremo Tril)unal em Accordão de 28 de l\Iarço de 1863, declara que, nos termos d'este
artigo devia advertir ao Escrivão da Relação da Côrte, pela falta em que incorreu 101' não ter
feito expedir uma revista, no prazo marcado na Lei, sendo causa de chegar ella fóra de tempo; visto que se mostra, que as partes entregaram os autos em tempo, e pelo contrario elle
escrivãO os retardou talvez, pelo não pagamento de custas: sendo aliás certo, que para esse
fim, tem elle o execu tivo da Lei.
E de certo, se não teria conhecimento da Revista, com grave prejuizo da parte, se não
houvessem as previdentes disposições dos arts. 10 e II do Decreto de 20 de Dezembro de 1 30.
(1657) Tudo o que se ol)jecta contra este artigo, perde a sua razão de ser, desde que se
faz um estudo serio a respeito d'este mesmo artigo: estando elle mais do -que nunca no e pirito da civilisaÇão moderna j e vide um artigo na Ga.eta Juridica, n. 56 de 1874, pags.
i45 a 148.
(1658) Os lnglezes desde largos annos, adoptaram o maior respeito para a liberdade individuaI.
A Grande Carta, sessão 20, se expri me assi m :- ni nguem poderá ser detido, po. to em prisão, privado de sua propriedade, da sua liberdade e da sua vida, senão em virtude do livre
e legitimo julgamento de seus pares e conforme a Lei.
I-Iallam, com outTOS espiritos superiores, dizem, que essas disposições já se achavam inscriptas nas Constituições de Clarendon, que a seu turno as copiaram dos monumentos a:l:Onios.
Por ahi vê-se que a instituição não é tão ingleza, como se diz geralmente.
As oartas de seguro, instituições portuguezas, tinham alguma cousa de halJeas-col'pU';
sendo que n'ellas o que havia de repugnante, era impedir ab olutamente o processo de certa
pe8soas, sem haver inconveniente, desde que elIas serviam para su ter, pela intervençào do
Tribunal superior, um processo sem base. evidentemente nulIo.
O fim d'essas cartas de seguro, era um remedio com que se quiz obstar a vindicta particular permittida n'aquelles tempos. Ordenação, Liv. 2. 0 , tit. 26, § 2.°
Com o andar do tempo, foram tendo elIas, o fim restricLo, de se eximirem os réos da pri8ão para se livrarem soltos dentro do tempo por ellas concedido,
As cartas de seguro, foram desconhecidas dos Romanos, e não tinbam semelhança com
o remedio da fiança de que se trata na Lei, e por quasi todo o titulo. D. Injus 'l:ocati ut e atlt.
Ha no emtanto quem sustente, que era 11m habeas-cOl-puS desde os primeiros tempos da
.Repu1Jlica, o facto de o accusador poder exigir do accusado, no dia do julgamento, a caução
de comparecer, com o direito de podeI-o ter em prisão, até o dia da reunião dos comicios.
E foram os tribunaes, que no processo feito Cceso Q.uinctius, deram os primeiros esta
prova de respeito para o nome de cidadão; Liv. 3. 0 , 13, ou 293, e foi a esta intercessão, que
tal prerogativa, que na origem era um privilegio, tornou-se mais tarde de direito commuOl.
Liv. 9.°,34-: 3R; 60, A. Gall. 7.°,19.
O que é Inglez e essencialmente Inglez no habeas-corpus, não é só o nome, é a alçada
politica, a suprema im:peoção do poder judiciario, sobre os abusos do poder execuLivo.
E' por isto que Hume, tratando do biU de habeas-co1'PuS, a signala com todo o rglllho
lnglez que é o governo da sua Nação, o unico do mundo, que não tem o poder descricionario de encarcerar os seus subditos.
Macaulay, o erudito e elegante historiador, denomina o biU de habeas-COrlJUS, uma segunda grande carta das liberdades publicas.
O habeas-corpus, ou a garantia de todo o subdito inglez contra uma detenção illegal, foi
introduzida na Inglaterra em 1679, e na Irlanda, por um biU de 1783.
35

274
A nova Reforma Judiciaria de 1871, de que trataremos, tem a vantagem, de reconhecer o
grande principio constitucional da garantia da liberdade, não só contra a prisão, mas contra
todo o constrangimento i1Iegal.
E isto já o Supremo Tribunal de Justiça, havia estabelecido, para honra sua, em mais de
um Arresto, mostrando firmeza e intle~ibilidade na applicação da Lei, e na sua interpretação
doutrinal.
Prasa a Deus, que assim sempre proceda o Tribunal Superior, incutindo o respeito, pela
sua sabedoria e gravidade.
(1659) A Reforma Judiciaria n. 2033 de 20 de Setembro de 1871, diz ao art. 18:
Os Juizes de Direito, poderão e~pedir ordem de habeas-c01'l'US, a favor dos que estiverem
illegalmente presos, ainda quando o fossem por determinação do Chefe de Policia ou de qualqup.r outra auctoridade administrativa, e sem exclusãO dos detidos a titulo de recrutamento,
não estando ainda alistados, como praças, no exercito ou armada.
A superioridade de gráo na ordem da jurisdicçãO judiciaria, e a unica que limita a competencia da respectiva auctoridade em resolver sobre as prisões feitas por mandado, das mesmas auctoridades judiciaes.
§ 1.0 - Tem lugar, o pedido e concessão da ordem de habeas-col"'PUS, ainda quando o impetrante não tenha chegado a soJrrer o constrangimento corporal, mas se veja d'eUe ameaçado.
§ 2.° - Não se poderá reconhecer constrangimento illegal na prisão determinada, por despacho de pronuncia, ou sentença da auctoridade competente, qualquer que seja a arguição,
contra taes actos, que só pelos meios ordinarios, podem ser nuUiflcados.
§ 3. 0 -Em todos os casos em que a auctoridade, que conceder a ordem de habeas-col"'PttS,
reconhecer que houve da parte do que auctorisou o constrangimento illegal, abuso de auctoridade ou violação flagrante da Lei, deverá, conforme fôr da sua competencia, fazer ef1'ectiva,
ordenar ou requisitar a responsabilidade do que assim abusou.
§ 4.° - Negada a ordem de habeas-col'PlIS, ou de soltura pela auctoridade inferior, poderá
eUa ser requerida perante a superior.
.
§ 5. 0 -Quando dos documentos apresentados, se reconhecer evidentemente a illegalidade
do constrangimento, o Juiz a quem se impetrar a ordem de habeas-col'PUS, poderá ordenar a
immediata cessação, mediante caução, ate que se resolva definitivamente.
§ 6.°- E' reconhecido e garantido o direi to de j lista indemnisação, e em todo o caso, das
cnstas contadas em tres dobros, a favor de quem soffrer o constrangimento illegal, contra o
responsavel, por semelhante abuso do poder.
§ 7. 0 _A plena concessão do habeas-col'pttS, não põe termo a processo, nem obsta a qualquer procedimento judicial que possa ter lugar em Juizo competente.
§ 8.°- Não e vedado ao estrangeiro requerer, para si ordem de habeas-corpus, nos casos
em que esta tem lugar.
(1660) Vide os arts. 183 a 188 do Codigo Criminal, 69, § 7.° da Lei de 3 de Dezembro de
1841,439, § L° e 441 do Regulamento n. 120 de 1842, e 75 do Decreto n. 4824 de 22 de Novembro de 1871.
(Nota 1204 a.)
Da decisão, que concede soltura, em consequencia de habeas-cor-pus, ha recurso interposto
ex-ofllcio, arts. 69, § 7.° da Lei de 1841, e 439 § 1.0, do Regulamento n. 120 de 1842, e o declarará no fim da sua decisão ou despacho, ordenando ao escrivão que os autos, subam immediatamente ao superior a quem competir o seu conhecimento. Art. 441 do Regulamento cito
Sendo Os recursos de natureza s1:1'icti jtwis, não são admissiveis os que forem in terpostos
da decisão denegativa da soltura, em consequencia de habeas-c01'pUS, á vista dos arts. 69,
§ 7.° da Lei de 1841, e 438, § 8.°, do Regulamento n. 120 de 184'2. Aviso de 16 de Dezembro
de 1859.
.
('1661) A interposição do recurso não obsta a immediata soltura do paciente, quando estiver preso, nem impede a cessação da ameaça, se apenas houver imminencia da prisãO,
Arts. 69, § 7,0 da Lei de '1841, e 18, § i. ° da de 1871.
(1662) O carcereiro, detentor, escrivão, ou official do Juizo, que de qualquer modo embaraçar, demorar ou diillcultar a expedição de urna ordem de habeas-co1'"'P'Us, a conducção e
apresentação do paciente ou a sua soltura, além das penas, em que possa incorrer, na fórma
da Lei, será multado na quantia de 40~000 a 100'000, pela auctoridade competente. Arts.39
do Regulamento de 3 de Janeiro de 1833, 75 do Decreto n. 4824 de 22 de Novembro de 1871, e
88 do Decreto n. 5618 de 'l de Maio de 1874, (Arts. 183 a 188 do Codigo Criminal.)
(1663) Antes da Lei de 1871, diversas decisões da RelaçãO da Côrte, eram no sentido de
que o cidadão brazileiro podia pedir uma ordem de habeas-corpus para si e qualquer estrangeiro; e nunca este em o seu proprio nome; porem a mesma Relação em Accordãos de 11 de
Outubro e 5 de Novembro de 1833, declarara que tinha direito de a pedir qualquer brazileiro
ou estrangeiro.
(1664) Em conformidade do § 3.0, do art. 1,0 do Decreto de 15 de Abril de 1834, o Presidente da Relação, e o encarregado de tomar e processar as fianças que se derem nos casos
de habeas-col'pus. Avisos de 18 de Março e 4 de Abril da 1835.
Antes de sustentada urna pronuncia por crime-inafiançavel, requerendo o réo ao Juiz de
Direito, que lhe seja concedida fiança, por habeas-c01"'Pus j póde este em vista das provas e

novo exame de sanidade, admiUi.r o paciente a prestaI-o, entendendo que o crime é inafl.ançaveU
Responderam affirmativamente diversos advogados, tendo em attenção o disposto no art.
352 deste Codigo. (Ga-;eta dos Tl'ibunaes n. 151.)
(Nota 1694.)
(1665) Cessa de ter vigor, com a pronuncia do réo, que obteve. Aviso de 12 de Junho de
1835. Aos que em virtude do habeas-c01'pUS, forem soHos não se dá baixa na culpa, e devem
seus processos ser remettidos ao Jury, para serem julgados. Avisos de 2 de Março de 1836, e
4 de Junho do mesmo anno, § 1.0.
.
.
(1666) Podem ser tratados, durante as ferias e não se suspendem pela superveniencia
dellas, os processos de habeas-col'pUS. Decreto de 30 de Novembro de 1853.
(1661) Por meio delle, não póde ser solto o réo, pronunciado em qualquer crime. Avisos
n. 2t9 de 6 de Agosto de 1855, e 8 de Março de 1851; pois a pronuncia só deve ser revogada
pelos recursos e meios competentes e ordinarios.
.
O Supremo Tribunal de Ju tiça, porém em Accórdão de 25 de Abril de 1868, decidia ser
admissivel a providencia de habeas-col'lJUS, ainda estando pronunciado o paciente em crime
inal1ançavel. Veja-se a discussão a respeito na Revisia hwidica de Março de 1868, pags. 232
a 256.
O Aviso de 21 de Setembro de 1868, declara, que, por Aviso n. 219 de 6 de Agosto de
1855, já foi declarada a incompetencia do recurso extraordinario de habeas-col'pttS, para o caso
de prisão, em virtude de pronuncia; e portanto, em quanto outra inlel1i~encia não fQr adoptada, cumpre que os Promotores da Justiça, na La corno na 2. 3 instanCla, defendam, perante
os Tribunaes do Paiz, aquella doutrina, interpondo os recursos e meios legaes.
Vide o § 2.° do art. 18 da Lei de 1871, á nota 1659.
O Accórdão da Relação da Côrte de 9 de JUJ;jho de 1874, diz: não se poder conhecer constrangimento illegal na prisão determinada por despacho de pronuncia, ou sentenças, quaesquer que sejam as arguições contra taes actos, que só pelos meios ordinarios, podem ser
nullificados; embora se allegue a pronuncia decretada, por um Juiz suspeito, e isto em vista do art. 8.°, § 2.° da Lei n. 2033 de 1871.
Não ha lugar a concessão de habeas-corpus, quando a prisão é determinada por senten~n
proferida por auctoridade competente. Accórdão da Relação de S. Paulo n. 104 de 18 de Dezembro de 1875.
E é do Accórdão da Relação da Fortaleza, de 24 de Dezembro, de i875, que solfre constrangimento illegal, e tem direito de ser solto, por habeas-co?'Pus, aquelle, que é pronunciado,
por auctoridade incompetente, estando em seu pleno vigor, o art. 353, § 3.° deste Codigo.
O Accórdão da Relação de Porto-Alegre de 29 de Abril de 1876, é assim: solTre conslrangimenlo illegal, o que é pronunciado, por auctoridade incompetenle, e tal é O orador, que não
estando em exercicio, substitue o Juiz Municipal, que aliás não declarou, sob juramento, a
sua suspeição.
Vide o § 3.° do art. 353 e a ultima parte da Tota i679.
A Relação da Côrte em Accórdão n. 52 de 26 de Setembro de 1876, inferio unanimemente
uma petição de habeas-col'pUS, pois havendo pronuncia só pelos recursos ordinaros, podia
ser aUendido.
(16G8) Tendo a Relação da Bahia, concedido solturas por habeas-co?]lus a um collector,
que fóra administrativamente preso, por se achar alcançado com a Fazenda publica, expedio
O Governo, pelo ministerio da Fazenda, uma ordem em data de 29 de Dezembro de i851, declarando que o acto e decisão da Relação, eram manifestamente injuridicos, irregulares e
praticados com ofl'ensa das auctoridades administrativas encarregadas da administração da
Fazenda, no exercicio das suas attribuiç5es, entre a qllaes se comprehende, a de determinar
a prisão conlra os responsaveis omissos, ou remissos, até o pleno embolso da Fazenda Nacional, ou até quando o julguem preciso, e que as auctoridades judiciarias devem respeitar o
exercicio dessa atlribuiçãO, abstendo-se de o embaraçar e empecer e ordenando ao inspector
da Thesouraria que, se o collector ainda não estivesse desonerado de suas re ponsabilidades
para com a Fazend6:, pela prestação das contas e pagamento da divida, o f1zessse intimar
para, no praso que lhe designasse eO'ectuar a prestação de contas e pagamento do que dever
e na falta ordene novamente a prisão; e se elle por ventura, recorrer a RelaçãO ou qualquer
outra auctoridade judicial, <irepre ente sem demora ao Presidente da Provincia para proceder nos termos do Regulamenlo de 5 de Fevereiro de 1!l1-2, arts. 2~, 25 e 26.
A Relação da Côrte em Accórdão n. 4291 de 13 de Fevereiro de 1874, diz: que o Decreto
n. 657 de 5 de Dezembro de i849, deve regular os Inspeclores da Fazenda Provincial, para
requisitarem as prisões dos Thesoureiros, quando se verificar desfalque nos corres, não obstante as disposições de Leis Provinciaes, que parecem providenciar para o caso; não podendo
ser solto, por habea.s-co~·pus, um individuo preso nessas condições.
Diz o Accórdão da Relação da Fortaleza de 27 de Abril de 1875, que empregado da Fazenda, por não ter recolhido no praso da Lei a imporlancia da arrecadação, deve primeiramente ser suspenso e marcar-se-Ihe um novo praso, para dentro delle fazer o recolhimento,
sob pena de ser preso, e é isto o que se infere do art. 1.0, § 4.° do Decreto n. 870 de 22 de Novembro de 1851' e accresce, ser illegal a prisãO, por não ter sido deprecada a auctoridadejudiciaria, nos termos do Decreto n. 657 de 5 de Dezembro de 1849, art. 3.°, visto níIo ser o
Chefe de Policia, auctoridade judiciaria, em face da legislação vigenle.
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{I 669) A Relação da Côrte em Accórdão n. 136 de 6 de Março de 1866, mandou intimar
uma parte que se dizia senhor do paciente, 1ara comparecer na sessãO em que se devia conheceI' do pedido de liabeas-c01·pUS.

(1670) As auctoridades judiciarias, não podem conceder habeas-coi'jJus aos guardas nacionaes presos, por falta de serviço. Aviso de 16 de Abril de 1847.
Declara o Aviso de 15 de Maio de 1875, que o recurso de h'1beas-c01jJuS, aproveita aos
guardas nacionaes, salvo quando a prisão fór determinada por sentença do Conselho de disciplina como se deduz do art. 18 § 2.° da Lei de 20 de Setembro de 1871, ou quando os guarda se acharem cm serviço de corpos destacados: porque então ficam sujeitos ao regulamento do exercito, nos termos dos arts. 134 da Lei n. 602 de 19 de Setembro de 1850, e 40 do Decreto n. 5573 de 21 de Março de 1874.
(1671) lIa decisões diversas, vedando a soltura por habeas-C01'1JUS a individuos presos
como recrutas para o exercito, o que caducou desde a Lei de 20 de Setembro de 1871 j e tanto mais hoje quando o srstema que nos rege e o da conscripção.
Prohibindo temos os Avisos, entre outros, de n. 83 de 20 de Outubro de 1843,12 de Janeiro de Hl44, 17 de Julho de 1855, e 30 de Agosto de 'ltl65, accrescentando este: que não podendo a pena correccional do Indio, conforme o art. 2.° § 10 do Regulamento de 24 de Julho de
1845, n. 426, exceder o praso de 6 dias, o tempo, alem deste praso importa um constrangimento illegal, susceptivel de habeas-corpus, que e a maior r:;aralltia da liberdade individual,
não podendo deixar de ter a amplitude, que lhe dá o al't. 34u deste Codigo, sendo por consequencia applicavel a todo e qualquer constrangimento illegal, ou provenha elle da auctoridade al!Olini trativa, ou ela auctorielade judiciaria, com a unica excepção da prisão militar, e
etc.; e Accordão ela Relação da Côrte, prohibindo a soltura aos recrutados, de 6 de Outubro
de 186 : sendo que mais liberal, e a doutrina do Aviso de 20 de Outubro de 1868, quando declara, que o Aviso n.' 83 de 2U de Outubro de 1843, considera incompetente o recurso de halJeas-C01'lJUS para recrutamento; mas sendo um dos fundamentos dessa decisãO, a diversidade
de.ord m e gerarchia entr'e a auctol'ielade recrutadora, e a auctol'idade judicial i esse fundamento nãO existe no caso. de prisão ordenada por uma ,auctoridade policial, simplesmente
nessa qualidade i pois taes actos estão virtualmente sujeitos ao exame dos tribunaes, quando
restrinjam a lilJerdade individual.
e para sulJtrahir uma prisão do conhecimento do poder judiciario, incumbido de garanIiI' a segurança individual, bastasse a declaração de ser, para o recrutamento, tornar-se-h.ia
i1lusoria a importante insLiluição do habeas-col'pUS.
Faz-se indispensavel, que a prisão tenha caracter militar, pelo fim, como pela auctoridaele que a ordenou, para caber na excepção do art. 179 § 10, 2." parte da ConstituiçãO, como
ja foi decidido pelo Aviso n. 71 de 19 de Fevereiro de 1834.
E' pois unicamente quando a auctoridade civil funllciona, como recrutada, accumulando
esse emprego na forma do art. 3.° do Decreto n. 2171 de 1 de Maio de lS58, que a prisão por
eHe ordenada, torna-se uma prisão militar, e tem nesse caracter a presumpção constitucional da legalidade. que exclue a inter,enção do poder judiciario, pela garantia do habeas-col'lJllS, at' que por lei, se determine o contrario,
E este ou outro Aviso da mesma data diz: que muito bem foi solto um Juiz de Paz, a
pretexto de recrutamento, e mandou-se responsabilisar a auctoridade que o prendeu. ( ão
"cm na collecção, mas no Diario Official de 22 de Outubro do mesmo anno,)
A Relação de Porto-Alegre em Accordão de 15 de Junho de 1875, diz: que e isento do recrutamento, 11odendo ser solto por habeas-coljJUS, o individuo que tem qualquer das isenções
da Lei de 10 de .Tulho de 1822, embora se comporte mal, porque para qualquer crime, que
commella ha os recur os legaes. Vide mais os Avisos de 21 de Janeiro de 1813, 6 de Fevereiro de 1873, 10 de Março do mesmo anno, e Accordão da Relação da Côrte n, 4004 de 14 de
Março de 1873.
(1672) A ordem de habeas-C01'ptlS, não póde ser passada em favor de militares, presos militarmente, não só por ser oprosta ás leis, que o regem, como por ser contraria á subordinaÇão e disciplina do exercito. Aviso de 19 de Fevereiro de '1834.
Não compete o recurso de habeas-col'PUS, nos delictos militares, ou considerados militares, Art. 60 § 7,° da Lei de 3 de Dezembro de 181,1. Avisos de UJ de Fevereiro de 1834,20 de
Dezembro de 1843, 29 de Dezeml)ro de 1851, e 18 de Maio de 1866.
Vide fi Revista Juridica de Maio e Junho de 1866, pags. 309 e 310.
A RelaçãO da Côrte em "'ceórdão de 21 de Fevereiro de 1878, n. 159, indeferiu a petição
ele um capi tão do exercito, pela illcompetencia do Tribunal, para tomar conhecimento della,
sendo considerada a jJrisão do paciente, da alçada militar.
A Relação do Recife, deu l1abeas-col'jJUS a um alferes reformado do exercito, mandado
recolher à fortaleza do Brun, pelo commandante das armas, por causa de movimentos sediciosos.
Ilol1ve contlicto, entre o commandante das armas e a Relação, e o Aviso de 8 de Março
de 1876, declara: -que attentas as disposições do art. 179, § 10 da Constituição, arts. 8.° e
324 deste Codigo, 109 da Lei de 3 de Dezembro de 1841, 245 do Regulamento n. 120 de 1842,
'J da Lei de 20 de etembro de 1871, 308, § 2,° do Codigo Criminal, e Aviso n. 375 de 30 de
Ago to de 1865 procede o conOicto, por não ser admissivel, o recurso de lrabeas-corpus, em
favor do reo militar, preso por crime sujeito ao fôro privativo.
Eis aqui, uma restricção, que póde dar lugar a abusos lamentaveis contra a liberdade
individual. O paciente era reformado, e não infringiu um preceito de Lei, em serviço militar,
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segundo parece; e a Lei de 1871 não estabeleceu a excepção, sendo que ella ampli.ou as disposições anteriores citadas no Aviso.
(1613) Declarou o Accórdão da Relação do Maranhão de i de Jun]lO de 1850, que era o
Juiz de Direito da capital daquella Provincia, competente para conceder hnbeas-corpus, a
um individuo Jlreso illegalmente, á' ordem do Delegado da ClJapada,- comarca diver!'a, - e
remettido ao Chefe de Policia, para ser conservado na cadeia da capital, até a occa iãO do
julgamento do Jury.
Antes disso, havia a mesma Relação, tomado conhecimento desse facto, em gráu de recurso, e decidindo o contrario, julgando procedente o recurso interposto ex-omcio pelo Juiz
que concedera o habea '-corpus, por nàO se poder considerar o Juiz de Direito da capital superior, quer ao Chefe de policia, quer ao Delegado da Chapada, por falta de jurisdicçãO.
A HelaçllO da Côrte, em Accordão de 30 de Maio de Un3, decidiu: que o Juiz de Direito,
não tem competencia, nas comarcas especiaes, para expedir ordem de habeas-ê01p'US cm prisão feita, por juiz de outro districto criminal.
A mesma Relação em Accordão n. L32 de 28 de Outubro de I 13, su tenta: que o Juiz
de Direito, é incompetente para conceder halieas-c01puS a um individuo, preso por auctoridade do lugar, alheia á sua jurisdicção.
A Relação de S. Paulo em Accordão n. 110 de 29 de Fevereiro de 1816, diz que: nas comarcas especiaes, é incompetente o Juiz de Direito de um districto para conhecer da legalidade ou não, da prisão de um individuo, po to á disposição do Juiz de outro districto.
Em sentido diverso, declara o Accordão da RelaçãO do Rio n. 4209 de 30 de etembro de
1813, quando diz: er competente o Juiz de Direito para conceder habeas-coi"]Jt/S, a um individuo preso, por auctoridade do lugar alheia á sua jurisdicçãO,
A Relação de S. Paulo, em ~ccordão n. l39 de 4 de Julho de 1816, diz: poder-se conceder ordem de habeas-corpus, á pessoa presa illegalmente, por ordem da auctoridade de jurisdicção diversa.
No mesmo sentido, ha uma decisão no 11. 0 vo1. do Direito, pago 918.
Como se vc, ha variado muito a jurisprudencia, a reRpeilo, e no meu vêr, porque nem
todos os Juizes, se quizeram compenetrar ainda da amplitude que se deve dar ao halieascorpus,

Desde que se demonstra a illegalidade de uma prisãO, qual o motivo de não se fazer cessar a vexação, muitas vezes accilltosa da parte de certos Juizes, que se le,am por paixões
ignobeiR e ás vezes para satisfazer as alheias; nada mais justo e regular com o apoio da propria Lei, do que fazer ce8sar a prisão illegal embora o paciente esteja em comarca diversa,
daquella em que se effectuou a prisão, todas as vezes que se provar á evidencia, a illegalídade da mesma pri :Io.
Por mim nunca hesitaria, e com a consciencia de que o meu acto estava no circulo das
min11as attribuições.
(1674) O Regimento de 3 de Março de 1 55, substituido hoje peJo de 2 de Setembro de
1874, apenas isentou de custas a ordem de habea -cO?'pus e não aI' demais peças dos re pectivos processos que devem estar sujeitos ao pagamento, como se fizessem parte de qualquer
outro processo criminal. Aviso de 20 de Novembro de 1860.
O novo Regimento no cap. 5.° do tit. 2.° não tratou do habeas-col"]JUS e apenas da ordem
do habeas-cO?'lJUS no § LO do art. 165 do mesmo, devendo seguir-se então o que se declara no
Aviso de 1860.
(1675) A Relação da Côrte em Accordão de 25 de Outubro de 1859 faz sentir que o Juiz
de Direito antes de resolver a soltura de algum paciente deveria pedir esclarecimentos ás
auctoridades que ordenaram a prisãO.
Comprehende-se o acerto desta decisão. Como se sabe o Juiz do habeas-coJ'lluS não está
adstricto ás formulas do processo; pois o seu dever e todo o seu cuidado consiste em verificar se o constrangimento ou prisão que sotrre o paciente são illegaes, e eis o motivo porque
os esclarecimentos da auctoridade não são para desprezar tendendo clles a trazer mais luz no
sentido da verdade.
O Accordão da Relação da €ôrte ele 28 de 'ovembro de 1873, é no sentido de que: a auctoridade que tem de decidir sobre a conc são do habeas-coJ'Pus pMe e:x.igir daquella que
,
decretou a prisão os documentos comp['obalivos de sua informação.
E satisfaz a auctoridade inferior, limitando-se apenas a informar, que pelos dados col1udos verificou as condições legaes para a prisão antes da eulpa formada, sem apresentar as
peças comprobativas 1
E póde o Tribunal ou Juiz superior fundar-se neS8a informação improvada para o reconhecimento da legalidade da prisão com a negação da sollura pedida 1
Sim, o disse a Relaç.ãO da Côrte, mas um dos seus membros o contesta, como se vera na
Ga:;eta Jtwidica, 11. 0 vo1., pago 21.
O voto divergente e unico seria acompanllado com o meu, se por ventura em uma occasião tal fizesse eu parte do Tribunal.
(1676) A Relação da Côrte em Accórdão de 20 de Dezembro de 1858, concedeu habeascorpus pelo voto de Minerva, a um individuo preso por tentativa de estellionato, decidindo
que esse crime é afiauçavel contra o disposto nos Avisos de 13 de ovem.jro de 1851 e § 3.°
do de 27 de Janeiro de 1855.
Tanto mais acertada é a decisãO, quanto até um Ministro em seu relatorio condemnou a
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doutrina dos Avi os quando disse: que é pouoo conforme aos principios de equidade, que se
recuse fiança aos pronunciados por tentativa ou cumplicidade de crimes, cujo ma-ximo da
pena excede na verdade á alçada da fiança, mas que não pôde ser applicado nesse gráo nas
ci\,adas lJypotheses, senão com abatimento da terça parte.
A simples possibilidade de descobrir provas tendentes á auctoria do crime ou de se haver clle consummado, não justifioa o rigor da privação da fiança.
O art. 5.° do Decreto n. 1696, de 15 de Setembro de 1869 diz: nos casos de tentativa ou
cumplicidade, o art. 101 do Codigo do Processo Criminal só é applicavel quando a pena do
crime, feito o desconto legal da ter~a parte, se compreheude nas disposições do referido artigo.
(l677) Um réo pronunciado em gráo de recurso, por crime inafiançavel requereu e obteve soltura por 71abeas-coJ'pus.
Duvida-se, L° se subsiste ou não a pronuncia, e 2.°, como levar o réo ao Jury, ou julgalo à revelia, quando o crime li inaflançavel1
Responde-se: 1.0 que subsiste a pronuncia, e quanto á 2." hypothese, que é licito ao
Juiz, mandar vir á sua presença as te. tem unhas recalcitrantes sob a pena de desobediencia
e debaixo de vara, Mt. 231 deste Codigo, e muito mais procede esta auctorisação, quanto a
um 1"0 nas condições de que se trata.
E quando eLle se occulta, estando dentro do Imperio e sabendo da citação, feita em seu
domicilio, se procederá nos termos do art. 241 ; pois que em tal caso, se não infringe o preceito do art. ~3.
E' opinião do Conselbo de Estado, e o Aviso de 25 de Maio de 1866, disse: que compete
aos Tribunaes, decidir este caso occorrente, e ao Poder Legislativo, á providencia sobre a
concessão de habeas-cOl'ptIS, aos réos pronunciados.
(Nota 1734)
(l678) O Tribunal da Relação de Pernambuco, concedeu habeas-col'pUS a um réo, que já
se achava cumprindo uma sentença, e que fóra condemnado, em 2,'" instancia.
O Director da Secretaria da Justiça, o consultor, e Conselho de Estado, acharam O acto
illcgal; e assim o Aviso de 1 de Junho de 1866.
('1679) O Supremo Tribunal de Justiça em Revisão de 22 de Junho de 1867, julgou nul10
todo um processo, pela incompetencia do Juizo, por ter o paciente fóro especial (era Juiz de
Direito,) e porque a dar-se o crime, seria o de calumnia e nunca o de injuria: pelo que mandou, que cessasse o constrangimento illegal que sofrria o paciente e que fossem responsabilisados os que funccionaram no processo.
Duas importantes questões, disse o 1I1ercantil do Rio, ficam assim resolvidas por esse
arresto que reconhece o privilegio do fóro do Juiz de Direito, tanto nos crimes de responsabilidade, como nos individuaes, e quanto á interpretação do art. 340 deste Codigo firma o
principio, de que o constrangimento iIlegal, abrange não só a priSãO, mas lambem toda e
qualquer coacção debaixo da qual pena se achar O cidadão.
Tratando accidentalmente d'este AccórdãO, disse o Conselheiro Nabuco: que o Supremo
Tribunal, entende a instituição do ltabeas-corpus como a maior garantia da lilJerdade individuaI, como remedio beroico, para os casos graves e extremos, em que essa liberdade periga e não tem outro recurso senão o habeas-C01}JUS.
As duas questões de que tratava o Mercantil, são boje uma realidade pela Lei:
O privilegio do foro do Juiz de Direito, se acha mantido pelo § 2.° do art. 29 da Lei de
20 de etembro de 1871, e o lJabeas-col'PUS preventivo, pelo § 1.0 do art. 18 da dita Lei.
A RelaçãO do Maranhão, em Accórdão de 1 de Junho de 1865, havia concedido tambem
soltura, por haueas-cOl-PuS, a um Juiz Municipal, em exercicio de Juiz de Direito interino;
não obstante estar condemnado em 3 mczes de prisão, por injurias verbaes; fundando-se na
nuLliclade do processo e na bypothese de ser empregado privilegiado, e nãO estar sujeito á
jurisdicção commum.
O Aviso de 7 de Maio de 1866, Conselho de Es\,ado, Consultor da Justiça, e Director geraI, se oppozeram a esta doulTina, como se desenvolveu bem no 1I-Iel'cantil do Rio de 6 de
Junho de 1866.
E' admissivel a providencia do habeas-cOl-pttS, ainda solto o paciente; e embora esteja
elle pronunciado, em crime inaflançaveJ, e vide a Revisão de 28 de Março de 1868, e a discussão a respeito na RevisJ.a Jtt1'idica de Março de 1868, pago 232.
(1680) Deve ser solto o paciente, quando se lhe desappareoe o processo, tendo aliás sido
absolvido, por crime de morte e interposta a appellação.
Foi unanime a absolvi~ão. Julgado no 6.° vol. da Ga:;eta JUl'idica, pago 133.
O Supremo Tribunal, em Revisão de 7 de Dezembro de 1872, confirmou a doutrina do
julgado.
O Aviso de 25 de Novembro de 1872, manda que se provoque o habeas-cOrptIS, quando
um réo, absolvido e appellado, viu sumido o seu processo, continuando no entanto na cadêa.
(IGBl) A RelaçãO da Fortaleza em Accórdão de 19 de Maio de 1874, diz: soIrrer constrangimento iIlegal, o escravo que não foi dado á matricula, e contra o qual se expede uma ordem de prisão pa,ra fazer voltar ao dominio do senhor, que por uma simples justificaçãO, pretende ter provado a sua condição.
A de Ouro-Preto em Accórdão de 9 de julho de 1874, diz que: escravo que por estar
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fugido, e detido em custodia, não tem direito de ser solto, por habeas-COl'llUS, por quanto
cumpre que se proceda a todas as diligencia necessarias, para ser entregue ao seu senhor,
por que quando se verifique o abandono será po to á disposiçãO das auctoridade competentes, afim de ter o destino que lhe dão a Lei n. 2010 de 28 de Setembro de 187L, arts. 4. 0 e
5.°, Decreto n. 5L35 de 13 de Novembro de 1873, arts. 75, § 4.°, 76 até 79 inclusive.
Diz a Relação de Ouro Preto, em Accordão de 9 de I11arço de 1875, que pela razão de não
ser conforme a justiça, que quem commetteu um crime fique impune, não tem direito a livrar-se, por habeas-cot·pus, aquelle que, condemnado como escravo, á pena de açoutes, tiver
obtido posteriormente, uma sentença ainda não transitada em julgado, declarando-o livre;
pois deverá soITrer, aquella pena, que, depois de posta a limpo a sua condi\ão, se livre ou esoravo, corresponder ao seu delicto; iEito é, será a mesma primitivamente imposta, se tambem
a sua condição fôr a mesma ou a correspondente, se fôr outra; acto este, para que é competente o Juiz das execuções, por ser a reducção um prinoipio de execução de sentença, que
pMe ser alterada, segundo os casos supervenienteEi, e que elle ordenará, comparando a Lei,
com as decisões do julgador quando pronunciou a sua sentença condemnatoria.
O manutenido em virtude da sentença que passou em julgado, só pôde ser preso, como
escravo, depois de declarada nulla a mesma sentença pelos meios legaes; e soIlou-se por habeas-col'pus. Decisão confirmada pela Relação da Baltia no 7.° vol. de Direito pago 145.
A Relação de S. Paulo em Accordão n. 91 de 10 de Setembro de 1875, diz: que a escriptura de liberdade, concedida por mulher casada, prevalece, ainda que, sem as ignatura do
marido, emquanto pelos meios legaes não é annullada.
O escravo assim liberto, a ser preso, está no caso de obter soltura, por habeas-c01']JuS.
Não soffre constrangimento illegal o escravo, que depositado para tratar da ua liberdade,
e preso por suspeita de fuga. Decisão do Direito, 10.° 1'01., pago 7\:1.
Esta decisão, não está fóra da critica, desde que, não e racional a presumpção de uma
fuga, no caso figurado, a menos que não haja um facto bem fundado e sob a fé, com provas
do depositario.
E' do Accordão da Relação do Recife de 11 de Abril de 1816, que escravo que por vir tratar da sua liberdade, em um fôro differente do domicilio do seu senhor, é detido em custodia, como fugido, não tem direito a ser solto por habeas-c01']JuS, pois tal despacho não tem
apoio na. Lei; porquanto, oumpre que o escravo seja novamente preso, e entregue ao seu senhor, ate que nsando da competente acção, obtenha senten\.a favoravel.
Diz o Accordão da Relação da Fortaleza de 15 de Outubro de 1875, qne: e iIlega] a prisão,
de quem se presume ser livre por se achar no go o da sua liberdade, e que como tal devia
ser manutenido.
Sem a exhibição do conhecimento da matricula, não se pMe litigar sobre dominio e posse
de escravos.
E' illegal a prisão por faIla de implemento de contracto, contra aquelle que se obrigou á
prestação de serviços, para pagamento da quantia adiantada, para a sua liberdade, tendo sido
esta conferida, sem condições. Accordão da Relação de S. Paulo n. 10 de 8 de Outubro de 1815.
(Notas 1719 e 172G.)
E' do Accordão da Relação de Belem de 1.4 de Agosto de 1876, que eEicravo lillertado a titulo oneroso pelo filho da Eiua senhora, e reputado liberto, emquanto o contrario não fôr julgado por via de acção competente, ainda que se prove não ter o filho poderes especiaes para
conceder essa liberdade, a qual deve ser levada á sua conta.
Um julgamento, em acçãO criminal, não aITecta os direitos do liberto, que não foi ouvido.
E se o preso, deve ser solto, por habeas-corpus.
(1682) Certo Juiz de Direito, em provimento de 28 de Novembro de 1813, soltou por l1aa um individuo, que fôra condemnado pelo Jury, no maximo do art. 201 do Codigo Criminal, e estava em cumprimento da sentença fundado em que, apesar de miseravel e
ofl'endido, o seu perdão ao ofl'ensor, livra este da pena; endo por isto illegal a sua prisão;
accrescentando que a doutrina do Aviso de 21 de Janeiro de 1861, eEitá em opposi\ãO com a
sabia e juridica dos Avisos de 19 de Agosto de 1853 e 31 de Maio de 1864.
Em notas ao art. 13 d'este Codigo, destaco-me inteiramente d'esta opinião, e consultae-os,
ao menos, por curiosidade.
beas-corpus,

(1683) A Relação da Côrte em AccordãO n. 4320 de 21 de Abril de 1814, decide Eiobre factos, que demonEitram a illegalidade da priMo ejustiflcam a conces ão de halJeas-corpus; como
não se terem dado para a prisão, nen hum dos casos mencionados nos §§ 2. ° e 3.° do art. 13
da Lei n. 2033 de 20 de Setembro de 1871.
( otas 934, e 938.)

(1684) A Relação da Côrte em Accordão de 8 de Abril de 1813, Mo mandou soltar por
a um individuo illegalmente condemnado pela Lei revogada de 26 de Outubro
d~ 1831, em razão do que se diEipõe no § 2.° do art. 18 da Lei de 20 de Selembro de 1871; por~m mandou fazer efl'ecLiva a responsabilidade, lanlo do Juiz de Direito como do Juiz funíClpal.
A mesma Relação em Aocordão n. 268 de 2'2 de Maio de 1 74, negou Eioltura, por habeasC01-PUS a um individuo, contra o qual o credor, fizera em juizo, uma justifioação de divida e
sUEipeita de fuga do devedor; porque este eslava dispondo dos poucos bens para fraudar a
divida commercial que contrahira.
E um senhor dezembargador mostrou que: em vista do § 2.° do art. 18 da Lei de 1371 n.
2033, não se póde reconhecer constrangimento illegal na prisão decretada, em sentença de
habeas-corpus,
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auctoridade competente, qualquer que seja a organisação contra taes actos, que só pelos meios
ordinarios, podem ser multiplicado.
A Relação de .. Paulo, em Accordão n. 7 de 9 de Julho de 1875, diz: que o condemnado
á pena de i anno de gales, cuja sub tituição foi ordenada pela de prisão com trabalho, tendo
sido retirado em pri ão imples, por mais de 1 anno, havendo penitenciaria no lugar, deve
ser solto por habeas-col'PUS, em razão de ser illegal a sua prisão.
(1685) A Rela~ãO de Belém, em Accordão le 30 de Julho de 1874, diz que: o commandante militar, que no Quartel do Batalhão do seu com mando, se oppõc ao cumprimento de
uma ordem de habeas-col'PUS, commette crime civil e nuo militar.
(l686) O Supremo 'l'ribunal em Revisão de 17 de Fevereiro de 1875, mandou soltar por
habeas-corpus, a um individuo, preso á 1 mez, sem processo, sem se mostrar impedimento al-

gum para isto, gastando-se o tempo em resolver-se, se a denuncia devia ser dada, pelo Promotor ou seu Adjuncto, manifestando o Tribunal o seu desgosto por taes delongas, que podem dar lugar a responsabilidade.
(16 7) A Relação da Córte, em Accordão de 5 de Iarço de 1875, julgou constrangimento
illegal, urna prisão por commutação de multa, emquanto I endeu a questão da decisãO do Tribunal da RelaçãO, para onde se recorrera, e por este motivo, mandou soltar o paciente por
habeas-col·PUS ..

(1688) A RelaçãO do Recife, em Accórdão de Janeiro ou Fevereiro de 1875, soltou por

7/abeas-cOl'PuS, a individuos prosos, a pretesto de serem auctores e cumpliees nos movimen-

tos de queJJra pesos e medidas, sem as formalidades legaes, por quanto, nãO sendo, a prisão
em flagrante, se reconb~ce que estavam soO'rendo uma prisão illegaJ.
(lô89) A RelaçãO da Córte, em Accordão de 9 de Julho de 1~75, indeferiu uma petição,
. em vista da 2. a parte do art. 18 da Lei de 20 de Setembro de 1871, por não haver competencia do Tribunal, para conhecer por simples petição de habeas-col"pUS, dos seus proprios julgamentos devendo, quando houvesse fundamento, para se reputar constrangimento illegal, ser
requerido ao Tribunal snperior pela uperioridade ou hierarchia judiciaria.
A Relação negara provimento ao aggravo interposto pelo supposto paciente do despacho
do Juiz do Commercio, que mandou entregar o deposito, soh pena ilJegal de detençãO e sustentou o acto d'aquelle, não podendo, portanto, ser superior a si mesmo.
(1690) O Supremo Tribunal em Revisão de 16 de Junho de 1875, negou a soltura por habeas-corplls a um individuo, que quebrado o termo de bem viver fóra condemnado em 3 mezes de casa de correição, como incu.rso nas penas do Codigo Criminal, sendo processado nos
termos do art. 12, § 3. u d'e te Codigo e 111 do Regulamento n. 120 de 1842.
(1691) A Relação de Porto-Alegre, em Accordão n. 54 de 2 ele Julho de 1875, aproposito
de um carcereiro, que fóra responsabilisado, em ra7.ão de ter dado cumprimento a urna ordem de habens-corpus, concedida r.0r um Juiz Municipal,-diz que, não sendo liquido em faltar competencia ao Juiz Municipa , para a concessão de habeas-cOl"lJUS, quando um julgado da
Relação da Córte existe, approvando semelhante concesl'ão, por Juiz t.al, o que faz vêr pelo
menos, ser caso affirmativo, e o que ]Jasta para o carcereiro não se ter recusado ao cumprimento de urna ordem emanada do Juiz Municipal.
O da Rela~âo de . Paulo, n. 39 de 30 de Outubro de 1874, ao contrario decide, não ser o
Juiz Municipal, competente para conceder ordem de 7w.beas-c01']JtlS, nem mesmo quando não
resida no termo o Juiz de Direito, e seja a pri!'ãO e!l'ectuada por inspector de quarteil·ão.
Parece-me que é positivo na Lei, não poder o Juiz Municipal conceder 7wbeas-col'pus, e
o Aviso de 12 de Janeiro de 1844, já dizia, não competir a concessão de ordens de habea -COlolJUS, ao Juizes i\lllnicipae , e sim exclusivamente aos Juizes de Direito, Rela~ões e Supremo
Tribunal.
(l692) A mulher, as im como póde dar queixa pelo marido, tamhem póde em favor delle, requerer habeas-col']Jt~S. Accordão da Relação de S. Paulo, n. 93 de 5 de Outubro de 1875.
(1693) O delinquente, que é posto em liherdade, sob o fundamento de que não foi preso
em l1agrante, não póde ser novameute preso por ordem de outra auctoridade, sem que préviamente se lhe forme culpa, desde que se trata de crime inafiançavel. Accordão da Rela~ão do
MaranhãO ele 26 de Outubro de 1875.
(1694) E' admissivel o pedido da fiança por habeas-cot']JtlS, embora não tenha sido em
tempo interposto, o recurso especial. que se dá, no caso de denegação.
Tem direito á fiança o réo condemnado por um crime aflançavel quando antes do julgamento, prestou-a, ainda que· provisoriamente, sendo impedido de prestal-a definitivamente,
por ter ido mandado recolher á prisão por ordem do Juiz de Direito, quando additou e su.slentou a pronuncia do Juiz Municipal. Accordão da Relação de S. Paulo, n. 17 de a de Março de 1876.
(Nota 16M.)
(1695) E' caso de habeas-cOl-PuS, a prisãO que foi feita, por considerar-se erradamente, como flagrante delicto, a confissão do crime.
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Além de illegal, é absurda, fóra de t1agrante delicto, a prisão do agente da força publica,
que faz ofi'ensas physicas aos que resistem a prisão em flagrante. Accordão da Relação dt
Ouro-Preto de 25 de Fevereiro de 1876.
(1696) E' illegal a prisão ordenada contra um Juiz Municipal, por ter sid6 pronunciado,
como incurso no art. 128 do C:odigo Criminal e o Juiz que a decrela, deve ser responsabilisado. Accordão da Relação de Porto-Alegre de 1'7 de Março de 1876.
(IG97) E' prisão ilIegal, a ordenada pela auctoridade policial, por crimes commetlidos,
aliltnde, sem que preceda requisiçãO da auc~oridade formadora da culpa. Decisão no 10. 0 vol.
do Direito, pago 80.

(1698)
ãO ha prisão preventiva, quando passado mais de i anno, pelo que se concedeu
a ordem de habeas-COrl)US, tanto mais, quando não se prova, que houvesse requisiçãO em fórma
legal para a prisão. Accordão da Relação de S. Paulo n, 19 de 28 de Abril de 1876.
(1699) E' illegal a prisão ordenada sem culpa formada com o fundamento de ser o crime
inaflançavel, em vista de um novo auto de corpo de delicto, a que se procedeu, sem que houvesse razão para ser desprezado o 1.0, que de outro modo, qualificara o facto criminoso. Accordão da Relação de . Paulo de 4 de ,\bril de 1876.
(17"0) O que injuria a auctoridaele no exercicio das suas funcções, é interrogado e posto
em liberdade, salvo sendo vagabundo.
E mesmo o crime não sendo tal, a continuação da prisão. por longo praso sem a formação da culpa, é illegal e dá lugar a habeas-corpus. Accordão da Relação do Maranhão de 7
de Fevereiro de 187'],
(1701) Considera-se cumprida a pena de galés, desde que se acha provado que o réo trouxe
ferro aos pés durante o tempo da condemnação, ainda mesmo que, por facto independente da
sua vontade, elle não tenha sido remettido para Fernando de Noronha, como determina a
sentença. Accordão da Relação da Fortaleza de 17 de Janeiro de i877.
(1702) O réo de ferimentos graves, preso em ftagrante e ao qual se está formando culpa,
não póde ser solto, por habeas-cOl'pUS. Accordão da Relação de Ouro-Pre'lo de 11 de Maio
de 1877.
(1703) A Relação da Côrte, em Accordão n. 470 de 1 de Junho de 1877, condemnou, como
irregular, o processo de ltabeas-corpus, no mesmo da denuncia occasionadora da prisão preventiva e confusão de habeas-col'pUS, com a sua decisão final e ter-se feito cessar o constrangimento illegal, por meio de contramandado de prisão.
('1704) E' indispensavel O comparecimento pessoal do paciente, que requer habeas-co~'Pus,
estando em liberdade, e não comparecendo, tem-se por prejudicada a petição. Accordão da
Relação da Côrte n. 76 de 12 de Junho de 1877.

(1105) Aquelle que é preso, por applicação mal ectendida e evidentemente vexatoria da
Lei, que protege a causa do cidadão, já tendo usado dos recursos ordinarios, não póde na
falta do provimento d'elles, gozar do beneficio de haheas-co~'pus. Revisão do Supremo 'fribunal de li de Agosto de 1877.
(1706) O Aviso de 5 de Janeiro de 1876, é assim:
.
, Com o omcio n. 162 de 2 do mez findo, transmittiu V. Ex." copia da representação do
juiz de direito da comarca da Cachoeira, sobre o facto ele ter o delegado supplentc cm exercício, Manoel José Fortunato, mandado para essa capital os recrutas Antonio Bispo dos Santos, Manoel José do Sacramento e MarceUino Cortes da Silva, não obstante haverem requerido
ordem de habeas-corpus.
Os documentos juntos ao citado officio não contém allegação alguma-de que fosse vi ta
por qualquer auctoridade a mesma ordem, revestida das formalidades prescriptas pelo art.
343 do codigo do processo criminal.
Consta, porém, de declarações do juiz de direito e do carcereiro da cadêa da Cachoeira,
que o primeiro dirigira ao segundo um simples telcgramma, sem assignatura, exigindo a
apresentação dos recrutas na cidade de Maragogipe, onde se achava o referido juiz, por motivo de serviço publico.
Informa o delegado que, em consequencia das ordens superiores e do máo procedimento
anterior dos recrutas, compromettidos em disturbios, julgou não dever sobr'estar na remessa
d'elles para a capital, quando apenas tivera conhecimento da declaração verbal do carcereiro,
que sempre recusou mostrar o telegramma, dando até motivos para se duvidar da existencia
d'esse documento.
Communica V. Ex.' a concessão do praso de dez dias aos ditos recrutas, para provarem
isenção do serviço militar, visto que não podiam regressar ao termo da Cachoeira, por já estarem alistados no exercito antes do recebimento da requisiçãO feita a essa presidencia pelo
mencionado juiz.
Rm resposta declaro a' V. Ex.':
Que devia aquelle magistrado e~pedir a ordem de habeas-cOI'PU.S com os requisitos legae~
JA
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ou ao menos, aUento a urgencia do caso, communicar ao delegado de policia a providencia
tomada por fórma eAtraordinaria.
Que irregularmente propedeu o carcereiro, já. recusando exhibir o telegramma ao delegado de policia, que, alem de incumbido do serviço especial do recrutamento, e o inspector
da prisão, e conservava á sua disposição os detentos, já requisitando directamente e sem
sciencia da auctoridade policial ao commandante do destacamento uma força para sabir do
termo com os mesmos detentos.
Que o delegado, á. vista da natureza da questão e do disposto no art. 186 do codigo criminal, nâo deliberou com acerto, apressando sem necessidade a remessa dos recrutas, apezar
do aviso verbal do carcereiro, e deixando de entender-se oficialmente com o juiz de direito,
'que e achava em lugar pouco distante, ou dirigir-se á estação telegraphica do lugar, afim
de veI'ificar a existencia e authenticidade do telegramma,
Que, em summa, offerecendo o recurso de habeas-corpus, uma das mais ef.ficazes garantias á Uberdade individual devem as auctoridades antes facilitaI-o, dispem.ando o rigor das
formulas, que embaraçal-o por meios que, embora não induzam criminalidade, auctorisam a
suspeita de parcialidade.
(1707) Declara assim o Aviso de 17 de Abril de 1876:
Sobre consulla do juiz de direito da comarca de Chique-Chique decidiu V. Ex." que os trabalhos -de ltabeas-cOrptLS, por sua natureza e importancia, preferem aos da junta de aUstamento para o serviço do exercito e armada. O governo imperial approva esta decisão por ser
conforme á. doutrina do Aviso de 19 de Outubro ultimo. O que communico a V. Ex." em resposta ao officio n. 37 de 3i do mez flnclo.

(1708) Habeas-col"Pus n. 64. - Paciente Joaquim Pereira Necho, preso na detenção da
Côrte. (AccordãO de 23 de Março de 1877.)
Juizes, com o relator Sr. conselheiro presidente, todos os dezembargadores presentes menos o Sr. promotor da justiça.
, Tendo-se receJ)ido as informações que foram exigidas do 2.° delegado de policia d'esta
côrte, quando na passada conferencia se concedeu a ordem pedida, o Sr. relator deu leitura
d'ellas ao tribunal presentes 14 dezembargadores juizes na causa, e tornou a ler a petição do
paciente.
As informações eram em substancia as seguintes: O delegado declara que elle nada póde
informar, porque não foi quem mandou prender o paciente.
Em vista d'esta resposta diz o . r. relator, que omciou ao director da casa de correcção,
e este respondeu conforme consta do offieio que S. Ex." leu, e do que consta, que o paciente
f6ra para alli remettido preso a requisição do consul de Portugal por ter a bOI'do do lúgar
portuguez ,. ~aria Claudina" assassinado o commandante d'este navio, tendo sido preso in
{lagrallti no mesmo navio.
Então o Sr. conselheiro presidente offlciou ao Sr. chefe de policia, e este remetteu os auto lavrados a bordo pelo piloto e por toda a tripulação authenticando o crime e suas circumstancias, assim como a prisão do paciente, e finalmente conclue que o respectivo consul acaba
de communicar-Ihe que estão feitas todas as averiaguações a respeito e dadas as providencias para que o paciente seja quanto antes remettido para Portugal, devendo sahir no paquete inglez "Ellie".
Feito este relatorio, ficaram abertos os deba,tes.
Oraram os Srs. Magalhães Castro e Andrade Pinto, e o conselheiro promotor da justiça
e Henrique de Brito e Gonçalves Campos.
Afinal recolhidos os votos foi negada a soltura declarando os Srs. dezembargadores MagaU1ães Ca::;tro e Aquino e Castro que negavam tambem a soltura com a clausula expressa
de ser quanto antes o reo remetLido ao agente consular para dar-lhe o conveniente destino,
não devendo conserval-o nem mais um instante nas cadeias d'este Imperio, visto ter sido o
crime commettido no alto mar e em navio estrangeiro.
Voltou o paciente para a detenção afim de ser logo remettido para Portugal.
Para maior esclarecimento o caso e assim:
Habeas-co?-pus.
Paciente, Joaquim Pereira echo, preso na detenção da côrte.
Juize , relator, o Sr. con elheiro presidente e todos os Srs. dezemlJargadores presentes.
E tão em suas sedes 11 dezembargadores.
Relatada a petição, viu-se que o paciente queixa-se de se achar preso ha 10 dias pela
policia a requisiçãO do consul de Portugal, sem ter commeltido crime algum e sem ordem
escripta da auctoridade.
ElIe narra em sua' petição o facto occorrido no alto mar a bordo do navio ,; Maria Clau<lina" de ter o commandante attentado contra o pudor de uma sua irmã, que vinha em sua
companhia e de sua mulber como passageiros do navio.
O commandante alta noite penetrou no beliche, onde dormia a dita senhora e procurou
violentaI-a; ella gritou e accudindo o paciente ia-se travando um contlicto serio se o commandante não voltasse ao seu camarote.
O paciente correu a pedir auxilio ao piloto contra semelhante attentado: elie porem não
pôde prestaI-o á vista da aLtitude de seu commandante.
' .
O paciente e sua família velaram toda a noite sob o perigo imminente e quando prostrado
pe!a fadiga ia passando por um leve somno, foi despertado pelos gritos de sua irmã e família,
pOIS o commandante voltàra à realisação da sua libidinosa tentativa.
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Foi então preciso um esforço heroico do paciente contra um homem que além de estatura atletica estava cercado de força, e' só compellido pelo direito de justa defeza, de sua
vida e honra viu-se o paciente obrigado a disparar alguns tiros de rewolver contra o commandante.
Chegando a esta côrte, foi preso pela policia e mettido na detenç:1o, onde se acha sem
processo ba 10 dias, e pede por isso a protecção legal a Sua Magestade Regente do Imperio,
representada aqui no tribunal.
O paciente declarou e jurou ter podido apresentar documentos, e nem a ordem pela qual
fôra mettido na cadêa, porque requerendo ao r. chefe de policia, este lh'a denegou.
O tribunal unicamente concedeu a ordem pedida para ser o paciente apresentado na primeira conferencia, que será a 23 do corrente, ás ii horas da manhã i devendo prestar informações o delegado que mandou prender o paciente.
(1709) O Accordão da Relação da Côrte n. 66 de 17 de Abril de 1877, é assim:
Juizes, relator o Snr. conselheiro Presidente com todos os presentes.
(Estão em suas sédes 15 desembargadores.)
O Juiz do 7. 0 districto criminal deu as informações exigidas sobre a pretenção do paciente e dellas consta que o pacien~e ferira gravemente a Gregorio Cesario da Rocha, e até pretendeu assassinar o dito Gregorio, sendo por isso preso, tendo-se já dado principio ao processo.
A prisão foi mandada fazer a 23 de Janeiro deste anno, antes de culpa formada pela natureza do crime inaftançavel e por ser o réo sem residencia certa e conhecida, mas depois
apresentou-se o mandado do Juiz Criminal para legalisar a prisão.
Abertos os debates, oraram varios desembargadores, e a final, recolhidos os votOI', o Sr.
Presidente declarou que votava pela soltura do paciente, porque está preso desde 23 de Janeiro do corrente anno até 20 de Fevereiro e depois desde tO de Março em que foi dada a
denuncia do promotor, ficou o paciente até agora sem marchar o processo.
Recolhidos os votos, concederam a soltura, contra os rs. Bandeira Duarte, Gouv;a e
Mariani, que assignaram vencidos.
Proposta a responsabilidade do Subdelegado, venceu contra os votos dos Srs. Bandeira
Duarte, Paiva Teixeira, Gouvêa e Mariani.
Proposta taml)em a responsabilidade do escrivão da ubdelegacia de S. José, passou,
contra o voto do Snr. Andrade Pinto, por já ter elle soJ]'rido a pena disciplinar imposta pelo
Juiz de Direito pela demora.
O réo foi posto logo em liberdade.
Lavrou-se Accordão na conformidade do que flca exposto, mandando-se logo extrahir as
cópias competentes para a responsabilidade do Subdelegado e de seu escrivão.
(1710) O Accordão da mesma Relação n. 70 de 24 de Abril de 1877, é o seguinte:
Paciente, JoãO José Soares Vianna, preso na detenção da Côrte.
Juizes, relator o Sr. Conselheiro presidente com todos os presentes.
Estão'em suas sedes 14 desembargadores.
Lidas as informações que foram exirridas do Juiz do '10. 0 Districto Criminal consta que
preso a 10 de Novembro proximo passado á requisiçãO do Delegado Caminha por indiciado
em crime de roubo o paciente tem continuado preso por falta de mais algumas Lestemunllas
no summario a que se está procedendo tendo já jurado duas testemunhas e o Promotor den
a sua denuncia.
Em vista da informação, recolhidos os votos: foi negada a soltura, contra os votos dos
Srs. Conselheiros Gonçalves Campos, orberto, Magalbães Castro, IIlariani e Xavier de Brito
que a concediam.

(1711) E' do Accordão da Relação da Côrte n. 200 de 28 de Abril de 1877:
Juiz relator o Sr. Conselheiro D. Francisco Balthazar da Silveira.
Relatada a petição com as informações do Juiz de Direito do fO. o Districto Criminal, concederam a soltura e mandaram formar a responsalJilidade do Juiz ubstituto Dr. Candido
Guimarães Junior e ao escrivão Bezerra, por terem demorado a formação do processo desde
22 de Março, estando o réo preso desde 10 do mesmo mez.
(t712) E' do Accordão da Relação da Côrte, n. 71 de 8 de Maio de 1877:
Paciente, o subdito portuguez José Fernandes Ferro, pre o na detenção desta Côrte.
Juizes relator o Sr. Conselheiro Presidente com todos os Srs. Desembargadores pro, entes,
menos o Conselheiro Promotor da Justiça.
(Estão em suas sédes 13 Juizes.)
Foi novamente lida a petição do paciente com os documentos a que se referiu, e bem as~
sim as respostas do Dr. Juiz do 6. 0 Di tricto Criminal que lhe foram exigidas por este tribunal.
De todas estas peças constava que o paciente, tendo sido preso e condemnado por fallencia, em pena de prisão com trabalho, foi e sa sentença reformada por outra que emendou
aquella pena, por não ser legal e a substituiu por prisão simples.
Ora, ao tempo desta reforma já o réo Linba cumprido parte daquella pena, e então com
mais algum tempo deu-se por cumprida a pena inclusive o tempo de prisão anterior e o Juiz
substituto do 6." Districto o mandou soltar, julgando exlincto o processo por uma sentença.
Passados 20 dias que o paciente gosava de liberdade foi novamente preso por um despacho do mesmo Juiz sob o fundamento de não estar ainda cumprida toda a pena.
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paciente veio acompanhado de seu advogado O Dr. Ferreira de Menezes, o qual teve a
palavra e abundou em muitas considerações para mostrar a illegalidade da prisãO de seu
cliente, quando já se tinha dado por cumprida a pena, e concluiu pedindo ao egregio tribunal a soltura do paciente.
O Sr. Conselheiro Presidente declarou abertos os debates entre os Srs. Desembargadores.
Orou em primeiro lugar o Sr. Desembargador Magalhães Castro no sentido de dar a soltura pedida. Seguiu-lhe o Sr. Conselheiro Procurador da Coróa declarando que fallava por
ser questão de direito e em sua opinião ser nccessario que se tomasse um aresto a respeito,
para servir de regra fixa e invariavel para o futuro.
O Sr. desembargador Xavier de Brito elucidou a questão, mostrando que a sentenÇoII era
appellavel e que o promotor devera ter interposto a appelIação para se poder julgar se o processo fóra juridicamente extincto e a pena cumprida, mas nunca se poderia por um simples
despacho revogar a sentença mandando prender novamente a quem o Juizo tinha dado a
pena por cumprida.
O r. Conselheiro Olegario H. de Aquino e Castro mostrou que o Juiz do 6. 0 Districto, era
incompetente para dar a pena por cumprida, porque, segundo o espirito e letra da Lei da novissima reforma judicial'ia e seus decretos regulamentares o Juiz substituto não podia proferir sentenç.a definitiva, e sim os outros Juizes de Direito que são seus supplentes j por isso,
e por outras considerações, negava a soltura.
O Conselheiro Aquino e Castro di se mais que, a pena não está cumprida, por que ha um
principio geral de direito - quod nttllum est, nttllum p"oducit effectwm.
A sentença nulla, nunca passa em caso julgado.
O I'. Desembargador Bandeira Duarte opinou no sentido do Sr. Conselheiro Procurador
da Coróa, reconhecendo que o caso é duvidoso e necessita de uma decisãO, mail na hypothese
vertente concede a soltura por suppllr a pena cumprida.
'
Afinal, recolhidos os votos, foi conccdida a soltura contra os vOt08 dos Srs. Conselheiros
Aquino e Castro e Baptista Lisboa.

Habeas-corpus
(1713)
UPREMO TRIBUNAL, 19 de Maio de 1877. - Paciente João da Costa Nova Junior,
preso na detenÇoão.
. Juizes, relator o Sr. conselheiro Malloso Camara, com todos os ministros presentes.
(Estão em suas sédes 15 mini tros com votos).
Relatada a petição e lidos os documentos foi concedida a ordem depois de nma muito luminosa discussão em que ficou demonstrado, que li vista da certidão de idade do paciente,
este mesmo quando se provar o facto que lhe é attribuido da tentativa de defloramento, constante da denuncia terá de sofl'rer a pena de cumplicidade, por ser menor de 17 annos ex-vi
do art. 18, § 10 na sua 2. 8 hypothese do codigo criminal; e tratando-se de cumplicidade na
tentativa vem a tornar-se o crime aflanç.avel, não se dando o caso de flagrante, segundo
os documentos, a prisão não poderia ser decretada sem culpa formada; pelo que o tribunal
em sua sal)etloria jul"ou dever conceder a ordem, para mediante as informaÇo5es e esclarecimentos prestados pelo juiz poder res(llver sobre a petição, e apreciar a legalidade da ortlem.
Mandou portanto, que o paciente seja apresentado com o seu detentor, expedindo-se ordem ao juiz, que decretou a prisão para informar ao tribunal, prestando os necessnrios esclarecimentos sobre a legalidade da prisão preventiva, afim de poder resolver-se sobre a petiÇoão
do paoiente.
Outrosim, marcou uma sessão e:s.traordinaria para quarta-feira 23 do corrente, para conhecer-se do habeas-corpus, visto o tribunal entrar agora em férias e ser este assumpto daquel·
les que a lei manda providenciar em férias.
SUPREMO TRffiU TAL DE JUSTIÇA
SESSÃO EXTRAC,RDINARIA EM 23 DE MAIO DE '1877

P?'esidencia do Ex,mo S711·. conselheiro Joaquim .Mà,'cellino ele Brito. -Secretario,
o 8,·. Dr. João Pedreim do Couto Ferra::
A's 10 horas, reunidos extraordinariamente os ministros Ex.mos conselheiros Brito, presidente, Barão de Mont' er1'at, Barbosa de Oliveira, Costa Pinto, Villares, Coito, Pereira Monteiro, Vasconcellos, D. Francisco, Valdetaro, Maltoso Camara e Almeida, foi aberta a sessão,
para se resolver sobre a petiÇoão de habeas-corpus, em virtude da qual se expedira ordem para
apresentaÇoilO do paciente, ouvida a respectiva auctoridade para prestar esclarecimentos.
O Sr. ministro presidente declarou que, em virtude das ordens expedidas, está presente
o paciente João da Costa Nova Junior, conduzido pelo carcereiro da detenção.
Foram lidas as informações prestadas pelo juiz de direito substituto do 7. 0 districto criminal da córte, Dr. Antonio Paulino Soares de Souza.
Dellas consta o seguinte:
No dia 12 de Setembro do anno proximo passado, o paciente tentou deflorar a menor de
7 annos de idade, praticando actos de violencia contra o pudor de seu sexo.
A prisão foi a H de Maio corrente, e prinoipiou-se a inquirição das testemunhas, tendo
jurado algumas de vista,
Concluida a leitura da resposta do juiz e das peças com que elle a instruiu, o Sr. conselheiro presidente declarou abertos os debates.
Oraram os Srs, oonselheirol> Matloso Camara, Almeida, Valdetaro e Silva Guimarães.

285
Este Sr. conselheiro declarou, que sem poder entrar em considerações sobre o gráo de culpa
nem sobre a pena, que pertencerão mais tarde ao juizo do julgamento de que é sua opinião, o
juiz substituto não tem competencia para mandar prender, poi e ta aLlribuição é exclusiva do
juiz de direito criminal, em vista da lei que não dá aos substilutos, e que portanto a prisão
foi illegal, em vista do decreto rcguI:J.mentar á lei da reforma novissima judiciaria.
O r. conselheiro Valdetaro impugnou esta opinião, sustentando a competencia do juiz,
O Sr. conselheiro Almeida abundou nas idéas do Sr, conselheiro Silva Guimarães e sustentou que por se tornar aflançavel o crime em vista de ser o réo menor de 1.7 nnnos na época
do commettimento, eomo está liquido pela certidão de idade, a prisão foi illegal.
O Sr. relator sustentou a legalidade da prisão e votou contra a soltura.
Aflnal recolhidos os votos foi negada a soltUl'a, votaudo sómcnte por esta os Ex.mos ministros D. Francisco, Siln Guimarães e Almeida.
Mandou-se voltar o réo para a detençâo, onde se achava, lavrando-se o competente accordão assignando vencidos os Srs. ilveira, Almeida e Silva Guimarães.
/"<antou-se a sessão depois do meio dia.
(1714) O Supremo Tribunal em Revisão n. 198 de 30 de Maio de 1877, assim decidiu:
Apresentou-se como advogado do paciente o consellleiro Saldanha Marinho, o qual tomou
assento na fórma da lei dentro dos cancellos do tribunal.
•
Estão em suas sédes 16 ministros.
Tendo ha algum tempo o impetrante Dr. Amaro, domiciliario da provincia de Paruhyba,
requerido uma ordem de habeas-corpus, alIegando estar debaixo de grande pressão de violencia, e ameaçndo de ser preso pelas auctoridades do lugar, por se lhe attribuir o crime de reduzir á escravidão pessoa livre, sollicitando a protecção do tribunal, este concedeu a ordem
e mandou que elle se apresentasse no din de hoje; devendo prestar esclarecimento o juiz
que o collocava n'esse estado de constrangimento em sua liberdade individual.
Lidos os esclarecimentos prestados, e aberta a discussão, depois de haver orado o advogado do paciente;. fallaram os Srs. conselheiros juiz relator, Valdetaro, Silva Guimarães, Almeida, i\latloso Lamara, Vasconcellos e ViIlares, úns no sentido de julgarem prejudicado o
pedido do paciente, porque das informações constava que elle havia já sido despronunc.iado;
outros entendiam que podendo ainda o juiz de direito revogar essa nãO pI'onuncia, devia o
tribunal procurar salvaguardar a pessoa do impetrante de novas perseguições pelo mesmo
facto de que se prevaleceram.
Afinal prevnleceu esta ultima opinião; votando, porém, contra, os Srs. Messias de Leão,
Pereira Graça, MaUoso Cllmara e Vasconcellos.
Foi assignada e publicada )"loje a seguinte sentença de provimento á petição de habeascorpus apresentnda pelo bacharel Amaro Carneiro Bezerra Cavalcanti, e oujo resumo demos
na passada sessão; sua integra é do theor seguinte:
"N. 198.- E:s:aminados e relatados estes autos de petição de habeas-C01]JUS, apresentada
pelo paciente Amaro Carneiro Bezerra Cavalcanti, etc.:
Não sendo os factos arguidos, pelos quaes foi denunciado e processado o paciente, d'aquelles que devam ser punidos pelas leis criminaes, corno reconheoe o mesmo juiz processante, declarando na sua informação a folhas, que com acerto e circumspecção foi julgadn improcedente tal denuncia, não havendo por consequenoia base ou fundamento, nem justa causa
para tal constranA"imento pelo paciente attegado; mandam que cesse esse constrangimento
conservando-se sol to.
Rio de Jnneiro, 30 de Maio de 1877.-B?·ito, presidente.-Pel·eira Monteiro.-Ba?·ão de
lúont' en·ate. - Simões da B-ilva.- Leão, vencido.- Valdeta1'O.- Ca71w?'a, vencido.
Julguei prejudicada a petição em vista da resposta cio Juiz e dos dooumentos.-Silva Guimarães. - Vasconcellos, vencido. - T illa?·es.- (h-aça, vencido,- Coito.- Silvei?·a.- Almeida.
- Albuque·rque...
(1715) Accordão da Relação da Côrte de 12 de Junho de 18i7:
Juizes Relator o Sr. presidente e todos os presentes.
Tendo-se concedido a ordem'para ser o paciente apresentado no tribunal e ordenando-se
que o subdelegado da Candelaria informasse a respeito, este informou que o paciente tendo
sido preso por ter commettido o crime de ferimentos graves, foi depois solto; ficando assim
prejudir,ado o pedido do paciente.
O tribunal assim o julgou; ponderando porém os Srs. Dezembargadores Bandeira Duarte
e Magalhães Castro que se devia advertir ao subdelegado para proseguir nos termos do proces o.
•
O Sr. conselheiro Aquino e Castro, depois de se informar da razão pela qual o supposto
paciente OIegario Jordão não estava presente á barra do tribunal, disse que na fórma do codigo do processo criminal sempre que se concede a ordem de hnbeas-c01puS, ha obrigação de
o conductor fazer apresentar o paciente ao tribunal: e se entre o tempo da concessão da ordem e a resoluçãO da soltura tiver occorrido ser o paciente solto pela mesma auctoridade que
o tinha mandado prender, deve esta sempre apresentar o paciente ao tribunal para interpellal-o sobre a sua prisão e outras circumstancias e poder julgar da responsabilidade d'essa
mesma auctoridade ou de quem direito fór.
Di se mais o r. Dezembargador que é abusi,a, egundo sua opiniãO, a pratica de uma
vez concedida a ordem de habeas-corpus para apresentação do paoiente, e informação da auctoridade, esta mandar logo soltar sem esperar a deci ão d'este tribunal, pois assim a auctoridade inferior prejplga a decisão da soltura, que só póde ser ordenada pela superior.
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o Sr. Dezembargador Bandeira Duarte deolarou que talvez conviesse requerer ao supremo
tribunal ou tomar um assento sobre este objecto para evitar a repetição d'estes factos.
(l7l6) Relação da Côrte.
lIabeas-collJuS n. 94 de 18 de Setembro de 1877.
lmpetrante, o cidadão Jose Pereira da Tena.
Paciente, Eleuterio, e cravo de Vicente Adrião Ferraz.
Juizes, relator o r. Conselheiro Presidente com todos os presentes.
Estão em suas sédes 11 Dezembargadores com votos,
Tendo-se concedido na sessão de II do corrente a ordem impetrada, mandou-se que o
paciente fosse hoje apresentado perante o Tribunal; prestando as informações necessarias o
Chefe de Policia de Nictheroy.
O Sr, Conselheiro leu novamente a petição e documentos apresentados pelo impetrante.
D'eltes consta que Eleuterio fôra preso a i2 de Dezembro de 1876 em Maricá, onde é morador seu senhor, e um mez depois não havendo ainda formação de culpa foi requerida ao
Cltefe de Policia a soltura.
Foi declarado que elle estava implicado no crime de tentativa de homicidio na pessoa do
Juiz lIlunicipal do termo de Maricá, mas d'ahi para cá tem decorrido oito mezes e continua
pre o EleuLerio.
O r. Conselheiro Presidente 'subrnetteu á consideração do Tribunal esta questão.
Pediu então a palavra o Sr. Dr. Josino do Nascimento Filho, e declarou ao Tribunal que
constando das informaçãe do Chefe de Policia da Provincia do Rlo de ,Janeiro, e do telegramma, de que acaba de dar noticia o Ex. mo Sr. Conselheiro Presidente, elle não pedia a soltura
do paciente, porque está pronunciado, mas chama a attenção do egregio para o facto quP. este
requerimento de habeas-col'PUS e a informação revelam.
O r. Dr. Chefe de Policia da Provincia entende que como ha co-reos no facto da tentativa de as. sinato do Juiz Municipal de Maricá, attribuido ao paciente, este deve jazer na
detenção ou prisão preventiva ate flue se descubram os cumplices ou co-réos, ainda que isto
seja d'ahi a annos! I
Ora, é preciso que o Tribunal tome uma providencia qualquer sobre esta má intelligencia ou erro na jurisprudencia do Dr. Chefe de Policia da Provincia.
Isto não tem cabimento algum. Pela nossa jurisprudencia criminal desde que o réo está
pronunciado não ha mais segredo de Justiça e deve o seu processo caminhar para o julgamento ou seja de juizo singular ou de Jury.
Ora, no caso actual Ojnlgamento do réo pronunciado é no jury.
'
Assim que o dever do Dr. chefe de policia de Nictheroy era mandar o processo do réo ao
juiz de direito presidente da immediata sessão do jury para ser submettido ao jury, mas elle
não o fez, e declara catbegoricamente que o não fará, emquanto não se descolJrir o cumplice
ou o co-auctor do delicto.
Pede portanto S. . providencias contra isto, ou de responsabilidade do juiz ou qualquer
outra legal.
.
Aberta a discussão orou em primeiro lugar o Sr. dezembargador Bandeira Duarte e declarou que elle sustenta o primeiro voto que deu quando pela La vez foi apresentada esta
petição de habeas-cOl'PuS.
O habeas-COl"PttS e uma preciosa garantia, concedida aos cidadãos.
Ora, o escravo não e cidadão, e, pois, não póde gozar d'ella.
E' verdade que os estrangeiros tambem gozam d'ella, mas é em causa propria; porem
aqui upparece um terceiro que não e o senhor do escravo req11erendo por este. Portanto entende que nãO póde ter lugar conhecer-se d'este habeas-c01·lJUS.
Os mais senhores, inclusive o Ex. mO Sr, conselheiro presidente, entenderam que esta questão estava já ~rejudicada desde que o tribunal na sesão de 11 do corrente tinha entendido
dever conceder a ordem.
Entretanto no merito entenderam tambem que, á vista da declaraç-ãO do advogado do paciente, o tribunal nada tinha a deliberar, porque conforme o art. 18 da lei de 20 de Setembro
de Hl7l, e do seu regulamento, não se póde considerar constrangimento illega~ desde que ha
pronuncia, como no caso vertente, e que sobre a marcha do processo para ser submettido para
o jury devia o advogado do paciente requerer ao juiz de direito a quem compete.
O tribunal que concede habeas·corpus só tem de resolver sobre a soltura com fiança ou
sem elta e nada mais, e.m vista das terminantes disposições do codigo do processo criminal.
egaram portanto a soltura.
(1717) E do Aviso de 20 de Outubro de 1877:
Consta de seu omcio n. 444 de 16 do corrente, que achando-se n'esse estabelecimento, em
cumprimento de sentença o pre o Manoel Francisco de Paula, dera Vm. conhecimento d'esta
circumstancia ao presidente da relação do districto, antes de fazer apresentar o dito preso
no tribunal, corno fôra requisitado em virtude da ordem de habeas-corpus.
Em resposta, declaro que, á vista das disposições dos arts. 35l do Codigo do Processo Criminal, 111 da Lei de 3 de Dezembro de l841, '117, § 15 do Regulamento annexo ao Decreto n.
678 de 6 de Julho de 1 50 e 75 do Decreto n. 4 H de 22 de Novembro de 1871, deve Vm. cumprir promptamente as ordens do tribunal sobre apresentação de detentos em virtude de ordem de habeas-col"PUS.
([7l8) lIabeas-corpus-Revisão n, 213, de '10 de Novembro de 1877.
Pacientes, Luiz de Medeiros Dourado e João Rodrigues da Costa Sampaio.
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Juiz relator, o Sr. conselheiro Coito, com todos os presentes.
Relatada a petição e lida a resposta do Juiz que decretou a prisão
r. Dr. Jansen Junior
pediu a palavra e foi-lhe esta concedida sómente para dar alguma e~ . ações sobre as circumstancias da prisão dos pacientes, o que elle fez, aproveitanrlo o ensejo para demon traI' a
illegalidade da prisão de seus clientes e apresentou uma certidão pela qual provou não terem
ainda os seus clientes sido chamados a presença da auctoridade para organisação do summario, que ainda hontem ficou addiado a relluerimento do promotor; estando presos ha um mez
e quando um dos suppostos co-reos foi mandado pór em liberdade por conce são de habeasCOl"pttS da Relação d'esta Córte que declarou não ser caso de estellionato.
Concluidas estas observações, o E~.m" r. Conselheiro Presidente declarou que ficavam
abertos os debates entre os Srs. Ministros do Tribunal.
Fallou em primeiro lugar o Snr. Conselheiro Coito, mostrando que tem·se evidentemente
ultrapassado o termo legal para a formação da culpa dos pacientes não achando procedente
a rasão apresentada para a demora estarem os promotores occupados em outros sêrviços
quando ha substitutos legaes e meios de ser taes funccionarios logo suppridos, não podendo
os reos Ílcar nas prisões á mercê das distracções dos promotores para outros serviços.
a Dr. Juiz de Direito, diz tambem que a demora é proveniente de suas occupações e que
encarregou ao seu substituto da organisação do process'o, mas a verdade é que nem um, nem
outro o tem feito.
Por tanto seu voto é conceder a soltura, tanto mais que é sempre o cllavão allegado pelos
juizes que demoram as formações das culpas dos r' os que mandam prender, dizer que e tão
oheios de serviços quando na Córte, ha ii Juizes criminaes com seus competentes supplentes
e substi tu tos. Essa rasão não procede.
a Sr. Conselheiro Valdetaro fallou no mesmo sentido, sendo ambos os conselheiros apojados por seus collegas.
a Tribunal concedeu a soltura dos pacientes e foram estes immediatamente postos em
liberdade.
(1719) Revisão do Supremo Tribunal n. 214.
Está presente a paciente, por constrangimento illegal, Virginia, creoula, acompanhada
do Dr. Jansen.
Juiz relator o E~.mo ministro Snr. Pereira Monteiro.
Tendo-se, na passada sessão, concedido a ordem pedida para se livrar do constrangimento
que sofl'reu com um contra-mandado a impetrante, foi ouvido o juiz que deu o contra-mandado, e este informou, que não havia sentença q~e decretasse a manutenção, e só houve uma
justificação, tendo-se a principio passado o mandado de manutenção por aquella justificação,
constando depois em juizo, que a impetrante procurava levantar 600,,000 que estavam em
deposito com o fundamento de que não eslava matriculada, considerando-se assim ipso
(acto forra; mas que nãO houve lal falta de matricula, estando ao contrario a escrava
matriculada.
Assim que, lhe parecia ter procedido em regra; mas se estava em erro, o supremo tribunal em sua sabedoria decidiria, sendo certo que os especuladores já se teriam aproveitado
dos taes 600$000 deposHados, se não fosse mandar-se reverter a impetrante para o deposito
até decidir-se a questão da liberdade.
Lida esta resposta pelo Sr. ministro relator, ficaram abertos os debates.
a Sr. Ministro Valdetaro interpellou a paciente e seu patrono, se tinha a sentença de
manutenção?
Com a resposta negativa, mas com a declaração de que foi em virtude da justificação
que a impetrante obteve a manutenção, o r. ministro Valdetaro argumentou sobre a ilIegalidade do contra-mandado, dizendo que era bastante a jusLificação, e que depois de manutenida a impetrante não podia por um simples despacho passar-se contra-mandado, e desapparecer a manutenção, e que assim o seu voto era fazer cessar o constran<>imento.
a contrario, porém, pensa o Sr. ministro Coito, o qual diz que sua opinião é que o tribunal não póde intrometter-se nessa questão puramente civiL
Que o contra-mandado fóra dado pelo juiz substituto, do de direito, por um despacho em
razão de se pretender levantar o peculio depositado sem ainda haver sentença definitiva que
decretasse a manumissão da impetrante, a qual, segundo se .ê dos papeis obtida a manutenÇãp não proseguiu na acção.
Depois de muitas considerações concluiu o Sr. Coito, que se indeferisse o requerimento.
Tal era o seu voto.
a Sr. conselheiro Messias de Leão declara que a lei manda e~pressamente ouvir a parte
interessada, quando a questão fór civil, e que neste caso devia ouvir-se o senhor da escrava,
sem o que nada se devia decidir.
a Sr. conselheiro Silva Guimarães declara que o habeas-cot·pus por constrangimento illegal é ainda do codi<>o do processo mesmo em feito civil, e a lei de 20 de ";etembro de 187l
e seu respectivo regulamento não fez mais do que additar alguns, e que quanto a ouvir-se a
parte Interessada é sómente no caso de ser possivel, mas por isso nãO se póde embaraçar a
cessação do constrangi men to, quando esse fór ilIegal, como no presen te caso.
A paciente estava manutenida e as im de posse de sua liberdade ainda que provisoria;
e portanto em sua opiniãO nada se de.eria innovar, sem que corre se uma acção e lJOuvesse
sentença deflni tiva.
Seu voto é mandar cessar o con trangimento, no que foi apoiado pelo r. ministro relator; devendo porém a paciente ficar sómente manutenida para tratar de sua acção.
a Sr. ministro Barbosa de ali,eira diss~ que a escrava está matriculada.
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Art. 341. A petição para uma tal ordem deve designar: (172..)
1.° O nome da pessoa, que soffre a violencia, e o de quem é della
causa ou aoctor.
A final nlio havia mais quem pedisse a palavra, foram recolhidos os votos.
Seis ministros que foram os rI'. Valdetaro, Pereira Monteiro, Vasconcellos, Graça, Silveira e Silva Guimarães para que se fizesse cessar o constrangimento da paciente, continuando a manutenção, como antes do contra-mandado os trez ministros que foram os Srs.
Messias de Leão, Coito e Barbosa de Oliveira votavam que se indeferisse a petição.
O tribunal n'este incidente da questãO de habeas-col'PUS foi provisoriamente presidido
·pelo Sr. ministro Simões da ilva visto o Sr. presidente etrectivo Marcellino de Brito ter-se
declarado impedido por delicadeza, visto ser seu filho juiz de direito da 3. a vara por onde
corre este negocio, posto que não fosse elle e sim o seu substituto, quem deu o contra-mandado.
Lavrou-se logo e foi assignado o accordão seguinte:
N. 21~.- Examinados e relatados estes autos de petição de habeas-col'PUS, requerida pela
paciente Virginia, creoula. Mandam que a paciente continue manutenida na sua liberdade
na fórma do mandado que assim decretou em virtude da sentença que julgou procedente a
respectiva justificação, estado de que não podia ser tirada para ser recolhida a deposito sem
8er pelos meios legaes; revogada a mesma sentença e o mandado passado em observancia
d'ella.
Rio de .Janeiro, 28 de ovembro de 1877.- Simões, presidente interino.- Pereim lITontei?·o.-Silvei?'u.-Bal'bosa, vencido.- Coito, vencido.-Leão, vencido.- VascoTlcellos G?'aça.Sa'va 6uimarães.- Valdetaro.
(Nota 1681.)

(1120) RelaçãO da CÓrte. HfT.l,eas-corpus n. 118 de 14 de Dezembro de 1817.
Impetrante, Francisco Urbano de Vasconcellos da cidade da Victoria em favor de seu escravo João preso na cadeia d'aqueUa cidade.
O impetrante allega que:
Tendo recebido os vencimentos que lhe competiam como procurador fi cal da the~oura
ria provincial ficou depois alcançado para com a fazenda em Março de 1814 e obri'gado a pagar pelos seus ordenados, o que fez.
Foi intimado a pagar a divida pelo Juizo dos feitos, nomeando-se para esse fim um procurador fiscal ad-hoc, e tendo juntado o impetrante um documento, pelo qual mostra que elie
está quite com a fazenda publica, foi todavia capturado o seu escravo por aquelie juiz e mettido na cadêa, onde se acha.
Allega que o juiz dos feitos d'aquella capital do Espirita Santo lhe é desafl'ecto.
O tribunal, depois da discussãO em que tornaram parte os Srs. Andrade Pinto e Bandeira
Duarte, indeferiu a petição porque é no juizo dos feitos, que o impetrante deve pleitear a penhora feita no seu escravo. O Sr. Dezombargador Bandeira Duarte sustentou que o facto de
estar o escravo em urna cadêa publica e não em poder de um depositaria mostra que está
preso e não simplesmente penhorado; termos em que soífre um constrangimento illegal,
além do prejuizo do impetrante senhor, seu voto portanto é conceder a ordem para se mandar ouvir o juiz que mandou prender o paciente, o depois resolverá com melhor conhecimento
de causa.
(Nota 1681).
(1121) Como mais methodico, na epigraphe deste titulo, amontoei muitas notas, algumas
das quaes, não póde deixar de ter relação, não só com este artigo como com os outros que se
seguem, relativamente ao habeas-cOí-PuS.
'ão me parece condemnavel a lembrança, se attender-se, que o meu flm principal, é facili tal' aos que consultarem este Codigo, procurando ser claro, sem jámais sacrificar a ordem,
tão necessaria, em trabalha d'esta especie.
Notas 1661, 1675, 1679 e outras de 1658 em diante.
O Supremo Tribunal em Revisão n. 166 de 17 de Julho de 1875, enunC'.ia que o réo, condemnado, que se conserva na priMo, durante todo o tempo da sentença, embora haja interposto o recurso de appelJação e o do revista, tem cumprido a pena, e está no caso de obter soltura, por habeas-corpus, se pretende o juiz executor, que preso, seja submettido a novo julgamenta, por força de decisão da RelaçãO revisora.
.
O caso é novo, e deu lugar a lata discussão no Trihunal e apesar da boa intenç,ão e proflciencia dos Juizes, que julgaram do modo acima, me parece. que a Lei não a ampara.
O Codigo do Processo, é claro, quando diz a este artigo e outros, quaes os casos de uma
prisão illegal, que não é a de que se trata,- e o art. 18, § 7.° da Reforma Judiciaria de 1871,
,'eio tornar mais saliente a especie, sendo que os Avisos de 2 de Março e 4 de Junho de 1836,
dão ulDa boa interpretação á hypothese.

(1122j O Juiz ou Tribunal, a quem se dirige uma petição de habeas-cO?'pus, examinará
se elia está nas condições d ·este artigo; e havendo faltas as mandará supprir, por seu despacbo. Arts. 35 do Regulamento de 3 de Janeiro de 1833, 1.0, § 2. 0 do Decreto de 15 de Abril
de 1834, 200, § 2. ° do Regulamento n. 120 de 1842, 18, § 1.0 da Lei de 20 de Setembro de !lm,
e 82 do Deoreto de 2 de Maio de 1814.

289
§ 2.° O conteúdo da ordem porque foi mettido na"prisão, ou de·
claração explicita de que, sendo requerida, lhe foi denegada.
§ 3.° As rasões, em que funda a persuasão da illegalidade da prisão. ('1723)
§ 4.° A assignatura, e juramento sobre a verdade de tudo quanto
lJIIega.
Art. 342. Qualquer Juiz de Direito, ou Juizes Municipaes, ou
Tribunal de Justiça dentro dos limites da sua jurisdicção, á vista de
urna tal petição, tem obrigação de mandar: e fazer passar dentro de
duas horas a ordem de Habeas-Co1'PUS, salvo constando evidentemente,
que a parte nem póde obter fiança, nem por outra alguma maneira
ser alli)dada da prisão. (1724 e 1725)
Art. 343. A ordem de Habeas-Corpus, deve ser escripta por um
escrivão, assignada pelo Juiz, ou Presidente do Tribunal, sem emolumento algum; e neIla se deve explicitamente ordenar ao Detentor,
ou Carcereiro, que dentm de certo tempo, e em certo lugar venha
apresentar perante o Juiz ou Tribunal, o queixoso, e dar as rasões
do seu procedimento. (1726)
Art. 344. Independentemente de petição qualquer Juiz póde fazer passar uma ordem de Habeas-Corpus, ex-olicio, todas as vezes
que no curso de um processo chegue ao seu conhecimento por prova
de documentos, ou ao menos de urna testemunha jurada, que algum
cidadão, Oflicial de Justiça, ou auctoridade publica tem illegalmente
alguem sob sua guarda, ou detenção. (1727 e 1728)
Art. 345. Quando da petição, e documentos apresentados a qual.
quer Juiz ou Tribunal se inferir, contra alguma pessoa particular, ou
Como se procede cm seguimento a isto, perante a Relação, vide os arts. 83 a 8!J do citado
Decreto de 1874.

(172.3) O Supremo Tribunal no habeas-cO?'Pus impetrado por Francisco Gonçalves Pereira
Duarte, declarou que urna vez otrerecido o deposito das custas, em que em acção civil fóra
alll;uem condemnado, corno auctor decahido, isso era equivalente ao pagamento, e por tanto
illegal se tornára a prisão do mesmo paciente.
(1721-) Notas 861 e 865.
Os Juizes de Paz, ou qualquer outra auctoridade, a cuja ordem se achar algum preso, não
se podem ingerir no conhecimento da legalidade 0\,1 illegalidade da ordem de habeas-cO?])tls.
visto ser só dirigida ao carcereiro ou detentor, que é obrigado a executa-la, t;em intervenção
alguma. Aviso de 4 de Fevereiro d'e 1834.

(1725) Se um Presidente de Provincia, ordena urna prisão illegalmente, a ordem de habeas-co?"pus, a favor do preso, não póde ser concedida, senão pelo Supremo Tribunal, visto a
disposiçüo do art. 69, § 7. 0 da Lei de 3 de Dezembro de 1841. Aviso de 12 de Janeiro de 1844.
(1726) Lei de 31 de Agosto de 1829, art. 1. o, Regulamento de 3 de Janeiro de 1833, art. 40,
Decreto de 15 de Abril de 1835, art. 1.0, § 2. 0
Perante o Supremo Tribunal ou RelaçãO, a ordem, deve ser escripta pelo secretario.
Declara o Aviso de 3 de Outubro de 1835, que a auctoridade que expedir ordem de habeas-cO?'pus tem o dever de propugnar, pela sua execução.
(Nota 1706.)
('172.7) O Aviso da notá anterior, quando accrescenta -emquanto entender que o pacien,
te é illegalmente preso, ainda mesmo que não haja requerimento, á vista deste artigo.
E os Juizes, que ordenarem a prisão daquelle que tiver sido solto em consequencia de
ordem de habeas-cO?'pus, sem haver para ella nova causa, estão no caso de ser chamados á
responsabilidade, por terem commettido o crime de que trata o art. 187 do Codigo Criminal.
(1728) Attende-se a petição de ha1Jeas-coJ'pus, de um Dlenor preso, nomeando-5e-Ihe Curador, e é a interpretação deste artigo. Accórdão da Relação de S. Paulo n. 16 de 3 de Fevereiro de 1876.
.
37
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publica, prova tal de detenção, que justifique perante a Lei a sua prisão, incluir-se-ha na ordem um mandado neste sentido.
Art. 346. Qualquer Inspector de Quarteirão, Oflicial de Justiça, ou Guarda Nacional, a quem fôr apresentada uma tal ordem em
fórma legal, tem obrigação de executal-a ou coadjuvar sua execução.
Art. 347. As ordens que levarem logo o ·mandado de prisão, se'"
rão executadas pela maneira que fica estabelecida no Capitulo VI do
Titulo III; as que o pão levarem, serão primeiro apresentadas ao Detentor, ou Carcereiro, e quando elles as não queiram receber, lidas
em alta voz, serão affixadas na sua porta.
Art. 348. O oflicial passará então c'ertidão, ou attestação jurada
de tudo, á vista da quai o Juiz ou Tribunal, mandará passar ordem de
prisão contra o desobediente, que será executada, como acima fica
estabelecido. (1729)
Art. 349. O Detentor ou Carcereiro, depois de preso, será levado á presença do Juiz, ou Tribunal; e se ahi se obstinar em não responder ás perguntas que o Juiz houver de lhe fazer na fórma do art.
343, será recolhido á cadêa, e processado conforme a Lei. (1730)
Art. 350. Neste caso o Juiz, ou Tribunal dará as providencias,
para que o paciente seja tirado da detenção pelos meios estabelecidos no Capitulo VII, do Titulo III, estando em casa particular; ou
por quaesquer outros compativeis com as Leis, estando em cadêa
publica, para que se effectue o seu comparecimento. (1731)
Art. 351. Nenhum motivo escusará, o Detentor, ou Carcereiro,
de levar o paciente, que estiver sob o seu poder perante o Juiz ou
Tribunal; salvo: 1. 0 doença grave (neste caso, o Juiz irá ao lugar vêr
a pessoa) ; 2.° fallecimento, identidade de pessoa, justificação de con·
ducta provada evidentemente; 3.° resposta jurada de que não tem,
nem jámais teve tal pessoa em seu poder. (1732)
Art. 352. Obedecendo o Detentor, ou' Carcereiro, ou vindo por
qualquer outra maneira, o paciente perante o Juiz, ou Tribunal, elle o
examinará; e achando que de facto está illegalmente detento, ou que
seu crime é afiançavel, o soltará, ou admittirá á fiança. (1733 a 1735)

(1729) NoLa 1242.
(1730) Nota 1242.
(1731) Nota 1227.
(1732) O art. 111 da Lei de 3 de Dezembro de 1841, diz no art. 351 do Codigo do Processo: antes da palavra, -idenLidade,- accrescente-se a palavra - não, - e ficam supprimidas
as seguintes:-e justificação de conducta.
Ministerio dos Negocios da Justiça, 20 de Outubro de 1877.
Consta de seu omcio n. 444 de 16 do corrente, que achando-se nesse estabelecimento, em
cumprimento de sentença, o preso Manoel Francisco de Paula, déra Vm. conhecimento desta
circumstancia ao Presidente da RelaçãO do Districto, antes de fazer apresentar o di to preso
no 'l'ribunal, como fóra requisitado em virtude de ordem de habeas-cO?'pus.
Em resposta, declaro que, li vista das disposições dos arts. 351 do Codigo do Processo Criminal, 111 da Lei de 3 de Dezembro de '\841, 11.7, § 15 do Regulamento annexo ao Decreto n.
678 de 6 de Julho de 1850 e 75 do Decreto n. 4824 de 22 de Novembro de 1871, deve Vm. cumprir promptamente as ordens do Tribunal sobre apresentação de detentos em virtude de ordem de' habeas-corptlS.
(t 733) Notas 855, 865, 866 e 1664.
.
Os processos de reos soltos em virtude de ordem de habeas-cO?'Pus, devem subir ao Tribunal do Jury, para serem julgados, porquanto disposição alguma e);iste no Codigo do Pro-
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Art. 353. A pi'isão julgar-se-ha illegal:
1.° Quando n!'io houver uma justa causa para ella.
2. Quando d réo esteja na cadêa sem ser processado por mais
tempo do que marca a Lei. (1736 a 1738)
3. 0 Quando o seu processo estiver evidentemente nuIlo. (1739,
1740 e 1740 a)
0

cesso, que determine se dê baixa na culpa áquclles que forem sollos cm Yirlude da sobrediln
ordem . Aviso de 2 de Março de 1836.
(1734) O individuo solto em virtude de ordem de habeas-co~'Pus, não flca ahsolvido de
culpa e pena, nem desobrigado de seguir a sua defeza no competente processo criminal, que
nM fica terminado pela decretação da soltura. Aviso de 4 de Junho de 183ô.
(N ota 1677.)
(1735) O individuo solto em virtude de habeas-corpus, não havendo prestado flanr:a, deve
ser preso, logo que pelo Jury seja condemnado em pena corporal; mas se interposer appellaçãO, e sendo o caso de fiança, tem direito de requereI-a, até á decisão do recur o, e o Juiz de
Direito lh'a deve conceder, por ser para isso competente na fórma do art. 46, § 8. 0 do Codigo
do Processo. Aviso de 4 de Junho de 1836.
(1736) Quando houver de verificar-se a soltura de algum individuo, por ordem de habeascorpus, concedida com o fundamento de estar o mesmo individuo preso, por mais tempo do

qne marca a Lei, sem culpa formada, se já estiver pronunciado á prisão e livramento, não
tera execução a ordem e não será o preso relaxado da prisão. Aviso de 12 de Junho de 1835.

(1737) A Relação de Ouro-Preto, em Accórdão de 17 de Outuhro de 1876, não mandou
soltar á um paciente, retido na cadeia, por mais tempo que marca a Lei, porque era indiciado em crime de morte, embora sem a requisição da auctoridade formadora da culpa, sem
processo e sem denuncia; tendo apenas recebido a nota da culpa da auctoridade policial.
O iUustrado redactor da Ga:eta Juridica, censura com rasão tal decisãO, que aliás está
de encontro a outra da mesma Relação de 18 de Fevereiro de 1875.
(1738) O Sr. conselheiro D. Francisco, como juiz relator do habeas-col'PUS n. 200, apresentou a redacção da sentença de concessão de soltura do paciente João José Soares Vianna, conforme foi decidido e julgado na passada sessão.
A redacção foi unanimemente approvada, e é a seguinte:
N. 200. Examinados e relatados estes autos de habeas-c01]JuS, em que é paciente o portuguez JOão José Soares Vianna: Concedem a soltura por eUe pedida, ex-vi do § 2. 0 do art. 353
do Codigo do processo criminal; porquanto, tendo elle sido preso no clia 1l de Novembro ultimo, não se acha até hoje concluida a formação da culpa, excedendo-se extraordinariamente
o prazo determinado na parte finaI do art. 148 do ci tado Codigo, e sem que se prove olOotivo de tão
notavel falta; e pelo contrario, parecendo haver negligencia, descuido da parte de quem é
obrigado a não demorar o andamento dos processos crimes, como exemplarmente se vê recommendado no decreto n. 2023 de 25 de Maio de 1859.
Mandam, portanto, que se~a o paciente posto immediatamente em liberdade.
E sendo proposta a responsabilidade do adjunto dos promotores publicos o Dr. Pedro Rodrigues Soares de Meirelles, pela demora de quasi um mel, em apresentar a denuncia contra
o dito João José Soares VianDa, nãO passou.
Foi, porém, determinado que se procedesse á responsabilidade do escrivão Moutinho Burillo Bezerra de Mello e do juiz substituto do 10. 0 districto criminal, Dr. Candido Guimarães
Junior, que tanto se mostra nos autos haverem concorrido para não estar já concluido o processo da formação da culpa, sendo o ultimo despacho d'este juiz de 19 de Março pro:x.imo
findo á 11. 21 do traslado que acompanha a informação do Dr. Juiz de direito Justiniano Baptista Madureira.
Ordenam, consequentemente, que, tirando-se cópias d'esta informação e do traslado que
esta junto, sejam remettidos ao Dr. Juiz do 10. 0 districto criminal para proceder como é de lei.
Rio de Janeiro, 28 de Abril de 1877.- Brito, presidente. - Sill'eil'a.- Gamam, vencido.Simões da Silva, vencido. - Valdetal·o. - Costa Pinto.- Pereim :Uonteiro, vencido quanto a
responsabilidade. - Almeida. - Silva Guiman7es. - Yasconcellos. - Barã.o de }.font' e'I'1'at.Co~to.- Leão.-

Vil/ares.

(739) Por ventura este § foi revogado pelo § 2. 0 do art. 18 da Lei de 20 de Setembro.
de 18711
Parece que não; aliás seria restringir ou acabar com uma beneflca prondencia, quando
a nova Lei, amplion o habeas-corpus n'aquillo em que era acanhado pela legislação antiga.
O Aviso de 3 de Outubro de 1833, relativamente a este §, declara: que a nullidade do processo, não importa a absolviçãO do réo.
.
E o de 4 de Fevereiro de 1834, declara: que quando se- conceder ordem de habeas-corpus,
por estar o processo evidentemente nullo, não se deve proceder de necessidade a novo pro~
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4.° Quando a auctoridade, que o mandou prer.der, não tenba direito de o fazer.
.
5.° Quando já tem cessado o motivo, que justificava a prisão.
Al't. 354. Se a prisão é em coosequencia de processo civel, que
interesse a algum cidadão, -o Juiz ou Tribunal não soltará o preso sem
mandar vir essa pessoa, e ouvil-a summariamente pemnte o queixoso.
(1741)

Art. 355. Sendo passiveI o Juiz, ou Tribunal requisitará da Auctoridade, que ordenou a prisão, todos os esclarecimentos, que provem sua legalidade, por escripto, antes de resolver a soltura do preso.
cesso, porque se o Juiz que o formou não reconhecer a nullidade, tlever,\ continuar nos termos ulteriores d'elle, posto crue seja solto o réo.
(Nota 1667.)
(l740) O Juiz Municipal de Santos, pronunciou a empregados da Santa-Casa de Misericordia d'alli, porque não quizeram fornecer livros da Irmandade, senão no estal)elecimento,
fundando-se elles no compromisso j sendo a pronuncia no art. 264, § 4. ° do Codigo Criminal:
por isto que não fizeram os ditos empregados a inscripção da bypotheca legal como do art.
9. 0 , § 22 da Lei de 2.4 de Setembro de 1.864, mas o Supremo Tribunal concedeu-lhes soltura
por habeas-co?'1JUS, fundando-se em que a fraude, deveria ser provada e assim o processo estava nullo j porque não havia motivo para a pronuncia.
A discussão perante o Tribunal, vem na ReL'ista .Tu?'idica de Janeiro a Março de 1872,
pago 133 e segui n tes.
(1740 a) So[l're ameaça de constrangimento illegal, e tem direito a obter habeas-co?']!us,
preventivo, aquelle que está sendo processado por auctoridade incompetente.
E' a intelligencia d'este §.
. .
Accordão da Relação de Belém de 29 de Abril de 1879.

(1741) O depositaria judicial, que não entrega o deposito depois de intimado, está sujeito
á pena civil de prisãO.
.
Se a pena civil de prisãO, é imposta pela Ordenação, Liv. 4. 0 , tit. 76, § 5. 0 e tit. 49, § 1.",
não será absurda a resposta negativa.
Enh'e as penas civis em vigor, nãO se comprehende a da prisão dos depositarias, quer
.judiciaes, quer extrajudiciaes. Para estes deixou de existir, desde a Lei de 20 de Junho de
1774, § 19, e Assentos de 18 de Agosto do dito anno, e para aquelles nunca foi legislada, salvo
no caso especial da Ordenação, Liv. 4. 0, tit. 49, § 1.0
Vide a analyse, no Direito, 7. 0 vo1., pago 16 a 24.
ão concordamos, coro o modo de pensar cIo allctor do estudo, em todas as suas partes.
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LEI N. 261-DE 3 DE DEZEMBRO DE 18t'1
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D. Pedro II, por Graça de
vos, Imperador Constitucional
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Deus e Unanime Acclamação dos Poe Defensor Perpetuo do Bl'azil. FazeSubditos, que a Assembléa Geral Deseguinte:

TITULO I

Disposições criminaes

CA PITULO I
DA POLICIA

Art.. 1.0 Haverá no Municipio da Côrte, e em cada Provincia um
Chefe de Policia, com os Delegados e Subdelegados necessarios, os
quaes, sobre pl'()Iposta, serão nomeados pelo Imperador, ou pelos
Presidentes. Todas as Auctoridades Policiaes são subordinadas ao
Chefe da Policia. (1743 a 1746)
Art. 2.° Os Chefes de Policia serão escolbidos d'entre os Desembargadores, e Juizes de Direito: os Delegados e Subdelegados
d'entre quaesquer Juizes e Cidadãos: serão todos amoviveis, e obrigados a acceitar. (1747 e 1748)
(1742) Pareceu-me mais conveniente continuar a numeração do Codigo do Processo, o
que tambem se fará quando se tratar do Regulamento a esta Lei.
D'este modo, haverá mais facilidade na consulta, sem uma distincção, entre Leis que têm
toda a relação entre si, quer se apoiando umas com outras, quer reformando.
(1743) Vide arts. 4.° a 9.° do Regulamento n. 120 de 1842.
Os Chefes de Policia teem o tratamento de senhoria. Decreto n. 1482 de 2 de Dezembro de 1851:.
(1744) O Decreto n. 2220 de 11 de Agosto de 1858, marcou o uniforme de que devem usar
as auctoridades policiaes no exercicio das suas funcções.
E declarou o Aviso de 9 de Novembro de 1865, que este Decreto não revogou o de n. 584
de 19 de Fevereiro de 1849, que estabeleceu para os Delegados e ubdelegados, o uso da fasa.
(1745) Pelo cofre da Policia, só devem ser pagas as despezas que tenham o caracter de
secretas, e todas as outras, pagar-se-hão nas Thesourarias da Fazenda. Aviso de 16 de Janeiro de 1860, n. 21, declarando os Aviso de ns. 110 e 111 de 26 de Fevereiro de 1861, que os
Chefes de Policia, prestam conta dos dinheiros que recebem.
(1746) Pa~am elles, 5 % de todo o vencimento todas as vezes que forem nomeados.· Avisos n. 347 de 'lO de Agosto de 1861, e n. 189 de 23 de julho de 1864.
Não devem, no emlanto, pagaI-os, quando servindo interinamente, e tendo satisfeito esse
imposto, forem depois nomeados pelo Governo Imperial para a mesma Provincia. Aviso n. 8
de 30 de Janeiro de 1864.
(1147) Arts. 21 a 23, 27 a 30, 489 e 494 do Regulamento n. 120 de 1842.
Pelo Aviso de 23 de Julho de 1852, foi declarado que os Delegados e Subdelegados, não
podem chamar accessores, e que para esses cargos de policia, não podem ser nomeados analphabetos.
O § 5.° do art. LO da Lei n. 2033 de 20 de Setembro de 1871, diz: os Chefes de Policia, serão nomeados d'entre os magistrado, doutores e bachareis em direito, que tiverem quatro
aonos de pratica do foro ou de administraÇãO, não sendo obrigatoria a acceitaÇão do cargo.
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Art. 3.- Os Chefes de Policia, além do ordenado que lhes competir como Desembargadores ou Juizes de Direito, poderão ter uma
gratificação proporcional ao trabalho, ainda quando não accumulem
o exercicio de um e outro cargo. (1749)
Art. 4.° Aos Chefes de Policia em toda a Provincia e na Côrte,
e aos seus Delegados nos respectiros districtos compete: (1750)
§ 1.0 As attribuições conferidas aos Juizes de Paz pelo art. 12,
§§ 1.°, 2.°, 3.°, 4.°, 5.°, e 7.° do Codigo do Processo Criminal. (1751 a
1í50)
E quando magistrados, no exerci cio do cargo policial, não gozarão do procedimento da
sua magistratura; vencerão, porém, a respectiva antiguidade, e terão os mesmos vencimentos
pecuniarios, se forem superiores aos do lugar de Chefe de Policia. (Art. 9.° do Decreto n. 4824.)
§ 6. ° Nos impedimentos dos Chefes de Policia, servirão as pessoas, que forem designadas
pelo Governo na Côrte e pelos Presidentes nas Provincia~, guardada sempre que fôr possivel
a condição relativa aos efl·ectivos. (Art. 9.°,2.'" parte do Decreto n.o 4824.)
(1748) Na Côrte, dá-lhes Juramento e posse o Ministro da Justiça e nas Provincias, os
respectivos Presidentes. Arts. 5.°, § 11 e 10 da Lei de 3 de Outubro de 1834 e 5.° do Decreto
n. 4302 de !3 de Dezembro de 186H.
(1749) Art. ~4 do ReO"ulamento n. 120 de 18~2. Os Chefes de Policia, que forem magistrados, vencerão além do ordenado a gratificação, que lhes competirem como Dezemhargadores,
ou Juizes de Direito, mais a gratificação annual seguinte:
Na Côrte de 3:600~000.
Nas Provincias de Pernambuco, Bahia, Minas e Matto-Grosso, a de 1:600$000.
Nas do MaranhãO, S. Paulo, Rio Grande do Sul e Goyaz a de 1:400~OOO.
Nas do Amazonas; Piauhy, Ceará, Parahyba e Alagôas a de 1:20~000.
Nas do Rio Grande do Norte, Sergipe, Espirito- anto e Santa Catharina, a de 1:200 000.
Art. 21 do Regulamento de 1842, Lei de 28 de Setembro de 1853, art. 25, Decreto de 22 de Setembro de 1855, art. 1.°, Decreto de 19 de Dezembro de 1853, arts. 1.0 a 4.°
As gratificações dos Chefes de Policia foram marcadas pelo decreto de 26 de Julho de
1850, art. 27:
E accumulavam as duas gratificações pela ordem de 17 de Março de 1854: porém elevou-se a gratificação, pelo Decreto n. 1643 de 22 de Setembro de 1855 e cessou não só a razão
da aecumulação das gratificações, como ficaram revogadas expressamente as disposições anteriores; mas o Decreto n. 4906 de 20 de Março de 1"72, parece que d'outro modo estabeleceu,
quanqo diz ao art. L°: Os Chefes de Policia, que não forem magistrados, terão os mesmos vencimentos, que actualmente percebem os Juizes de Direi to, no exerci cio d'aquelle cargo.
Art. 2.°: A importancia d'esse vencimento será dividida pela metade em ordenado e gratificação.
A gratificação de Juiz de Direito, diz o Aviso de 17 de Dezembro de 1851, é sempre devida áquelle magistrado que exerce o cargo de Chefe de Policia, ou seja juiz de Direito, ou
Municipal, esteja ou não, no termo ou na Comarca de sua jurisdicçãO, porque em uma ou outra hypothese o magistrado exerce funcções de Juiz de Direito.
Declara a ordem de 10 de Março de 1857, que estão isentos de apresentar attestados de
exercicio, para receberem os seus vencimentos.
Declara o Aviso n. 54 de 13 de Fevereiro de 1873, que os magistrados que forem nomeados Chefes de Policia, continuam a perceber os seus ordenados, durante o praso que lhes fôr
marcado para assumirem o exerci cio d'este novo cargo, e assim se deve entender o § 5.° do
art. 1.0 da Lei de 1811, á nota 1747.
Os Chefes de Policia que não forem magistrados, terão os mesmos vencimentos que actualmente percebem os Juizes de Direito, no exerci cio d 'aquelle cargo. Arts. 28 da Lei n. 203::1 de
1871 e 1.0 do Decreto de 20 de Março de 1872,
(Nota 2290.)
(1750) Arts. 58,62, 198 e 212 do Regulamento n. 120 de 1842.
(Nota 1791-b.)
(1751) Sem embargo do que se acha disposto n'este §, declarou o Aviso de 20 de Agosto
de 1851, que o Chefe de Policia, não é oompetente para prooessar individuos, que não sãO domioiliarios na Capital da Provincia ou que ahi vão commetter o crime em que são indiciados, salvo quando está no domicilio dos réos ou no lugar do delicto ou quando é mandado
especialmente, para instaurar o processo. Vide os fundamentos bastantementejuridicos d'este
Aviso.
(1752) O art. 9.° da Lei n. 2033 de 20" de Setembro de 1871, diz: Fica extincta a jurisdicção dos Chefes de Policia, Delegados e Subdelegados no que respeita ao julgamento dos crimes de que trata o art. 12, § 7.° do Codigo do Processo, assim como quanto ao julgamento
das infraoções dos termos de bem viver e segurança, o das infracções das posturas municipaes.

207
§ 2. 0

Conceder fiança, na fórma das leis, aos réos que pronunciarem ou prenderem. (1757),
§ 3. As attribuições que ácel'ca das Sociedades secretas e ajuntamentos illicitos concedem aos Juizes de Paz as leis em vigor. (1758)
§ 4.° Vigiar e providenciar, na fórma das leis, sobre tudo que
pertence á prevenção dos delictos e manutenção da segurança e tranquilidade publica. ('l i59)
0

§ unico. Fica tambem exlincta II competencia d'essas auctoridades para o processo e pronuncia nos crimes communs; salvo aos Chefes de policia a faculdade de proceder á formação
da culpa e pronunciar no caso do art. 60 do Regulamento n. t20 de 1842.
Do despacho de pronuncia n'este caso, haverá sem suspen ão das prisões decr ladas,
recurso necessario, nas provincias de facil communicação com a séde das !'elações para os
Presidentes das respectivas relações; nos de difllcil communicação, para o Juiz de Direito da
Capital da mesma Provincia.
Os arls. 10 a 12 do Decrelo n. 4824 de 22 de l ovembro de 1871, são no mesmo sentido,
dizendo o art. 11: compete-lhes, porém: \.0 Preparar os processos dos crimes do art. 12, § 1."
do Codigo do Processo, procedendo ex-omcio quanto aos crimes policiaes: 2.": proceder ao
inquerito policial e a todas as diligencias para o de cobrimento dos factos criminosos e suas
circumstancias inclusive o corpo de delicto.

(1153) Assim pois, são extinctas muitas das attribuições que lhes eram conferidas, por
alguns dos §§ do art. 58 do Regulamento n. 120 de 1842, por exemplo, §§ ~.o, 3.° e 6. 0 e outros: assim, quanto aos Delegados e Subdelegados, nos arts. 62 e 63 do mesmo Regulamento.
Vide arts. !lI, 112, 1'28 e outros do citado Regulamento.
(1754) Declara o Aviso de 18 de Fevereiro de 1815, que as prisões decretadas pelo Chefe
de Policia, em despacho de pronuncia, não ficam suspensas pela interposição do recurso necessario para o Presidente da RelaçãO, na fórma do § unico do art. 9." da Lei de 1871.
(1155) Diz o Accordão da Relação da Balda de 1 de Junho de 1875, que o Juiz criminal,
não fica inhibido de funccionar em um processo criminal, só porque na qualidade de Chefe
de Policia ordenou a instauração do mesmo processo, e a prisão dos delinquentes.
(1156) Compete-lhes tambem:
Formar culpa aos offlciaes, que perante ellcs servirem. Codigo do Processo, arts. 156 e 1::>8,
§ 1.0 do Regulamento n. 120 de 184.2:
Formar culpa em toda a Provi.ncia, aos seus Delegados, Subdelegados e subalternos,
quando incorram em responsabilidade, § 10 d'este art., 198, § 1. 0 do Regulamento n. 120, e
Aviso de I de Setembro de 1849 e outras attribuiçües como no correr d'estes §.
Podem ser processados pelos Chefes de Policia, os crimes de que trata o art. 1.0 da Lei
de 2 de Jlllho de 18[j0, diz o Sr. Dezembargador Araripe, em um artigo no Direito, 11.° vol.,
pago 521.
Parece-me que se sustenta um sophisma; pois basta considerar na fórma de processar,
com Juizes especiaes, para se ver que a intervenção do Chefe de Policia, é um abuso e e:s:cesso de attribuiçãO.
Taes crimes, são processados pelos Juizes Municipaes e Julgados pelos Juizes de Direito,
e nada mais e nada menos, nas Comarcas geraes.
O mais é dar uma elasticidade, que niío comporta a Lei, senão em dar aso a perseguições, sem nenhuma apparencia legal.
(1151) Arts. 129, 130 e 196, § 2. 0 do Regulamento n. 120 de 1 42 e notas 484 a 486.
O § 3.° do art. II do Decreto D. 4824 de 22 de Jovembro de 1871, diz: competir ao Chefe
de Policia concedeI;. fiança provisoria.
(1758) Ârts. 282 a 294 do Codigo Criminal.
Sociedades secretas, são as que se constituem sem participação li auctoridade, sem d'elIa
ter recebido auctorisaçãO, ou dado uma declaraçãO do fim a que se propõe, qualqucr que elle
seja. Arresto do Tribunal correccional de Marselha de 16 de Maio de 1814.
Declara o Aviso n. 50 de 31 de Janeiro de i865, que as sociedades maçonicas não estão
comprehendidas na disposiçãO do art. 27 do Regulamento n. 2':11 de 19 de Dezembro de 1860;
e pois não se consideram secretas.
Vide as minhas nolas aos artigos citados, do meu Codigo Criminal.
(1759) Os arls. 16 e 17 do Codigo dos delictos e das penas do 3 brumaire, anno 4. 0 , se cxprimiam assim:
A policia, é instituída para manter a ordem publica, a liberdade, a pro11riedade, a segurança individual. O seu caracter principal e a vigilancia e a sociedade considerada em massa, é o objecto da sua solicitude.
Art. 58, § 8. 0 do. ReljUlamento n. 120 de 1842.
:!'

298
§ 5. 0

Examinar se as Camaras Municipaes tem providenciado sobre os objectos de Policia, que por Lei se acham a seu cargo, representando-lhes com civilidade as medidas que entenderem convenientes, para que se convertam em Posturas, e usando do recurso do
art. 73 da Lei do 1.° de Outubro de 1828, quando nào forem attendidos. (1760)
§ 6.° Inspeccionar os Theatros e espectaculos publicas, fiscaLisando a execução de seus respectivos Regimentos, e podendo delegar esta inspecção, no caso de i m possibilidade de a exercerem por
si mesmos, na fórma dos respectivos Regulampntos, as Auctoridades
JudiciariaE', ou Administrativas dos lugares. (1761)
§ 7.° Inspeccionar, na fórma dos Regulamentos as prisões da
Província. (1702)
§ 8.° Conceder mandados de busca, na fórma da Lei. (1763)
§ 9.° RemetteI:, quando julgarem conveniente, todos os dados,
provas e esclarecimentos que houverem obtido sobre um delicto, com
uma exposição do caso e de suas circumstancias, aos Juizes competentes, a fim de formarem a culpa. (1764,)
Se maís de uma auctoridade competente começar um processo
de formação de culpa, proseguirá neUe o Chefe -de Policia ou Delegado, salvo porém o caso da remessa de que se trata na primeira
parte deste paragrapho. ('1';65)
§ 10. Velar em que os seus Delegados, e Subdelegados, ou subalternos cumpram os seus regimentos, e desempenhem os seus deveres, no que toca a Policia, e formar-lhes culpa, quando o mereçam.
(17(i6)
§ 11. Dar-lhes as instrucções que forem necessarias para melhor desempenho das attribllições policiaes que lhes forem incumbidas. ('1767)
Art. 5.° Os Subdelegados, nos seus districtos, terão as mesmas
attribuições marcadas no artigo antecedente para os Chefes de Policia e Delegados, exceptuadas as dos §§ 5.°, 6. 0 e 9.°. (1768)
(1760) Arls. 58,

§

9.° e 4.47 do Regulamento n. 120 de 1842.

(1761) Arts. 58,

§

10 e 131 até 14.3 do Regulamento n. 120 de 1842.

(1762) Arts. 58,

§

11 e 144 a 170 do Regulamento n. 120 de 1842.

(1763) Art. 58, § 12 do Regulamento n. 120 de 1~4.2., arts. 120 a 127 do mesmo Regulamento e notas ao arls. 185 a 188, 192, 196 a 202 do Codigo do Processo.
(1764) Art. 61 do Reglllamenlo n. '120.
(1765) Art. 246 do Regulamento n. 120.
, ide Mendes da Cunha, Codigo do Processo, pago 186.
(1766) Notas 1102, 1756 e
(1767) Art. 58,

§

§

14 do art. 58 do Regulamento n. 120 de 1842.

15 do Regulamento n. 120.

(1768) Arts. 63, 212 e 488 do Regulamento n. 120.
Vide a 2." parte da nota 1747. As suas attribuições, foram limUadas pela Lei n. 2033 de
1871, nota 1752 e pelo art. 10, §§ U e 2.° da mesma Lei.
(Notas 957 e 980.)
As sentenças proferidas pelos Subdelegados, nos casos em que lbes compete ojulgamento
final, passam em julgado dentro de oito dias, segundo o art. 451 do Regulamento D. 120, generico e evidentemente comprehensivo de todas as sentenças de que tratam os artigos que
lhe são an teceden teso
A eJ:ecução de taes sentenças, lhes conlpete á vista do principio geral, que o Jujz que

•
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Art. 6.° As attribuições criminaes e policiaes que actualmente
pertencem aos Juizes oe Paz, e que por esta L~i nào forem especialmente devolvidas ús Aucturioarit>s, que crêa, ficam pel'tencendo aos
.
Delegados e Su bdelegac1os. (1 í69)
AI't. 7.° Compete aos Chefes de Policià exclusivamente: (1770)
§ 1.0 Organisar, na fórma dos seus respectivos Regulamentos,
a estatistica criminal da Provincií'l, e a da Côrte, para o que todas as
Auetoridades criminaes, embora não sejam Delegados da Policia, serão obrigadas a prestar-lhes, na fórma dos ditos Regulamentos, os
esclarecimentos que dellas dependerem.
§ 2.
Organisar na fórma que fór prescripta nos seus Regulamentos, por meio dos seus Delegados, Juizes de Paz e Parochos, o
arrolamento da populaçào.lda Provincia.
§ 3.° Fazel' ao Ministro da Justiça, e aos Presidentes das Províncias, as pal'ticipações que os Regulamentos exigirem, nas épocas
e pela maneira neltes marcadas.
§ 4.° Nomear os Carcereiros, e demitIU-os, quando não lhes mereçam confiança.
Art. 8.° Para o expediente da Policia. e escripturação dos negocias a seu cargo, poderão ter os Chefes de Policia das Provincias
um até dous Amanu~nses, cujos vencimentos, e os dos Carcereiros
serão mareados pelo Governo, e suj'3itos á approvação da Assembléa
Geral Legislativa. O expediente da Policia da Córte poderá ter maior
numero de Empregados.
Art. 9.° Os escrivães de Paz e os Inspectores de Quarteirão servirão perante os Snbrielegarios, sobre cuja Proposta serão nomeados
pelos Delegados. ('1771 e '1772)
Art. '10. Para a concessão de um mandado de busca, ou para a
sua expedição ex-officio, nos casos em que este procedimento tem
lugar', bastarão vehementes indicias, ou fundar:la probabilidade da
existencia dos objectos, ou do criminoso no Jugar da bu~ca. O mandado não conterá nem o nome, nem o depoimento de qualquer testemunha. No caso de não verificar-se a acharla, serão communicados·
a quem sofTt'eu a busca as pl'ovas em que o mandado se fundou,
logo que as exigir. ('l7i~)
U

profere a sentença, e competente para executaI-a, salvo a disposiçãO em contrario; sendo que
ao Juiz Municipal sómente compete a execuçãO das sentenças proferidas pelo Juiz de Direito
e Tribunaes, á vista do àito Regulamento n. 120, e etc. Aviso de 15 de Dezembro de 1851. Fazei a applicaçãO á vista da Legislação actual.
(1769) Pela Lei de 1871, como se disse, foram restringidas as altribuições dos Subdelegados; e ampliadas as dos Juizes de Paz, mais ou menos, como o era pelo regímen do Codigo
do Processo.
(1770) Arts. 58,

§§

16 e seguintes, e 59 do Regulamento n. 120.

(1771) Vide art. 1(l do Re~ulamento n. 120 e notas, art. 14. d'este Codigo, com as notas e
mais arts. 1 , 42 a 44 do RegUlamento citado.
Embora sejam os inspectores de quarteirãO nomeados pelos Delegados, não podem, todavia, ser demiltidos por elles, sem que a demissão seja proposta, pelos respectivos Subdelegados. Aviso de 10 de Fevereiro de 1846.
({772) Declara o Aviso de 8 de Maio de 1875, que o Delegado e o competente para deferir o juramento e dar po se aos escrivães do ubdelegado, em vista d'este artigo, e 42 do Regulamento n. 120' e não o Juiz de Direito, por não estarem aquclle funccionarios, comprehendidos na disposiçãO do art. 5.° parte 2,0 do Decreto n. 4,24 de 22 de 'ovembro Cle j 71.
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Al't. '11. Acontecendo que uma Auctol'idade Policial, ou qualquer
Justiça, munido do competente mandado, váem seguimento
de objectos fur lados, ou oe algum réo em distl'icto alheio, poderá
alli mesmo apprehelldel·os; e dar as buscas necessarias, prevenindo
antes as Auctoridade.s competentes do lugar, as quaes lhes pl'estarào
o auxilio pl'eciso, sendo legal a requisição.
No caso, porém, de que essa communicaçào previa possa trazer
demora incompatível com o bom exito da diligencia, poderá ser feita
depois, e immediatamente que se vHrifkal' a diligencia. (17í4)
Al't. '12. ,Ninguem poderá viajar por mar ou por terra l dentro do
Imperio, sem Passaporte, nos casos e pelá maneira que for determinado nos Regulamentos do Governo. (1 i75)
Offi~ial de

CAPITULO II

nos

Jl'IZES YUNiCIPAES

(líí6 a

11'i~)4.)

Art. 13. Os Juizes Municipaes serào nomeados pelo Imperadol'
dentre os bachareis formados em Direito, que tenham pelo menos
(1773) Arts, 120, 121, 122,125 e 127 do Regulamento n, 120 e 190 d'este Codigo, e 42, § 5.°
do Decreto n. 482l,. (Notas 1217 a 1238.)
(1774)

ArLs. ti7 a 119, 123 e 124 do Regulamento n. 120 de 1842.

(17T) Arts. 114 a 120 do Codigo do Processo Criminal e 67 e 90 do Regulamento n. 120
de 184,2.
(Nota 899.)

ConsulLae as notas de us. 164 a 203.
Pelo antigo regimen, Ofji Juizes Municipaes prestavam juramento pernnte a Camara municipal, art. 54 da Lei de 1 de Outubro de 1828.
Dada a hypothese de Dão poder reunir-se aCamara Muqicipal, com a brevidade conveniente, ao Juiz de Direito competia deferir o juramento e dar posse aos Juizes Municipaes de
sua Comarca.
Onde houvesse BclaçãoA competia ao Presidente da mesma. Avisos de 20 de Dezembro
de 1848 e 11 de Abril de 184\1.
No caso em que o Juiz Municipal, em razão da reunião dos termos, tivesse de exercer a
sua jurisdicção em toda a Comarca, lhe seriam dados posse e juramento, pelo Presidente da
Provincia. Art. 5.°, § 10 da Lei de 15 de Outubro de 1834,. Avisos de 29 de Setembro de 1842,
14 de Junho de 1843 e 20 de Dezembro de 18iS.
Hoje, rege a especie, o Decreto n, 1~3(\2 de 23 de Dezembro de 1868, regulando a posse dos
empregados do ministerio da justiça.
Diz o art. 3,": A' Camara Municipal compete deferir o juramento e posse ao Juiz Municipal, não estando presente, no termo, o Juiz de Direito. (Lei de 1 de Outubro de 18'28, art.
54, Lei de 4 de Outubro de 1830, art. 2.")
(Nota 1009.)
.
Art. 4,"; Ao Juiz de Direito, compete deferir juramento ao Juiz Municipal do termo em
que residir e com auctorisac;ão do Presidente, a qualquer empregado que tenha jurisdicc;ão
em mais de um termo.
.
Al't. 5.": O Presidente da Provincia, deferirá o juramento e posse aos Chefes de Policia,
Juiz s de Direito, Juizes Municipaes, com jurisdicçãO em mais de um termo. (Lei de 3 de Outubro de 1 lH, art. 5.", § 11.)
Art. 6.": Na Côrte, os Juizes Municipaes e os de Direito, prestarão juramento, nas mãos
do Presidente do respectivo 'l'ribunal de 2," instancia. (Lei de 4 de Outubro de 1830 e art. 50
do Codigo do Processo.)
Art. 9.°; O juramento, póde ser prestado por procurador, mas o acto da posse sómente
se considera completo, para os etreitos legues, depois do exercicio.
Art. 13; O Juiz ou Comarca Municipal que, a vista do titulo ou da cópia, não deferir juramento no prazo de 3 dias, incorrera nas penas do art. 128 elo Codigo Criminal.
Exominae o mais do Decreto.
(Notas 1778, 1880 e 1895.)
A applicaçãO dos arts. 138 do Codigo Criminal e 50 do Codigo do Processo, tem applicação unicamente aos Juizes l\lunicipaes nomeados ou reconduzidos, e não aos removidos que
nãa são obrill'ados, a DOVO juramento, ad instm' dos Juizes de Direito, quando passam de uma
(1776)

30,1
para outras Comar(·.as, como determina o art. 4.° da Lei n. 550 de 28 de Junho de 1850. Aviso
de 23 de Junho de llno.
O Aviso n. 256 de ao de Agosto de 1 10, declarou nu110 o juramento prestado, por um
supplente do Juiz Municipal, perante o .Juiz de Direito, visto nãO se ter dado, caso de urgencia.
Declara o Aviso de 2 de Setembro de 1871 que: a doutrina do Aviso de 6 de Fevereiro do
mesmo anno, (nota 190H) nãO ê applicavel a hypothese em que, o Presidente nomeia supplentes
do Juiz Municipal, e ordena que, nos termos da residencia do Juiz de Direito, Reja por este
deferido o juramento: usando assim da faculdade reconhecida pelo Decreto n. 2012 de 4 de
Novembro de 1 '57, (nota i lQ).
E' do Aviso de 4 de Outubro de 1872 que o Decreto de ta nota, só tem applicação aos
Juizes eO'ectivos, como está resolvido nos Avi os n. 50 de 6 de Fevereiro e n. 281 de 2 de Setembro de 1871, e que de ora em diante del'erá ser fixado, conjunctamente com o praso do juramento de que trata o art. 2.° do Decreto á nota 1870, praso rasoavel, para tirar o titulo,
cuja falta, ê motivo legal, para a perda do cargo, segundo a doutrina do Aviso de 20 de Novembro de 1860, n. 539.
(1777) O Decreto n. 6295 de 9 de Agosto de 1876, diz ao art. 1.°:
Os empregados sujeitos ao ministerio da Justiça, não poderão entrar em exerctcio sem
apresentarem os respectivos titulos á auctoridade competente para deferir-lhes juramento e
posse.
Art. 2.° Depois de publicados os despachos no Diario Official, serão os Decretos ou Portarias. que servem de titulas, remettidos á Recebedoria do Municipio na Côrte e ás ecretarias das Presidencias nas Provincias.
(1778) O Decreto n. 7030 de 6 de etembro de '1878, diz ao art. 1.0:
Em todos os caso em que, por actos do Poder executivo. se exige juramento, será este
prestado de conformidade com a religião das pessoas que tiverem de cumprir essa formalidade.
(1719) A Camara Municipal de S. Jeronymo, devia receber o juramento de um prote'tante, nomeado Juiz Municipal. Aviso n. 207 de 29 de Maio de 1866.
(1780) E' praxe acceita, por todos os Juizos e omciaes publicas, attender a deprecada geral contida nas preéatol'ias do Juizo dos Feitos, remelter-se officialmente para o lugar, onde
reside o devedor, independente da intervenção do Juizo, os mandados e precatarias expedidas ao Juiz Municipal de um certo e determinado termo, o pelo collector devolvidos por ahi,
não se encontrar o devedor. Aviso n. 31 de 2t de Janeiro de 1867.
(1781) Nos terruos da Circular n. 524 de II de Novembro de 1862, o Juiz Municipal, deve
pôr,-o cumpra-se,-no mandado do Juiz dos Feitos, assim que, lhe forem apresentados, pelo
proprio c01lector; porque dispensando o processo moroso das precatorias, aquella formula ê
necessaria para authenticar o mandado e tornal-o exequivel no termo da sua jurisdicçãO.
Aviso de 11 de Setembro de 1868.
(1782) Pertence ás Camaras l\Iunicipaes, reconhecer os titulas, de todos os empregados
que, não tenham superiores no lugar, como terminantemente se-dispõe no arl. 51, da Lei do
L" de Outubro de 1828, e sómente os Juizes, cujos termos tenham a extensão das Comarcas,
devem prestar juramento, nas mãos dos Presidentes das Provincias' (Lei de 3 de Dezembro
de 1834, art. 5. , § 10); e assim, não procede a duvida do Juiz de Direito e que unicamente
quando a reunião das Cam aras não tem lugar com a brevidade conveniente, podem os Juizes
de Direito deferir juramento e dar posse a aquelles funccionarios, devendo, porêm immediatamente participar o seu acto ao Presidente da Camara, como aliás, já foi explicado em Aviso
Circular n. 87 de 11 de Abril de 1840. A"iso de 26 de Outubro de 1868.
(Vide nota 1716 e 1777.)
(1783) Tão póde um Juiz, por falta de confiança, destituir ou suspender, ainda que temporariamente, a um empregado do seu Juizo, segundo o Aviso n. 446 de 9 de Dezembro de
H:!57. Aviso de 12 de Jovembro de 1866, n. 482.
(t784) O Juiz Uuoicipal supplente, perde o lugar se prestou juramento ao depois de expirado o praso marcado; e funda-se esta decisão, no facto de não ter o cidadãO nomeado, allegado justo impedimento, pedindo prorogação do praso. na forma do Aviso de i9 de ovembro de 1862, e na disposição do art. 12 do Decreto n. 201~ de 4 de Novembro de 1 57, declarado pelo Aviso de 21 de Outubro de 1865, sendo tudo de conformidade, com o parecer da
secção da justiça do Conselho de Estado de 30 de Setembro de 1866. Aviso de 19 de etembro
de 1868. Ha ou tro da mesma data, em sentido contrario!
Declara, no emtanto, o Aviso de 31 de Janeiro de 1879 que, não póde existir a nomeação
de um supplente do Juiz Municipal, por ter prestado juramento fóra do praso legal, em vista
do art. 6. u , § 2." do Decreto n. 4HH de 22 de Jovembro de 1811.
(17 5) O Juiz Municipal, sim1Jles executor das sentenças do Juiz de Direito, não póde pôr
em duvida a força de uma sentença passada em julgado, provocando sobre esse facto consummado, uma interpretação do governo, quando era do seu dever fazer cumprir fielmente
a decisão do Tribunal.
E fazendo-se sentir, a incoDveniencia de um tal procedimento, ordenou-se a inst:lUração
de processo de responsabilidade, ao mesmo Juiz Municipal. Aviso de 26 de Janeiro de 1 69.
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E' o caso: Fóra condemnado pelo Jury, um individuo a dous annos e meio de prisão com
trabalho e em virtude do art. 4.8 do Codigo Criminal, o Juiz de Direito, designou na sentença,
a casa de correcção da Capital (S. Paulo), para o cumprimento da pena.
O Juiz executor não remelteu o reo preso, com brevidade na fórma do art. 411 do Regulamento n. 120 de 3l de Janeiro de 1 4.i; e passado mais um anno, consulLou a Presidencia
sobre o modo de proceder, aventando duas questões: 1.", de ser o condemnado, incapaz de
cumprir a pena de prisão com tra.1Jalho, por ter 5- annos, e so(1'rer de asthma. (Diario 0tTicial
de 28 de Janeiro de 1869.)
(1786) O Juiz Municipal, deputado Provincial, para voltar ao exercicio d'aquelle lugar,
deve pedir licença :i Assembléa Provincial, de que é membro; e a um que as im não procedeu mandou-se qlle passasse o exercicio de Juiz e .-oltasse á mesma Assemblea. Aviso n. 378
de 21 de Agosto de 1l:l69.
Pelo Aviso de 16 de Abril de 1 4.7, o sub tituto do Juiz i\luoicipal, membro da Assembléa
Provincial, não se apresentando a esta, podia continuar no exercicio de seu emprego.
(1787) A' vista das disposições do Decreto n. 2531 de 18 de Fevereiro de 1860, e Lei n. 560
de 28 de Junho de 1850, a que e referem os Avi os da Justiça de 4 de Ju11lo de 1861, 31 de
Maio de 1261., n. 35'~ tle 22 de Outubro de 18lil e o de 15 de Fe,ereiro de 1868 e outros da Fazenda, competem ao Juiz Municipal que substitue ao de Direito, todos os vencimentos do cargo, quando elfectivo não percebe ordenado, e no caso contrario, sómente a gratificação, alem
do ordenado do lugar de Juiz Municipal. Aviso n. 355 de 6 de Agosto de 1860, 13 de Setembro de 1868 e 23 de Setembro de 1870.
(Notas 1809 a 181 Le 1839.)
Pelo .\.viso de 2 de Março de '1871, quando nos termos reunidos por falta, ausencia ou impedimento do Juiz efl'ectivo, os supplente respectivos, assumem a juristlicção plena, na conformidade do Decreto n. 276 de Março de 1 "·3, tem direito cada um d'elles, segundo a doutrina do Aviso n. 384 de t5 de etembro de 186 , á parte correspondente dos vencimentos fixos
do Juiz substituto, se este não os percebe: por isto que, em quanto ,i gorar a disposição do
Decreto n. 2~3L de 18 de Fevereiro de 1860, oabe aos supplelltes dos Juizes Municipaes, quando
em erl'ectivo exercicio, vencimento de ordenado, e deve-lhes ser abonado em todo ou em parte,
'
conforme se der a substituição, em um só, ou em termos reunidos.
Pelo Aviso n. 264 de Ç) de Setembro de 1870, não compete ao Juiz Municipal supplente em
exel'cicio, a 5." parte do ordenado que perceber o ell'ectivo, por s<tachar licenciado ou substituindo a outros Juizes.
A este respeito, consultae ainda o Aviso n. 323 de 12 de Novembro de 1870.
O Aviso de 11 de Dezembro de 1872 estabelece dever o supplente do Juiz Municipal, receber os vencimentos do cargo, quando o efrectivo Juiz Muuicipal, acha-se na vara de Direito.
e este em lugar de r.hefe de Policia. A consulta de 26 de Novembro de 1812, e no mesmo sentido, em os annexos do Relatorio da Justiça de 1813, pago 26 •.
O attestado do exercicio do Juiz 1unicipal, é passado pela Camara Municipal ou seu
Presidente e só em caso extraordinario, pelo Juiz de Direito. Ordenaçõe~ ns. 32 e 33 de 28 de
Janeiro de 1857, e Avisos de 21 de Agosto de 1 55 e 5 de Novembro de 1817.
(1~88)
Não o Juiz Municipal e sim o Juiz commissario e o competente para conhecer dos
embargos oppostos pelos confinantes em vista do Decreto n. 2105 de 13 de Fevereiro de 1858
que alterou o" arts. 19 e 60 do Regulamento de 30 de Janeiro de 1854. Aviso n. 42 de 1 de
Fevereiro de 1870.

(17 9) O Aviso n. 233 de 6 de Agosto de 1870, resolve a duvida sobre a competencia do Juiz
Municipal, para a nomeação do serventuario interino dos omcios de contador e distribuidor,
sendo certo que a questão acha-se resolvida pelo Avi o de 18 de Janeiro de 1862, competindo
ao Juiz Municipal a nomeação interi na no caso de vaga dos omoios na fÓrma do art. 10 do
Decreto n. 817 de 30 de Agosto de 1851, com referencia ao Decreto de 1 de Julho de 1830.
O Decreto n. 466 de· 5 de Janeiro de 1811 alterou alguma das disposições do Decreto
n. 817 de 1 50, e vide-o.
(1700) A' vista da expre sa disposiçãO do art. 4..0 e 5.° do Decreto n. 216 de 24 de Março
de I 43, o Juiz Munioipal cuja auctoridade abrange dous ou mais municipios póde ahir de
um para outro, todas as .-ezes que julgar conveniente ao serviço publico, ~viso de 15 de Maio
de 1811.

(1791) A Consulta do Conselho de Estado, secção da justiç-a de 18 de Fevereiro de 1871,
diz que: emquanto vigorar a disposiçãO do Decreto de 18 de Fevereiro de 1 60, cabendo aos
supplentes dos Juizes i\lunicipaes, quando em elfectivo exerci cio, vencimento de ordenado,
deve-lhes ser abonado em todo ou em parte conforme singular ou em termos reunidos, substituirem ao respectivo Juiz Municipal.
(1792) O Juiz Municipal não póde accumular o emprego de professor. Aviso de 3-de Janeiro de 1873.
(1793) O Juiz Municipal suspenso e mandado responsabilisar por acto da Presidencia
.não póde reassumir o exercicio do seu cargo, antes da decisão do recurso, que foi interposto
para o Tribunal da RelaçãO, do despacho de despronuncia.
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um anno de pratica do furo adquirida depois da sua formatura, (1795
a 1806)
E que compete a um tal funccionario os vencimentos relativos ao tempo da sU8pensão na
conformidade da ordem de 9 de Março de 184-9, e Aviso n. \7'7 de 12 de Outubro de I 5L Aviso
de 2.6 de Janeiro de U316.
(1793 a) Em conformidade do Aviso n. 64 de 21\ de Fevereiro de 1854, a suspensão administrativa imposta a um supplente do Juiz Municipal, niío deixa de subsistir pelo facto de
annullar a Relação do districto o processo in taurado contra aquelle funccionario que, irregularmente reassumio o exercicio. Aviso de 11 de Dezembro de 1879.
(1794) Os presidentes da:;; Relações são competentes para conceder licenças aos Jllizes
lIIunicipaes até 30 dia em conformidade da Lei de 22 de Setembro de 1828. Aviso de II de
Junho de 186'2.
Assi m o estabeleceu o Decreto de 3 de Janeiro de 1833 e o de 2 de Maio de 1874, Art. l't
§

8.°,

(1791, a) Conforme a doutrina consagrada na Ordem n. l'l9 de 17 de Maio de 11152, e Avisos ns. 356 de 14 de Novembro de i!l5- e 44 de 18 de Janeiro de 1859, os Juizes i\lunicipaes
estãO comprehendidos na cla se generica de empregados de jpstiça para o eD'eito de não poderem receber seus vencimentos senão depois de verificada a re8pecti\ a posse e exerci cio ;
não sendo portanto applicaveis a taes l'unccionarios nessa parte, as disposições especialmente
relativas aos magistrados. Aviso de 1.7 de Outubro de 1879.
O Juiz Municipal que provocou este Aviso tendo prestado juramento muito antes do seu
exercicio, queria ser pago desde o dia do juramento.
T

(1794 b) Compete ao Juiz Iunicipal deferir juramento ao Delegado, Subdelegado e seu
supplentes. Aviso de 23 de Abril de 1 79.
(1794 c) Declara o Aviso de 20 de Agosto de 1879 que, é licito ao Juiz i\Iuoicipal continuar no patrocinio das cau as que lhe haviam sido confiadas antes de ser reconduzido.
(1795) Arts, 34 e 35 do Regulamento n. i20.
A Lei de II de Agosto de 1831, Decreto de 25 de Outubro de 1832, art. 8.° e § 3:°, Avisos
de 9 e 12 de Setembro de 1833, Decreto de 6 de Fevereiro de 1831, e Aviso de 16 de Agosto de
1838 decidem que os omciaes da Guarda Nacional deixam vagos os postos quando nomeados
Juizes Municipaes.
(Nota 1798 a.)
E o supplente do Juiz Municipal que aceita um posto na Guarda Nacional renuncia tacitamente o emprego. Aviso de 2'1 de Julho de 1855.
(1796) O emprego de Juiz Municipal é incompativel com o de empregado da Fazenda.
Aviso de 15 de Abril de 1834.
({797) Não e incompativel o emprego de Juiz Municipal com o magi terio nos cursos
juridicos, Aviso de 26 de Fevereiro de 1836; mas o Aviso de 7 de Outubro de {834, acha incompatibilidade com o de professor de geometria.
(1798) O parocho em exerci cio não póde ser Juiz Municipa~ por argumento do Decreto
de 18 de etembro de 1829. Aviso de 6 de L ovembro de I 14. A e te Asiso se oppõe o de 23
de Setembro de 1853.
E com o de vereador, chamando a Camara o supplente immediato. Aviso de 22 de Novembro de 1837, e Decreto de 9 de Agosto de 1845.
Veio ao depois o Aviso de 2.ô de Abril de i849, §].o e 2.°, declaraudo que: este Decreto
rehabilita o Juiz Municipal para exercer o cargo de vereador depois que deixar a vara de
Juiz, durante cujo exp.rcicio estava impedido para desempenhar as funcçc3es do mesmo cargo.
A' vista do disposto no Decreto de '18't0 n. 429, citado nesta nota, diz o Avi o de 11 de
Fevereiro de 1847, não dever-se tolerar que um vereador, accumule o exerci cio do emprego
de Juiz municipal, de quem é substituto.
Pelo Aviso de 17 de Setembro de 1817 a incompatibilidade apenas se manifesta na accumulação dos cargos de Juiz Municipal e vereador, e nem a aceitação de um delles, importa
a renuncia do outro; accrescendo que em taes ca os, deve ser preferido o emprego judiciario, como o r.ecommenda a legislação em vigor, e entre outros os Avisos de Il de Junho do
anno de 1811, e 17 de Setembro de 1877. A sim era o Aviso de 14 de Abril de 1847,
Vide mais os Avisos de 25 de Abril de i 47, 21 de Outubro de 1857, e Decreto de 9 de
Agosto de i845, e Avisos de 21 de Agosto de 1858, 11 de Outubro de 1869, 4 de Outubro de
1869, n. 91 do de Março de 1870.
(Nota 1995.)
Vide-os.
(1798-a) E declara .tambem o Aviso de 7 de Março de 1879 que, sendo alguem nomeado
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para o cargo judiciaria, quando já occup..~va o posto da Guarda Nacional, deverá, conforme a
doutrina dos Avisos ns. 27 e 28, de 13 de .Janeiro de 1869 e 317 de 4 de Outubro de 1871, deixar o exercicio do referido po to, emquanto fór supplente, cujas funcções, são continuas (art.
6.° § 3.° do Decreto n. 1,824 de 22 de )Iovembro de 1871) e portanto, ainda prevalece a razão
da incompatil)ilídade; (arts. 13 e 16 da Lei n. 602 de 19 de Setembro de i850.)
(Nota 1795)
Avisos de 24 de Julho de Hl55, 3 de Junho de 18U3, 31 de Agosto de lP65, 31 de Julho de
i8U8, n. 268 de 23 de Julho de '1868, 23 de Novembro de '1868, 13 de .Janeiro de lH69.
(1790) E' incompativel com qualquer emprego das repartições flscaes. Aviso de 5 de Fevereiro de 1847.
('1800) Aquelle que se acha no exercicio tem pararia do emprego de Juiz Municipal, não
fica privado dos votos para Juiz de Paz, ficando considerado corno legitimamente impedido.
para ser substituido pelos outros, emquanto durar o referido exerci cio, caso Iosse eleito e
tomasse po se do lugar; sendo, porém, demittido do cargo de Juiz de Paz, unicamente no
caso de aceitar o emprego de Juiz Mnnicipal, quando para elle reeleito. Aviso de i6 de Janeiro de 1841, § 1.°.
porém, do Aviso de Ç) de Novembro de 18 /,6 § [.0 que: sendo incompatível, o emprego
de Juiz municil ai, com o de Juiz de Paz, é evidente que, o cidadão que acceita aquelle, deixa
de ser Juiz de Paz.
E o exercicio, diz o Aviso de 29 de Janeiro de 18'09, § 1.0, de um dos dous cargos, Juiz
municipal ou de Paz, (não assim o simple juramento,) importa a renuncia tacita do outro
para que anteriormente se Ioi nomeado ou eleito, e para sejulgar renunciado basta a simples
nomeação ou eleição; pois que é ella sufficiente para dar o direito de opÇãO.

E"

(1801) O Aviso de 8 de Outubro de 1874, acha incompatibilidade entre os cargos de Juiz
de Paz e supplente de Juiz Municipal, como decidia o Aviso de 2', de Setembro de i873; e
acei tação do 2.° dos referidos cargos, importa a renuncia tacita do L° e neste caso deve a
Gamara municipal, juramentar o supplente immediato em votos, para que esteja sempre
preenchida a lista dos 4 Juizes de Paz, conforme prescreve o art. 6.° do Decreto de 2 de
Dezembro de 1832, a que se refere o Aviso de 14 de Maio de 1870. n. 128.
Declara ainda, o Aviso de -lO de Fevereiro de -1815 que, o supplente de Juiz Municipal
continuando a exercer este cargo, ao depois de .i uramentado para o de Juiz de Paz, renuncia
este ultimo que é incompativel com o primeiro.
Esta doutrina já era consagrada pelos Avisos de 8 de Março de 1841, e 20 de Abril de
18,19, § 4.°.
(1802) Pelo antigo regimen eleitoral, não eram incompativeis os cargos de Presidente da
Junta Municipal e o de Juiz Municipal, salvo se não podesse dar vencimento ao trabalbo.
Aviso de G de Abril de 1H47, § 1.0.
Pelo regimen da Lei n. 2675 de 20 de Outubro de 1875, e Instrucções n. 6097 de 12 de Janeiro de 1 76, art. 43, o Juiz Municipal preside os trabalhos da Junta Municipal; declarando
o A.viso de 3 de Julho de 1876 que, quando o Presidente da Junta Municipal, se acha em taes
fnncções, deve commetter aos seus substitutos O desempenho de qualquer diligencia urgente,
sem lhes passarem a jurisdicção plena.
A Iuncção eleitoral prefere a judicial, pelos Aviso de 18',7 citados, os de n. 31', de 27 de
Julho e n. 470 de 27 de Outnbro de i8GO, salvo se substituem ao Juiz de Direito. Aviso n. 3~G
de 18 de AO'osto de 1860, § 1.0
.
E não ficam inhibidos da Presidencia quando omciarem em algumajustitl.cação. servirem
de testemunha ou jurarem n'ella. Avisos n. 91 de 13 de Abril de 18\9 e n. 303 de 18 de Julho
de 1860, § 1.0
A licença concedida ao substituto do Juiz de. Direito, ao Juiz Municipal ou Reu supplente
não os priva da presidencia da Junta Municipal; Aviso n. 13 de 7 de Janeiro de 1861, e nem
os priva a suspensão por acto do Governo, Avisos n.• 01 de i3 de etemhro de 1856 e 20 de
Fevereiro de 1865. apesar de ter sustentado a doutrina contraria os Avisos n. 68 de i3 de
Abril, n. 72 de 14 de Abril e n. 82 de 23 de Abril de 18-n, § 5.°
(1803) Pelo Aviso de 4 de Junho de 181,7, ha incompatiliilidade, entre o feitor de uma alfandega e o emprego de Juiz Municipal.
(180~) Os Aviso de 13 de Dezembro de 1853, 6 de Agosto de 1858, e 30 de etembro de
1859, dão esclarecimentos sobre a incompatibilidade, por suspeição, entre o Juiz proprietario
e o empregado proprietario vitalício, entre o Juiz proprietario e o empregado proprietario
amovivel ali o empregado supplente,-entre o Juiz supplente e o empregado proprietario vitalício.

(1 05) Os Juizes Municipaes, não são ma~st1'ados; Avisas n. i2\l de 17 de Maio de 1852,
e podem ser suspensos não só pelo governo lmperial, como pelos Presidentes da Provincia.
Lei de 3 de Outubro de 18il4, art. 5.°, § 8.° e Aviso n. 9 de 20 de Janeiro de i844.
(1~06) E' incompativel o cargo de Juiz Municipal e substitutos, com o de q,ualquer auctoridade policial. Lei n. 2033 de 20 de Setembro de 1871, art. 1.0, § 4.° e art. 7. do Decreto
n. 4824 de 22 de Novembro de 1871. Aviso de 11 de AJ)ril de 1874.
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Art. H. Esses Juizes servirão pelo tempo de quatro annos, findos
os quaes poderào ser reconduzidos, ou nomeados para outros lugares, por outro tanto tempo, com tanto que tenham bem servido. (1807)
Art. 15. O Governo poderá marcar a estes Juizes um ordnado,
que nào exceda a quatrocentos mil reis ('1808 a 1815)

e

(ISOi) Art. 36 do Regulamento n. 120 de 31 de Janeiro de 1842 e vide as notas ao mesmo
l:§.

Vide notas ao art. 24 d'esta Lei.

([808) Nada mais ju!'lo, do que um tratamento ou sala rio, proporcionado ás fUllcções
d'aqueUes que consagram o !'eu tempo e seu!' cuidado!' ao !'erviço publico.
Em todas as sociedades em que a igualdade civil e politica fórma a base da ordem social, o salario torna-se a regra geral, porque é consequencia d'este principio, e se assim não
fóra, e fossem gratuitas a!' funcções, estas seriam o privilegio da opulencia.
~eria no emtanto necessario o augmento do salario aos Juizes mal retribuidos e cercados,
ás veze!', de verdadeiros embaraços, podendo até tirar-lhes a independencia, se por ventura,
não forem dotados de rigido caracter.
E' tambem, de necessidade palpitante que, os fllnccionario!' recel)am o seu salario do Estado directamente, e não dos parliclllare!' a que prestam o seu concurso; e no intuito de evitar-se abusos e os conflictos de interesses tendentes a prejudicar a consideração dos que
e~CI'cem a judicatura.
(1809) Os Juizes i\Iunicipaes terãO o ordenado de 600$.000 annuaes' e onde segundo as
respectivas lotações tiverem de vencimento quantia inferior a 1:800~000, perceberão mais, a
titulo de gratificação, a diiferença entre a lotação e esta quantia. Art. L3 da Lei de 28 de Junho de L870.
O Governo é que maroa a gratificação e não as 'l'LLesourarias. Avisos n. 280 de W de Setembro e n. 320 de 10 de Novembro de 1870.
E~aminae o Aviso de 20 de Fevereiro de L87'1, que declara poder o Juiz Municipal accumular a gratificação de duas varas, mas não o ordenado que será o de um dos Juizes.
( 'ata 2320.)
Pela Lei de II de Setembro de L85L no § ii, foi o governo auctol'isado a augmentar os
ordenados dos Juizes i\funicipaes e orphãos até L:OOO~OOO, segundo as circumstancias de cada
lugar, com tanto que essa nova despeza não excedeRse a verba de 40:000 000, para esse fim
designada, Uma vez fl~ados taes ordenados. não poderiam ser alterados, senão por Lei; o
que se fez pela de 1 70, d'esta nota.
.
Os Juizes Municipaes, quando substituem os de Direito, alem do propl'io ordenado, receberão a gratificação de Juiz de Direito eifectivo. Art.. 29, § 12 da Lei de 20 de etembro de L871.
(t ata 1787.)
(1810) Os Juizes substitutos terão o mesmo ordenado e gratificação dos Juizes Municipaes.
Lei de L871 cit., art. 1.0, § [,0 e Decreto n. 11824 de 22 de ovembro de 187L, art. 3.°
Quando substituirem aos Juizes de Direito receberão, aLém do proprio ordenado, a gratificação do Juiz elfectivo, art. 29, § 12 da Lei cito de L871.
(1811) Os Juizes supplentes, no efl'ectivo exercicio das respectivas funcções, terão a gratificaçãO complementar do ordenado dos Juizes i\Iunicipae!', art. 2!), § 13 da Lei da 1871, e nos
termos reunidos, essa gratificação será. dividida pelos Juizes SuppLentes que exercerem a jurisdicçãO - o mesmo § 13.
Pelo Aviso de 14 de Fevereiro de 187'), se declara que, constituindo a substil.uiçiXO dos
Juizes Municipaes pelos vereadores, uma funcção inherente ao cargo de vereador mais votado, e sendo gratuito o mesmo cargo, não tem esse funccionario direito á. gratificação do Juiz
Municipal, quando o substitue, accre!'cendo que o artigo 29, § 13 cl'esta nota, expresso, quanto
aos supplentes e não quanto aos vereadores, não póde ser ampliado por via de interpretação,
desde que consagra despeza para o Estado.
Nada obsta, entretanto, ao direito que assiste a taes vereadores de perceberem as custas
que forem devidas, corno se praticava no tempo em que a !'ubstituição era gratuita.
E' do Aviso de 5 de Março de 1 73 que a gratificaçãO de que trata o § 12 do arl. 29 da
Lei de 187L, só compete ao supplente no pleno exercicio das funct;',ões de Juiz Municipal.
O Juiz ~lunicipaL não tera o ordenado de Juiz de Direito, embora esteja vaga a Comarca
e elle no e~ercicio d'aquelle Juiz. Avi O de L2 de Agosto de Ul75.
(Notas L787 e 1839.)
(l~12) O go\'eroo arbitrara o,iudn de cu~to ao Juiz Municipal para transporte e Ill'imeiro
estabeleci menta não su perior a l:O'JO' 000, regu lada peLa tabella que fica auctorisado a expedir. Arl. 13 tla Lei n. 1764 de 28 de Janeiro de 1 "iO.

(L 13) O A"iso da Fazenda n. 23L de 23 de Julho de 1 01 trata da reclamação de um Juiz
Municipal, sobre a lotação do seu emprego e confirma a regra, de prevalecer a lotação pro~
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Art. 16. Emquanto se não estabelecerem os Juizes do art. 13 e
nos Jugares onde eUes não forem absolutamente precisos, servirão
os substitutos do art. 19. (1816)
Art. 17. Compete aos Juizes Municipaes: ('1817 a 1822)
§ 1.° Julgar defilJitivamente o contrabando, excepto o apprehenvisoria da repartição que arrecada o imposto ou abre conta corrente para a expedição do
titulo.
(1814) Os direitos, a que estão sujeitas as nomeaç,ões de supplentes do Juiz i\Iunicipal,
sãO: 7~000 de emolumentos de feitio e registro, e 10$.000 de selto fho do art. 76 do Regulamento de 26 de Dezembro de 'I 60, art. 76.
(1815) O Juiz Municipal que exerce o lugar de Chefe de Policia, interinamente, quando
ja está alguem nomeado Chefe de Policia e competindo-lhe o ordenado, durante o praso para
entrar em exercié"io; ao dilo Juiz tllunicipal, só compete perceber o proprio ordenado P. as
gratificações que se abonar ao Juiz de Direito, conforme a doutrina do Decreto n. 1~95 de 14
de Outubro de 1857, a que se refere o de n. 2531 de 18 de Fevereiro de 1 60. Aviso de 13 de
Setembro de H~73.
(1816)
ão se póde considerar municipio, uma Freguezia, emquanto se não instalia a respectiva Camara Municipal e portanto, não se lhe póde dar fôro civil. Aviso de 4 de Agosto
de '1862.
Vide algumas das notas desde a de 1776 e as do art. 19.
Pelo Aviso de 25 de Junho de 1860, uma nomeação de Juiz Municipal feita antes de se
ter creado fôro civil, é nulia e nãO obsta a que se faça outra.
(1817) Arts. 61, e ~li do Regulamento n. 120 de 31 de Janeiro de 18/~2 e 35, § 2.° do Codigo do Processo.
O Juiz Municipal não tem jurisdicçãO para deferir juramento ao supplente do Juiz de Paz,
afim de entrar em exercicio. Aviso de 30 de Junho de 1857.
(18'18) Além das atlribuiçõcs marcadas n'este artigo, foi-lhes mais incumbido lrocessar,
até a pronuncia, inclusivamente, os crimes de que trata a Lei de 2 de Julho de 1850, cuja
execução foi regulada pelo Decreto de 9 de Outubro do mesmo anno. Vide a Lei do 1.0 de Setem) 1'0 de 1860.
([819) Pelo Aviso de 8 de Abril de lR64, n. 87, os Juizes i\Iunicipaes - nas villas e Juizes
de Paz- nas Freguezias, devem-se incumbir do serviço das agencias do correio, todas as vezes
que os agentes e seus ajudantes, não possam abrir a mala, qualquer que seja o motivo.
E o Decreto n. 3104 de 29 de Maio de 1863, ja providenciara sobre a abertura das malas
do correio, por ordem dos Presidentes de Provincia, quando se acharem ausentes da capital
e em lugar por onde passe qualquer mala, e incumbe tambem ao Juiz Municipal.
(1820) O Juiz Municipal não se póde ingerir na inspecção e economia das prisões; cumprindo-lhe pedir providencias contra qualquer procedimento menos regular da auctoridade
policial, mas nunca por acto proprio, contrariar as determinações da mesma auctoridade, no
exercicio das suas attribuições. Aviso de 25 de Outubro de 1871, no Dia1"io official de 2ó.
(1821) Art. 3.° da Lei n. 2033 de 20 de Setembro de 1871:
Aos Juizes Muuicipaes fica competindo, além das outras altribui 'ões:
§ 1.0 A organisação do processo crime de contrabando fôra de fla"rante delicto.
§ 2.° O julgamento da infracr;ãO dos termos de segurança e bem-viver que as auctoridades policiaes e os Juizes de Paz tiverem feito assignar.
Art. 4." Aos Juizes de Direito das comarcas do art. '!.o da dila Lei, c bem assim aos Juiz s Muuicipaes de todos os outros termos, flca exclusivamente pertencendo a pronuncia dos
culpados nos crimes communs· o julgamenLo nos termos de que trata o art. '12, § 7." do Codigo do Processo, e o da infracção dos termos de segurnnça e bem-viver podendo ser auxiliados pelos seus substitutos no preparo e organisação dos respectivos processos, até o julgamento e a pronuncia exclusivamente; e com a mesma limitaçãO, pelos Delegados e ubdelegados de policia quanto ao processo dos crimes do art. 12, § 7,° do citado Codigo do Processo.
Vide mais o art. 8.° da Lei de 1871, e arts. 10, § 2.", ii, § L°, 13, § 6.°, 16, § 2.°, 17 e 47
do Decreto n. 4824 de 22 de Novembro de 1871.
.
(1822) Nas comarcas geraes o julgamento da desistencia durante a formação da culpa,
coml?ete ao Juiz Municipal, ouvido o Promotor Publico, não só porque n'este caso a desistencia e um incidente do processo, como porque, a attribuiçãO de julgai-a antes da Lei da Re.(orma Judiciaria, era exercida pelas auctoridades formadoras da culpa; (Aviso de 27 de Abril
de 1853). e ficou subsistindo para os Juizes Municipaes em vista do art. 4.° da Lei de 1811
cilado e arLs. 5.° e 17 do Decreto n. 4824. A,iso de 2 de Março de 1874, no Diario Official de 6.
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dido em flagrante, cujo conhecimento, na fórma das Leis, e Regulamentos de Fazenda, pertence ás Auctoridades Administrativas; e o
de Africanos. que c00tinuará a ser julgado na fórma do Processo
commum. (1823 a 182G)
§ 2.° As attribuições criminaes e policiaes, que competiam aos
Juizes de Paz. (1827)
§ 3.° Sustentar, ou revogar. ex-of1ido, as pronuncias feitas pelos
Delegados e Subdelegados. ('1828 e '1820)
(t8~1) Arts. 211 § L°, 386 e seguintes do Regulamento n. 120 de 31 de Janeiro de 1842,
art. 74 § 1••° e notas do Codigo do Processo Criminal.
O processo deve começar pela denuncia do Promotor Publico ou de qll~tlquer do povo,
art. 7't § I•. " do Codigo do Processo Criminal e 386 do Regulamento n. 120 e ex-omcio
quando a denuncia, não for dada pelo Promotor ou Adjunto deste, dentro de 5 dias da
data dos esclarecimentos, prova do Cl'ime ou sua notoriedade; (arts. 15, §§ L", 3.° e 5.° da
Lei de 1871, cilada á nota 1821 e 394 do Regulamento n, 120), e deve conter a mesma denuncia todos os requisitos do crime, facto, quaes as mercadorias, generos, etc., e a declaração do seu valor, regulado pela pauta da Alfandega e dos Consulados. (ArL. 381 do mesmo
Regulamento n. '120).
Ea appcllação para a RelaçãO do Districto e consullae o art. 78 § 1.0 desta Lei.

(18'24) Aos Inspectores das Alfandegas e administradores de mezas dos Consulados e ao
da recel ('daria da Côrte, compete eonllecer dos contrabandos apr hendidos em flagrante, nãO
só pan julgar II procpdencia da I.lpprC'hem'ão e ordenar o processo até afinal execução na
conl'ormidaue do cap. 17 do Regulamento de 2:l de Junho de 1836 mas tambem I ara imposiÇão da multa decretada pelo m·t. 177 do Codigo Criminal. Circular de 3 de Outubro de 1844,
art,. 1.0, n. SO. (Art. 742 do Decreto de 19 de ~etembro de 1860).
E pelo al'L. 2.°, quanuo as suas deci. ôe;;, tiverem passado em julgado, esgotados todo os
recursos legaes, os ditos inspectores e administrl.lrlores, por ofTicios seus, com as certidões da
decisão e do valor do contrabando, porão os reo á di;;posiçãO dos Juizes Munici paes, para
em execução da dila decisãO. fnerem eirectiva a liquidaçãO e arrecadação da multa, nos lermos dos arts. 423 e seguintes do Regulamenlo n. 120 de 31 de Janeiro de I '12.

(1825) A ordem n. 24 de 2~ de Janeiro de 1831, diz que: a multa imposta no caso de contrabando apprehenrlido em f\l.lgrante, faz parte das rendas do lEstado, por luanto outra não
póde ser a intelligencia deste " e a das Instrucções n. ~9 da nota anterior.
(I 26) O art. 171 do Codigo Criminal, assim se exprime: o crime de contrabando, consiste na importação ou exportação de generos ou mercadorias prohibidas ou na falla de pagamento dos direitos das que são permittidas. (Art. 16, § 1.0 do Decreto n. '082 1.).
E quando o contrabando, é apprehendido em flagrante, Aviso n. 431 de 20 de etembro
de 1865, o processo, é da competencia da auctoridade administrativa e aSSim o diz lambem
a Ordem n. 390 de ao de Novembro de 1864.

(1821) A Reforma Judiciaria de 1871, veiu modificar de certo modo este §, dando aos
Juizes de Paz, certas aLtribuições que lhe foram tiradas por esta Lei.
Vide arts. 2." §§ 1.0 e 2." da respectiva Lei de 20 de Setembro de 1871, 12 § 2.°, 13 § 3.°
da mesma Lei, e 19 e §§ e 45 do Decreto n. 4824.

(1828) Aos Juizes Municipaes na revisão das pronuncias, cumpre sómente sanar as faltas que induzem nuUidades, e proceder a quaesquer diligencias que forém precisas, para esclarecimento da verdade e ratificação do proces o. Avi o de 3 de Junho de 1862.
(1829) Com tanto que não fossem seus irmãos, pela legislação antiga. Aviso de 26 de
Abril de 18 1.9.
Podendo os Delegados, formar culpa aos sens ubdelegado e omcine pelos c1eliclos que
commeLterem, arts. 4." § 1.0 e 25 R 1." desta Lei, 156 do Codigo do Processo, e 1I:l do Regulamento n. 120, bem corno pelo Aviso de 1 de etembro de 1849J não deve ser sustentada a
pronuncia pelo Juiz de Direito e sim pelo .Juiz Municipal, attenta a generalidade deste § e
arts. '281 e '293 do mesmo Regulamento n. 120. Pimenta Bueno Proce so Criminal, 2." ediçãO
pago I~.
No emLanto pela Lei de 20 de etembro de 1871 e Decreto n. 4824 de 22 de Novembro de
1811, as aucloridades policiaes não pronunciam mais. Arts. 9.° § unico da Lei la a 12 do
Decreto.
O Aviso, porém, n. 154 de 26 de Abril de 1877, declara: serem competentes os Delegados
e Subdelegados, para formar culpa por crime de responsabilidade aos inspectores de quarteirão; e que nos respectivos processos, cabe sómente o recurso ex-omeio ou necessario para
o Juiz de Direito, no caso de não pronuncia como jâ f6ra delerminado pelo Aviso de 31 de
lIIaio de 1851.
(Nota 32(0).
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§ 4.' Verificar os factos que fizerem objecto de queixa contra os
Juizes de Direito das Comarcas, em que nào houver Helaçào, inquifir sobre os mesmos factos testemunhas, e facilitar ás Partes a extracçào dos documentos que ellas exigirem para bem a instruirem,
l:lalva a disposição do art. 161 do Codigo do Processo Criminal. (1830
e 1831)
§ 5.' Concedei' fiança aos réos que pronunciarem ou prenderem.
(1832)
§ 6.' Julgar as suspeições postas aos Snbdelpgados, (1833)
§ 7.' Substituir na Comarca ao Juiz de DLreito na sua fdlta ou impedimento. A substituição será feita pela ordem qne ciesignarem o
Governo na Côrte, e os Presidentes nas Provincias. (18:14 a 1844)
(1830) 'ide a nota 1110.
lndependentemente da ordem Imperial, podeI'ao os Presidentes mandar proceder ás diligencias determinadas neste §, e ouvir dcpois aos Juizes de Direito, I'emcttendo-lhes as pro,'as e documentos que contI'a elles houver, para que os tenham em vista para as suas respostas.
Em caso de urgencia, poderá prcscindir-se da veriflcaçi\O ordenada por esle §, e quando
antes da audiencia Liver lugar o ordenado nelle, o Juiz Municipal remetteria directamente ao
Juiz de Direito os auLos que houvesse formado, declarando-lhe cjue, com sua resposta os dirija ao Presidente da Provincia, quando este assim o tenha reso vida ou a parte o lenha requerido, ainda sem previa ordem superior.
O Juiz Municipal se a parte o requerer, mandar-lllc-ha entregar os autos que houver
formado em observancia da disposiçãO antecedente, se para a formação delles nM tiver precedido ordem superior.
A RelaçãO. a quem forem remettidos os papeis de um Juiz de Direito suspenso, mandara
proceder na fórma deste mesmo § 4.", quando as diligencias ndle prescriptas, não tenham
sido ainda executadas, ou as julge defeituosas.
Assim determinava o Decreto de 8 de Outubro de 1l:l43; quando hoje porem, outra é a
marcha, sendo que o Presidente da RelaçãO, manda colligir os documentos e provas e dá o
conveniente destino ás queixas e denuncias, nos crimes de responsabilidade, §§ il e ,12 do
art. 14 do Decreto n. 561~ de 2 de Maio de 187", e se processa no Tribunal da Relação, como
dos arts. 9l e l>eguintes do mesmo Decreto.
Deve-se notar que o Juiz de Direito tem fMo privilegiado. Art. 29 § 2.' da Lei n. 2033
do 20 de Sctembro de 1871.
(l831) Declara o Aviso de III de Dezembro de 1878 que, quando não haver queixa ou denuncia, mas documenlos de que resulte o conhecimento de um crime de responsabilidade na
fórma do art. 157 do CoJigo do Processo Criminal, a instrucção do processo depende de pré"ia decisão do Tribunal, segundo o § 7." do art. 10 do Decreto de 1874, citado, cabendo ao respectivo Presidente, colligil' e apresentar os documentos e provas existentes, na forma delerminada no art. H, § fl do mesmo Decreto de 1l:l14.
(Notas il05 a 1108).
(1832) Notas 484 a 486.
Aos Juizes ~lunicipaes e supplentes, cabe a concessão de fianças. Art. 8.°, § 2.' da Lei de
20 de Setembro de 1871, e 15, § 4." do Decreto n. 4824 de 22 de Tovembro de Uni.
Os Juizes Municipaes não podem conceder fiança aos reos, de quem, sómente sustenlarem
a pronuncias, se os lião tiverem prendido, dizia o Aviso de 14 de Junho de 1ll4.2.
(183:J) Al'ts. 7.', § 2.', 24, § 3.', da Lei de 20 de Setembro de 1871, e 14, § 2.° e 66, § 4.'
do Decreto n. 4824 de 22 de Novembro de 187[.
Dizem esses artigos, mais ou menos: - Aos Juizes de Direito, compele a decisãO das suspcições postas aos Juizes inferiores e aos mesmos Juizes de Direito na ordem designada.
(Hl34) Notas 1818, 1959.
Os Juizes Municipaes que substituem aos de Direito quando occupados estes em commissões de que percebem outros ordenados ou honorarios diversos dos de seu emprego, percebem
os ordenados que os Juizes deixam de receber. Aviso de 19 de Agosto de l843.
Mas havendo opção, por parte dos Juizes occupados, não competem ao substituto, nem
esses honorarios nem subsidias, e sim os ordenados de seu emprego de Juiz Municipal, o
mesmo Aviso, e nem pelo mesmo Aviso e Ordem de 14 de Outubro de 1846, não podem perceber o~ ordenados da vara de Direito, quando a substituição e motivada por impedimentos
temporarios de licença, molestia, salvo o direito de reclamarem os substitutos pela 5.... parte
do ordenado dos impedidos, quando passar de 40 dias o impedimento.
(1835) Quando o Juiz de Direito de uma Comarca fór impedido, e nella não houver Juiz
Municipal effeotivo são ohamados para exercer as funcções de Juiz de Direito nos respectivos

309
Art. '18. Quando os Juizes Municipaes passarem a exercer as
fllocções de Juiz de Direito, ou tiverem algum legitimo impedimento,
ou forem suspeitos. serão substituidos por Supplentes na fórma do
artigo seguinte. ("1845 a 1848)
termos, os Supplentes dos Municipaes, mas havendo mais de um termo reunido, deverá ser
chamado para e:l:ercer aquellas funcções o supplente previamente designado para isso. Ayisos de 2 de Julho de i84i:l e o de 15 de Setembro de 1860 que o explica.
(1836) O Juiz Municipal que substitue ao de Direito pMe presidir ao Jury para o julgamento de um processo em que interveio, como formador da culpa, ou tivesse pronunciado ou
revogado a pronuncia. Aviso de 29 de Dezembro de 1843.
(1837) Cabe ao vereador a subsLituição. Aviso de j2!. de Março de 1856.
(1838) Quando o Juiz de Direito que, exerce a jUl'i diCÇãO dos Feitos da Fazenda tiver
de sallir da Comarca, a funcções da sua jurisdicçãO, deve passar o exercicio de .Juiz de Direito Criminal ao Municipal, não podemlo exercer a jurisdicção dos Feitos.
O Juiz dos Feitos, só em ultimo caso, sahe da Comarca. ResoluçãO de Consulta de 16 de
Fevereiro de '1861, e Avisos de 21 de Fevereiro de 1861, anterior de 7 de ovembro de 1860.
(1839) A respeito da subsli Lui~ãO e vencimentos, ternos os Avisos de 4 de Janeiro de
1853, 4 de Julho de lStil. 31 de Maio de 1 04, n. 354 de 22 de Outubro de I 67, 16 de .laneiro
e 20 de Fevereiro de 1811; vindo entãO o § 12 do art. 29 da Lei n. 2033 de etembl'o de '1871,
di pôr o seguinte:
Quando o substituto substituir ao Juiz de Direito, nas comarcas especiaes, e os .luizes
Municipaes nas geraes, alem do proprio oI'denado, perceberão a gratitlca~i1o úo Juiz eO'ectivo e os emolumentos pelo que praticar.
(Notas mn, I~09 a i~ll.)
(1840) O Juiz Municipal, impedido, para substituir o de Direito, tombem está para o
exercicio da sua vara. Aviso n. 215 de 18 de Maio de 1860, e Aviso n. 317 de iS de Julho de
18ô5, moditlcado pelo de 8 de Maio de 186 .
(18'.1) Quando o Juiz municipal, no exerci cio interino da vara de Direito, eommetter
crime de responsabilidade, lhe é applicavel o § 'l.u do art. 155 do Codigo do Processo Criminal. Revista elo . upremo Tribunal de 17 ue Setembro de 184.1 e o· Accórdão da Rela~ão, Revista da Relação elo Rio de '2;) de Janeiro de 18'>'1.
Ternos outras disposições em seguimento a estas, constituindo doutrina corrente.
. (1842) A prcsidencia do jury de um termo em cuja Comarca faltem os substitutos do
respectÍ"o Juiz de Direito, pertencera em l.u lugar ao Juiz de Direito da Comarca proxlma e
na falta delle aos seus sub~titutos, Decreto n. 3;;7;3 de 7 de Janeiro de lc65, e para Comarca
. proxima se de,'e entender aquella que fh,ar mais perto do lugar, em que tiver de abrir O
Jury; por isto que, deve attender-se ao maior ou menor encommodo do Juiz: e a brevidade
de sua viagem, e os su})stitutos de que falia o lJecreto, são os Juizes Municipaes letrados e
não os supplentes destes. Avi o de 9 de Abril de 1861.
Os Avi os de 3 de etembro de 186 e;iO rle Janeiro de 1869 manteem a mesma doutrina;
bem corno os de 23 de Setembro de 186::1 e 6 de Maio do mesmo anno.
O Aviso n. 232 de 3 de Agosto de 18iO, parece auctorisar ao Juiz Municipal supplente á
presidencia do J .•.l'-Y.
(IS43) O julgamento dos crimes especificados na Lei de 2 de Julho de l R50, compete tanto
aos Juizes etrectivos como aós seus ubstitutos, quando estiverem com a jurisdicção sendo
que o Decreto de 1865, á nota anterior, creou apenas uma e:l:cepção, para O caso especial da
presidencia do Jury. Aviso de 26 de Junho de 1869.
§§

(18H) Examinae a Lei n. 2033 de 20 de etembro de 1871, arts. L°, §§ '1.0 e
LU e 2.0.
Vide o art. 211, § LO do Regulamento n. 120 de 1 4.2.

2.°,

e

8.°,

(18!.5) O substituto successor, nãO póde desistir da appellação interposta ex-officio no
Jury, pelo Juiz eO'ectivo, quando e te ficar impedido, antes de a fundamentar: e pelo contrario deve colher dos autos as razões que puder e me mo consultar ao Juiz appellante se isso
fôr possivel, afim de eXI edil' a dita appellação arrazoada, para a superior instancia. Aviso de
13 de Julho de 1843.
.
(l846) Havendo duas varas crimes, uma d'ellas vaga, deve ser substituida pelo Juiz Municipal, e não pela outra vara criminal; mas não póde o mesmo Juiz Municipal, reunir a
substitui~ãO simultanea da vara civel e criminal. Aviso de 10 de Julho de 1851.
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AI't. '10. O Governo na Côrte, e os Presidentes nas Provincias,
nomearão por quatro annos seis Cidadãos notaveis do lugar pela sua
fortuna, intelligencia e boa conducta, para substituirem os Juizes Municipaes nos seus impedimentos, segundo a ordem em que seus nomes estiverem. (1849 a 1852)
Consu\tae o art. 1.0, § 2.° da Lei n. 2033 de 20 de . etembro de 1871 e art. 4.° do Decreto
n. 4824 de 22 de Novembro de 1871.
Vide-os annotados por mim.
(l8~7) O Decreto de 20 de etembro de 1851, declara em que impedimento devem os Juizes de Direito, passar a vara aos Municipaes, e como devem fazer. Vide nota ao art. 116,

(1848) Não podem os Juizes l\lunicipaes conhecer dos recursos interposto das sentenças
de pronuncia, por elle mesmo proferidos. Aviso de 14 de Janeiro de -IK3.
(Notas 1836 e 1842.)
(lS;\!l) Examinae o art. 20 e nota.
O numero hoje e de 3, pelo art. 1.0, § 3.° da Lei n. 2013 de 20 de Setembro de 1871, que
diz:
Ficam reduzidos a 3 os supplentes dos Juizes Municipaes, Delegados e Subdelegados de
Policia, em cada termo ou districto.
Igual numero de supplentes, terão o Juizes substitutos.
ldentico ê o art. 6.° do Decreto n. ;\ '24 de 22 de Novem bro de I 71.
O § 1." do dito Decreto, diz: O supplente dos Juizes i\Iunicipaes e dos Juizes substitutos,
serão nomeados pelo Presidentes nas Provincias e pelo Governo na Córte, para servirem por
4 annos, durante os quaes, só terá. lugar a demissào d'elles, a seu pedido ou nos seguintes
casos:
Mudança definitiva de,residencia para fóra do termo.
Acceitação de cargo incompativel com o de supplente.
Impedimento prolongado por mais de 6 mezes.
'entença condemuatoria da auctoridade competente.
§ 2.° Nos casos do § antecedente, ou quando se derem vagas, por falta de .i uramento uo
prazo marcado, ou por fallecimento, serào e1las- preenchidas e os novos nomeados servirão
ate o fim do quatriennio, occupando os ultimos lugares na escala dos supplentes.
Fóra d'este, casos, não e alteravel a ordem da supplencia.
§ ~.o Os supplentes dos Juizes Municipaes, alem de os substituirem, todos trez, com elles cooperarão, activa e continuadamente nos actos da rúrmação da culpa dos crímes communs,
e mais procedimento criminal da competencia dos mesmos Juizes.
§ 4." O termo da jurisdicção do Juiz i\'lullicipal, será subdividido em 3 districtos especiaes, designando-se, 11 cada supplente um d'elles, em que de preferencia terá exercício, sem
por isso deixar de ser competente para ordenar as prisões e quaesquer diligencias do seu orflcio, e sempre que róI' necessario proceder tambem aos acto da formação da culpa nos outros districtos especiaes.
Os Presidentes das Provincias farão essas divisões de districtos especiaes, nãO podendo'
alterai-as durante o exerci cio dos respectivos supplentes, salvo se houver augmento ou diminuição de terl'itorio.
§ 5." Dous mezes depois da publioação da Lei, serão nomeados os supplentes dos Juizes
substitutos para toda as Comarcas especiaes: c quatro mezes depois d'essa publicaçào os
supplentes dos Juizes Municipaes no mesmo dia em cada Provincia.
(Nota 1856.)
(l850) E' incompativel, o cargo de Juiz Municipal e substitutos com o de qualquer auctoridade policial. Arts. [.", § 4.° da Lei n. 2033 de 20 de Setembro de 1871, art. 6.°, § [.0, n.
3, e 7.° do Decreto n. i824 de 22 de Novembro de 187l.
(l850-a) Em vista da Ordenação, Liv. l.0, tit. 7!J, § 4 , explicada por diversas decisões e
recentemente pelo Decreto n. 684l de 16 de Fevereiro de 1878, não póde servir no mesmo termo
o tal)ellião do publico judioial e notas com seu pai 1.0 supplente do Juiz Municipal, devendo
perder o lugar aquelle supplente, na conformidade do Aviso n. 263 de ~O de Setembro de 1858,
Aviso de I de Abril de 1879.
(1.851) O supplente do Juiz Municipal no effectivo exercicio das respectivas funcções, terá
a gratificação complementar do ordenado do mesmo Juiz e os emolumentos pelos actos que
pratioar. Nos termos reunidos, essa gratificação será dividida pelos supplentes que exercerem
a jurisdicçãO. Arts. 20, § 13, da Lei n. 2033 de 1871 e art. 6.°, § 4." do Decreto n. 4824.
(18-2) Aos supplentes dos Juizes Municipaes, além da substituiçãO marcada para os casos de impedimento dos respectivos Juizes, compete:
§ LO, a cooperação no preparo dos processos de que trata o art. 1.2, § 7.° do Codigo do
Processo Criminal assim como, na formação da culpa, uos crimes commllns, exclusivamen-
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Se a lista se esgotar, far-se·ba outra nova pela mesma maneÍra, devendo os incluídos nesta servil' pelo tempo que faltar aos
primeiros seis; e emquanto ella se nào formllf, os Vereadores servirào de Substitutos pela ordem da votaçào. (1853 a 1916)
te, até o julgamento e a sentença de pronuncia; devendo os respectivos Juizes competente:::,
autes de proferirem sua decisões, ratificar os processos quando for p1'eci o:
§ 2.°, a concessão de fianças, a1't. 8.° da Lei n. 2033 de 20 de etembro de 1871.
Quando citar esta Lei e o Decreto que a regulamentou, será con\"eniente consultai-os no
annotados por mim; ma:sime quando tiver de apparecer a 2." edição.
E:saminae o art. 211 do Regulamento n. 120 de 184'2 e notas.
Diz o Aviso de 3 de Setembro de 1 19: quando na conformidade do [lrt. 6.°, §~ 1.° e 3.°
do Decreto n. 4.824 de 22 de 'ovembro de I 11 e Aviso n. 89 de 4 de Junho de ·t8/~7, se não
poder accumular, como não se póde, o exercicio do cargo e funcções de de:::pachante da Alfandega com o de supplente de Juiz I11unicipal, o Governo deve demittir este.
(1853) Não deve subsistir a nomeaçãO de supplentes de Juiz
creação do f6ro civil. ,A"iso de 25 de Junho de lHl:iO,

~lunicipal,

anteriormente á

(IS5!~)
Me mo, antes da Lei de 1871, n. '2033, não podiam os supplentes Jo Juiz Municipal ser nomeados Subdelegados e supplentes dos ubdelegados. Aviso de 8 de Julho
de 1842.
Entre e exerci cio de secretario da Camara c Juiz i\Iunicipal supplente, não 1Ia incompatibilidade. Aviso de 20 de Setembro de IR43.

(1855) Os vereadores, para exerc:Crem O cargo de Juiz Municipal, não carecem de prestar
novo juramento. Aviso de 20 de Setembro de 1843.
(1856) Os Avisos de 26 de Outubro de 1843, e n. 208 de 29 de Maio de 1866 e outros estabêlecem um modo de substituição da lista dos supplentes do Juiz Municipal, o que foi previsto posteriormente pelo Decreto de n. 649 de 2L de Novembro de 1849, e ao depois pelo que
se regulou á nota '1849.
Examinae o Decreto citado de 1849.
(1857) Os supplentes do Juiz Municipal, afóra os casos marcados em Lei (nota anterior e
a de n. 1849), só podem ser destituidos pelos meios regulares, estabelecidos para a suspensão
e demissãO dos empregados publicos. Aviso de 15 de Fevereiro de 1844.
(1858) Os nomes dos supplentes dos Juizes i'lIunicipaes, depois de collocados na lista, não
podem ser tirados da ordem em que tiverem sido postos para a substituição. Aviso de 28 de
Març:o de 1 44(L859) ~os termos que em virtude do Decreto de 2t de Março de 1843, faz em separado
dos outros a que estavam annexos, logo que, se fizer a separação, devem ser nomeados Gsupplentes, para cada um delles. AI'iso de 26 de Outubro de 1843.
(l860) A nomeaçãO dos supplentes, dos Juizes Municipaes, póde ser revogada pelos respectivos Presidentes de Provincia, sem dependencia de julgado ou formalidade alguma, emquanto ella não ti,er produzido o seu roO'cito, por não terem os nomeado prestado juramento
e entrado na posse do lugar, todas as vezes que aPre idencia tiver razão para duvidar da
idoneidade que n'elles se presumir existir. Aviso de 2 de Novembro de 1844.
(1861) O encargo da substituiçãO dos Juizes pelos supplentes d'este artigo, é por sua natureza, gratuito; por quanto, tendo o Decreto n. '2i8 de 24 de Març:o de 1 43 declarado que os
termos que apurassem mais de 50 JuraJo conser,assem o seu foro civil, apezar de reunidos
a outros, e que na falt.a do Juiz Municipal de todos, Rervissem os supplentes, cada um em
seu termo, não seria possivel n'estes casos, dar-se o ordenado a todos emquanto exercessem
a substituição e pois que estes, seriam em todo o caso privados de receber ordenado, de igualdade manifesta haveria em dai-os áquelles que substituem aos Juizes Municipaes, cuja
jurisdicção se limita a um unico termo. Ordem de 20 de Outubro de 1843.
(1862.) C.onsultae o Aviso de 28 de Julho de 1848 que se refere á substituic;ão, pelo RYRtema d'esta Lei e do art. 8.° do Decreto de 24 de Março de 1 43.
O vereador quando substitue !!o supplente do Juiz Municipal, não póde tomar conhecimento das causas em que a Camara Municipal é interessada. Aviso de 11\ de Agosto de 184R
O que está impedido para servir como vereador, nilo póde substituir ao Juiz Municipal
supplente. Avisos de 16 de Agosto de 1 -4 e 30 de Janeiro de 1856.
(1863) c.onsultae o Decreto n. 276 de 24 de Março de I 43, sobre a nomeaç:.l!o dos supplentes do Juiz Municipal, e o de n. 649 de 21 de ovembro de 1849, quando no decurso do
quatriennio, se esgotar a lista dos nomeados, e o que diz respeito á especie' devendo atten-
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der-se lJue a providencia de que trata o art. 8.° d'este ultimo Decreto, foi e e restricta ás nomeações anteriores á sua publicação para não prejudicar actos praticados em boa fe por vil'tude de nomeações, ate então permittidas e duvidosas. Aviso de 31 de Março de 1854.
(IH64) O Aviso de 10 de Novembro de 1853, que e refere ao art. 5. ° do Decreto de 18{~1,
citado á nota anterior, quanto a não se fazer novas nomeações de Juizes, durante o quatriennio,
e caduco, como se verá do Decreto n. 2012 de 4 de Novembro de 1857, transcripto nestas annotações, bem como por outras disposições.
(Nota 1870).
(ll!G5) A lista designando seis cidadãos para o cargo de supplente do Juiz Municipal e
de orphãos e inalleravel, depois de o nomeados terem manifestado a sua acceitaçàO pelo facto do juramento ou outro qualquer meio. Aviso de Itl de Fevereiro de 183...
Se qualquer dos nomeados, antes da acceitação, allegar motivos legitimos que o escusem
do cargo, podem S('l' nomeados outros, ate completar o numero de seis: o mesmo Aviso, que,
ainda declara que os novos nomeados serão collocados nos ultimos lugares.
(l866) Para execução deste artigo, não s.e faz mister ordem do OOITerno; Aviso de 20 de
Março de 1830; e o quatriennio para formal' nova lista de substitutos, deITe contar-se da data
em que se fez a primeira nomeação, de sorte que cada lista corresponda exactamente a um
quatriennio flcanLlo entenúido que as nomeaçõlls feitas dentro dos qualro annos findam com
Ile, e quando se tiver de fazer nova nomeação, podem ser conservados os que forem dignos.
O mesmo Aviso.
(1867) O vereador que exerce o lugar de Juiz Municipal, deixa o lugar de vereador, o que
ó expresso no Decreto n. t~~9 de 9 de Agosto de 18t5. Aviso de 2t de Janeiro de 1856.
O Presidente da Camara Municipal que, em rasão do seu cargo exerce as funcções de Juiz
Municipal, deve accumular, porque, se passasse a outro a presidencia e exerci cio na Camara,
ficaria 'por este facto incompetente para substituir o Juiz Municipal, perdendo a qualidade que
a Lei recouhece como essencial para a substituiçãO. Aviso de 3 de Setembro de 1857.
O vereador da Camara Municipal, a quem por direito cabe substituir O Juiz Municipal e
. de orphãus, não se póde escusar por motivos da propria cOl1veniencia, e só por molestia deve
conSiderar-se legitima a' allegação de impm.sibilidade que, torna-se tambem extensiva ao exer:'
eicio de vereador, ficando assim explicado o verdadeiro sentido do Aviso de l't de Abril de
1847. Aviso de 12 de Abril de 1858.
(1868)
ão e incompatil'el o lugar de Juiz Municipal supplente, com o de Delegado do director geral das terras publicas. Aviso de 9 de Junho de I 6:l.
(1869) Os supplentes dos Juizes i\lunicipaes, não ficam inhibidos de exercer as funcções
respectivas, por terem servido de procurador ela Camara, uma vez que, sejam e-.onerados da
procuradoria. Decreto de 9 de Agosto dc 18~5, Avisos de 20 de Setembro de 1843, 14 de Allril
de 1847, 25 de Abril de l8í,9, §§ L" e 2.", e de H de Junho de IH58.
{1870) O Decreto n. 2012 de 4 de 'ovembro de Hl5"1, diz ao art. 1.0:
A nomeação dos supplentes dos Juizes ~[unicipaes, segundo a disposição do art. 19 d'csta
Lei de 1841, será feila em um me mo dia para todos os termos de cada Provincia, com antecedencia necessaria, para que a noticia omcial chegue ás cabeças dos mais remotos, antes de
findo o quatriennio corrente.
Para transmissão d'esta noticia, contar-se-ha um dia por trez leguas.
(Nota 1879.)
Art. 2." O Presidente da Provincia marcará um praso, nunca excedente a trez mezes,
contado da data das nomeações, para que os nomeados prestem juramento pessoalmente ou
por procurador: e quando algum d'elles deixe de fazeI-o por qualquer motivo, entender-sl-ha
que renuncia á nomeação, ficando esta sem eifeito.
(Notas 1872 e 1880.)
Art. :l." O juramento será deferido pelo Pre idente da Camara i\Iunicipal da cabeça dos
respectivo lermo, ainda que esta nlO e teja resumida e em casos urgentes, pelo Pre idente
da ProYincia ou pela auctoridade do mesmo termo, ou da mesma comarca que elle designar,
lav1'ando-se d'isto um auto em livro proprio.
(Notas 1776, 177 , 1779, 1880 e 1909.)
Os vereadores que achanelo-se juramentados tiverem de servir na faHa ou impedimento
dos ditos supplentes, não serão obrigados a novo juramento.
Os que estil'erem impedidos para o exercicio do cargo de vereador, não poderão funccionar
como supplentes dos Juizes Municipaes.
(Nota 1 62.)
Al't. 4. ° Os Presidentes da Camaras Municipae , ou a auctoridade encarregada de elefel'ir juramento deverão annuncial-o immediatall1ente por editaes e dentro de 8 dias participar
ao Presidente da Provincia, a data em que o ti erem feito.
Art. 5." Cada quatriennio começará a eontar-se em todos os termos da provincia desde
o 8.° dia depois da data em que, segundo a regra e tabelecida 110 art. 1.0, dever chega1' a noticia das novas nomeações á cabeça do termo mais remoto.
J~sse dia e o prazo para o juramento dos supplentes de cada termo, serão designados em
portaria elo Presidente da Provincia, logo que e tejam feitas as nomeaç.ões.
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Art. 6.· Se acontecer que, em qualquer termo, nenhum dos supplentes tenha prostado
juramento até o dia de que trata o artigo antecedente, começará não obstante a contar-se
desde então o novo quatriennio, servindo o Vereador a quem competir a substituiçãO.
Art. 7." Depois de feitas as nomeações, segundo o disposto no 1.0 artigo do presente Decreto, nenhuma outra podera ter lugar senão nos casos seguintes:
(Notas 1896 e 1906.)
1.0 Quando se crear algum lugar de Juiz Municipal, ou algum dos municipios e"!istentes adquirir os requisitos necessarios para ter fóro civil, na fórma dos arts. 2. ° e 3.° do De. creta n. 216 de 2 de Março de 1843.
2.° Quando no decurso dos 4 annos se esgotar a lista dos nomeados.
3. ° Quando algum lugar ficar vago por não ter o nomeado prestado juramento conforme
se declara no art. 2.° d'este Decreto.
(:"lota I 64.)
"esta hypothese, porém, occuparão os ultimas lugares da lista, os que forem de novo
nemeados, passando cada um dos outros para o lugar immediatamente superior que estiver
vago. (O Aviso de 28 de Maio de 1861, decide ql.le só prevalece a nga que dei"!a o nomeado
que não prestou juramento, não sendo supprivel o lugar deixado pelo supplente mudado de
districto, salvo esgotada a lista.)
(Nota 1901.)
Art. 8.° Os supplentes que forem mudados nos casos do artigo antecedente, só poderão
ter e"!ercicio pelo tempo que restar do quatriennio.
Art. 9.° O Vereador que serviu de 'upplente do Juiz Municipal será substituido pelo
Juiz Municipal mais vizinho, nos casos em que a Camara respectiva fór interessada.
Art. lO."
as provincias onde tiver sido feitas em diversas datas as nomeações dos actuaes
supplentes, deverão os respecli vos presidentes esperar que finde o quatriennio dos ultimamente nomeados, para fazerem as nomeações em um mesmo dia, como determina o art. 1.0
do presente Decreto, servindo entretanto, os Vereadores pela ordem da votação.
(187l) Explica o Aviso de 18 de Julho de 1872, que o § 3.° do art. 1.0 da Lei n. 2033 de
20 de Setembro de 1811, só alterou este art. 19, na parte relativa ao numero dos Juizes Municipaes, e não quanto a substituição d'el\es, a qual continua a cargo dos Vereadores.
O Avi o de 2 de Abril de 1873 é mais ou menos no mesmo sentido quando diz que: é applicavel a substituição dos supplentes dos substitutos a regra estabelecida para os supplentes dos Juizes Municipaes pelos Vereadores, visto que a Reforma Judiciaria de 1871, nãO alterou n'esta parte a legislação anterior.
E diz a Revista do Supremo Tribunal n. 8357 de 13 de Setembro de 1873, que em falta de
supplentes e ,ereadores na cabeça do termo recorra-se não aos Vereadores do municipio sem
fóro civil, embora do mesmo termo, mas á justiças do termo mais proximo.
(1872~ Os supplentes que nãO houverem prestado juramento, no praso marcado, não podem mais prestal-o e se devem considerar destituidos; porquanto, não póde prevalecer o motivo de ausencia ou de falta de communicação olficial da nomeação, visto como o art. 2.° do
Decreto, á nota 1870, exclue expressamente qualquer motivo. Aviso de 2:1 de Outubro de 1865.
Aos supplentes dos Juizes Municipaes da Córte (hoje o supplente dos substitutos), deve-se
marcar pra50, para prestar juramento. Aviso de 25 de Agosto de 1 68.
O praso legal é o que fór marcado pelo Presidente, dentro do maximo; se anles de expirar, a Presidencia o reconhece insufficiente, póde prorogal-o; mas uma vez e"!pirado não tem
lugar aquelIa medida, nem por meio d'el1a se legitima o juramento prestado anteriormente.
Avisos de 17 de Abril de 1869 e 25 de ovembro de 1869,

(1873) Tendo um cidadão acceitado e e::o<ercic!o o cargo de promotor publi!lo, posteriormente á sua nomeação de supplente de Juiz Municipal, renuncia por semelhante facto, a este
ultimo cargo que, nos termos do Aviso de 4 de Junho de 1847, não é compativel com o de
promotor publico. Aviso de 13 de Junho de 1861.
(1874) Havendo em um lermo, dous irmãos, um dos quaes era supplente do Juiz Municipal e outro 4.° do Delegado de Policia ha incompatibilidade no exercicio simuHaneo dos
dous irmãos. Aviso de 30 de Outubro de 1861.

(1875) Os Presidentes das Provincias, não podem nomear Juizes Municipaes interinos,

já por este art. 19, ja porque o § 6.° do art. 5.° da Lei de 3 de Outubro de 1834, não deve ser

entendido por essa fórma, em vista da Circular de 25 de Junho de 1842, e Avisos de 14 de Setembro de 18';3 e 18 de Junho de 1845, que firmaram a doutrina de que os Presidentes das
Provincias não podem, nem interinamente, prover lugares que tem substitutos marcados.
Aviso de 12 de Abril de 1862.

(1876) Comquanto não haja disposiçãO especial que declare incompativeis os cargos de
Juiz Municipal supplente e de procurador da Matriz e de admini!ltrador dos bens do orago,
em vista do Aviso de 4 de Junho de 1847, não póde esse Juiz dar deciSãO, que diga respeito li.
Matriz ou bens do orago, devendo em tal caso julgar-se impedido por suspeito, e passar o
e"!ercicio ao seu immedialo. Aviso de 3 de Junho de 1862.

(1877) Aos esrrivães, não é concedida a faculdade de deixar de enviar os autos aos Juizes
que entenderem ler contra si algum motivo de suspeição, devendo sempre ser os autos con40
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clusos ao Juiz, a quem competir o exame do feito, e na falta d'este aos seus substitutos, segundo a ordem designada nos arts. 11, § 1.0 e 19 d'esta Lei. Avisos de 13 de Junho de 1862, e
20 de ovembro de 1869.

(1818) O secretario da capitania do porto, não póde ser Juiz Municipal supplente. Aviso
de 20 de Abril de 186-10.
(1879) As nomeações dos supplentes dos Juizes Municipaes, serão feitas antes de terminar o quatriennio actual, e com antecedencia necessaria para que os nomeados possam entrar em exercicio, immediatamente que, o dito quatriennio fór findo. Decreto n. 3561 de 16 de
Dezembro de 1865, art. 1.0
Art. 2.° A antecedencia das nomeações, não excederá o prazo de um mez na Côrte, de
seis nas Provincias de Matto-Grosso, Goyaz e Minas-Geraes, e de quatro mezes nas demais
pr,ovincias.
(1880) A' vista do art. 3.° do Decreto à nota 1810, é nuUo ojuramento que 01.° supplente
do Juiz Municipal, presta perante o Juiz de Direito, e não podendo eUe mais ratificai-o dentro do prazo, perdeu o lugar na fórma do art. 2.° do dito Decreto.
Quanto aos actos que, por \Tentura haja praticado bana {ide o dito funccionario, são validos em direito, competindo porém, n'essa parte ao poder judiciaria, conhecer d'elle!', e determinar seus effeitos legaes. Avisos de 28 de Agosto de 1868 e 25 de ovembro do mesmo anno.
(Notas 1116, 1718, 1119 e 1895.)
(1881) A nomeação dos supplentes dos Juizes Municipaes, só terá lugar, quando findar o
quatriennio, como preceitúa o Decreto de 21 de Novembro de 1849, art. 1.0, § 2.° e no art. 3.°,
cujas disposições estão em vigor. Aviso de 29 d'Agosto de 1865.
(1882) Não ha lei que vede o exerci cio de dous irmãos, um como Juiz de Direito e outro
como Juiz Municipal supplente. Aviso de 31 de Janeiro de 1866.
o

(1883) Para ser nomeado supplente do Juiz Municipal, não importa a Religião que siga.
Aviso de n. 201 de 29 de Maio de 1866.
(1884) Não ha incompatibilidade entre os cargos de Juiz Municipal supplente e o de auditor de guerra, mas sómente impossibilidade ou impedimento no exerci cio simultaneo d'eUes.
Aviso de 22 de Março de 1867, n. 124.
Enminae o Aviso de 21 de Fevereiro de 1873.
(1885) Os supplentes do Juiz Municipal que forem advogados podem continuar o seu patrocinio n'aquellas causas que houverem acceitado antes de assumirem a jurisdicção. Aviso
n. 87 de 26 de Fevereiro de 1861 e de 23 de Maio de '1814.
(1886) Consultae o Aviso n. 95 de 18 de Fevereiro de 1860, sobre o direito que tem os Juizes Munioipaes supplentes, para nomear e demittir empregados do seu fôro.
(1881) A Revista do Supremo Tribunal de 21 de Julho de 18(.9, annuliou um julgamento,
porque o Juiz que proferiu a sentença, entrou no julgamento sem que se mostrasse exhausta
a lista dos 6 supplentes nomeados e o impedimento expresso de cada um d'eUes na fórma
d'este artigo.
(1888) Seja cumprida qualquer precataria do Juizo dos Feitos, que foi dirigida às auctoridades locae~ embora não o seja por intermedio do escrivão respectivo. Aviso n. 116 de 19
de Março de 11161.
(1889) I-Ia incompatibilidade no exercicio dos cargos de Juiz Municipal e Professor Publico de um Lyceu conforme a doutrina estabelecida por diversos Avisos expedidos sobre
questões semelhantes e taes sãO os de 2'l de Julho, 1 de Outubro de 1843, 17 de Janeiro de
1851, 19 de Novembro de 1861 e 13 de Setembro de 1865. Aviso n. 180 de 3 de Junho de 1867.
(1890) A nomeação interina de que tratam os arts. 4.° e 1.° do Decreto n. 811 de 31 de
Agosto de 1851 (Curador Geral de Orphàos e Promotor de Capelias e Residuos), é acto de JurisdicçãO plena que não compete ao Juiz Municipal substituto, mas sim e unicamente ao Juiz
Municipal lettrado, cuja auctoridade abrange os termos reunidos. Aviso n. 258 de 19 de Agosto
de 1861.
(1891) O Aviso da Fazenda n. 292 de 19 de Setembro de 1861, indeferiu o requerimento
de um Juiz Municipal que pediu para lhe ser levados em conta, no pagamento de 30 % do
seu emprego, os 5 % que pagara anteriormente como Promotor Publico á vista da ordem n.
119 de 21 de Julho de 1859.
•
(1892) 'os termos reunidos em que ha supplentes na fórma do Decreto n. 216 de 24 de
Março de 1843 sob a jurisdicção de um Juiz Municipal, não póde servir como supplente seu
irmão ou cunhado á vista da Ordenação, Liv. 1.0, til. 19, § 45; porquanto é um, e o mesmo
Juizo, em que um e outro simultaneamente servem, aquelle preparando os processos e este
julgando-os. Aviso n. 13 de 19 de Fevereiro de 186G.
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(1893) E' incompativel o cargo de Juiz Municipal supplente, com o de fabriqueiro. Aviso
de 12 de Novembro de 1868.
(189~) Tendo um Juiz de Paz renunciado o cargo pelo de supplente do Juiz Municipal se
juramenta o mais votado dos supplentes. Aviso de 17 de Dezembro de 1868.

(1895) Se o juramento não foi prestado pelo supplente do Juiz Municipal perantc auctoridade competente no prazo da Lei, o que deve ser bem provado, ó elle nu110 sem duvida não
podendo ser ratificado fóra do tempo.
Ao Poder Judiciaria compete apreciar a validade dos actos praticados cm boa fe pelos
supplentes do Juiz Municip.al que assim tiverem ~~ercido o ca~go, sem o complemento das
formalidades legaes, como .Ja fOI declarado e deCIdIdo pelo AVISO de 28 de Agosto de 1868.
Aviso de 3L de Dezem))ro de 1868.
(Notas 1776, 1778, 1779 e 1880.)
(1896) Aceitando um lugar da Fazenda um supplente do Juiz Municipal, não se deve por
causa dessa incompatibilidade julgar vago o lugar para ser substituido por outro, pois só
nos casos expressos no art. 7.° do Decreto, a nota 187l\ podem ter lugar novas nomeações de
supplentes do Juiz Municipal. Aviso de 27 de Fevereiro de 1869.
(1891) São incompativeis os cargos de Professor Publico de primeiras letras e supplente
do Juiz Municipal. Aviso de 31 de Março de 1868.
(1898) Tão podem servir conjunctamente no mesmo termo o Juiz Municipal e Promotor
Publico, que são cunhados. Aviso de 30 de Abril de 1868.
(l899) Não existe incompatibilidade, no exercicio de Fiscal da Gamara e supplente do
Juiz Municipal. Aviso de 30 de Abril de 1868.
(ltJOO) A incompatibilidade entre os cargos de Juiz Municipal supplente e o de Juiz de
Paz, e entre este e o de Promotor publico interino; e sómente do exerci cio e não do cargo,
conforme foi resolvido pelos Avisos ns. 400 de 1{~ de Setembro de 1865, e 371 de 19 de Outu.
bro de 1857. Aviso de 30 de ovembro de 1869.

(l900 a) O Juiz de Paz perde o cargo pelo facto de aceitar o cargo de supplente de Juiz
Municipal e prestar juramento; pois que são incompativeis os dous cargos. Aviso de 26 de
Novembro de 1879.
(1901) Os supplentes do Juiz Municipal anteriormente nomeados passam a occupar os
primeiros lugares na lista, quando nqvas nomeações se teem de fazer para preenchimento
das vagas existentes, como ja estava resolvido pelos Decretos ns. 649 de 21 de Novembro de
1849, e 2012 de 4 de Novembro de 1851, e Aviso de 18 de Fevereiro de 1854. Aviso de 23 de
Dezembro de 1869.
(1902) E' incompatiíel o cargo de supplente de Juiz Munioipal, com o de thesoureiro da
Fazenda geral e da administração provincial, conforme a doutrina do Aviso de n. 89 de 4 de
Junho de 1847. Aviso de 23 de Dezembro de 1869.
(1903)
a conformidade do Aviso de 1- de Setembro de 1868, só tem direito li percepção
do vencimento, o supplente do termo da residenoia do Juiz Municipal. Aviso de 2,3 de Junho
de 1870.
(1904) Segundo este art. 19, não podem exercer o cargo de supplente de Juiz Municipal,
o cidadãos que não residem no lugar ou termo re llectivo, embora se tenha creado f6ro civil
no lugar do domicilio do dito supplente. Aviso de 23 de Julho de uno.
(1905) Ha incompatibilidade, na accumulação dos cargos de supplente de Juiz Municipal
e engenheiro das obras pu))\icas. Aviso de 13 de Fevereiro de 1869.
(1906) Deve ser mantiua a disposição rest-ricta do art. 7.° do Decreto ti nota 1870, quanto
ao juramento dos Juizes Municipaes supplentes. Aviso de 20 de Maio de 1869.
(1901) São motivos legaes, para a perda do cargo de supplente do Juiz Municipal, a mudança de domicilio e a falta de titulo legal. Aviso n. 539 ue 20 de Novembro de 1869.
(lO03) Não póde ser reintegrado o Juiz Municipal supplente que presta juramento fóra
do prazo legal, perante auctoridade incompetente. Aviso n. 549 de 25 de Novembro de 1869.
(1909) E' nullo, o juramento prestado por sllpplentes do Juiz Municipal, perante o Juiz
de Direito, a vista da disposiçãO clara e não revogada do art. 3.° do Decreto a nota llnO substitúindo-se por outros os juramentados, visto terem perdido os lugares, e mandou-se que
entrasse em e:s:ercicio dous supplentes juramentados pela Gamara municipal, competente
para deferir juramento, apezar do que dispõe o art. 3.° do Decreto n. 4302 de 23 de Dezembro de 1868, o qual se refere unicamente aos Juizes eifectivos. Aviso de 6 de Fevereiro de
1871. ( Jota 1776.)
.
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Ârt. 20. A auctoridade dos Juizes Municipaes comprehenderá
um ou mais Municipios, segundo a sua extensão e população. (1917
a 1919)
Nos grandes e populosos poderão haver os Juizes Municipaes necessarios com jurisdicção cumulativa.
Art. 21. Os Juizes municipaes, e de Orpbãos, pelos actos que
praticarem tanto no civel, como no crime, perceberão dobrados os
emolumentos marcados no Alvará de 10 de Outubro de 1754 para os
Juizes de Fóra e Orpbãos das Comarcas de Minas Geraes, Cuyabá e
Matto-Grosso. (1920)
(1910) Estando juramentados e insLituidos os supplentes dos Juizes Municipaes, mesl?o
havendo falta de idoneidade dos individuos, não pMe ser revogada a sua nomeação, sem VIOlação da independencia do poder judiciaria, da qual o prazo de quatro annos, e uma garantia, cumprindo que o Presidente da Provincia, os reintegre (os nomeados) ficando sem etl'eiLo
a portaria nomeando outros. Aviso de 16 de Fevereiro de 1871.
(1911) Não pMe ser sustada a deliberação pela qual a Assemblea Provincial, decretou
como Tribunal de Justiça, a demissão de um Juiz Municipal supplente; não restando contra
esse acto, senão o recurso ao Poder Moderador. Aviso n. 1::1 I de 21 de Maio de 1S70.
'rendo a Assemblea Pro,il1cial, procedido como Tribunal de Justiça, impondo pena a um
supplente do Juiz Municipal, a vista do art. 5.° da Lei n. 105 de 12 de Maio de 1840, a sua
sentença tornou-se irrevogavel sem outro recurso, a não ser o de graça; e pois, o acto da
reintegração e nullo, oJTensivo das attribuições do Poder Moderador, e não devia ser executado.
(1912) O 1.0 Supplente do Juiz Municipal, não perde o lu~ar, pelo facto de haver acceitado e exercido o cargo de Presidente da Provincia. Aviso n. ~11 de 21 de Julho de 1870.
(1913) Um Supplente do Juiz Municipal, não póde servir com escrivão seu parente, devendo passar a vara ao immediato. Aviso n. l!61 de 3 de Setembro de uno.

(t9H) Um individuo, supplente do Juiz Municipal, nomeado para a repartição publica,
não perde aquelle lugar e demiLtido d'este, pMe reassumil-o. Aviso de 13 de Junho de t811.
(1915) N1io perde o lugar de vereador, o individuo que acceita o lugar de Juiz :Municipal
supplente; pois á vista do Decreto n. 429 de 9 de Agosto de '1845, e A\'isos ns. 318 de 21 de
Outubro de 1'57, 162 de 4 de Julho de 1859, '59(. e 581 de 19 de Setembro e 22 de Dezembro de
1860, só se da incompatibilidade no e:tercicio simultaneo dos dous lugares, de modo que, a
acceiLação de um, não importa a renuncia do outro, ao qual podera o funccionario voltar,
logo que cesse o impedimento, estando esta decisão de accordo com o Aviso de 5 de Julho
ultimo. Aviso de 16 de Outubro de 1872.
(Nota 1798.)
(1916) Os cargos de Supplentes do Juiz Municipal e procurador da Camara, não podem
ser exercidos simultaneamente. Aviso de 23 de Abril de 1873.
(1917) Arts. 31 e 32 do Regulamento n. 120.
Examinae o Decreto n. 276 de 24 de Março de 1843, arts. 2. 0 a 8. 0
Segundo o disposto nos arts. 6. 0 e 7. 0 do Decreto de 1843 citado, não e permittido aos Juizes snpplentes, proferir sentenças finaes no crime; e sendo o julgamento das justificações,
uma sentença que põe termo ao processo, só o Juiz Municipal efl'ectivo é competente para
proferil-a. Aviso de 2 de Abril de H155.
Declara o Avi o de 15 de Julho de 1861, que só ao Governo Imperial e Presidentes de
Provincia, cabe o direito de ordenar aos Juizes Municipaes a residencia temporaria em certo
ponto dos seus termos, como determinam os Avisos de 7 de Junho de 184 e 20 de Julho
de 'J860.
(1918) O art. 73 do Decreto n. 48~4 de 22 de ovembro de 1811, diz: os termos reunidos, o respectivo supplente do Juiz Municipal em exercicio, devera preparar o feito cle valor
superior a 500$000 e remettel-o ao mesmo Juiz, o qual antes de o fazer subir ao Juiz de Direito podera ordenar diligencias, que julgar necessarias, devolvendo o processo aos supplentes com as convenientes in trucçõe .
Quanto ao feito de valor inferior a 500 000, serão preparados, segundo a legislação vigente
e na fórma do novo processo estabelecido; fazendo-se remessa d'elles ao Juiz Municipal, para
O julgamento final.

(1919) Compete ao Juiz Municipal, quando se acharem qualquer dos termos reunidos, sol)
liua jurisdicção, o preparo de todos ali Jeitos civeis, e por conseguinte dos inventarias de mais
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CAPITULO

ln

DOS PROMOTORES PUBLlCOS.

(1921

A

191U,)

Art. 22. Os Promotores Publicos serão nomeados e demittidos
pelo Imperador, ou pelos Presidentes das Provincias, preferindo sempre os Bachareis formados, que forem idoueos, e servirão pelo tempo
que convier. Na falta ou impedimento serão nomeados interinamente
pelos Juizes de Direito. (1925)
Art. 23. Haverá pelo menos em cada Comarca um Promotor,
que acompanhará o Juiz de Direito: quando porém as circumstancias exigirem, poderão ser nomeados mais de um.
Os Promotores vencerão o ordenado, que lhes fór arbitrado, o
qual na Córte, será de um conto e duzentos mil I'éis por anno, além
de mil e seiscentos por cada ofIerecimento de libello, tres mil e duzentos reis por cada sustentação no Jury, e dous mil quatrocentos
reis por arrazoados escriptos. ('1926)
de 500S000, que devem ser julgados pelo Juiz de Direito, e que nos termos onde não estiver o
Juiz lVlunicipal, pertence aos supplentes o preparo d'aquelles feitos, como é expresso no artigo
citado à nota anterior e transcripto; accrescentando que tambem incumbe aos supplentes, o
preparo dos feitos de rruantia até 500;;000, do julgamento dos Juizes Municipaes, na conformidade da ultima parte do mesmo artigo da nota acima. Aviso de 2 de Julho de 1873.
Vide a nota 1811.
(1920) Veio ao depois o Decreto n. 1569, estabelecendo novo Regimento de custas.
E ficando auctorisado o Governo para revel-o, assim o fez expedindo-o, por Decreto n.
5737 de 2 de Setembro de 1H74.
(1921) Todas as vezes que se tratar dos Promotores Publicos, deve-se recorrer ás notas
de 204 a 279, 61f> e 616.
Vide os arts. 36 a 38, 73, 238, 24,1, 279, 329 e 335 do Codigo do Processo, 213 a 222 e 472
do Regulamento n. 120 de ·18/~'2.
O Promotor Publico, não póde ser advogado em causas cri mes; e os Avi os n. 328 de 21
de Novembro de 1835, n. 330 de' 31 de Outubro de 1 59 e n. 2. O de 5 de Junho de 1862, motram a .incompatibilidade do Promotor para exercer a profIssão de advogado em causas crimes e procedem maIos Juizes que consentem em tal abuso. Aviso n. 320 de 5 de Outubro
de 1867.
O Aviso de 26 de Janeiro de 1876, diz que: com quanto certo Promotor houvesse tomado,
antes de sua nomeação, o patrocinio de uma causa crime, não lhe era licito advogar n'esta
depois de acceital' e exercer o respectivo cargo, visto não existir entre elle e os réos, parentesco em gruo que o obrigas e a defendeI-o, conforme a doutrina dos Avisos de 21 de Novembro de 1835 e n. 330 de 31 de Outubro de 1859.
.
Não tem mais razão de ser, em vista da lei de 20 de Setembro de 1871, o Aviso n. 461 de
12 de Outubro de 1!:l69, que declarava púder um Promotor encarregar-se do patrocinio de uma
causa privada no sentido da accusação.
(1922) Mesmo por falta de confiança,' não pôde o Promotor Publico, uma vez nomeado
Curador geral dos orphãos, perder o lugar, á vista da Imperial Resolução da Consulta da SecÇão da Justiça do Conselho de Estado de 21 de Abril de 1855 e Aviso de 22 de Outubro de
1868. Aviso de 19 de Dezembro de 186H.
(Nota 219.)
(1923) A iniciativa dos processos de responsabilidade, seja de preferencia incumbida aos
Promotores Publicos. Aviso de 29 de Novembro de '1869.
(1924) Tendo-se em attenção a incompatibilidade de que trata o art. 3.°, ~ 5.° da Lei n.
2675 de 20 de Outubro de 1875, não se póde reintegrar um eX-PI'omotor, membro da Assembléa Provincial. Aviso de 9 de Outubro de 1877.
( Ota 1\)72 c.)
(1924 a) O Accordão da Relação de Ouro-Preto de 27 de Junho de 1879, e tabeléce a nullidade do julgamento perante o Jury, por su peição indebita do Promotor Publico, se o reconhecendo incompativel para funccionar com advogado, seu cunhado.
Vide o Aviso n. 412 de 15 de Setembro de 1865.
1(1925) Arts. 216, 217 e 218 do Regulamento n. 120 de 1842.
Pelo art. 21, § 2.° do Regulamento anne~o ao Decreto n. 4824 de 22 de ovembro de 1871
e art. L°, § 8.° da Lei n. 2033 do dilo anno e 8.°, § 2.° do Regulamento citado, compete
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CAPITULO IV
DOS JUIZES DE DIREITO.

(1927

A

1972)

Art. 24. Os Juizes de Direito serão nomeados pelo Imperador
d'entre os Cidadãos habilitados, na rórma do art. 44 do Codigo do
Processo; e quando tiverem decorrido quatro annos da execução
desta Lei, só poderão ser nomeados Juizes de Direito aquelles Hachareis formados que tiverem servido com distincção os cargos de
Juizes Municipaes, ou de' Orphãos, e Promotores Publicos, ao menos por um quatriennio completo. (1973)
ainda aos Juizes de Direito a nomeação dos Promotores interinos; não assim a dos Promotores

ad hoc, nomeados unicamente pelos Juizes da culpa, na fórma dos artigos em ultimo lugar in-

dicados. Aviso de 28 de Junho de 1877.
(1926) Arts. 213 a 215, 218, 219 e 472 do Regulamento n, 120 de 1842.
(Nota 209-a.)
.
(1927) Todas as notas de ns. 379 a 494, devem ser consultadas, pois tratam ellas do que
diz respeito aos Juizes de Direito.
obre o juramento aos Juizes de Direito e outros Juizes, vide notas 1776, 1777 e 1778.
Vide arts. 44 a 47 do Codigo do Processo e arts. '177, 179, 180, 199 a 2'10 do Regulamento
n. 120 de 1842.
(1928)
:Io lhe competem as aposentadorias, que d'llntes venciam os Juizes de Fóra e
ouvidores da Comarca. Portaria de 8 de Julho de 1834.
A Lei n. 2U33 de 20 de Setembro de 1871, diz ao art. 29, § 10: Os Juizes de Direi to, Dezembargadores e ministros do Supremo Tribunal de Justiça que se acharem physica ou moralmente impossibilitados, serão apo entados a seu pedido ou por iniciativa do Governo com
o ordenado por inteiro, se contarem 30 annos de serviço efl'ectivo, e com o ordenado proporcional, se tiverem mais de 10.
§ 11: Sómente depois de intimado o magistrado para requerer a aposentação e não o fazendo, terá clla lugar por iniciativa do governo, precedendo consuUa da secção da Justiça do
Conselho de Estado e procedendo-se previamente aos exames e diligencias necessarias, com
audiencia do mesmo magistrado, por si ou por um curador no caso de impossibilidade.
A ResoluçãO do Conselho de Estado, secção da Justiça de 2- de Setembro de 1872, diz:
dá-se a hypothese do § 10 acima e 11 quando em virtude do exame de sanidade se evidencia
a impossibilidade moral de um Juiz de Direito.
O Decreto n. 67lg de 2!~ de Novembro de 1877, contem o seguinte:
"Hei por bem em virtude do art. 102, § 12 da constituição e para execução do disposto no
art. 29, §§ 10 e 11 da Lei n. 20aS de 20 de etembro de um, decretar o seguinte:
"Art. 1.0 ConsLando que algum juiz de direito, dezembargador ou membro do supremo
tribunal de justiça se acha por causa physica ou moral inhabilitado para o exerci cio de suas
funcções, mandará o governo informar o presidente da provincia e o tribunal onde servir o
magistrado, caso não o tenham já feito.
"Art. 2.° Provindo a inl1abilitação de molestia que pareça incuravel, ou de outra causa
de caracter permanente, providenciará o governo para que seja ouvido o magistrado no lugar
onde se achar dentro de 30 dias contado da data da intimação que lhe sera feita, se fór dezembargador ou membro do supremo tribunal tle justiça, por intermedio do presidente do
tribunal a que pertencer, e se fór juiz de direito, por intermedio do juiz que pelo governo ou
pelo presidente da provincia rÓI' designado.
, Art. 3.°
o praso de que trata o artigo antecedente devera o Magistrado responder juntando quaesquer documentos e provas que lhe convierem.
"Com resposta do Magistrado ou sem elIa será remettida ao governo na córte e aos presidentes nas provincias a certidão da intimação de haver decorrido o pra o acima fixado.
"Art. 4.° Se a inhabilitação provier de demencia, a auctoridade judicial que mandar fazer a intimação nomeará desde logo curador idoneo que represente o Magistrado e por eUe
responda.
"Art. 5.° A' vista da resposta e não sendo eUa tal que exclua a idéa de inhabilitaçãO,
mandara o governo ou o presidente da provincia proceder a exame medico e diligencias necessarias para completa averiguaçãO do caso, com assistencia do curador, sempre que a nomeação deste fór precisa.
.
"Art. 6.° Só na impossibilidade de ser feito por profissionaes, será o exame de sanidade
encarregado a peritos de reconhecido bom senso e moralidade, podendo-se n'este caso completar a prova por meio de inquirição de testemunhas com assistencia do promotor publico e
do magistrado ou seu curador, aos quaes se permittira dizer sol)re ella no prazo de oito dias.
n Art. 7,°
Resultando das dil igencias a convicção da alIegada inhabilitação mandará o
governo intimar o magistrado na fórma dos arts. 2.°, 3.° e 4.° para requerer a sua aposentadoria no prazo de quinze dias.
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"Art. 8.° A resposta do magistrado será enviada ao governo com todos os papeis pelo
presidente da provincia ou do tribunal que a respeito do conteudo d 'elles emittirãO seu juizo
e prestarão todos oS' esclarecimentos neces ·arios.
«Art. 9. 0 Sobre a inhabilitação e consequente aposentadoria do magistrado será ouvida
antes de qualquer deliberação flnal a secção dos negocios da justiça do conselho de Estado,
enviando-se-lhe todos os papeis respectivos, acompanhados de informação quanto ao tempo
e modo porque houver elte servido.
" Francisco Januario da Gama Cerqueira, do meu conselho ministro e secretario de Estado dos negocios da justiça, assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em 24 de ovembro de 1877, 56. 0 ria independencia e do imperio.
"Com a rubrica de Sua Magestade O Imperador. - F'rancisco Janua?'io da Gama Cel'queim .•

E um ou tI'O de 1878, dispõe do modo que se vae vêr: .
Decreto n. 6:'\43 de 23 de Fevereiro de 1878.- Declara quaes os serviço que devem ser
contemplados na aposentadoria dos funccionarios publicos sujeitos ou dependentes do Mini terio da Justiça.- Ul'an<lo <Ia attribuiçãO que me confere o art. lO'!, § 12 da Constituição Politica do Imperio, e Querenrlo fI['mar, de harmonia com a legi lação vigente, regra que sirva
para determinar quaes os serl'iços que devem ser contemplado para a aposentadoria de
quaesquer funccionarios publicos sujeito ou dependentes do 1I1inisterio da Justiça, Hei por
bem, Ouvida a Secção de Justiça do Conselho de Estado, Declarar que para a aposentadoria
dos ditos funccionarios só se levará em conta o tempo de serviço por clles prestado ao Estado nos seus respectivos cargo, ou em quaesquer outros empregos geraes civis ou militares,
que forem retribuidos pelo thesouro Nacional e não sejam de mera commissão, salvo as exoepções expressas em lei ou decreto.
(1929) Supprem os Dezembargadores em qualquer falta occorrente. Aviso de '16 de Maio
de 1836.
Hoje, acha-se isto bem re<Tulado, pêlos arts. 7.° e 8.° do Decreto n. 5618 de 2 de Maio de
1874 e diversas disposições do Governo, como os Avisos de 20 de Julho de 1874, 19 de Setembro de 1878, 21 de Fevereiro de 1874 e outros citados no Decreto de 1874, annotado por mim
desde nota 17 a 32.
(1930) Emquanto não fór competentemente alterada a tabella' anneu ao Decreto n. 23"'9
de 5 de Fevereiro de 1859, deve-se continuar a cobrar os emolumentos de 20,000 pelos titulos
de remoção dos Juizes de Direito, de umas para outras Comaroas. Avisos de 9 de DezernJ)ro
de 1861 e 14 de Junho de 1862.
(Nota 1934.)
(1931) Ao Juiz de Direito no exerci cio interino de Dezembargador, compete sómente o
ordenado do seu lugar e a gratificação do que estiver exercendo. Ordem de 8 de Abril de 1862.
(1!J32) O Juiz de Direito que sahe da Comarca, para cumprir deveres da vara dos Fei tos
da Fazenda que accumula, passa a jurisdicçãO criminal ao respectivo Juiz Municipal e a este
oabe a gratificação d·aquelle. Aviso de 21 de Fevereiro de 18tH.
(1933) Mandou-se pagar a um Juiz de Direito, os seus ordenados, visto não se achar elle
ainda pronunciado pelos crimes porque foi suspenso. Aviso de 9 de Fevereiro de 1837.
(1934) Tão estão sujeitos ao imposto de 30 o/o, sendo removidos, salvo, se tiverem maioria de vencimento e sómente della. Aviso de 24 de Abril de 1845.
(Nota 1930.)
(1935) Tem dous mezes, para apresentar suas licenças aos Presidentes das Provincias.
Aviso de 14 de Maio de 1845.
( ota 388.)
(1936) Servem nas Provincias de auditores de marifha, no julgamento das questões de
Policia Java!. Lei de 14 de Agosto de 1845.
Os que servem nas Pronncias de auditores de Marinha nos crimes capitaes, percebem os
mesmos vencimentos que os da Guerra. Aviso de 16 de Outubro de 1846.
(Nota 390 a 391.)
(1937) Apresentando-se aos Juizes de Direito, os processos preparados para o Jury, cessa toda a jurisdicção do primeiro Juizo. Aviso de 29 de Setembro de 1843.
(1938) Sendo deputados á Assemblea Provincial, podem deixar de tomar assento. Aviso
de 22 de Março de 1847.
(1939) Antes de deferir o recurso, deve o Juiz de Direito proceder, conforme o art. 2- do
Regulamento das Correições, mandando vista à parte para então proceder. Aviso de 9 de Julho de 1842.
Mas, não póde annultar processo e mandar instaurar outro. Avisos de 20 de Agosto de
1851, e 19 de Maio de 1862.
(1940) O Juiz de Direito, não e obrigado a residir em um ponto da Comarca, mas póde
o Governo ordenar-lhe a residencia temporariamente aill, onde mais convenha. Aviso de 7 de
Julho de 1848.
(1941) Os magistrados que se aposentarem sem licença, perdem direito ao respeotivo Ordenado. Aviso da Fazenda de 19 de Agosto de 1854..
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(1942) Nenhum Juiz de Direito, seja qual for a sua cathegoria, esta isento das disposições dos arts. 4.° e 5.° do Decreto de 30 de 'ovembro de 1853, isto é: residir em lugar d'onde
não pos a vir ás audiencias em 24 horas, e vir pelo menos, por semana ao lugar em que.costuma despachar; visto como todos os Juizes teem residencia fixa, sendo a dos Juizes de Direito, a sua Comarca. Aviso de 8 de II'farço de 1860.
.
(19'bl) Certo Juiz de Direito procedeu irregularmente, dando por cumprida a sentença de
3 annos de suspensão impo ta em processo de responsabilidade, a um escrivão. Aviso de 31
de Agaste de 1861.
(1944) No Tribunal do Jury, é considerado tambem julgador, aljueJle que applica a Lei
ao facto; e assim pois, não deve advogar perante o Juiz de Direito, no JUI'Y os parentes de
que tratam a ordenação do Liv. 1.0, tit. 79, § 45, til. 48, § 29; Avisos de 12 de Novembro de
1833, n. 106 de 29 de etembro de 1845, n. 266 de 3 de Abril de 1853, n. 115 de 27 de Abril de
1855 e que comprehendem, pai, irmão e cunhado do julgado. Aviso de 7 de ovembl'o de '1861·
(1945) Não se tendo feito a designaçao do substituto do Juiz de Direito, no prazo marcado no art. 211, § 10 do Regulamento n. 120 de 1842, dá-se uma missão legal que é necessario reparar em qualquer epocha.
.
E esgotada a lista dus supplentes nomeados, Juiz Municipal, para a substitui\ão da vara
de Direito, deve passar-se aos supplentes nomeados do seguinte termo, na ordem da designação, e só depois de esgotados todos os supplentes nomeauos, de todos os termos deve correr-se
pela ordem da designação, os vereadores que são supplentes subsidiarias. Aviso de 25 de
Abril de 1861.
(1946) As Assembléas Provinciaes não podem impôr cargos aos Juizes de Direito. Aviso
de 14 de Ou tubro de 1862(1947) A respeito da lotação de oflicios de justiça, nada tem que ver os Juizes de Direito, os quaes são auctoridades incompetentes para tomar conhecimento de tudo quanto diz
respeito a arrecadação e fiscalisação das rendas. Aviso de 27 de Julho de 1,63.
As informações acerca dos pretendentes, a oflicio de justiça sejam dadas pelos Juizes Municipaes elJectivos dos termos onde elles residem, e na falta pelos respectivos Juizes de Direito. Aviso Circular de 15 de Março de 1864,
(1948) Os Juizes de Direito, não dependem dos Juizes Municipaes para obterem certidões
dos actos respectivos, sendo que outro sim, como auotoridade competente para processar, punir os crimes de responsabilidade, não devem ser embaraçados por qualquer modo nos meios
indispensaveis para exercer essa jurisdicção. Aviso de 28 de Setembro de 1865.
(1949) A Relação da Côrte em Accordão n. 4290 de 23 de Março de 1863, annullou um
julgamento por ter servido, como Juiz de Direito o mesmo individuo, Ijue no mesmo processo
havia funccionado como Promotor.
(1950) O Aviso da justiça n. 302 de 21 de Setembro de 1867, declara: que posto seja concedido em termos vagos uma parlaria do Presidente da Provincia, suspendendo para ser responsabiJisado um Juiz Municipal; ao Juiz de Direito cumpre syndicar dos factos que constituem excesso ou abuso da auctoridade para proceder na forma da Lei.
(1951) E' competente para fazer nova convocação de jurados, O Juiz de Direito, Presidente da es ão anterior, a qual por falta de numero legal não poude ter lugar. Aviso n. 459
de 18 de Dezembro de 1861.
(1952) O Juiz de Direito do d
'lio conjugal ou do domicilio do conjuge demandado, é
o competente para conheeer das que ões de divorcio, entre pessoas que não professam a religião uo E tauo. Aviso n. 461 de 28 de Dezembro de 1861.
(1953) Podem servir no mesmo termo 2 irmãos, um como Juiz de Direito e outro como
Juiz Municipal supplente. Aviso circular n. 50 de 31 de Janeiro de '1866.
(1954) Commette excesso de attribuição, aPre idente de Provincia que manda abrir assentamento a um Juiz de Direito removido, em contrario ao que dispõem o art. 1.0, § 10 do
Decreto de 22 de Novembro de 1851, art. 23 do Decreto de 29 de Janeiro de 1859, e ordem do
Thesouro de 3 de Julho de 1801. Aviso n. 415 de 29 de Setembro de 1H6D.
(1955) Para ))oa execução do Decreto, á nota 384, mandou o ministro da Justi\a observar
as seguintes in trucções de 23 de Outubro de '1868:
La. Recebendo a Presidencia communicação de remoção de algum Juiz de Direito, deve
transmitil-a immediatamente ao interessado, como determina o art. 22 d'aquelle Decreto,
acompanhada da especificação do prazo na fórma do art. 23.
2. a A Thesouraria não pagará ajuda de custo e ordenado ao Juiz de Direito removido,
emquanto elle não mostrar que ja lhe foi marcado o prazo e não provar que acceitou a nova
Comarca, na fórma do art. 25.
3.'" Para esses etreilos, o Presidente logo que tenha noticia offi.cial da remoção, mandará
communicar á Thesouraria,
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o Ministro

fez ainda baixar as seguintes instrucções da mesma data ao Director Gera[
_
_
desi~nação de Comarca, ou nomeR<;ão
de Chefe de Policia, a respectÍl'n seeçãO apresentarà immediatamente a informação àcerca do
pr'azo e njutla de custo que se deva marcar.
2." Ao mesmo tempo que o Decreto, se publicará o despacho, mar ando o prazo e ajuda
de custo a que tem direito o ,Juiz nomeado ou removido.
'
3. a :em ter ,Juiz de Direito, declal'ndo que, aceita a C.omarca para flue fór rlesignado ou
removido, não se expedirá orei 'Ill, para se lhe pagar njul[a de custo e ol'uenado do novo lugar. (Dial"io Of!1eial de 25 de Outubro (!e '\ 68.)
da

ecretal'ia:

La Decretada alguma remoção de Juiz de Direito,

°

(1936) E' incontestavel, a faculdade flue tem os Presidentes de Provincia, de exip;ir dos
Juizes de Direito, informações a respeito de seus actos, ainrla m '1'mo judiciarios, facul(,1ad
reconhe ida no Decrelo n. ::I~8 de 8 de Outul)ro de [tV.3, e inherente ás attl'ibuições do potler
executivo, incumbiclo de velar, no exa to cumprimento doo;; deveres rle todo o empregado. pro"
1lI0vendo a soa responsabilidade, fluando J'õr caso della: nelll essa audiencia orrcndl' por forma nlp;uma, a indepcnuencia do poder judiciario gnrantiua pela Lei. Aviso de 2~ de ,Janeiro
de [~{i15,
Eslc Aviso Ó nma nOl'a invasão do poder executivo.
:"ada de e~pli 'ar,ões. e o magistrado infringe a Lei, responsabilise-o; mas !wescrular
dos seus actos, chamando-o a dar contas, não ê elevnr o Juiz, ê-avilLal-o.

(1957) TO expediente do :'IIi ni~terio ria .Justiça de '25 de C"olTembro de tl'li8 (Dial'io o/licifll
rle 26 tio mesmo rnez), se lé o seguinte, ao Pl'esitlente da B:lhia: que a base pal'a a determinação de ajuda de custo conforme o art. 9.° do Decreto n, 687 de 26 dI) 1850, art. Ii:! (nolas
38·i e 19,1~'), ê a distancia Nitl'e a Comarca que o J'lagi. trado deixa, e aquella onde vai servir:
não assim em relação ao prazo, para entrar em exercício, o qual se calcula do lugar onde
elle efl'ectivamente se acha,
(1!l5c') A sessão d:'l JURtiça do Conselho de Eslado, t.endo cm viRta os arts. 'la. , 2,u do
Hegulamento n. \20 de I 42, 6,° do Decreto n, ôH' (nota i:!IH) e Decreto n 1296 le 16 de Dezemhr'o de [, 53, cou~ultou com o seu parecer .obre o seguinte ponlo, fllrando perlenr,in li 1."
insl.ancia, mas demittido ou exonerado d'aflllelle cargo, depois de haver completarlo o fluatriennio, pôde ser designado uma Comarca da mesma entran ia 1
A sessão da justiça responde negntivamente ao fluesito proposto em vista do artigo G.u
do Decreto n, 6fl7 (nota ::l8~), o flua[ declara que o Juiz de Dir ito que em exercicio do cargo de
Chefe de Policia completa o quatriennio, ndquire direito a I'er considerado de 2. a entrancia.
E pois sendo elle considerado de 2." entrancia, conforme a dila disjlosição, não póde regressar mais para 1." entrancia e lhe deve ser designada uma Comarca de 2."
endo, como ê importanLe O exerci cio do cargo de Chefe de Policia. nM quiz a Lei que
o Juiz de Direito que o exerceso;;e houvesse de soll'rer prC'juizo na sua carreira: e em consefluencia determinou por esse artigo, uma excepção a favor d·clle.
Assiro que, o ,Juiz de Direito que exerce o cargo de Chefe de Policia, posto flue não promovido efl'ectivamenle a 2." enLrancia, ê considerado de 2." entrancia se n'esse cargo completa o tempo necessario para ser promovido a ella, assim como ê considerado da 3." entran-'
cia, se preenche os annos que para ella são necessarios.
Sem dnvida a equil'alencia dos lugares, determinada pelo art. 2::1. § 2.° do Regulamento
n. 120 de Ul\,2: ó depois do Decreto n. 687 de 18:10, aferida pelas disposiçãe. d'este Decreto
relativos às entrancias. Em 13 de .:-Iovembro ele 186 .

(l!J:;9) O julgamento dos crimes esp ciDcados na Lei de '!. de Julho de 18,,0, compete
tanto ao Juizes elrectims. como aos seu~ substitutos, fluando estiverem com a jurisdicçãO.
sentlo que, o Decreto de 7 tle Janeiro de 1~6:;, creou apenas uma excepção para o caso especial da I residencia do ,Jurv, Aviso de 26 de JunllO de 18<i9.
(, ota !.n.)
,

([900) Pelo arl.. 1•.° da Lei o. -59 de 28 de Junho de [O~O, os ,Tllize tle Direito que passam de umas para outras Comarcas, não são obrigados a prestar juramento. Aviso de 23 de
Junho de 1870.
([961) O Juiz de Direito, preRidente do Jur\', daria na conlrariedaue ao libello. como testemunha, conc[usos os antas, ou jura nada sal er e fica de nenhum ell'cito a intlicD<;ão do eu
nom~, ou ~e~lara-Fe suspeito para depôr na causa. Pareceres na Ga;;eta Jul'idicn. de 1 13,
n. 1. , pago i:!.
(196~)
I ão compele ordenaria na fôrma do Decreto (á nota 3R,,), ao Juiz do Diroilo 1'01110vido que dentro do prazo marcado para entrar em exerci cio na nova Comarca, serve o argo
de Vice-Presidente de Provincia; devendo flcar interrompido aquelle prazo, emr(uanto o magistrado exercer o cargo de admini I.rador. Avi,o de 9 de Abril de Un3.

(196.'1) O Decreto n. 2114 ele i de ~Iarço de 1 13 determina que a matricula dos magistrados, será fHita de ora em diante à vista daR participações dirigidas ao !".upl'erno Tribunal:
pela secretaria da justiça, preRidentes das Provincias thesouros publicos e thesolll'arias. i ide
o Aviso de 1:l de Março de 1 '73.
C~ota 393,)
tol

(1964) Não póde ser chamado a exercer o cargo de Chefe de Policia quem não entrou no
cargo de Juiz de Direito' devendo entrar-se no cargo de .1uiz de Direito, no prazo marcado
pelo Decreto n. 4302 de 23 de Dezembro de 186 . Aviso de 20 de Fevereiro de 1871.
E será acceitavel esta doutrina ao depois da reforma de 18711
(1965) O Juiz de Df'reito, nomeado Chefe de Policia embora fosse exercer uma presidencia e demittido d'esta fosse nomeapo Chefe de Policia, de outra Provincia, cabe o ordenado
de Juiz de Direito, durante o tempo que não esteve na Presidencia e nem exerceu.-o cargo de
Chefe. Aviso de 23 de Fe\"ereiro de 1871.
.
("1966) O Juiz de Direito, rel<pondendo a procesl<o de responsabilidade, não tem direito a
gratificação do lugar. Aviso de 27 de Setembro de 1872.
('1967) Não tem direito a ajuda de custo, o Juiz de Direito que pede remoção. Aviso de
25 de Abril de lH7'2.
(1968) Os Juizes de Direito, quando se substituem, reciprocamente, nas Comarcas especiaes, não tem direito a gratificação dos Juizes substitutos. Aviso de 15 de Fevereiro de 1873.
(1969) Os Juizes de Direito e Dezembargadorel<, nomelldos Presidente de Provincia, percebem o ordenados de magistrado, até que tornem conta da eommissâQ administrativa, conforme decidiu o Aviso de 4 de ~laio de Hl68; ma.~ deixando elles a Prcsirlencia, só continuarão a vencer aquelles ordenados, depois que reassumirem nas Comarcas ou Relações o exercicio dos seus cargos da magistratura. Aviso de 17 de Junho de 1 74.
(1970) Constituindo impedimento legitimo a licença em cujo gozo se acha o Juiz de Direito removido, não corre o praso para o seu exerci cio, na nova comarca, sem que finde a
mesma licença ou o magistrado a renuncie. A\'iso de 29 de Maio de 1874.
(1971) Extraviando-se o Decreto designando urna comarca para o exerci cio de certo Juiz
de Direito e sendo conveniente a entrada em exercicio do magistrado, lhe poderá servir de
titulo para esse fim a cópia autllentica remellida com o Aviso que é o presente de 1 de Fevereiro de 1871.
.
(1912) Sendo removido de uma comarca para outra, de Provincias diversas, certo Juiz de
Direito e achando-se na Provincia em que vae exercer jurisdicção, exercendo o cargo de Vice-Presidente, a ajuda de custo e prazo devem ser marcados pelo Presidente da ulti ma Provincia e da capital da Provineia á nova comarca é que se deve ter em conta a distancia.
Aviso de 26 de Maio de 1865.
E te Aviso foi precipitado e injusto.
O Presidente da Provincia que se deixa é o unico competente para marcar a distancia, por
isto que, antes de exercer o cargo administrativo, se dera a remoçãO e em seguida a nomeação de Vice-Presidente estando de licença o removido, tendo familia a transportar em lugar
que não a capital da Provincia, e excedente á distancia marcada no Decreto n. 687 de 26 de
Julho de 1850.
•
(197'2 a) Declara o Aviso de 1 de Maio de 1879 que o Juiz de Direito como auditor de
guerra, não póde reclamar contra o facto de quem lhe é superior no serviço militar assignar
o nome acima do seu.
(1972 b) Declara o Aviso de 19 de Maio de 1 79, que a nnliguidade deve ser o principio
regulador da precedencia entre os Juizes de Direito quando servirem nas R laçÕes.
(lP72 c) Declara o Aviso de 28 de Maio de l870 que lia incoml atibilidade em servir o Juiz
de Direito da Comarca com Promotor Publico ou advogado, seu primo-co-irmão.
(1912 d) Declara o Aviso de 29 de Maio de 18i9, que não excede o pràzo para entrar em
exercicio o Juiz de Direito que deixa de assumir esse exercicio, por não ter sido installada a
comarca para a qual foi removido.
(19i2 e) A sentença que julga sobre a fiança prestada para entrega de bens de ausentes,
deve ~er proferida pelo Juiz de Direito e não pelo substituto. Accordão da RelaçãO da Côrte
n. i637 de 4 de Julho de 18i9.
(1972 f) E' competente o Juiz de Direito da Comarca Geral, para na acção de assignação
de 10 dias, proferir despacho de recebimento de embargos, sem condemnação e embargos que
não são cumprida mente provados, recebe-se com condemnação. Accordão da Relação da Côrte
n. 158 de 19 de Agosto de 1879. (Direito, 20. 0 1'01., pago 333.)
I

(1972 g) O Juiz de Direito que recusa servir na Relação com jurisdicção plena, não deve
perceber vencimentos durante o tempo que era obrigado a servir. Aviso de 2 de Outubro
de 1879.
(1973) Art. 199 do Regulamento n. 1'10 de 1842.
E:'taminae as notas desde 1921.

Art. 25. Aos Juizes de Direito das Comarcas, além das attribuições que tem pelo Codigo do Processo Criminal compete: (1974 e 1975)
1.° Formar culpa aos Empre~ados Publicas nào privilegiados nos
crimes de responsabilidade. (1976)
Esta jurisdicçào será cumulativamente exercida pelas Auctoridaeles Judiciarias a respeito dos Oillciaes que perante as mesmas servirem. ('\977 e '1978)
2.° Julgar as suspeições postas aos Juizes Municipaes e Delegados. (1979)
3.° Proceder ou mandar proceder ex·officio, quando lhe fór presente por qualquer maneira algum Processo crime, em que tenha lu·
(1974) Arts. 200 e 450 § 1.0 do Regulamento n. i20 de 1 ~2.
(Notas 487 a 491.)
Alem das attribuiçõeR compreltendidas neste artigo, compete mais ao Juiz de Direito julgar os crimes de que trata a Lei de 2 de Julho de 185U, regulada pelo Decreto de 9 de Outubro do mesmo anno.
Por A~'iso de ::lO de Abril de I 51, foi declarado que em virtude do presente artigo ainda
pertence ao Juiz de Direito instruir ao de Paz, porem nunca nos caso que dependerem de
julgamento, e que, sempre que aquelles Juizes poderem, devem comOlunicar aos diversos em·
pregados da comarca as ordens q ue receberem do governo.

(191:,) \ Reforma Judiciarin de 1811, com o Decreto que a regulamentou, deu funcl)ües
importantiRsimas aos ,Juizes de Direito das Comarcas Geraes.
E_ses Juizes julgam no civel, cT'ime, commercio, orphãos e etc.
E d'ahi mais cuidado deve liaver e mais crit.el·io na escolha de taes Juizes, que a conhecimentos do direito e á pratica de julgar devem reunir muito bom senso e o melhor caracter.
(1975 a) Os Presidentes cios Tribunaes e Juizes, regulam-se, para a suspensão dos escrivães e tabeIliãeR que, perante elles servem, quanto ao tempo, caso e forma della, pela disposição do art. nO, § 3.° e seguintes do Regulamento das Correições de 2 de Outubro de 1851.
Decreto de 7 de Março de 1855.

(191ii) Os clerigo~ estrangeiros, nomeados vigarios encommendados, tendo os mesmos
direitos e obrigações que cabem aos vigal'ios encommendados brazileiros, e sendo iguae aos
collados, menOR na inamovibilidade, devem tambem estar sujeitos ás mesmas regras de punição, a flue est50 os collados e encommendados nacionaes, os quaes tem por Juizes no crimes cle responsabilidade, como o de que se trata, os Juizes de Direito segundo as <IisposiçãeR
deste art. 171 do Codigo do Processo; 200, § L", 242 e il!JG do Regulamento n. 120 de 1842.
Aviso de 14 de Junho de i!l64.
(1917) Yicle arLs. 2l'l, § LO do Codigo do Processo, e 396 a 405 cio Regulamento n. 120
de 1')42.
Lei cle 20 de Setembro de iR/i, arts. 4.. °, 5.° e 6.°
Para o caso d'esle § e 5.° Vide Mendes da Cunha, Codigo do Processo, pago 202.
(:-1ota 453.)
Este § e o art. 200 do Regulamento n. 120 de i842, não são antinomicos com o § 3.° do
art. 5.° da Lei cle 20 de Setembro de '1871; porque dispondo-se n'aquelIes flue aos Juizes de
Direito criminaes, compete a formação da culpa, nos crimes de responsabilidade, aos empregados publicos não privilegiados e até mesmo cios omciaes dos outros Juizos da mesma Comarca, devendo ou podendo estes exercer cumulati,amente a dita attribuição; vindo O art.
13 5.° do Decreto n. 4824 de 22 de Novembro de 1811, confirmar e te asserto. Accórdão da
Relação do Rio n. 419 cle 20 de Abril de 1877.
(197) O Aviso de 20 de Dezembro de 1852, declara o modo, porque devem começar o
processos de responsabilidade dos empregados de Justiça, quando decretada pelos Juizes na
correição.

(1979) A jurisdicl).ão dada aos Juizes de Direito, neste §, para conhecer das suspeiçüeR
dos Juizes Municipae e Delegados, limita-se ás causas crimes, subsistindo quanto ás outras
a Ordenação do Livro 3.", tit. 21, & 8.°. Avi o de 14 de Novembro de i843.
Regula hoje esta matel'ia de suspeição, a Lei de 20 de etembro de i871, arls. 2!l § 3.° e
Decreto n. 1.824 de 22 de Novembro de 1871, art. 66, § 4.", e 14 § 2.".
E:.:aminae mais, os arts. 7.°, § 2.", ti e 26 da Lei citada; e o § 10 do art. 63 do Decreto
igualmente citado, diz o modo de e oppór á suspeiçãO' e sobre a caul)ão lla a 2." parte do
art. 6!).
Examinae mais todas as notas em os artigos citados, colligidos e coordenados por mim.
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gar a accusação por parte da Justiça, a todas as diligencias necessa·
rias, ou para sanar qualquer nullidade, ou para mais amplo conhecimento da verdade, e clrcumstancias, que possam influir no julgamento. Nos crimes em que nào tiver lugar a aecusaçào por parte da
Justiça, só a poderá fazer a requerimento de paI te. (1980).
4.° Correr os Termos da Comarca o numero de vezes, que lhe
marcar o Regulamento. ('1981)
5. 0 Julgar definitivamente os crimes de responsabilidade dos Empregados Publiros nâo privilegiados. (1982)
Art. 26. Os Juizes de Direito, das correições que fizerem nos
Termos de suas Comarcas, deverào examinar: (1983 e 1984)
1. 0 Todos os processos de formaçào de culpa, quer tenham sido
processados perante os Delegados e Subdelegados, quer perante o
Juiz Municipal; para o que ordenarão que todos os Escrivaes dos referidos Juizes lhes apresentem os processos dentro de tres dias, tenham ou nào havido nelles pronuncia, e ellJelJdarào os erros q.ue acharem, procedendo contra os Juizes, Escrivàes, e Omciaes de Justiça
como rôr de Direito. (1!J85)
2. 0 todos os processos crimes que tiverem sido sentenciados pelos Juizes ~lunicipaes, Delegacias e Subdelegados; procedendo contl a
elles, se acharem llue condemnaram ou absolvenJm os réos por prevaricaçào, peita, ou suborno.
3. 0 0:3 livros dos Tabelliàes e Escrivães para conhecerem a maneira por que u:::;am de seus Officios, pI ocedeódo contra os que fôrem
achados em culpa.
4. " Se os Juizes Municipaes, de Orphãos, Delegados, e Subdelegados, fazem as Audieucias, e são assiduos e diligentes no cumprimento dos seos deveres, procedendo contra os que acharem em culpa. ('1986)
(19ilO) Notas 411, 457, 123!•.
Yide arts. '198, § 1.",200, § 2.", '20j e ~54 do Regulamento
O art. 224 do Codigo do PI·oe.esso, ruanda em tudo o caso,
<;3 ratil1 'ar a queixa e elcfeza c ]'epergunLar llS teSLtlOJUo!las;
versa. Yide o Aviso de 2!J de Julho de 1 42. (:'\ota 20 \-I.)
(H1SI) Nolas 471 a 475, arL 200, § 4. 0 do"Regularnento n,
(\92) AI·t. 200, § 1.0 do Regolamento n. 120.

n. 120 ele 1 12.
sem fazer excepção e dill'erene este § estabclcl:e doutrina di120 de 1842.

(19S:~) Art. 201 a 210 do Regulamento n. 1,,0 de 184-2.
O Decreto n. i-;;l4 de 2 de Outubro de 1,,51, )'egula as correições,
N'ellas, nâo podem os Juizes de Direito, valendo-se da di. po:ição do art. 25, !' ~.o d'est.a
Lei, annullar processos c revogar dc.pachos de proDuncia' pois que, sóment.e l!les compete
conhecer !l'isso, ordinariameute, por meio de recuc'so: devendo limitarem-se, então, a procedor ás diligencias nece sarias, ou para sanar qualrluer nullidade, ou para mais amplo couhecimen Lo da verdad.e. Aviso de 8 elo llarço ele 1851.
( 'ota 462.)
,
Não deve ser annullado um ]Jrocesso, cujos vicios se podem sanar. Aviso de 9 de Julho
de 1867.
Examinae a OrdenaçãO, Liv. 3.", til. 66, princ.
(1984) Com as amplas allribuições concedidas aos Juizes de Direito, o trabalho das correições flcou muilo circumscripto; nlas ellas devem ser al)ertas sf'mpre, como do Aviso de!)
de ,1ulho de 1872, nos seguintes termos: A pl'esente Lei, não acabou com as correiçõeR (Lei
de 20 de etem1Jro de '1871), que devem subsistir, especialmente para serem revistos os livc'os
de que trata o art. ~7 do Decreto do 2 de Outubro de 1851.
(19~5) O Juiz de Direito é obrigado a abrir corl'eição na cabeça da Comarca, ou no termo
em que residir, afim de poder cumprir o disposto n'este artigo. Aviso de 9 de Iarço de 1850.
Vide as duas notas anteriores.

(1\186) Art. 'l10 do

Re~ulamento

n. 120 de 1842.

330

CAPITULO V
DOS JURADOS.

(1987)

Art. 27. São aptos para Jurados os cidadãos qlle poderem ser
eleitores, com a excepção dos declarados no art. 23 do Codigo do
Processo Criminal, e os Clerigos de Ordens Sacras, com tanto que
esses cidadãos saibam ler e eSCleVer, e tenham de rendimento annual por bens de raiz ou Emprego Publico, qUl1trocentos mil réis, nos
termos das Cidades do Rio de Janeiro, Babia, Recife e S. Luiz do Maranhão: LrezenLos mil réis nos Termos das outras Cidades do Imperio; e duzentos em todos 08 mais termos
Quando o rendimento pj ovier do commercio ou industria, deve·
rão ter o duplo. (1988)
Art. 28. Os Delegados da Policia organisarào uma lista (que se·
r" annualmente revista) de todos os cidadão, que liverem as qualidades exigidas no artigo antecedente, e a farão aflixal' na pona ela
Parocbia, on Capei la, e publicar pela imprensa, onde a houver. (1989)
Ar-t. 29. Estas listas serão enviadas ao Juiz de Direito, o qual
com o Promotor l'ublico, e o Presidente da Camara Municipal formará uma Junta ele revisão, tomará conbecimento das reclamações
que houverem, e formará a lisLa geral dos Jurados, excluindo todos
aquelles individuas que notoriamente forem conceituados de faltos
de bom ~enso, integridade, e bons costumes, os que e tiverem prof1uneiados, e os que tiverem EofTrido alguma condemnação passada
em julgado por crime de homicidio. furto, roubo, banca--rota, estel·
lionato, fal idade ou moeda falsa. (1990)
Art. 30. O Delegado, que não enviar a lista, ou o membro da
Junta, que não comparecer no dia marcado, ficará sujeito a multa de
cem a quatl ocentos mil reis, imposta pelo Juiz de Direito, sem mais
formalidade que a simples audiencia, e com l'ec.urso para o Governo
na Côrte e Presidentes nas Provincias, que a imporão directa, e immediatamente quando tiver de recahir sobre o Juiz de Direito. Emquanto se nào ol'ganisar a lista geral, continuará em vigor a do anno
antecedente. (19tH)
(l987) Al'ls. 20l d'eslu Lei, 23 a 32 do Codigo do Processo, 223 a 239 do Regulamento 11.
120 de 1 42.
Examinae os arls. 345 e seguintes do mesmo regulamento e as me. mas nota.
(Notas 14:'> a 163.)
E' competente para interpôr o recurso pela inclusãO ou omissão na Junta revisora d~s
Jurados. não só o individuo incluido ou omillido, como o Promotor Publico, ou qualquer CIdadão. Aviso de 10 de Maio de 1 6P.
(l988) Art. 23 do Codigo do Processo e 11enues da Cunha, Codigo do Processo, pago 194-.
(1989) Kota 153.
(l990) Art. 2:2.9 do Regulamento n. 120 de l84-2 e nota 153.
A' Junta revisora pertence o juizo sobre as iuIJabilitações que resullam da pronuncia ou
condemnação por certo crimes. Aviso de 2 de Julho de 1 1.3.
(l99t) Art. 235 do Regulamento n. 120 e nota.
O Aviso de 7 de Janeiro de 1 77, julga procedente a mulla imposta a um Juiz de Direito
que ueisar de organisar a junta revisora dos Jurados.
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Art. 3'1. 03 Termos, em que se não apurarem pelo menos 50 Jurados, renoir-se-hão ao Termo, ou Termos mais vizinhos, para formarem um só, Conselho de Jurados, e os Presidentes das Provincias
designarão nesse caso, o lugar da reunião do Conselho, e da Junta
Hevisoria. (H)92)
CAPITULO VI
DA PRE CIIIPçio.

(1993

E 19Ç}.~)

Art. 32. Os delictos em que tem lugar a fiança, prescrevem no
fim de vinte annos, estando os I'éos ausentes fóra do Imperio, ou den·
tro em lugar nào sabido. (1995)
Art. B3. Os delictos que nào admittem fiança prescrevem no
fim de vinte annos, estando os réos ausentes em lugar sabido dentro
do Imperio; estando os réos ausentes em lugar não sabido, ou fóra
do Imperio, nào prescrevem em tempn algum. (1906)
Al't. 84. () tem po para a prescfl pçào con ta-se do' dia em que fór
commettido o delicto. Se porém honver pronuncia interrompe-se, e
começa a contar-se da sua data. (1997)
.
Art. 35. A pl'escripção poderá allegar-se em qualquer tempo, e
acto do Processo da formação da culpa, ou da accusaçào; e sobre
(1992) Nos municipios ou termos Ijue se acharem ou forem reunidos por virtude do disposto n'este artigo, continuar-se-ha a ol);:ervar as di;:posições do Hegulamento n. 120 de 1842,
Jorml1ndo os dilO lerInos um só conselho de jurados com aquelles a Ijue forem reunidos.
Art. 1." do Decrelo n. 27ó de 24 de ~larço de Hl4::l.
Os lennos que estiverelll fóra das condiçrles d'este artigo, não podem ter em si 1'61'0 civil,
Ijue serú extincto como pre;:creve o art. \." do Decreto n. :llõ de 21 de Março de 1813, perlIlanecendo porém em exercicio, alé effectuar-se a extincção, o supplente do Juiz Municipal,
de accordo com o art. 33 do Hegulamento n. 120 de 18n. Aviso de 2ó de Agosto de I 15.
(1993) Vide arls. 5. a 57 do Codigo do Processo, 211 a 284 do Regulamento n. 120 de 1842,
com as notas a uns e ou tros.
(. otas 513 a 532.)
Julgada a prescri pÇãO do cri me de morte, em favor do réo pobre q ue a allegou, é condemnada nas custas a lDunicipalidade; e da sentença que as. im decide, não pMe o Promotor
Publico appellar; por que não ê advon-ado da municipalidade; e porque no caso a appelJaçãO
não està na esphera das suas funcçües criminaes. Accordão da RelaçãO de Ouro-Preto de 2/~
de Março de IS7!i.
Vide a Revi ta n. 2'256 de 22 de .Julho de 1816, sobre as condi\ões para a prescripção do
crime, no 1'01. 11.° do Direito, pago 62.
(1994) Sendo a prescripçãO, a expiração do prazo em que a Lei permitle mover a acção
criminal, o (lue importa a não existencia do crime, uma vez flnalisado esse prazo e tendo a
nossa legislação consagrado tal principio, como prova o art. 147 do Codigo do Processo, que
só admitte formação da culpa em quanto o delicto não prescreve, li claro que, o Promotor Publico pMe allegar a prescripção, não como defeza da parte, mas como um obstaculo legal
que o impede de mover a acção accrescendo que essa prescripção póde ser julgada ex-officio,
por is o que estando a acção e o crime prescriptos, não deve o Juiz applicar pena illegitima
que, por si só, constitue acto nullo, praticado contra um ob,taculo opposto pela Lei, doutrina
que já era deduzida de nO.sa antiga OrdenaçãO, Liv. 5.°, til. 2.", § 4.". Aviso n. 269 de 21 de
Junho de 1 65.
(Notas 1047 e 1O.í.8.)
(1995) Art. 272 do Regulamento n. 120 de 1842 e notas 534 e 535.
(1996) Al't. 273 do Regulamento n. '120 de 1842 e notas 536 e.537.
(1997) Art. 215 do Regulamento n. 120 de 1842, e nota 537, e art. 55 do Codigo do Processo com as notas.
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ella julgará summaria e definitivamente o Juiz Municipal, ou de Direito, com interrupção da causa pl'incipal. (1~98)
Art. 36. A obrigação de indemnisar prescreve passados trinta
annos, contados do dia em que o delicto fór commettido. (1999)

CAPITULO VII
DAS FIANÇAS.

(2000)

Art. 37. Nos crimes mencionados no art. 12 § 7.° do Codigo do
Processo, os réos (que nào forem vagabundos, ou sem domicilio) se
livrarão soltos. (2001)
Art. 38. Além dos crimes declarados no art. 101 do Codigo do
Processo, não se concederá fiança: (2002)
.
1.° Aos criminosos, de que tratam os arts. 107 e 116 na primeira
parte, e 123 e 127 do Codigo Criminal. (2003)
2.° Aos que forem pronunciados por dous ou mais ct'imes, cujas
penas, posto que a respeito de cada um delles sejam menores, que
as indicadas no mencionado art. 101 do Codigo do Processo, as igualem, ou excedam, consideradas conjllnctamente. (2004)
3.° Aos que uma vez quebrarem a fiança.
Art 39. No termo de fiança os fiadores se obrigarão, além do
mais contido no art. 103 do Codigo do Processo, a responderem pelo
quebramento das fianças, e os afiançados, antes de obterem contra(1998)

Arts. 216 a 279 do Regulamento citado, e nota 537.

Art. 214 do dito Regulamento, e nota 538.
Examinae, para combina.!' o art. 6' desta Lei.

(1999)

(2000) Arts. 179 § 9.° da Constituição, 100 a 113, 229, 294 a 296 do Codigo do Processo
Criminal. 9.° § 3.° do Decreto de 3 de Janeiro de 1833,69 § 4.° e 5.°, 77 e 90 § L° desla Lei,
222,291 a 017.321, 438 ~§ 5.° e 6.° do Regulamento n. 120 de 184~, 14 e §§ da Lei de 20 de etembro de 187L, 30 a iJ7 do Decreto n. 4824 de 22 de ovembro de 1871, 96 a 98 do Decreto de
2 de Maio de 1874.
INalas 851 a 892.)
As pessoas competentes pllJa as conceder, são designadas nos arts. 297 e 2\l8 tio Regulamento n. 120.

Arts. 299, 300 do Regulamento n. 120 de 1842.
(Nota 857.)

(2001)
(2002)

Nota 867.

(2003) O termo - criminosos, - de que fal1a este ~. refere-se unicamente aos condemnados eru juizo definitivo e irretracta,el, e ainda cedendo de uma reslricçãO absoluta, apenas
se póde tolerar, que se applique, aos que tem sentença de pronuncia; mas de nenhum modo
aos indiciados. sem que se lhe dê a maior extensão que ê passivei: logo, ou renunciar o principio da intelligencia restrictiva a reli'peito dali' indiciados nos crimes de que trata este §, ou
reconhecer que os indiciados nesses crimes, não podem li'erpresos anles da culpa formada,
corno pretendem, obre os do § 2.°. Vide Mendes da Cunha, Codigo do Processo, pago 218.
(2004) A' excepção deste § e art. SOl § 3.° do Regulamento n. 120 de 1842, desappareee e
caduca, desde que um ou ambos os crimes conjunclos, se extiDguem pela desislencia da parte.- Aviso de 4 de Agosto de 1 65.
"0 emlanto, este § está revogado pelo arl 4.° do Decreto n. 1866 de 15 de Selembro de
1869, ficando assim sem effeito o Aviso de 2 de Janeiro de 1865 e outros.
(Nota 710.)

mandado, ou mandado rIe soltura, assignflrão termo de comparecimento perante o Jury. independente de notificação, em todas as subsequentes reuniões até serem julgados a final. quando não consigam
dispensa de comparecimento. (~005)
Art. 40. Aos fiadores serão dados todos os auxilias necessarios
para a pri ão do réo, qualquer que seja o seu livramento:
1. Se elle quebrar a fiànça.
2. 0 Se fugir depois de ter sido condemnado.
Art. 41. Querendo o fiador desistir da fiança poderá notificar o
afiançado para apresentar antro que o substitua dentro do prazo de
15 dias, e se elIe o não satisfizer dentro des e prazo, poderá requerer mandado de prisão; porém só ficará desonerario dApois que o réo
fór effecLivamente preso, 0\1 tiver prestarIo novo fiador.
Art. 42. A fiança se julgará quebrada:
1. 0 Quando o réo deixar de ~omparecer nas sessões do Jllry, não
sendo dispensado pelo Juiz de direito por justa causa. (2006)
2.° Qll::lndo o réo, depois de afiançado. commetter delicto de ferimento, oITensa phy~ica, ameaça, calumnia, injmia, ou damno contra o queixoso ou denunciante, contra O Presidente do Jnry, ou Promotor Publico.
A rt. 43, Pelo quebramento da fiança o réo perderá metade da
multa substitutiva da pena, isto é, daquella quantia, que o Juiz accrescenta ao arbitramento dos peritos na fórma do art. 109 do Codigo
do Processo Climinai. ü Juiz que declarar o quebramento, dará logo
todas as providencias para que seja capturado o réo, o qual fica sujeito a ser julg~do á revelia, se ao tempo do julgamento não tiver
ainda sido preso. Em todo o c::tso o resto da fiança fica sujeito ao que
dispõe os artigos seguintes. (2007)
Art. 44. O réo perde a totalidade do valor da fiança quando, seno
do condemnado por sentença irrevogavel, fugir antes de ser preso.
Neste caso o producto da fiança, depois de deduzida a indemnisação
da parte e custas, será aplicado a favor da Cam ara Municipal, a quem
tambem se applicarão os productos dos quebramentos de fianças .
. (2008)
Art. 45. Se o réo afiançado, que fór condernnado, não fugir, e
puder soffrel' a' pena; mas nào tiver a esse tempo meios para indemoisação da parte e custas, o findor será obrigado a essa indemnisação e custas, perdendo a parte do valor da fiança destinada a
0

('2005) Este artigo e aO'2 do Re""u!llmento n. 120 de i842, impondo aos r&os aflanc;aclo!<
a obrigac;ão 'de assignarem termo de comparecimento, perante o jury, se refcrem só aos crimes da competencia deJ'se Tribunal, e nos da competencia do Juiz de Direito, ou de outra
qualquer auctoridade que tambem tenha a jurisdicc;àO de julgar definitivamente; esse termo
deve scr assignado nas uudiencias dos respectivos Juizes. Aviso n. 261 de 'lO de Junho de '1862.
(:-.1otas 58 a 881.)
('2005) Tendo o 1'130 afiançado, impedimento legitimo, póde requerer licenc;a ao Juiz
Direito para com Parecer por procurador; e sendo-Illp. eJ'ta concedida excepto 1'ara o dia
julgamento, devera entregal-a ao escrivào do Jury, l)cm como a procuraçào eS]Jecial afim
que sejam juntas ao processo. Arts. 311 § 1.0 e 355 do Regulamento n. 120 de H!42, e Aviso
20 de Outubro de 1843, n. 82.

cle
do
de
de

(200'7) Vicie o ar·t. 14 § 4.° da Lei de 20 de etembro de i871 que diz: o quebramento da
flanc;a im[orta a perda da metade do valor definitivo desta e ollriga o réo ao proceJ'J'o e julgamento á revelia, nos termos deste artigo, subsistindo a disposiC;àO do art. 44 da mesma Lei.
('2008)

rota anterior.
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esse fim, mas não a que corresponde á malta substitutiva da
pena. (2009)
Ar't. 40. Ficam suppl'imidas as palavras, ou que sejam conhecidamente abonados, do art. 107 do Codigo do Processo. (2010)

CAPITULO VII[
DA FonMAç.~o DA CULPA.

(20'11)

Art. 47. I os crimes que nào deixam vestigios, ou de que se
LÍ\e!' IJoticia quando os vestígios já nào exi:>tam, A não se possam verificar ocularmeute por um ou mais peritos, podel'-se·l1a formar o
pJ'oel~SSO inrlppellrlente de inquirição especial para o corpo de cleJicto,
sendo no t:nmmano inquiridas te t~munllas, não só a respeito ela
existencia do delieto, e suas circnmstancias, como tambem ácerca
do delioqllPnte. (2012)
Art. 48. I o summario, a que se. proceder para formação da
"nlp8. e nos caso::> em que nào 110llver /ng-lr o procedimento ol1it.:iaL
da JU~tiÇCl, poderão inqll1rir·se dA duas até cinco testemllnha , além
da~ rdeJ'ida:' (.u informantes. Nos casos ele denllncirl poderão ser
illquiti.-las r1e cinco até oito. Quando, porém, houver mai::; de um indiciado oelinquente, e as te'temlJnlH1S illqnirioas nào depozerem
~ontra um 011 olltl'O, oe ql1p.m o Juiz tirer vehementes suspeitas, poderá e~te inquirir duas ou tres testemunhas a respeito deJles c ómente. Se findo O processo: e remettido ao Juizo competente para
ap!'esental-o ao .Iury.. tiver o Juiz conhecimento ele que existem um,
ou mais criminosos, poderá fOrlTlàr·lhes novo processo emquanto o
crime nào pl'el->crp.ver. (2013)
Art. Ml. O..:; Delegados. e Subdelegados, que tiverem pronunciario, ou nào pronunciado algum réo, remelterào o processo ao Juiz
Municipal para sustentaI', ou revogar a pronuncia, ou despronuncia;
no r,aso de nào pronunda e oe estar o réo preso, nào será solto antes oa decisão do Juiz l\In nici paI. (20 L4)
Art. 50. O' Juizes Municipaes, quanrlo lhes forem presentes os
processos com a::. pronuncias para o sobredito fim, poderào proceder
('2009) E' rlerogada a disposiçãO do art. 45 da Lei de 3 de Dezemhro de 1841. i\rl. 14, §
7. ° da Lei n. 2033 de 20 de Setembro de 1871.
('2010) Nolas 882 a 885.
(20Il) Vide arlR. 114 a 149 do Codigo do Processo Criminal, 262 a 2/0 do Regulamento
n. 120 de 1842 e notas !l63 a 979, e 100 e ou tras.
('101'1) Arl!'. 131, e [3':' do Codigo do Processo, 2-7 a 260 do Regulamento
notas 980 a 1007.
('2013)
e 16'21.

11.

120 de 1M2 e

Arts. 2ôG a 268 do Regulamento n. 120 de 1 4'1 .• 'otas 141 a 747, 796, lO:}!)

11

1062,

(2014) Arts. 287, 288 e 2 9 do Regulamento n. 120 de lHU.
Pelos art!'. 4.°, 8." e 9.° da Lei de 20 de ..... tembro de 1871, 17 e §§ e outros do Decrelo n.
4,24 de 22 de NO\'em]lro de 1l:l71, as attrihuiçõcs dos D legados e ubdelegados, 1\caram limitadas, não lhes competindo mais a pronuncia nos crimes communs.
Compete-lhes o que lhes dá o art. 10 da dila Lei, 11 e 47 do Decreto.
~-
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a todas as diligencias que julgarem precisas para a rectificação das
queixas, ou denuncias, para emenda de algumas faltas que induzam
nuUidade, e para esclarecimento da verdade do facto, e suas circulllstancias, ou seja ex-oUicio ou a requerimento das partes; com tanto
que tudo se faça o mais breve, e summariamente que fól' possivel. (2015)
Al't. 51. As testemunhas da furmação da culpa, se obrigarão
por um termo a communicar ao Juiz dentro d~ um anno, qualquer
mudança de residencia, sujeitando-se pela simples ommissão a todas as penas do não comparecimento. (2016)
AI't. 52. As notificações nus testemunhas se farào por Mrlnnados
dos Juizes Municipaes qne fi am substituindo aos Juizes de Paz da
cabeça do Termo, ou do Distri.cto onde se rennirem os Jl11 adas,
para cumprirem quanto a estes competia a respeito dos Processos,
que tiverem de l:'er submetlidos ao JUI'Y. (2017)
Art. 53. As testemunhas, que sendo notificadas, não comparecerem na sessão, em que a causa deve ser julgada, poderão ser conduzidas debaixo de pri ào para depôl'em, e punidas pelo Juiz de Direito com a pena de cinco a quinze dias ele prisão. Além disto, se
em rasão de falta de comparecimento de alglJ'ma ou algumas testemunhas, a causa rôr addi~da pai a outra . es~ào, todas as riE'spezas das
novas notificações, e citações que se fizerem, e das innemnisações
ás outras te ·temunhas: serão pagas por aquella, ou aquellas que faltarem, as quaes podeI ão ser a isso condemnadas pelo Juiz de Direito
na decisão que tomar sobre o addiamento da causa, e poderão ser
constrangidas a pagarem na Cadêa. (2018 e 201U)
(20l5) Arts. 290 a 292 do Regulamento n. 120.
A falta da a.signatura da petição dc queixa, é ::;uppriua pela assignatura do juramenlo
que deve preceder a formação da culpa. Aviso de 9 de Abril de 183ô. A falta de juramento a
nM ser sanada nos termo d'este artigo, Regulamento n. 120, art. 200, § 2." e aTts. 29'1 e :J5!.,
produz a nullidade da queixa.
Nas notas citadas n. 2011, ver-se-ha a alternção que leyc a formação da culpa, segundo
o regimcn judiciario de 1871.
(20l6) Arts. 29~ a 296 do Regulamento n. 120 de Ul42.
(:-lotas 1292 a 1295.)
(2017) Arls, 322 e 330 do Regulamento n. 120 de 1842.
(:\otas 1291 a 129j.)
(2018) Notas 829 a 833, 1292 a 1295.
Parece evidente que, ás testemunhas que faltam ao Jury, póde o Juiz de DireiLo, impõr-lhes por uma decisão e processo, puramente verbal, a pena disciplinar de 5 a 15 dias de
prisão, além da indemnisação das despezas que hom-er motivado.
D'essas decisões, em que os Juizes punem as testemunhas desobedientes, não lia recurso,
c podem, apenas, vindicar a injuria e responsabilisar o Juiz pelos meios ordinarios. Codigo
do Proces o, art. 212, § 2.°. e o Juiz dc Direito impõe li testemunha a pena que lhe facuHa
esLe artigo, é claro que não póde fazei-o responder a outro processo, por desobediente; mas
se não usou d'aquelIa faculdade, entãO, póde mandal-o processilr pelo Juiz q1le a mandou notificar, art. 95 do Codigo do Processo, que n'este caso, deve considerar o crime, como desobediencia e punil-o como tal, e não tendo em vista, este artigo, que contém uma faculdade pri,ativa do Juiz de Direito.
E' pratica, mesmo no Jury, os Juizes de Direito, mandar que se e:speça ordem de prisão, contra a Lestemunha, sujeiLando-os, á despeza da no,a citaçãO.
(20 I!)) Consultou-se ao Governo, se haYia lugar a imposiç.ão de pena de prisão, indepenlente de processo, ás testemunhas que sendo notificadas, não comparecem á sessão do Jury,
em que a causa deve ser julgada I
Respondeu-se pelo Avi o de 12 de Outubro de 1 65, que a du'\ida esLava resolvida, por
est~ artigo confirmado pelo 322 do respectivo Regulamento.
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CAPITULO IX
00 .lULGA~RXTO DAS CAUSAS PER.\C'lTE O CON ELnO OE JURADOS.

(2020)

AI't. 54. As sentenças de pronuncia nos crimes individl1aes pro·
feridas pelos Chefes de Policia, Juizes Ml1nicipaes. e as dos Delegados e Subdelegados, que fórem confirmadas pelos Juizes Municipaes,
sujeitam os réus á accu ação, e a serem julgados pelo Jl1lY, procedendo-se na fórma indicada no art. 254, e seguintes do Coc1igo do
Processo Criminal. (2()21)
Art. 55. Se, depob dos debates. o depoimento de uma Oll mais
testemunhas, ou um ou mai..; documentos rórem argnidos de fülsos,
com fundamento rasoavel, o Juiz de Direito examinará logo esta ques·
tão incidente. e a decidirá summaria e verbalmente, fetzendo depois
contiouar o Processo da causa principal; e no caso de eu tender pelas
averigüações a que proceder. que concorrem vehemeotes indicias
ele falsidarle, proporá em primeiro que -ito aos Jnrados, no mesmo
acto em que fizer os outros sobre a caosa principal: -Se os Jurados
podem pronunciar alguma decisão a respeito dessa causa principal,
sem attençào ao depoimento, ou rlocumento argnido de falso. (2022)
I't. ~(3. Retil'ilnc1I)-::.8 o~ .fllrarlo., se rlecidirem aflirmativarnente
e:ita questão, I espoll,ierão aos outros lluesitos sobre a causa principai; resolvendo·a porém negativamente, não decidirão a causa principal, que ficará su~pen!"a, e dis.olvido e e Conselho. O Juiz ele DireIto em am DOS o,.; easos, remetterá a eópia do documento on depoimento arguido ele fal!::o, com os indiciados delinquentes, ao Juiz competente para a formaçào da ~llJpa. (~()'23)
Art. 57. l·ormada a culpa. no caso rle que a lIedsào ela cau a
principal tenha ficado . uspen~a, será tlla decicli·ia conjunctamenle
por novo Con 'elho de Jurados com a causa da falSIdade arguida. (2021-).

Art. ;)8. O Jlliz de Direito, depoi que tiver resumido a materia
da accusação e def~sa. proporá aos Jurados, sorteados para a deri• ão da c:wsa, 3S qnpslõe dR factn necessarias para poder elle fazer
a npplicação do Direito. (20:!J a 2027)
Vide arts. 5, 95, 231 ú 231 do Codigo LIa Processo Criminal 51 desta Lei, e 294 a 296, 322
e SuO do Regulamento n. 120 Lle I '2.
('2020) A re.peito do preparo dos processos e julgamento perante o Jury, consullae os
arts. 31 a 3 5 do Regulamento n. 120 de 1'42 com as competentes notas colligidas para a
materia de que se trata.
Consullae, tambem os arts. 215 a 289 do Codigo do Processo, e as notas 1395 a 1It5B.
Consultando o que fica dito, se tomará os melhores e clarecimentos.
(2021) Xolas 13'23, 135!).•
1\.rt. 233 do Codigo do Proce o, e nolas.
(2022) Al'Ls. 360 e :;61 do Regulamento n. 120 de 1 't'l.
(2U23)

Arts. 3ô:l a 36-1 do Regulamento n. 120.

('W'.!I)

Ar!. 363 do Regulamento n. 120.

(2025) Arls. 366 e eguinle do Regulamento n. \20,1,6, § 3.° e 269 do Codigo do 1 rocesso.
Aos jurados compete sómente. conhecer e 1'csoll'er sobre a existencin de factos e de suas
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Art. 50. A primeira questão será de conformidade com o Iibello;
assim o Juiz de Direito a proporá nos seguintes termos:-O l'éo praticou o facto (referindo-se ao libeJlo) com tal e tal circumstanêÍ~? (2028
a 203J)

Art. 60. Se resultar dos debates o conb1ecimento da existencia
de alguma, ou algumas circumstancias aggravantes, nào mencionadas
no libello, proporá tambem a seguinte questào:-O réo commetteu o
crime com tal, ou tal circumstancia aggravante? (2032)
Art. 01. Se o réo apresentar em sua defeza, ou no debate a11egal' corno escusa um facto quea lei reconhece como justificativo, e
que isente da pena, o Juiz de Direito proporá a seguinte questão:O Jury reconhece a existencia de tal facto ou circumstancia? (2033).
circumslancias, sem allenção ao direito, cuja apreciação e applica\ão pel'lence ao .Juiz Pl'esidente do Jur~·. Revista do upl'emo Tribunal de 23 de i\laio de 1863.
('2020) O Supremo Tribunal em ::lO de Ahril de 1864, concedeu a Revista n. 179;), pela nul·
lidade nlanifestn, com que se achava formulado o quesito relativo á cumplicidade, propondo-se neJle ao JUI'Y, a que. IãO ,"aga e indetcl'nJinada, se a rê concorreu direclamente para a
morte de... , quundo segundo os pl'incipios fundumentaes do processo e u eXJIl'es.a disposit,'&o
deste c art. ti:.! seguinte, ele,"erá O .Juiz de Direito propor as questões de la ·to necessal'Jus,
para poder fazer a ul'plicaçãO de direito, U f;aber: deveria ter subm0ltido com precisão, a decisão dos Jurudos, os rllctos deruonstrati\'os da curnpli 'idade, isto é, a existencia ou n[lo exislencta de lal ou tae:;; factos positivos, flue, purticularisasstllTJ, e demonstrassem a maneira
porque a accusada se diz ler concorrido direclamente ou coopcl'udo, pUl'a a perpetração e
consummu\ào do crime, o que na el!'pecie de que se trata el'a ainda indis} eUl!'a\'(!1 para tirar
Ioda a confusào e ambiguidaue sobre este p nto, vislo que, o Jury depois de ter c1eclar'adn ao
1." quesito que, a rê não mandou matar a fulano, lambem res[Jondeu negativamente aus quesilos 4." e 6.", sobre premeditação e "juste.
Kcsle scntido já o mesmo TrilJunal ha\"ia explicado em Heyista n. [11.9 de 3 de Junho
úe Idi3, e assim a Rela\ão da Corte em AccórdàO de 15 de Junho de Ul66, n. 5386.
(2011) O Presiúente do Jury, de,"e, nos quesitos que formular para o Conselho, l)I'Opor as
questões de facto e não a conclusão que elle úeve deduzir das resposlas do Conselho. Revista
n. 20il2 de 17 de Agosto de 18',0.
A Relação ela Côrte em Acc<irdão n. 106::1 de 15 de ~ctenJlH'o ele 1811, mandou os réos, a
novo JUl'.)', por tél-os o Juiz de Direito comprelJenelido, no mesmo quesito.
(20:18) AI·t. 361 do Hegulamento n. 120, e mais arts. 368 e 311.
Os quesitos devem ser clll1'OS e rlescriminados e articular cada um dos factos criminosos.
Accordào da RelaçãO da Côrte, n. T7J9 úe 5 de elcmbro de 1873.
(2029) O Accórúão da mesma Rela\üo n. 7146 de 12 de Setembro de 1 7::1, dispõe sohre
quesito feitos na hypotbese da lentati\'a, quando o libello articula o faoto, corno consummado e tl'ata lambem de quesitos sobre ilüençãü criminosa.
(~o Direito, '"o!. 1.", pago :;43.)
(2030) A Rela\ão de Porto-Alegre, em Accórdão n. 47 de 19 de Outubro tle 1874 annullou um julgamento, em razão de não e aelJarem propostos os quesito, de conformidade com
o Iibello, deixando-se de propor os relativos, a um escru\'o, ae 'usado de haver morto ao seu
senhor, nos termos do art. l." da Lei de 10 de Junho de 18::15, como cumpria que, fossem, eru
ouservancia deste artigo.
(2031) E' nullidade quando se engloha em um só quesito, factos criminosos, por sua natureza listinclos; e não terem sido feitos os quesitos, e as respostas dada8, de conformidade
com este artigo. Accórdào úa Relar;ão ele S. Paulo n. 156 de '18 de Fel'ereiro de 1876, e ele n.
169 de 5 de Maio de 1876.
E lemos, ainda as Revislas do upremo Tribunal n. [7U2 de 9 de Maio de 1863, n. 18.0
de 22 de Agosto de 1~(j6, e n. 19:33 de 13 de Novembro de l861; bem como os Accórdãos da
RelaçãO da Corte n. ().l08 de \Ii de Outuhro de I 68, e 6212 de 1 de Dezembro de 1~69, annullando os julgamenlos, pela razão ele nUo lerem sido proposlos os quesitos de conJormidade
com os libellos.
(2032) Arl. 368 do Regulamento n. 120.
E' nullitlade a omissão de quesito sobre circumstancia aggravante, patente I ela simples
enunciação do facto de que se trala, como a superioridade em sexo. Accórdào da Rela~ão de
'. Paulo li. 112 de 5 de maio de 1816.
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Art. 62. Se o réo for menor de 14 anDas, o Jaiz de Direito fará
a seguinte questão:- O réo obrou com discernimento? (2034)
Art.. 63. Quando os pontos da accusaçào'fórem diversos o Jniz
de Direito proporá ácel'ca de cada um df'lIes, todos os quesitos indispensaveis, e os mais que julgar convenientes. (2035 a 2037).
Art. 64. Em todo o ca o o Juiz de Direito proporá sempre a se·
guinte qllestão: -Existem cifcumstancias attenuantes a favor elo l'éo?
(2038 a 2041).
Art. 65. Todas as decisões do Jury deverào ser dadas em esc I atinio secreto; nem se poderá fazer declaração alguma no proee&so,
por onde se conheça quaes os Jurados vencidos, e quaes os vencedores. (2042).
Art. ôo. -A decisão elo Jury para a applicaçào ela pena ele morte
serú vencida por duas terças partes de votos; todas as mais deci ões
sobre as questões propostas serào por maioria absoluta i e no caso
('2033) Art. 369 do Regulamento n. 120.
O Accordão da ReIaçi\o da Côrte d" "22 de ?lIaio de I 68, enuncia que o Juiz de Direito,
pJ'opondo um I'Ó (Juesito para ,eritical' as trez cundições do crime de rapto, procedeu muito
judicio. a e juridicamente, não podendo as plH'tes requerer oU sollicilar a proposta de que. itos, sah'o tratando-se de meios jusli1ieativos na rÓl'ma d'este artigo.
lIo'u\'el'am diveI'gencias n' se julgamento, e nivel'so. votos vencidos o fundamentados.
Deixo de transCI'ever tuuo, l'eL:eiando tornar fa.lidiosa a nota.
(~O::l't) Art. 370 do Regulamento n. 120 ue iRe.
K imlispensavel este quesito da Lei: puis que decide da moralidade do facto ou int nção; fuodando-se na disposição do ar't. 10, $i LU do Codigo Cl'iminnl.

(2035)

ArL 2 ' e 28'. do Codigo do Processo, 58 Li'esta Lei, 339, 307 e 3il do Regulamento

n. ltO de 184'2.

(Notas 1'<45, H48 e 2026.)
O Juiz de Uil'eito. tem a faculdade de aO'u ta r-se de qualqner cla siflcac;ão do delicto, anteriormente feita, todas as vezes que não mude de natureza, e que do procc.~so e dos debates
I'esnltem circumstauci:ls quo modifi'luem os factos da accusaçilo. A~'iso n. 53 do 28 de Julho
ue Ji!43 e ACl'ordàO da RelaçãO da CÓL'te de 2' de Outubro de 1851.
(20J()) A Relação da Cúrte em \ccordllo de 2 de etembl'O de 18~8, declarou que o Juiz
de Direito deve fazer quesitos a resllcito de todos o: crimes mencionados no libello.
(20::l7) Ha nllllidaue do julgamento por defeito dos quesitos feitos ao Jury, como: se o réo
e out.ros cOl1Jmettel'am o erilDe contra fulano e fulano'. AccordM da RelaçãO da Côrte n. 77';j7
de 5 ue 'etembro de 1l:l~3.
(2038) Art. 372 do Regulamento n. 120.
U Juiz de Dir'eito, deve propôr qnesitos sobre circumstancias attenuantes especiaes. Accordão da Relação da Côrte de :2. de 'etcmbro de 1 4 .
'nnca segui e.ta doutrina; porque aliás seria dispensa"el este artigojel'eoJurydesentença a vista da pOI'gunta, póde deoidir por' si quaes os attenuantos, como propol-os eparlldaOJente?
(2039) O Supremo Tribunal em Revista n. I' 3 de 24 de julho de 1861, annullou um julgamento, por nàO estar de conformidade com este art. e 66, 372 e 377 do Regulamento n. 120
de 184:1.' porquanto, a resposta do JuJ'Y, acerca das ciroumslancias attenuantes, Rendo affirmaUva deverá ser acompanhada de designação explícita de quaes são e as que militam a favor
do reo j e no caso de empate se repita a de 'isllo aJnrmativa e negativa por igual numero de
voto j e o Juiz de Direito, deYÍa voltar ao Jur), para alvar tal irregulal'idade.
(2040) F;' nullidade, não declarar o conselho, qnae as circumstancias atteIl11antes que
entende haver a favor do réo. Accordãos da Relação da Côrte n. 4257 e /1271 de 10 de Março
de 1863.
(~041) E' nullidade quando lia omis ão, obre circumstancias altenuantes. Accordão da
Relação de S. Paulo n. liO de 11 de Abril de lb'76 e o de Ouro-Pl'eto de 18 de Julho de 1879.
Vide Mendes da Cunha, Codigo do Processo, pago 301.

(2042) Art. 381t do Regulamento n. 120 de 1842.
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de empate se adoptará a OpInlaO mais favoravel ao accusado. (2043)
O Governo estabelecerá o modo pratico de proceder-se á votação no Hegulamento que expedir para a execução desta Lei.
Art. 67. Ao Juiz ele Direito pertence a applicação da pena, a
qual deverá ser no gráo maximo, médio ou minimo, segundo as regras de Direito, li vi ta das decLões sobre o facto proferidas pelos
Jurados. (2044)
Art. O. A indemnbaçào em tonos os casos será pedida por
<lcçào civel, fic<'lnrlo revogado o al'L ~I dn Codigo Criminal, e o § 5. 0
do art. ~(jçJ do Codlgo do Pror.essu. Não "e podelà, porém, questionar
mais sob[e a existencia do facto, e sobre quem seja o seu auctol',
quando estCls que tões se aclJarem decididas no crime. (2045 a 2001)
(20.:{) o art. 29, ~ 1.0 da Lei n. 203:l de 20 de etembro de 1871 deroO'ou este artigo o
restabeleceu o 332 do Codigo do Processo Criminal.
Para a imposição da pena de morte e necessaria a unanimidade.
Vide o artigo citado do Codigo do Processo.
ConsulLae o meu \.odigo Crimi-oal, ao art. 3::;.
Arl. 3H3 do Re~ulamento n. 120 de 1 42.
O ,\ viso de '!l:l51 á nota 828, bem como o de 15 de :'i101'embro de 16;:;3, identico, caducaram.
(20.4)

Ml. 369 do Regulamento n. [20 de 1 4·2.

('20i5) Notas 737, 1'>59, 13«3 i3 4.
Vide o 'r. Pimenta Bueno, á pago 2118 do seu Processo Criminal, 2," edição, a respeito
da materia d'este al'ligo, bem como o Direilo, [ ." vol., pags, 369 a 420.
)[Ilngin. da acção publica e acção civil, fomece proveitosos esclarecimentos.
'obre o art. 3," do Codigo de ln trucção Criminal rle França, Rolland de '\ illfll'gue~, tl'az
muilas decisões na sua o])ra.-Codigos Criminaes interpretados; muitos dos quaes se podem
utilisar, para a especie o'este artigo.
Em todos os tempos, a acção civil poude, á vontade da parte lesada, ser separada da acção
repressiva, A~sim era em Athenas e se praLicoll mesmo em Roma:

Posse hoclie ele omni iniul"üt secl et de citro i, cú; ii itel' agi, imperator noste/" l·esc?·ipsü.
(Dig. Li', 7.", ~ 6,° De inj. et (am.)

('W'Hi) Diz o Sr. 'l'eixeira de Freitas: que a matoria. so])re a satisfa\ão do damno causado pelo delicto, passou pal'a o seu lugar proprio que e a Ip<>islação eh'il, referindo-se a este
artigo que revogou o 31 do Codigo Criminal, 269. ~ 5.° tio Corligo do Processo, estando revogados i~ualmente, os ar[s. 32 do mesmo Corligo CI·iminal. e 22ü do Codigo do Processo, apezar da Circular n. [ 3 de 1l:l de Outubro de 1 54 que decidiu de modo diverso. Vide-o á pago
4. 5 da 3. a edição da consolida\âo das Leis civis.

(2017) E são responsaveis civilmente os loucos?
1 othier, Delvincoul't. Favart, Zacari;p, Foulier, Marcade, oUl'dat. dizem-que não; sustentando o contrllrio. 1I1erlin, Carnol, Legraverend, sendo que a CÓI'te de Bruxellas, decidiu
em 3 de Julho de Hl30 que, um individuo perseguido por ferimentos feito~, em estado de loucura, nãO pod ria ser pel'seguido por damllos e interesses. não sendo applicavel o art. 13.2 do
Codigo Civil Francez; e n'este sentido decidiu o 'l'ribunal do HaVI'e em 29 de i\[arço de 1 55.
A Côrte de Pari, em 6 de Juluo de 1844, decidiu de modo contrario fundando-se em que,
se o Juiz criminal não tinha encontrado no accusado uma vontade assaz livre para son'rer fi
penaliuade, Ile tinha com tudo conservado uma conscien 'ia sufliciente, do que fazia, entregando-.·e a actos de violencia, Q que o tornava responsllvel pelas consequencias civis.
Em todo o caso em negocio d'esta ordem, devem-se apreciar os factos e quando se praticou o acto. sem a intelligencia necessaria, para se ter a consciencia do rjue se fazia, deve-se
declarar o individuo não responsavel, quel' criminalmente, quer civilmente.
( ota 518.)
(2048) O dinheiro recebido do cofre dos orpllãos por um inventario, quando extraviados,
devem ser re Lituidos pelo Juiz. sendo a indemnisação .-eritlcada, segundo este artigo. Accordão da Relação do Rio de 1'2 de Outubro de 1&.'12,
(20 \9) O perdão ou minoração das penas impostas aos rcos, com que os agraciar o Poder
Moderador, não os eximira da obrigaçãO de sati fazer o mal causado, m toda a sua plenitude. Ar!. 66 do Codigo Criminal.
E menos ainda, as custas do processo, diz o Aviso de 3 de Dezembro de [835.

(2030) A jurisdicçãO civil, e competente para a execução da sua sentença, sobre a indemnisação se o réo tem bens para serem executados; no caso porem de se veriflcar ou que
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não ha bens, ou que são insufficienIes, e incontestavel a competencia do Juiz das execur;ues
criminaes para reduzir a satisfação do damno á prisão, devendo para is o o Juiz do ch'el remetter-lhe o processo. Aviso de 13 de Outubro de 1854.
(2051) Sendo o dote uma verdadeira salisfar;ão do mal especial, causado pelos delictos de
que tratam os arts. 219 e seguintes do Codigo Criminal, o meio de tornai-o eIfectivo, e o d'este
artigo explicado pelo Aviso da nota anterior, recorrendo- e no caso de deflciencia do réo para
pagamento do dote ao que estabelecen o art. 32 do citado Codigo Criminal. Avi o de 17 de
Junho de 1865, n. 262.
Este Aviso e o da nota anterior, não se combinam com o de 23 de Outubro de 1860, quando
entende dever ser liquidado o dote pelo processo estabelecido no Regulamento n. 595 de 18
de Março de 1849.
(2052) A indemnisação dos prejuizos, perda e damnos, pro\'enientes da detenção pessoal
requerida no .Juizo especial do Commercio, deve ser pedida no ,Juizo commum. Accordãos do
TriJ unal do Commercio da Côrte de l7 de Outubro e 'lI de Novembro de 1861; salvo a excepção do art, 116 do Regulamento n. 7'3~ de 25 de Kovembro de 1350.
(2053) O Juiz de Direito á vista d'este arligo não póde propôr quesito ohre a indemnisação, e o Supremo 'frihuual em Revista n. 1606 de 3 de 'eIembro de 1359, annuIlou um julgamento pela razão de se ter lJrOposto o dito quesito.
('lOY.) Póde-se pedir por acção civel a salisfar;ão do damno proveniente do delicIo, sem
que o seu auetor tenha sido previamente condemnado como a~;ente do delicLo I
ão, diz o Accordão, Revista da Baltia de 2 de 'etembro de 11\71; porque a satisfação do
damno, presuppõe a existcncia de um d('licto, sem cuja autoria previamente estabelecida nuo
se póde reconhecer e determinaI' a respon. abilidade civil do agente.
A doutrina sC'guidll nos Tribunaes Francezes não ampara o que se vem de transcrevor
quando se estabelece com provas a autoria do crime que cau ou o damno.
(:\ota 2051.)
('lO 55) A Relação da Côrte em Aecórdão de 29 de 'etembro de 1 71f, estabelece que: o
Juiz do ch'el e o competente nos termos deste arligo para conhecer do damno cau ado pelo
delicto.

(20-6) Para ser com'erlida II importancia da indemnisar;ãO em prisão com trabalho pelo
tempo neces ario para paga-la, hypothese do art.. R2 do Codigo Criminal, seria necessaria a
condemnação em processo crime por sentença passada em julgado, como era necessario que
nos termos deste artigo fOssl:; pedida no fôro civil, a indemuisação resultante do delicto. Accordão da Relar;ãO do Maranhão de 2 de Marr;o de 1 75.
('2057) Os )Jrejuizos, perdas.e demnos, pI'ovenientes de acções commerciaes, devem ser
requeridos no Jôro civil; e e a intelligencia deste artigo. Accorduo da Relar;ão da CÓl'te de 15
de Ou tullro de t815.
('2058) A acção qUf', tem um Banco de deposito, p3ra demandar aque!!e. a quem pn"ou
indebitamente, o dinheiro que de outrem receheu em conta corrente. pela reslituir;ão des'c
dinheil'o, e mercantil. Accordão da Relação do Rio de 11 de JunlJO de 11:175.
Esta deci,ão, e contraria às regras e tatuidas neste art, liS, e contra ella se pronunciaram diversos ad"ogado , em IJareceres, como e verá na Ga:;eta Jtwidico, 13." vo1., pags. 513
e 583.

('2050) Juizo Commercial, é incompelente, para a 'propositura' do acção, em que um commerciante pede a outro, indemnisação de perdas e damnos, por o haver feito soJrret no seu
credito e no concei to PUlllico.
Mas, 3. o estranho, ao contracto de mandato, não tem ecr;ãO. por perdas e demnos, contra
o mandatario, sobre o modo porque foi cumprido o mandato. Revista n. 8 98 de de Julho
de 187'.
Este artigo não foi revogado pelo Codigo do Commcrcio que, no art. 808 dando ao commerciante injuriado pela injusta dcclarar;ão da sue J8llencia. o direilo de tentar contm o auctor da injuria, a a 'r;àO de perdas e damnos, a qual deve ser projJosta no fôro commerciaJ,
conforme determina o art. llü do Regulamento n. 7a:: de 25 de I 'ol'embro de 1 -O, estabeleceu
uma excepção da regra geral da competencia da juri dicçãO civil; pois e evidente que, se o
Juizo Comruercial tivesse compet ncia para julgar a, causas de tal natureza, desnecessaria
seHa a expressa e Ierminante declaraçãO do supl'a citado art. 116 e na mesITIa censura incorreria o Decreto 11. 2030 de 18 de :'i:o\'embro de 1íl57. o qual ordena que o Juizo Com mercial e o unico competente para o julgamento dos prejuizos causados por abalroaçãO dentro
dos portos do Imperio e no alto mar,
~eria para desejar, que fósse mais clara e precisa esta decisão, até porque, a materia envolve muito interesse e importaneia.
(2060) Deve ser pedida no Juizo Commercial a atisfar;ãO do damno qne, ao commiUente
causar o mandatario, no cumprim nto do mandato, desde que ambos ou uma das partes, fór
commeroiante e divida commercial. Accordão, Revista da Côrte de 20 de Agosto de 1876,
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c,~

PFULI) X

DOS RECUHSOS

(:!OG'2

A

206:j)

Art. 00. Dal'-se·ha recurso:
1.0 Da decisão que obriga a termo ele bem viver e de segurança,
e a apresentar Passaporte. (2{)o6)

"ão basla, diz o dilo Accordiio, que o ort. 61,! (acimn), clisponha que a indemnisa\ão, em
loelos os casos. seja pedida por ac<:1iO civil: porquanto el'le artigo. te,e por fim reformar a lc~il'la\âo criminal, que se Ot:Cullfl~'n <.Ia ~:u,lisfa<;flo, como se vl' do tit. 1.", (·ap. 4." <.lo Codigo
Criminal que se inscre,e da sal.isfa<;flo c os .uts. 2(-j9, ~ 'i." e 3::l!-I do Codigo do Processo, como
se dissera a Lei, a saliFf:J(JIO Fer:i se [lre pedida ro,' n"çi'io civil, nâo pela eriminal.
O CocJigo Commercial. posleriOl·menl.c. em 1S~(). cunverteu parte das acções civeis, enf
ac\ões commerC'iaes; eru vista do que as.hoje ch3marlns COtrllTlerciaes, não sãO, menos civcis.
(2061) A I'alisfação do damno, póde seI' perlic1a, independentemente tia condemnação do
delinquente em Juizo Criminal. Revista 11. 8804 tle lo de Junho de 1'76.
Esta é a vertladeira doutrina, segundo me parece, e não a do Accordão :i nota 203<1, e nem
outra jJóde ser a interpreta\ão cl'este nrtigo C'oml)inado com o 29 do Codigo Criminal qlle
manda haver dos herdeiros <lo delinquente a saUf<fa.;ãO tlo dalnno, o que seria iaexel'fuÍl'et
desde flue, o delinquente falIecesse sem se lhes insLaurar processo.
E' claro que na acçãO civil seja demolll'tr:Jdo o facto delicLuoso a produzir con,ieção;
porque ao contrario seria a anarchia e a desordem, com oO'ensa de direitos.
Tratando-se de crime particular, porque os que não têm este caracter tem a acção publica, por parte da Justiça; e podendo-se per<.loar, entendo que, tio mesmo modo se poderà
prescindir da queixa.
('206'2) Notas 1461 a 1512, 1939, arts. 292 a 311 do Codigo do P.rocesso Criminal, 69 a !.lO
desta Lei, <137 a <104 do Regulnmento n. 120 de '1842, 11 ~§ I." a 3.° da Lei de '20 de Setembro
de 1871, 5'~ a 58 tio Decreto n. 4 2<1 de 22 de 1'\ ovembro Je 187l.
.
Bem que seja. principio rle dir ilo flue, (l~ recursos se devem a'mpliar, principalmente (l0~
reos, em casos crimes, devendo pai' isso os .J uizes serem faceis em admi ttil-os, não se seglll'.
com tudo d'ahi que, um Juiz de inferior instancia, seja ohri,l?ado a admiLtir recursos que, são
expressamente denegados, por um artigo de Lei. Aviso de ~ de Abril de 1843.
A secç1'lo da JusLiça <.lo Con elho de Esl.l1do em consulta de 1Cl de Agosto de 18:-4, eon.'l1grou o principio de que em caso de duvida, em materia de recursos, e muito principaln'cnlc.
quando se trala de pena de morte, deve-se sempre dicidir pela opiniãO 1'a,oral'el ao recurso.
('2063)
ó se concede recurso tIa decisão l]uP. obriga e não da que não obriga a assignnr
termo de bem viYer. Aviso de 30 de Abril tle 1 GO.
(20(i~)
'ãO se dã vista dos autos, fóra do cartorio para arrazoar-se os recursos criminae".
AccoI'dão da Relação da Côrte n. 78~ de 1 de Fevereiro <Ie '1879.
Em vil'ta dos arts. 342 do Regulamento n. 1:20 de 181,2 e 2 do Decreto n. 707 de 9 de Olltu bro tIe 1850.

(20fij) Arl.. 17, tia Lei n. '1033 rle 20 de . etembro de 1871: O recurso de que trata o aI'!,
281 do Codigo do Proe sso Criminal, fica convertido em aggravo no auto do processo.
(~otas 1.437 o U.W.)
§ L" Os recurso" ti' pronuncia. ou nào pronuncia seguir·tiO sempre nos proprios autol'
podenrlo as parte.' arrazoar e jUlltar documentos nos prno: Jegael'.
ào voluntarios os que forem interposLos das dpcisõe dos Juizes de Direito Jo art. l."
d'esta Lei em processo da formação de culpa nos crimes communs.
ão, porém neces!'al'ios os lOesmos recursol' elas decisões dos Juizes :\Iuuicipaes que, cxomcio os farão expedir sem suspensão das prisões decretadas.
'
§ 2.° Do <.Iespacbo que nàO acceitar a queixa ou denuncia, e bem assim da enten<;a de
com01uta,àO (la multa, ha~'erã recurso voluntario para o Juiz <.Ie Direito ou Relaç-ão, conforme
fôr a decisão proferida pelo Juiz 1I1unicipal ou de Direil.o.
§ 3.° Não são prejudiciaes os recur.~os interpflstos ex-officio, ou pelo Promotor Publico,
quando expedi tos ou apresenLatlos fóra dos prazos fataes; serilo, porem. respon. abilisados
o .Juiz, o Promotor Publico, ou qualquer official do Juizo, pela faltas ou inexactidões que
occasionnrem a demora.
'l'ambelll, em nenhum caso, serão prejudicados os recursos interpostos pelas partes, quando
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2. 0 Da decisão que declara improcedente o Corpo de delicto.
(2067)
.
3. Da que pronuncia, ou não pronuncia, e que sustenta ou revoga a pronuncia. (2068)
4.° Da concessão, ou denegação de fiança, e do seu arbitramen·
0

to. (2060)
5.° Da deciEão que julga perdida a quantia afiançada. (2070
6. 0 Da decisão contra a prescripção allegada. (2071)
7.° Da decisão que concede soltura em consequencia de HabeasC01'PUS: este recurso será interposto ex:· olDcio. E' sómente competente para conceder Habeas-co'rp/.ts o Juiz superior ao que decretou a
prisão. (2072)
Art. 70. Estes recursos serão interpostos para a Relação do Districto quanrto as decisões forem proferidas pelos Juizes de Direito,
ou Chefes de Policia, nos casos em que lhes competirem. (2073)
Dar-se-hão, porém, para o Juiz de Direito, quando proferidas por
outras Auctoridades Judiciarias inferiores. O recurso de não pronun·
cia, nos casos de responsabilidade será interposto ex-aflicio. (2074)
por causa de falta, erro ou omi~são do offlcial do Juizo ou de outrem, não tiverem seguimenLo
e apresentação em tempo no Juizo ad quem.
Os arts. 51, a 58 do Decreto n. 48:H de 2'l de Novem])ro de 1871, contém a mesma materia
e disposição.
(2055) Nota 2053.
Arts. 293 do Codigo do Prooesso Criminal, e 438,
(2057) Art. 438,

§

§

1.0 do Regulamento n. 120 de l842.

2. ° do Regu lamento n. l20 de 181&.

(2068) Notas 446, 2065.
E' licito aos réos, quando interpozerem os reoursos, juntar ás suas razões, quaesquer documentos, embora estranhos aos autos, da formação da culpa, porque i to está no espirito da
Lei, arts. 25, § 3.° e fiO d'esta Lei, e o que se quer é o mais amplo conhecimento da verdade
e circumstancias do facto, ou a ex-oflicio, ou a requerimento da parte e foi em virtude d'este::; principias que os Avi os de 13 de Maio de 1845 e 17 de Dezem])ro de 1 50, permittiram a
e:xhibição de documentos, esle no interrogatorio e aquelle por occasião do recurso' só sendo
prohibida a inquirição de testemunhas de defeza, porque altera e demora os Lermos do processo. Aviso de l5 de Novembro de 1853.
O .Tuiz ao depois de lançado o despacho de pronuncia em processo crime, não o póde revogar de mo tu p,roprio. Accordão da Relação de Lisboa de 25 de Abril de 1870.
Art. 438, § il.o do Regulamento n. 120 de 1842 e notas.
(2069) Arts. 294 do Codigo do Processo, 438,

§

5.° do Regulamento n. 120 de l81,2.

(2070) Art. 299 do Codigo do Processo.
(2071) Nota 520.
Quando a decisão é a favor da prescripção, ha appellação, na fórma do art. 78,
Lei, e 450, § 1.0 do Regulamento n. l20 de 1842. Aviso de 25 de Janeiro de 1856.

§

1. o d'esta

(2072) Arts. 439 e 441 do Regulamento n. 120 de 1842.
(2013) Art. 72 abaho, e arts. 440, § 2.°, 438, § 4.°, 439 e 441 do Regulamento n. 120 de 1842.
Os recursos a que se refere este artigo, bem como o artigo 72, § 2.°, não devem ser interpostos, das decisões dos Juizes de Direito, ou Chefes de Policia, quando proferidos em 2."
instancia, porque il':so seria reconhecer-se uma 3. a instancia, contra a letra e espirita da Constituição. Aviso de 30 de Janeiro de 18'05.
Lei de 4. de SeternlJro de 1&'50, art. 19. Deoreto de 14 de Outubro de 1850, art. 26, Regulamento de 3 de Janeiro de 1833, art. 9.°, § 3. 0 , e Deoreto de 2 de Maio de 1874., art. 10, § L"
(Nota 1829.)
(2074) 2. a ses ão. - Rio de Janeiro. - Ministerio dos negooios da justiça. - 26 de Abril
de 1871.
•
Ill."'o e Ex. mo r.-So])re consulta do promotor publico da comarca de Breves, deoidiu
Y. Ex."':
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Art. 71. O recurso dos despachos do Juiz de Direito, de que tratam os arts. 281 e 285 do Codigo do Processo, será interposto para a
Relação. (2075)
Art. 72. Estes recursos não terão effeito suspensivo e serão interpostos dentro de cinco dias, contados da intimação on publicação,
em presença das partes, ou seus procuradores, por uma simples pe~
tição assignada, na qual àevem especificar·se todas as peças dos autos de que se pretende traslados para documentar o recurso'.
Terá porém effeito suspensivo o recurso no caso de pronuncia,
afim de que o processo não seja remettido para o Jury até a apresentação do mesmo recurso ao Juiz a qttÓ, segundo o art. 74 desta
Lei. (2076 a 2078)
Art. 73. Dentro de cióco dias, contados da interposição do recurso, deverá o recorrente ajuntar á sua petição todos os ditos traslados e razões; e se dentro desse prazo o recorrido pedir vista serlbe-ha concedida por cinco dias contados daquelle em que findarem

1.0 Que á vista dos arts. 9.°, § unico e 10 da Lei n. 2033 de 20 de Setembro e art. 10 do
Regulamento annexo ao Decreto n. ft824 de 22 de Novembro de '1871, ainda são competentes
os Delegados e Subdelegados de Policia para formar culpa, por crime de responsabilidade aos
inspectores de quarteirãO.
.
2.° Quc, aLtenta a generalidade do flnal do art. 70 da Lei n. 261 de 3 de Dezembro de
1841 e arts. 439, § 2.° do Regulamcnto n. 120 de 31 de Janeiro de 18ft2, sómente cabc nos respcclivos processos o recur. o ex-offlcio ou necessario, no caso de não pronuncia, interposto
para o Juiz'de Direito da Comarca, como foi delerminado pelo Aviso de 31 de Maio de 1851.
O governo imperial approva estas soluções, constantes do officio de V. Ex." de 27 de Março
ultimo sob n. 48.
( Jota 3260.)
(2015) Arts. 438, §§ 9. ° elO, 439 e 441 do Regulamento n. 120 de 1842.
Sol)I'e o recurso de não pronuncia nos casos de responsabilidade.
Vide o art. 156 do Codigo do Processo com as notaR.
A RelaçãO da Côrte em Accordão n. 4106 de 1 de Julho de 1873, conheceu de um recurso
á vista d'este artigo, que providcnciou sobre os casos do art. 285 do Codigo do- 1 rocesso Criminal, não estando revogados taes artigos pela novissi ma Reforma Judiciaria, c mandou que
'
o Juiz a qttO admitta a aggravante aos termos de que foi lançada.
Vide notas ao art. 285 citado e mais as de 1434 a 1440.
(2076) Arts. 4i2, 443 e 445 do Regulamento n. 120 de 1842. Combinae com os arts. 69 e
70 d'esta Lei e 1G5 do Codigo do Processo.
A Lei preRente, arts. 72 até 77 não faz differença alguma sobre o quc se deve praticar,
quando a justiça é ou não parte, e não determinando essa Lei, nem o Codigo do Pr'ocesso,
diverso procedimento quando os recur os não inlerpostos pelas parles ou pelo Promolor Publico, nenhuma força podem ter os argumentos dos jLlrisconsultos, que sustenlam não serem
applicaveis ao Promotor Publico os cHados artigos d'esta Lei. Aviso de 17 de Julho de '1852.
O lempo fixado diz o mesmo Aviso na 1." parte, para a apresentação do recurso, tanto na
superior como na inferior instancia, é fatal por força da Lei, mas e ta prescrevendo o que é
da obrigaçãO das partes não teve por fim impôr-Ihes um procedimento impossivel como eria
o de fazerem seguir e apresentar um recurso quando houvesse impedimenlo do Juizo. Pro~'ado esse impedimento, não se deve levar em conta senão o tempo que elle tiver durado
cortando-se assim os abusos que no fôro poderiam introduzir-se, com o fim de obter-se o espaço e augmento de tempo marcado pela Lei para o seguimento e apresentação dos recursos.
(2077) Não lendo efi'eito suspensivo o recurso conforme o disposto n'este artigo combinado com os acima citados (nota 2016) podia o Juiz Municipal supplente exercer o lugar de
Juiz de Direito, visto ter em seu favor o despacho da não pronuncia, sem aguardar a decisão
do recurso interposto ex-oIficio. Aviso de 4 de Fevereiro de 1864.
(2078) O praso para a interposição do recurso de pronuncia dcve ser contado da data da
inlimaçãO da sentença, na fórma d'este artigo e não da do requerimento para a fiança. Accordão da Relação da Côrte n. 4190 de 16 de etembrQ de 1873.
Nota 597, 'J ~4 a 1440, 20 2 e as do art. 285 do Codigo do Processo.
O processo da fiança importando impedimento legal, parece que interrompe o prazo d'este
nrtiO'o.
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os do recorrente e sec-lhe-ha permittido ajuntar as razões e traslados
que quizer. (2079 e 2080)
Art. 74. Com a resposta do recorrido, ou sem ella, será o recurso concluso ao Juiz a qu6, e dentro de outws cinco dias contados
daquelle em que findar o prazo do recorrido ou do recorrente, se
aquelle não tiver pedido vista, poderá o Juiz reformar o despacho,
ou mandar ajuntar ao recurso os traslados dos autos que julgar convenientes. e fundamentar o seu despacho. (208'1 a 2085)
Art. 75. Os prazos concedidos aos recorrentes. e recorrido, para
ajuntar os traslados e arrasoados, poderão ser ampliados até o dobro
pelo Juiz, se entender que assim o exige a quantidade, e qualidade
dos traslados.
Art. 76. O recurso deve ser apresentado na Superior Instancia
dentro dos cinco dias seguintes, além dos de viagem, na rasão de
(20i9) Arts. 443 e 444 do Regulamento n. i20.
(No Las 12 t. e 2068).
Deve o prazo deste artigo, ser contado por dias ordinarios (ele die ad eliem), entendendose um dia civil de 24 horas, contadas de meia-noite a meia-noite, embora ja estivesse começado o primeiro dia do praso; competindo, porém, ao poder judiciaria conhecer da legalidade
do acto, para os seus efleitos juridicos. Aviso n. 570 de 30 de ovembro de 1869.
(2080) O termo é o acto complementar da interposição do recurso, e deve er assignado
dentro do praso legal de 5 dias. Accordão da Relação de S. Paulo de 1l de Abril de 18i6.
Vide o § 3. 0 da Lei á nota 2065.
(2081) Reformando o Juiz a quo o seu despacho, não tem que subir o recurso ao Juiz superior. Aviso n. 172 de i3 de Dezembro de l847.
E quando segundo o mesmo Aviso o despacho reformado, on'ender o direito da parLe adversa, póde esta interpor recurso como de qualquer outro despacho.
('1082) Logo que for revogado o despacho de pronuncia pelo Juiz a quo nos termos deste
artigo deve o accusado ser relaxado da prisão sem embargo do recurso que a parte contraria po~sa interpor, ou haja interposto, por não serem esses recursos suspensivos, segundo a regra geral da Lei no art. 72 e 445 do Regulamento n. 120 de 1842. Aviso de i!l de eLembro de 1850.

(2083)
endo reformado em virtude deste artigo pelo Juiz a quo o despacho de que e
recorreu, devem os autos de recurso ajuntar-se aos originaes para que o despacho da reforma surta seu eO'eito, procedendo-se a respeito do recurso que, desse outro despacho se interpozer do Dlesmo modo, e como se procedeu a respeito do primeiro guardadas exactamenLe
as formalidades estabelecidas pelos arts.
e seguintes, desta Lei, sendo que, fora conlrario
aos ditos arLigos que o novo recurso com prejuizo ou suspensão do primeiro, corresse nos
autos delle e incurial que desses autos do primeiro recurso fo sem extrallidos os traslados
do segundo. Avi o de 31 de Janeiro de 1854.
(Vide o § 1.° do art. i7 da Lei a noLa 2065).
E accrescenta o mesmo Aviso que, á vi ta desLe arLigo, não é licito duvidar que póde o
Juiz a qua, reformar o 2.° despacho como reformou o '1,°, não sendo admissivel, por gratuita, a hypoLhese de não subirem nunca os auLos ao Juiz superior, uma vez que, o Juiz a qua,
,à reformando os seus despachos a propor<;ão que delles recorrerem.

n

(2084) O Juiz Municipal, dando uma sentença em auLos crimes, não póde conhecer do
recursc como Juiz de DireiLo interino; pois mIo póde conhecer das sentença por elle proferidas' podendo apenas fundamenta-las, para remeLter ao Juiz de direito da Cumarca. Revista n. 2096 de 26 de Junho de 1872.
(20 5) Este artigo, não foi revogado pela Lei de 20 de eLemllro de i8i1; e pois, póde o
Juiz processante reformar o seu despacho, no ca o de recurso, quando a parte delle tambem
o inLerpõe.
Parece-me que não deixa de ter applicação para o caso, o deste artigo, o DecreLo n. 7018
de 3Lde AgosLo de 18iS, quando diz ao art. 1.0.
As Rela<;ões, quando forem submeLLidas á sua decisão, os recurso dos despachos de pronuncia ou não (Lei n. 261 de 3 de Dezembro de 1841, arLs. 73 a 77 Lei n, 203:3 de :10 de , etem))ro de I 71 art. 17 § 1.", e Decreto de 2 de Maio de 1 7'•. arts, ao e seguinLe.,) poderão
ordenar as diligencias que forem necessaria : para mais amplo esclarecimento da verdade e
das circumstancias do facto.
Art. 445 do Regulamento n. 120 de 1 42,
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quatro leguas por dia, ou entregue na Administração do Correio den·
tro dos cincos dias. (2086)
Nas Relações ser ão julgados esses recursos pelu modo estabelecido no art. 14 do seu Regulamento. (2087)
Art. 77. Para a apresentação do provimento do recurso ao Juiz
a quó, é concedido o mesmo tempo que se gasta para a sua apresentaçào na Superior lnstancia, contando-se da publicação do mesmo
provimento. (208~)
CAPITULO Xl
DAS APPELLA~:cJES E IIl!:VI5TAS. (~08a A

2100)

Art. 78. E' permittido appellar:
1. Para os Juizes de Direito, das sentenças dos Juizes Municipaes Delegados e Subdelegados, nos casos em que lbes compete o
julgamento final. (2101)
0

(208ô) o Decreto n. 31!~ de 12 de Julho de 1843, diz ao art. \.0:
Os autos crimes que forem remetLidos de uns a outros Juizes, ou tri1Junaes, pelos correios de mar e terra, ou seja ex-omcio, ou por qualquer recurso de reos condemnados, uotoriamente pobres, serão recebidos nas respectivas administrações e agencias dos correios,
e por ellas enviados, aos seus destinos, ainda que, não se tenha feito o pagamento adi/lntado
das partes, os quaes serão taxados, nas mesmas administrações e agencias e lançados nos sobrescri ptos.
Art. 2. u Para esse fim, os escrivães e secretarios dos Juizes e tribunaes, donde forem
expedidos os autos sobreditos, farão nos sobrescriptos, uma declaração por elles assignada,
de que, não pagam o porte adiantado, em virtude da disposição deste Decreto.
Art.3." Os escrivães e secreLarios dos Juizes e tribunaes, a quem forem dirigidos os autos de que tratam os artigos antecedentes, immediatam.ente, em :o;eguida ao termo de apresentação e recebimento delles, averbarãO a importancia das partes em que tiverem vindo taxados, para que afinal seja contemplada em regra de custas, e satisfeita pelos que ao pagamento de ta, forem obrigados.
Art. 4.° Os escrivães e secreta rios dos Juizes e tribunaes, em que se determinarem os
processos, não extrahirão delles senLenças, a favor de partes, nem delles darão quaesquer documentos exigidos pelas mesmas partes, sem que 101' conhecimento authentico, se mostre
haver-se pago toda a importancia dos portes, nas administrações ou agencias dos cOl'l'eios
do lugar.
O art. LOdo Deoreto acima, comprehende não só. os processo. dos réos notor'iamente
pobres, mas tambem, quaesquer outros ex-offlcio, em que as partes se não preslem ao pagamento adiantado dos portes. Deoreto de 10 de Fevereiro de 1844.
O Juiz a qtlO, não póde julgar deserto e não seguido o recurso, o qual deve ir ao Juiz
ad quem. Aviso de 14 de Agosto de 1843.
(2087) Nas Relações procede-se !Ioje do modo estabelecido nos arLs. 110 a 115 <.lo Decreto
de 2 de Maio de 1874. Vide este Decreto, annotado por mim.
(2088) Nota 2076.
(20 9) Vide alguns artigos dos {ue se acham entre os 292 a 311 do Codigo do Processo
Criminal, e 448 a 464 do Regulamento n. 120 de 1 <\2.
o exerci cio desta attribuição, póde o Juiz de Direito cx-offlcio ou li requerimento da
parte, antes de Julgar a appellac;ão, proceder a todas as diligencias que julgar precisas para
sanar qualquer nullidade, ou para mais ain]lo conhecimento da verdade e eireumstancias
que possam influir no julgamento, nos termos desta Lei. Art. 25 § ii.", e Regulamento
art. 200 § 2.".
No conhecimento das appellações interpostas d'eslas sentenças, não tem lugar o proceder
o Juiz <.Ie Direito na conformidade do art. 224 do Codigo do Processo em vista da disposição
do art. 96 d'esta Lei, uma vez que as disposições do art. 224, estão em opposição com as do
art. 25, § 3.° d'esta mesma Lei.
(~otn 1284.)
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(2090) Comquanto, a Lei não marque prazo, para o Juiz appellante dar os autos, com a
sua exposiçãO; todavia se collige da natureza do recurso, que deve ser o mesmo dado ás partes, para interporem a appellação. Aviso de i3 de Julho de 1 43.
(2091) Não podendo dar-se aggravo dll aggravo, appellação de appellação, e muito menos,
recurso de recurso, em sentido stricto i não se deve conhecer, nem do recursos, nem das appellações, quando as decisões forem proferidas pelds Juizes de Direito ou Chefes de Policia,
em 2." instancia. Aviso de 30 de Janeiro de 181~5.
Os dias da appellação, são continuos. Revi ta de 9 de Maio de 1849.
Consullae as notas da epi&raphe - a]1pelll\~ãO, antes do arl. 4.4.8 do Regulamento n. 120 de
1842 e as do mesmo artigo, ate 461.
(2092) E' nullidade, não existil" nos autos, nem a petição, nem o termo da appellação,
ficando em vigor a sentença. Accordãos da Relação da Côrte n. 3652 de 26 de l\lar~o de 1861,
e n. 4344 de 17 de Junho de 1863.
(2093) E' nullidade, ter sido a appellação interposta, por procurador, dando motivo a que
não se tomasse d'ella conhecimento. Accordão da Relação da Côrte n. 36:'>9 de 16 de Abril
de 1861.
Em sentido contrario, ha o Accordí):O da mesma Rela~ão de 1 de Julho de 1864, n. 4702.
(2094) Dá lugar a nullidade, não se ter lavrado termo de interpo i~ãO da appelJa~ãO; não
se conhecendo d'ellas por isto. Accordão da Rela~ão da Côrte n. 4344 de 19 ue Junho de 1 63.
(2.095) E' nullidade ter sido interposta a appellação fóra do praso legal, embora tomado
o termo respectivo. Accordão, Revista do Rio de 10 de Dezembro de 18139.
(2096) Constitue nullidade, não se ter dado vista ao appellante e só ao Promotor da Justiça, em 2." instancia, quando aquelle declarou que queria arrazoar n'esta i Revista n. 17 6
de 1J0 de Abl'iI de 18640, e no mesmo sentido as Revistas n. 1795 de 19 de !Ilar~o de 1864 e de
19 de Mar~o de 1865.
(209/) E' allmil'sivel a appellação interposta pelo reo, que foi julgado á revelia e condemnado pelo Jury, embora a intel'posi~âo do r curso, tenha tido lugar, annos depois da sentença. Aeeordão da Relação do Rio n. 3910 de 'lI de l\larço de 1862.
(209) Deve sobrestar-se no julgamento da appella~ão interposta, pelo reo evadido, sendo
o crime inaflan~a,el, até que, de novo, seja recolhido á prisãO. Accordãos da Rela~ão do Rio
n. 1J664 de 16 de Abril de 18131 e n. 3724 de 21 de Junho de 186!.
(2099) E' nulla a appella~ão, quando não interposta, perante o Juiz que proferiu a senappellada. Accordão da Relação de Porto-.Alegre de 29 de Maio de 1875.

len~a

(2.100) A Lei n. 2033 de 20 de Setembro de 1 71, diz ao art. 20: Os casos de que trala o
art. 10 do Codigo Criminal, sào do conhecimento e decisãO do Juiz formador da culpa, com
appellação ex-omcio para a ralação, quando a decisão fôr defini tiya.
,
Os reos pronunciados em crime de homicidio, não podem ser postos em liberdade pelo
.Tuiz de Direito, que veio a proferir a sua sentença em conformidade d'este art. 20 c appellou ex-omcio, para a Relação; pois que taes sentença podem ser revogadas, e em caso inafiançaveis, e não são definitivas, o que só dá. quando confl.rmadas pela superior instancia.
Accordão da Relação do MaranlJào de 16 de Abril de 18i5.
E' incompetente o Juiz Municipal, para julgar definitivamente do crime praticado pelo
menor. Accol'dão da Rela~àO de Porto-Alegre de 11 de Junho de 1875.
E' o que resulta d'este art. 20, sendo inteiramente absurda a interpretaçãO em contrario,
a que não se presta a Lei.
O art. 84 do Decreto n. 4824 de 2.2 de Novembro de 1871, é identico ao art. 20. Vide muitas decisões a este artigo na Lei que eu annotei.
(2'101) Art. 450, § 1. 0 do Regulamento n. 120 de 1842.
451, 18.\5, 2071.)
As sentenças proferidas pelos Subdelegados, no caso em que lhes compete o julgamento
11nal, passou em julgado em dias, segundo o art. 451 do Regulamento n. 120 de 1842, generico e evidentemente comprehen.i'l'o de todas as sentenças de que tratam os artigos antecedentes a aquelle. Avi o de 15 de Nov mbro de 1851.
Este Avi o nâo tem mais razão de ser, á vista da Lei de 20 de Setembro de 1871. Vide
notas ao art. 451 cito
O praso concedido ás parles para arrazoarem ou allegarem o seu direito, ê restricto a 5
dias, igual ao que a Lei presente no art. 73, conc de a cada uma das parles, no caso de recurso. Aviso de 29 de Julho de '1u42. E' o praso hoje de 10 dias, pelo art. 117 do Decreto de 2
de Maio de 1874. Vide-o, com as minlJas notas.
(Not~s
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2.° Para as Relações, das decisões definitivas, ou interlocutorias
com força de definitivas, proferidas pelos Juizes de Direito, nos casos em que lhes compete baver por findo o Processo. (2t02)
3. 0 Das sentenças dos Juizes de Direito que absolverem, ou condemnarem nos crimes de responsabilidade. (~'103)
4.° Nos casos do art. 301 do Codigo do Processo Criminal. (2104)
Art. 79. O Juiz de Direito appellará ex-offieio: (2105 e 2'106)
1.° Se entender que o Jury proferiu decisão sobre o ponto principal da causa, contraria á evidencia result.ante dos debates, depoimentos, e provas perante elle apresentadas; devendo em tal caso escrever no processo os fundamentos da sua convicção contraria, para
que a Relação á vista delles decida se a causa deve ou não ser submettida a novo Jury. Nem o réo, nem o accusador ou Promotor terão direito de solicitar este procedimento da parte do Juiz de Direito,
o qual não o poderá ter, se, immediatamente que as decisões do
Jul'Y forem lidas em publico, elle não declarar que appellará ex-officio; o que será declarado pelo Escrivão do Jury. (2'107 a 2118)
(210'2) Art. 452, § 1.0 do Regulamento n. 120 de 1~42, Regulamento de 3 de Janeiro de
1833, art. 9.°, § 3.° e Decreto de 2 de i\laio de 1874, art. 10, § L"
(Nota 2013.)
Do despacho, que não julga -perempta a accusação, e manda proseguir o processo, não
cnlJe appellação.
Cabe, porem, o recurso de Revü'ta do Accordão que assim decide. Accordão da Relação
do Rio de 5 de J.?ezembro de 1816, e Revista n. 2'280 de 24 de Março de 1877.
(2103)

Art. 450,

§

3.° do Regulamento n. 120 de 1842.

(2104) Arts. 450, § 4.°, 451 e 452 do Regulamento n. 120 ue 1842.
Vide Mendes da Cunha, Codigo do Processo, pago 236.
Não e recurso d'este § e 301 do Codigo do pJ'oce so, allegar o reo a má classificação dada
ao facto, ou a da que resulta, não poder ser elle, d'ella possivel: sendo que, o erro da classificaçãO que provem da pronuncia, tem recurso proprio; e se o rel) do mesmo não usou; e se
pelas respostas do Jury, aos quesitos propostos, foi reconhecida como verdadeira a classificação, fica julgada e bem julgada a causa. Revista n. 2250 de S de Julho de 1876.
Vide algumas das notas de 1513 a 1521.
( ota 2106.)

(2105) NíIo póde o Juiz de Direito, desistir da appellação interposta ex-omcio, nos casos
d'este artigo.
Assim decidiu em Conselho de Estado, secção da Justiça e Aviso de 14 de Novembro
de -1843.
Art. 449 do Regulamento n. 1'20 de 1842.
(2106) Interposta a appellação, pela parte, da decisão que a condemnou, não póde O Tribunal conhecer como e de Lei, se a condemnaçãO foi proferida, com ou sem justiça, o que só
tem lugar na appellação ex-omcio, pelo Juiz de Direito da decisão do Jury.
Para que prevaleça, o beneficio da Lei, á parte prejudicada, e essencial que seja demonstrada e verificada, nullidade substancial, manifesta e insanavel. Revista n. 2777 de 7 de Março
de 1 77.
(Nota 2131.)
A Relação de Porto-Alegre, em Accordão de '20 de Julho de 1877, dispõe dos elementos de
prova que habilitam a prover a appellação orncial do presidente do Tribunal do Jllry, em
caso de homicidio, que se pretende fazer passar por suicidio. (Direito, 21.° voJ., pago 50.)

('1101) Arts. 449 e 45/t do Regulamento n. 120 de 1842.
Os Promotores Publicos, não podem appellar das sentenças do Jury, quando entendam
que não foram attendida as provas dos autos, nem mesmo, podem solicitar do Juiz de Direito, emelhante procedimento. Aviso de 6 de Agosto de H!59.
(210) O e crivão do Jllry, deve certificar na fórma d'este artigo que o Juiz de Direito
appellou logo que foram lidas as deci ões do Jllry; e a falta d'esta declaraçãO em certidão,
só póde ser supprida, se houver na sentença do dito Juiz declaração a~este respeito. Accordão da Relação da Côrte de 3 de Setemhro de 18ft7.
A mesma Relação em Accórdão n. e012 de 21 de Fevereiro de 1868, não tomou conheci-
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mento de uma appella\ão, em rasão de não haver o escrivão declarado que o Juiz de Direito
não se conformando, com a decisão do Jury, appellara immediatamente.
A me ma Relação em Accórdão n. 6502 de 24 de 'etembro de 1869, não tomou conhecimente da appellação, por não constar da sentença appellada que, hou\Tesse o Juiz de Direito
ueclarado que appellava e immediatamente, logo que foram lidas, em publico, as decisões do
Jury.
O AccórdãO da mesma Relação n. 8024 de 2 de Julho de 1 74, decide ser nuUa a appellação da decisão do Jury, se o escrivão não certifica que foi interposta pelo Juiz immediatamente que, as decisões do Jury, foram lidas em publico.
No sentido dos Accórdãos, ha o Aviso de 9 de Março de 185l.
(2109) A mesma Relação em Accórdão n. 59 /.9 de 29 de I ovembro de 1 67, julgou improcedente uma appellação do Juiz, em rasão de não ter sido interposta nos respecth-os termos
deste §.
A injustiça consistiu, em negar-se não o facto principal, mas a qualifica\ão de grave,
achando-se provado que resultára do ferimento, deformidade e inhabilitação de servi\o por
mais de 30 dias.
Anteriormente, a mesma Relação, em Accórdão n. 5359 de 15 de Junho de 1866, não conhecera de uma appellação, por não ser ca o deJla, e se advertiu o Juiz, por ter appellado da
decisão do Jury, com o fundamento de se não acharem provadas as circumstancia altenuantes, reconhecidas pelo me mo Jury.
No entanto, a mesma Relação em Accórdão n. 4669 de 3 de Junho de 1864, tomou conhe·
cimento de uma appellação e mandou a causa, a novo Jury, com quanto fosse a appella\ão
interposta da absolviçãO proferida pelo Jury, sendo as respostas deste contrarias a evidencia
dos autos, não quanto ao facto principal, alias reconhecido, mas quanto à justiflcalJilidade
de delictos.
.
(2110) O Juiz de Direito deve appellar, da decisão do Jury que, reconhecendo a existencia do crime de furto, nega entretanto a circumstancia da violencia, constitutiva do crime de
roulJo, dando assim lugar á absolvição do reo, por perempção da accusação omeial. Accórdão
da Relação da Côrte, n. 723 de 21 de Ago to de 1866.
(2111) E' cabivel a appellação deste §, nos cri mes amançaveis.
Interposta esta appeUação, póde ser arl'asoada pelo Juiz que assumir a jurisdic\ão, (lxercida então, pelo Juiz appellante. Accórdão da RelaçãO da Côrte de 14 de Agosto de 1865.
(2112) Só no fim de 8 dias, depois de proferida a sentença absolutoria de um réo, accusado em crime inafiançavel pela Promotoria Publica, a qual no acto da publicação da sentença, não fez declaração de appellar ou não, é que póde ter lugar a soltura do réo. Avi o de
5 de Setembro de 185~.
Hoje, ha alteraçãO, pela Lei de 1871, n. 2033 de 20 de etembro, quando diz ao art. 17 § 4.°:
A appellação do art. 79, § 1.0 da Lei de 3 de Dezembro de 1 4J, só tem efl'eito suspen ivo
quando interposta da sentença ab olulc5ria do accu ado de crime inaflançavel. e não sendo
unanime a deci ão do Jury que a determinar. Faltando qualquer d'estas condições, sómente
sera recebida no eO'eito de,oJutivo.
E' identico o art. 60 do Decreto n. 4824 de 22 de Novembro de 1871.
Os Avisos de 15 e J7 de ovembro de 1860, parecem prejudicados.
O Decreto n. 1696 de 15 de_Setembro de Hl6\:J, diz:
Art. 1.0 Absolvido o réo em 1." instancia, sendo interposta a appella\ão, sera admiLtida
a flaJ:tça, até decisãO do recurso, quando a pena ,fÔl' menor de 14 annos de prisão simples, 12
de prIsão com trabalho e degredo por 20 annos.
Art. 2.° Não se comprehende nas disposições do artigo antecende o caso do art. 79, § 1.0,
da Lei de 3 de Dezembro de 1841; mas como se ,ê, é modificado este artigo pelo § 4.° do art.
17 da Lei de 1871, acima.
O § 5.° d'este art. 17 diz:
Tão sómente, terá el~ ito su~pensi"l'o, a appellação interposta pelo promotor publico ou
parte oíl'endida, da senten\a de absolviçãO, quando fôr esta proferi.da a r speito de réos acc.Usados de crimes punidos no maximo com as penas de morte, galés ou pri ão com trabalho
por 20.annos ou mais e prisão simples perpetua.
ii:unca, por'm, a mesma appellação terá eO'eito suspensivo, se fór unanime a deci ão do
Jury que determinou a respectiva sentenra.
. No praso de dous dias deve ser interposta a appeliação de que trata este §, e não sendo
por-se-hão logo em liberdade os réo alJsolvidos; os sujeitos ás penas menores, immediatamente depois de proferida a senten\a absolutoria.
(Nota 2137.)
. (2113) O art. 82 d'esta Lei se refere só, a e te § 1.°, e se vã da leitura da mesma dispoSIÇão que elle é complementar do art. L Além de ser esta a intelligencia do art. 82, serve
de garantia aos réos, muita vezes condemnado em penas muito aftlictivas, contra a disposiÇão legal. Revista n, 1925 de 14 de etembro de 1 67.
A Revista n. 1868 de 19 de Dezembro de 1 66, decidiu da mesma fórma.

(2114) A limitação estabelecida no art. 82 d'esta Lei, não se refere ao caso de que trata
0.§.2.0 doo art. 79 e unicamente ao do § 1.0. Revista do Supremo Tribunal n. 1868. (Ga~eta Ju-

rtdtca, 1. '1'01., pago 85.)
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2. 0 Se a pena applicada fór a

e 2120)
Art. 80.

de~mol'te,

ou galés perpetuas. (2110

Das sentenças proferidas nos crimes, de que trata a Lei

(2115) .Tas appellações de que trata este art. 79, não é licito a parte arra~oar. AccórdãO
da Relação da Cárte, n. 4930 de 23 de Março de 1 65 e Accordão da Relação de S. Paulo, n.
10 de lO de Maio de 1 1'•.
A mesma Relação de . Paulo em Accórdão de 3 de lIIarço de 1814 diz que: e irregular
a concessão de vista ao reo para arra oar contra as rasões do Juiz de Direito, na appellação
por este intentada da decisão do Jury.
Quando o Juiz appellante, não póde fundamentar a sua appelIação por causa de morte,
ou força maior, o seu sub tituto, não e obrigado a dar as rasões, que alias devem ser dictadas, pela propria e exclusiva convicção do appellante. Accórdão da RelaçãO da Côrte n. 7129
de 14 de Agosto de 1813.
Não e licito arrasoar a parte, no caso deste ~, e não deve o escrivão, em tal caso fazer os
autos conclusos. Accórdão da RelaçãO de Porto-Alegre de l5 de Maio de 1875.
Appellação ex-omcio, quando não ~'em fuudamentada pelo Juiz de Direito, baixam os
autos para o preenchimento dessa formalidade. Accórdão da Relação de'Ouro Preto de 26 de
Maio de 1876.
('2l16) O Juiz de Direito, não póde appellar 2.a. ~rez, por injustiça da decisão do Jury, ainda que, a RelaçãO, por occasião da 1." appellação se tenha limitado a mandar sanar nullidades, sem pronunciar-se sobre a justiça ou injustiça do julgamento. Revista n. 2258 de 15 de
Julho de l876.
A decisão, não me parece juridica a attender-se aos termos deste ~, porque o Tribunal
eonheoeu ou não da decisão, e só sobre nullidades; e se o Jury, novamente absolve, subsiste o motivo de uma 2." appellação.
(2117) Não e admissivel, appellação oOlcial do Juiz de Direito, senão quando a decisão, 0
contraria ao ponto principal da causa. ccordão da Relação da Cárte n. 4D19 de 5 de Setembro de 1.862.
(211) Deve-se evitar a pratica abusiva de se remetterem os processos originaes, por appellação, sem ficar traslado no cartorio; devendo, por tanto os Juizes de Direito em correição, imporem as penas disniplinares que couberem. Aviso de 8 de Fevereiro de 1856.
(Notas 2130, 2138 e 2139.)
(2119) Art..H9, § 2. o do Regulamento n. 1'20 de 184'1..
Quando em attenção ao sexo ou idade ou por qualquer outra disposição da Lei, o Juiz
Presidente dos Jurados não poder fazer applicação da pena de morte ou gales perpetuas, em
taes casos não ha appellação ex-omcio, que só deve ser interpo ta, quando aquellas forem
eff'ectivamente impostas. Aviso de 1 de Abril de 1.85'1..
O contrario d'isto, se observou na Relação da Côrte, por Aecordão de H, de ovembro de
'1813, e upremo Tribunal em Revista de 7 de Novembro de 18;';1, e Relação da Cárte, ainda
em Accordão n. 3641 de !t de Junho de 186l declarando que, o Juiz de Direito, e obrigado a
appelIar, no caso de ser condemnado por commutação á pena de prisão perpetua, um individuo maior de 60 annos.
.
Da-se appellação ex-o meio da sentença que impõe a pena de prisão com trabalIlo ou substituição da de gales perpetuas. Accordão da Relação da Côrte n. 366 de 24 de Novembro
de 1876.
No sentido do Aviso temo o Accordão da Relação da Côrte n. 36 1, de 7 de Junho de 1861,
quando diz: não conhecer da appellação, em razão de ter o Juiz commutado a pena de galés
perpetuas a um menor, não se dando em tal ca::;o a hypothese d'este ~.
Ainda a mesma Relação em Accordãos n. 6799 <1e 8 de Maio de 1874 e 8071 de 3 de Julho
de 1874, são no sentido: de não ter lugar a appellação, quando a pena imposta e a de galés
perpetuas, mas commutada pelo Juiz em prisão perpetua.
A doutrina do Aviso e dos dous ultimos julgados, parece-me menos consentanea com o
espiri to da Lei e com a j lIsLiça.
Por isto 'mesmo 'que, a Lei não quer que, se i mponha a pena de gales aos maiores de 60
annos e menores de 21 annos, bem corno ás mulheres (art. 45, §§ L" e 2.° do Codigo Criminal) e claro que a pena imposta em suhstituição, sendo gravissima, apezar de attender a fraqueza da idade ou do sexo; nem por isto perde o direito de ser revista por um Tribunal superior, como protecção aos que n'élla inoorreram.
Como Juiz, em taes caso, nunca deixei de appellar.
(2120) Mesmo quando sejam taes pena proferidas em 2. 0 Jury, a que se procedeu em
virtude de protesto, por novo julgamento, deve o Juiz de Direito appellar ex-omcio pois que
e.~te § 2.°, assim o prescreve, sem fazer difTerença, entre decisão de 1.° e 2." Jury. Aviso de
18 de Outubro de 1849.
.
•
(. Tota 2W.)
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de 10 de Junho de 1835, não haverá recurso algum, nem mesmo o de
revista. (2121 a 2129)
.
Art. 8t. A Relação, no caso do § 1.° do artigo antecedente, exa·
minará as rasões da appellação, e se as achar procedentes, ordenará
que a causa seja submettida a novo JUI'Y, no qual não poderão entrar
nem os mesmos Jurados que proferirão a primeira deci~ão, nem o
mesmo Juiz de Direito que intel'poz a appellação, devendo este novo
Jury ser presidido pelo Substituto do Juiz de Direito. (':2130)
(2l'21) Art. 501 do Regulamento n. 120 de 1842.
Vide a nota 594 do meu Codigo Criminal, e ahi a Lei de 10 de Junho de 1835, tendo em
seguimento, muitas deoisões a respeito da especie.
Ha julgados admittindo a appellação n'este caso e outros negando.
(Nota il8:!.)
(2122) A Lei de 10 de Junho de 1835, deve ser executada, sem recurso algum, nos casos
da sentença condemnatoria contra escravos, não só pelos crimes mencionados no art. l.0, mas
tambem pelo de iusurreição e quaesquer outros, em que caiba a pena de mOI'te, como detel'minam os seguinLes artigos da mesma Lei. Aviso de 27 de Novembro de 1852.
(2123) A Lei de 10 de .Junho de 18.15, deve ser executada sem recurso algum (salvo o do
Poder Moderador), no caso de sentença condemnatoria contra escravos, não só pelos crimes
mencionados no art. 1.0, mas tambem pelo de insurreição. e quaesquer outros em que oaiba
a pena de morte, como determina o art. 4.°, cuja disposição é generica e comprehende não só
os crimes de que trata o art. 1.0, mas tambem os do art. 2..0 d·ella. Decreto n. 1310 de 2. de
Janeiro de 1854.
(212'.) ConsLitue nullidade, appelIar o Juiz de Direito ex-omcio da sentença que impoz à
ré a pena de prisão perpetua, por commu tação da de galé!', por não ser caso d'elIa, visto o
art.•. 0 da Lei de 10 de Junho de 1835 e este art. O. Accordão da Relação da Côrte de 17 de
Maio de 1855, havendo em contrario, a decisão no Accordão de 4 de Novembro de 1864.
(2125) Traz nullidades ter o Juiz de Direito, admittido termo da appellação das sentenças
absolutoria!', nos processos de crimes previstos pela Lei de 10 de Junho de 1835. AccordãO da
Relação da Côrte n. 3343 de 26 de Junho de 1860.
(2126) E' nullidade, ter o Juiz appellado ex-officio da sentença condemnaLoria, contra o
réo escravo, condemnado á pena de galés perpetuas, gráo medio do art. 271 do Codigo Criminal, tendo ao caso applicação as disposições dos arts. 2,0 e 4.° da Lei de 10 de Junho de 1835;
não se podendo, por isto dar recurso algum da decisãO condemnatoria proferida pelo Jury.
AccordãO da Relação da Côrte n. 6451 de 24 de Agosto de 1869.
(212.1) E' nullidade interpôr o Juiz de Direito, appellação ex-offlcio da sentença que condemnou o appellado á pena de galés perpetuas, gráo medio do art. 192. do Codigo Criminal, em
face do di~pogto n'este artigo; vi to que sendo o mesmo appellado, condemnado, como incurso
em artigo da Lei, em que caiba a pena de morte, embora a pronuncia fos e no art. 193 do
citado Codigo, não ha recurso algum d'aquella decisãO. Accordão da Relação da Côrte n. 6537
de 2.6 de Outubro de 1869.
(2128) A Revista n. 20f19 de 1 de Julho de 1871, annullou um julgamento, na hypothese
d'este artigo, declarando que, segundo a Lei n'ella citada (lO de Junho de 1835), não ha recurso algum, nem de appellação e nem de protesto.
(2129) Dá-se appellação ex-offlcio da sentença absolutoria, nos crimes da Lei de 10 de
Junho de 1835, sendo os réos processados, pronunciados e accusados, como inoursos u'essa
Lei. AccordãO da RelaçãO da Côrte n. 177'.1. de '17 de Outubro de 1 73.
Temos n'este sentido, mais ou menos, a Revista de 20 de Ago to de 1852, Accordão da
RelaçãO da Côrte de 9 de Dezembro de 1862, Revista de 28 de Março de 1863, a de 23 de Julho
de 1864, Accordão da RelaçãO da Côrte n. 4569 de 26 de Abril de 1864, a do mesmo Tribunal
de 4 de Novembro de 1864, a de n. 5410 de 10 de Julho de 1866; e outras muitas decisões.
('2129 a) Não se dá appellação da sentença proferida conlra escravo accusado, como incurso no art. 113 ou no art. l\:l2, ou ainda no art. 'ril do Codigo Criminal; mas quando é a
sentença absolutoria, tem lugar o recurso.
Jntelligencia da Lei de 1835 e d'ellte artigo.
Vide um estudo no Direito, 19.° vol., pago 40l.
(2129 b) Das l'entenças condemnatorias proferidas contra escravos por quaesquer crimes
em que caiba a pena de morte, só ha recurso para o Poder Moderador. Accordão, Revista de
S. Paulo de 19 de Setembro de 1819.
41
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Art. 8~. Se a Relação mandar proceder a novo ,Tnry, da decisão
deste não cumpetirá a appellação de qne trata o art. 79. (2131)
Al't. 83. A appellaçào interposta da sentença condemnatoria produz effeito suspensivo, excepto: (2132)
1.° Quando o appellante estiver preso, e a pena imposta fôr a
de prisão simples ou mesmo com trabalho, havendo Casa de correcção com systema de penitenciaria. (2'133 e 2134)
2.° Quando a pena fôr pecuniaria, mas neste caso deverá a sua
importancia ser. recolhida a depositos, e· emquanto não fôr decidida
(2130) Arts. 456 e 457 do Regulamento n. 120 de 1842.
O Juiz de Direito que sómente arrasóa a a1JpellaçãO interposta da sentença absolutoria
do Jury, esta inhibido de presidir o 2.° julgamento, por ter emiltido sua opinião sobre o merecimento das provas, porque segundo este artigo, o que o legislador teye em vista, foi que
no 2.° julgamento, não figurasse Juiz ou Jurado, tendo emiLtido a sua opinião na decisão.
Aviso de 14 de SetemJ)ro de 1865.
( lotas 2t13 e 2131.)
(2130 a) O Juiz de Direi to, flue appellou da decisão do Jury, por ter sido applicada a pena
de morte ou gales perpetuas, não fIca impedido para a Presidencia do 2.° julgamento.
E tendo havido appelIação, por causa ôa pena imposta e indo a causa a novo Jury, se pela
deci 110 d'este, ainda rÓI' applicada a I ena ele morte ou gales perpetuas, deve haver nova appelIaçãO. Accordãos da Relação do Rio de 16 de Abril de 1878 e 17 de Setembro de '1878.
(Direito, 20.° vaI., pago 76.)
(2131) Arts. 502 do Regulamento n. 120 de 1842.
(Notas 2l'11:1, 2114 e a anterior.)
A appellação ex-omcio, deve interpôr o Juiz de Direito da sentença que condemnar a galés perpetuas o reo sul)mettido a 2." julgamento. IntelIigeneia d'cste Hrt.igo e os 79 e 81, e 1~49
e 502 do Regulamento n. 120. Revista n. ~52 de 19 de lovembro de 1879. (Direito, 21." vo1.,
pag.33.)
(2132) Mendes da Cunba, Codigo do Processo, pago 261.
Arls. 414 do Regulamento n. 120 de 1842 e 14, § 6.° da Lei n. 2033 de 20 de Setembro
de 1871.
(2133) O reo preso que rÓI' condemnado á pena de prisão com tral)alho, não será obrigado
a este, pendente a appellação.
Confirmada porém, a sentença, sera levado em conta no cumprimento da pena, o tempo
de prisão simples que o reo tiver son'rido desde a sentença da L" instancia, descontada a
5." parte.
.
O disposto n'este artigo, não lera lugar, se o reo preferir o cumprimento da pena de prisão, com trabalho, não obstante a appellação. Art. 7.° do Decreto n. W96 de 15 de Setembro
de 1 69.
O art. 14, § 6.° da Lei de 1871 cilada a nota anterior diz:
A nança póde ser prestada em qualQuer termo do proce so, uma vez que, seja reconhecido o crime por afiançavel.
Muitos opinam que este § 6.° e antinomico com o art. 83 acima, quando bem se conciliam,
até pela disposição do art. 17, ~§ 4.° e 5.° da mesma Lei de 1871.
Vamo ájul'isprudencia do Paiz:
Tem direito a fian"a, diz o Accordão da Relação de S. Paulo de H de Março de 1876 .
quando o reo é concfumnado por um crime afiançavel, quando antes do julgamento a prestou,
ainda que provisoriamente.
Appellação da sentença al)solutoria, sendo o crime afiançavel, não impede a prestação da
fiança, posteriormente ao julgamento.
O Accordão da Relação de Porto-Alegre, n. 160 de 11 de Maio de 1B77 diz tambem que:
o reo pl'eso, condemnado a prisão simples, póde appellando da sentença eondemnatoria, ser
admi ttido a prestar fiança.
Anteriormente, a RelaçãO da Bahia em Accordão de 21 de Maio de 1873, estabeleceu, poder pre tal' a fiança, o reo, ainda depois de condemnado, s appella da sentença; e assim,
ainda, a Relação de S. Paulo em Accordão n. 110 de 20 de Agosto de l875.
As decisões, parecem-me, mais consentaneas com o espirita da Lei de 1871, do que as
opiniões, em contrario; porque por aquellas, se acata mais a liberdade individual.
E nem ha inconveniente, na fiança, no caso da appellação, desde que, prejuizo, poderia
haver, tão sómente, se o réo tivesse afinal de ser absolvido ao depois de sol'rrer um verdadeiro
constrangimento ille~aJ.
e novamente for condemnado. a sociedade erá satisfeita, com a sua volta á prisão, e
assim, creio que, se concilia bem e satisfactoriamente, os interes es do reo, com o da sociedade, se fór oll'endida na pessoa de um do seus membros.
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a appellação não poderá o réo soffrer prisão a pretexto de pagamento
de multa. (2135)
Art. 84. A appellação interposta da ~entença de absolvição não
suspende a execução, excepto no caso do art. 79 desta I.. ei e no(cl'i·
mes inaôançaveis. (2136 e 2137)
Art. 8e>. Para o julgamento da appeliação só subirá o processo
original quando neHe nào houverem mais réos para serem julgados,
aliás subirá traslados. (2t38 e 2130)
Al't. 86. Nas cau as crimes. de que trata esta Lei, não se admittirào embargos algllns ás decisões e sentenças da pl'imeira e segunda
Inslancia,
Art. 87. O protesto por novo julgamento, permittido pelo art.
308 do Codigo do Processo Crimillal, sómente tem lugar nos casos
em que fàr impos(a a pena de morte, ou de galés perpetuas, e para
outro Jury no mesmo lugar, ou no mais vizinho, quando haja impossibilidade naquelle, (2140 a 2143)
(2131~) Parece de equidade e conforme a disposiçãO d'este § que, o tempo da prisão excedente ao marcado na sentença, se leve em conta da satisfação da multa, na quota proporcional. Aviso de 10 de Outubro de '1849.

('2135) Art, 458 do Regulamento n. 120 de 1842.
(2136) Ads. 450, § 3,° e 459 do Regulamento n. 120 de 1842, bem como o art. 174 do Codigo do Proces o Criminal.
( atas U:189, 1393 e 2112.)
endo appeUaveis, com etreito suspensivo, as sentenças de abolição do Jury, em crimes
inafiançaveis, na fórma d'este artigo, é evidente que, não devem ser executadas taes sentença , sem que tenha decorrido o praso que o art. 310 do Codigo do Processo, faculta para a interposição da appellação. Avisos de 5 de Agosto e 5 de Dezembl'o de 1853.
'
(2137) A appeUação interposta ela absolvição, suspende a execução, quando o Juiz de Dil'eito, tiver appeUado, por entender que o JU['y, prot'eriu decisão, sobr'e o ponto principal da
causa, contraria á evidencia, resultante dos debates, depoimentos e provas, perante elle apresentados. Avi os de 15 de , etembro e 17 de Novembro de 1860.
Examinae o § 5." do art, 17 da Lei n. 2033 de 20 de Setembro de 1871.
( ata 2112.)
(2138) Art, 453 do Recrulamento n. '120 de 1842.
Para deci~ão da appellações, serão remettidos ao Juiz superior, os proprios autos ficando
traslado no cartorio. A estas appellações, são applicaveis as genericas disposições contidas no
Regulamento n. 120 de 18/~2, art. 453. Aviso de 20 de Janeiro de 1851.
('H39) O Governo Imperial approvou o procedimento de certo Presidente de Provincia,
mandando instaurar proces o de re ponsabilidade ao escrivão do Jury, por não ter deixado
no cartorio, traslado dos autos crimes, que haviam subido à Relação, cm original. Aviso de
27 de Agosto de .1868, n. 354.
(Nota 2l1!l.)
,
(2l40) Arts. 462, 463 e 464 do Regulamento n, 120 de 181,2. Consultae o art. 30S do Codigo
do Processo e notas,
O protesto por julgamento em novo Jury, interposto antes da Lei da Reforma, deve ser
seguido e processado, em conl'ormidade do Codigo do Processo, sem embargo das disposições
d'esta Lei. Aviso de 25 de :"Iovembro de 1859,
('2.141) 'ão ha protesto, por novo julgamento senão nos casos unicos da condemnação
em pena de morte ou galés perpetuas. Accordão da Relação de Porto-Alegre de 26 de Maio
de 1876.
Notas 1554, 1555, 2120 e 2128.
(2142) Não se reunindo, no mesmo luaar, o numero preciso de jurado, para o conhecimento do processo mandado submetter, a novo Jury por Accordão da Relação, deve o mesmo
ser julgado no termo mais visinho. Aviso de 27 de Ago to de t 6 ,
Na nota 1527, acha-se para o caso o ti,o do art. 17 da Lei de 20 de etembro do 1.871.

,
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Art. 88. Usando o condemnado deste recurso, ficarão sem effeito os do art. 79, e quaesquer outros (2'144)
Art. 89. E' permittido a revista para o Tribunal competente:
(214- a 2t5(1)
(2[1b3) Usando o reo do recurso de protesto, por novo julgamento, uma vez, não e dado
repetil-o; podendo, porem com novo julgamento, dar-se appellação omcial, se couber no caso.
Aviso de 18 de Outubro de 1848.
Para completar, vide os artigos citados do Regulamento n. 120 de 1842.
('2144) Art. 504 do Regulamento n. 120 de lR42.
Este artigo não contem uisposição alguma contraria á doutrina espressa pelo Aviso á nota
2120; pois que as palavras, sem effeito, que n'elle se encontram, designam notoriamente a
existencia de recursos já interpostos, antes do protesto, por novo julgamento, e mandam sustaI-os porque o protesto produz expontaneamente o que os outros faziam depender do Tribunal superior; e assim os comprellende e nultifica, mas nào tem referencia alguma aos recursos flue se possam interpôr contra a nova decisão elo 2.° Jury. {) Aviso de 18 de Outubro
de 1849, citado á nota 2120.
(2W) Art. 464 do Regulamento n. 120 de 1842.
Recorra-se a elte, para completar as notas d'e te art. 89.
'ão se toma conhecimento da Revista, fluando os autos sobem por traslado. Revista n.
2279 de 14 de Abril de 1877.

(2146) A Re,rista, e o recurso das sentenças proferidas, em ultima instancia, para o Sul)remo Tribunal de Justiça. Art. 161, § 1.0 da Constituição e Lei de 18 de Setembro de 1828,
art. 5.0, § '1."
(2147) E' concedida a Revista, das decisões proferidas, em gráo de appellação, pelos Juizes dc Direito, sobre 9 crime de contrabaudo fóra do flagrante delicto, sobre a prescripçãO allegada. na formação da culpa ou no julgamento, quando julgada procedente.
I-la 'das decisões das Rela\ões, sobre as decisões definitivas, ou interlocutorias dos Juizes
de Direito, nos casos em que lhes compete haver por findo o processo, sobre as sentenças dos
Juizes de Direito que Ilbsolverem ou condemnarem, nos crimes de responsabilidade e nos especiaes, sobre as sentenças proferidas, em virtude da decisão do Jury, sebre llS sentenças dos
Auditores de Marinha, no crime de importação de escra,'os, arts. 306 do Codigo do Processo,
o artigo acima, 1,64 do Regulamento n, 120 de 1842, Lei de 2 de Julho de '1850, de 4 de Setem])1'0 de líl50, art. 9.°, e art, 26 do Decreto de 9 de Outuhro de 1850.
Dá-se tambem o recurso de Re,ista nos crimes dos Juizes de Direito e Chefes de Policia,
e nos de responsahilidade dos commandantes militares. Lei de 18 de Setembro de 1828, art.
6.°, Codigo do Processo, art. 306, Lei de 20 de Dezembro de Hl30, art. 5. u, e Lei de 20 de Setembro de 1874, art. 29, § 2.°
(2147 a) Concede-se ella, havendo nullidade manifesta da sentença e injustiça notaria da
mesma. Al't. 6. U da Lei de 1 28.
E' nuHa a sentença quando não e citada a parte, em casos ordinarios pelas Leis do processo criminal, quando ó dada sentença contra outra passada em julgado, por falsa pro,a,
por peita, suborno ou coac\ão, por numero iHegal de Juizes e por Juiz incompetente, OrdenaçãO, Liv. 3. u , tit. 75, pr. Alvará de 3 de 'ovembro de 1768, § 2. u, e Lei de 20 de Dezemhro de
1830, a rt, 8.°
E ha injustiça notaria quando são violadas, di posições espressas das leis criminaes. A
mesma Lei de 1830 e Alvará citado.

(21411) A Revista não e permittida, das sentenças de pronuncia, concessão ou denegação
de fiança e de quaesquer interlocutorias das sentenças proferidas no fôro militar, das sentenças proferidas no fôro ecclesiastico, das sentenças proferidas pelo enado como Trihunal
Judiciaria, das decisões do Supremo Tribunal de Justiça. Art. S9 acima e o art. 5.° da Lei de
20 de Dezembro de 1830.
(2[1.9) O recurso de Revista não tem eífeito suspensivo, salvo quando é imposta a pena
.
de morte, degredo ou gales, sendo os reos recorrentes. Lei de 182 , art. 7.°

(2150) Pelo art. 8.° da Lei de 18 de Setembro de 1828, a parte que quizer usar do recurso
de Revista, fará manifestação por si ou seu procurador ao escrivão que a reduzirá a teI'mo,
assignado pela ~arte ou seu procurador e duas testemunhas.
Pelo art. 9. serve qualquer procurador, hastante ou geral, ou particular, estando auctorisada para o proseguimento do feito, na instancia em que se proferiu a sentença de que e
interpõe a Revista.
Pelo art. 10.° interposta a Revista, as partes no termo de 15 dias arrazoarão por escripto
sobre as nullidades ou injustiças que servir de fundamento ao recurso sem novos documentos.
Este termo e improrogavel e concedido por inteiro a cada uma das partes ou singulares
ou collectivas. Lei de 31 de Agosto de 1831, art. 6.°

•
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1.° Das sentenças do Juiz de Direito proferidas em gráo de appellação sobre crime de contrabando, segundo o art. 17 § L° desta
Lei, e sobre a prescripção de que trata o art. 35, quando se julgar
procedente. (2157)
.
2.° Das deci ões das Relações, nos casos do art. 78, §§ 2.°, 3.°
e 4.° desta Lei. (2158)
o escrivão continuara vista dos autos ás partes e ao Promotor da Justiça, nos casos em
que o deva fazer, paI'a os arrazoarem, ficando ao seu cargo cabral-os apenas findo o termo
da Lei. Lei de 31 le Ago to de 1S29 e a de 20 de Dezemln'o de 1830, art. 21.
Dei-xando as partes de arrasoar, nem por isto se deve dei-xar de conhecer do merecimento
do recurso. Art. 22 da Lei de IS30.
Recorrei para o mais aos arts. '23, 25, 26, 3e, 39,46 e outros da Lei de 1 ao.
Os erros commettidos pelos escrivães do juizo de que se interpuzer a Revista, ou pelo
secretal'io do Tribunal, não pMe prejudicaI' as partes quanto ao praso do 10 dias f1sos
para a manifestação da Revista, tendo elles cumprido as di posições legaes. Art. 10 da Lei
de 1830.
Pelo art. i"1 provados taes erros perante o Tribunal, deferira este ao direito das partes,
como se não existissem, salva a responsal)ilidade dos que os houves em commettido.
Pelo art. 18 da Lei de IR de etembro de I '28, o Procurador da Corôa, pMe intentar
Revista. das sentenças proferidas entre partes, tendo pas ado o praso a estas concedido, para
a intentarem. mas, neste caso a sentença da Revista não aproveitara a aquelles que approvaram a decisão anterior.
(2151) As Revistas serão apresentadas ao upremo Tribunal de Ju Liça nos prasos seguintes:
Dentro de 4 mezes na Côrte e Provinoia do Rio de Janeiro, de um anno nas provincias
de Goyaz, ~Iatto-Grosso, Ceará, Piauhy, Maranhão, Para e Amazona e dentro de 8 mezes
nas mais provincia .
E estes prazos contam-se do dia da intel'po. ição da Revista. Art. 10 da Lei de 1 de
etembro de 1828.
(215~) Se depois de feita a manifestnção da Revista, fallecer o procurador de alguma das
partes, antes de arrazoar ou por molestia, prisão, ou qualquer grave impedimento se imlJossiJ)iJj Lar, não sendo a partc moradora no lugar do Juizo, não correrão os dias que falLarem para O termo, senão depois que Pôr a partê cilada para constituir novo procurador. Art.
18 da Lei de 20 de Dezembro de 1 130.
Não se comprehenôem no termo marcado 'para a interposiçãO, seguimento e apresentação dos recursos de Revist!l, os lJue não poderem ter sido interpostos, seguidos e apresentados no mencionado termo, em consequencia de guerra ou de outro qualquer acontecimento que haja su.pendido o e-xercicio legitimo da auctoridade publica. Decreto de 11 de
Julho de 1838.

(21-3) A respeito do modo por que se decide a Revi ta no Supremo Tribunal basta consultar-se a Lei de 18 de eteml 1'0 de 1S28, art.. ~.o, 12, 13, tIt, 15, 10 e 18.
Lei de 31 de Agosto de 1829, arl. 4.°, ~.o, 7.°, Lei de 20 de etembro de 1833, art. 3.°
Se a sentença houver imposto pena de morte anles da e-xecução, subira apre ença do
Imperador, para poder perdoar ou minorar a pen!l. Arts. 101, § 8." da Constituição, 1.0 da
Lei de 11 <.Ie etembro de 1 26 e 15 da de i de 'etembro de 1 2 .
(2154)
obre o julgamento na Relação revisora temos a recorrer a Lei de 18 de etembro de 182S, arts. 16 e 17; Lei de 9 de Novembro de 1 29, art. 3. 0 Lei de 9 de Novembro
_ de 1830; arts. 1. 0 ,2.°,3.",4.°, e 5. 0 , Regulamento de 17 de Fevereiro de 1838, arts. 1.°,2.° 3.°,
4.°,5.° e 6.°.
Se a causa tiver ido julgada em Relação, sera decidida por todos os Juizes do Tribunal
Revisor. Arts. 16 da Lei de 18 de Setembro de I 82S, 3.° da de 9 de 'ovcmbro de 1829, 1.0
§§ 1.0 e 7.° da de 6 de Agosto de 1813.
(2155) A respeito da renuncia da Revista temos o Deoreto de 20 de Setembro de 1833,
arts. 6.° a 12.
. .
(215ô) Das decisões dos Juizes de Direito sobre injuria impressas ha o recur O de Revista. Revista do upremo Tribnn!ll n. 1750 de 21 de Março de 1 63.
.
O contrario disto, decidiu em Revistas n. 1676 de 24 de Abril de 1861. n. 1815 de 9 de
Novembro de 1 6.\, n. 2006 de 26 de Junho de 1872, n. 2134 de 6 de Setembro de 1812,
n. 2155 de 22 de Abril de 1874, n. 22,0 de 10 de Fevereiro de 1877, e n. 2274 de 7 de Março
de 1877.
Vide nota, 39 a 43, 33,,0 e outras anteriores ao art. 464 do Regulamento n. 120 de 1842.
(2157) Notas 536 e algumas do art. 89.
(2158)

Arl. 464 do Regulamento n. 120 de 1842, e algumas das notas do arL. 89.
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Art. 90. Não é permittida a revista: (2159)
1. 0 Das sentenças de pronuncia; concessão, on denegação de
fiança. e ele quae quer interlocutorias.
2.° Das sentenças proferidas no fôro Militar, e no Ecclesiastico.

CAPITULO XU
0181'081 ~·ÕE"; GEl\/, ES

Art. 9'1. A juli.:dicçào policial e criminal dos Juizes de Paz fica
limitaria á que llJes é conferida pelos §? 4.°, 5.°, 6.°, 7.°, 9.° e 14. 0 do
art. 5.° da Lei de 15 de Ontubro de 18~7. IO exercicio de suas attribllições servir· se-hão dos Inspectores, dos Snbdeiegados, e terão Escrivàes que poderão ser os destes. (2160 e 2161)
Art. 92. A deounL:ia, queixa, e a(:cusaçào poderão ser feitas por
Procurador, precedenclo licença do .Juiz, quando o auctar tiver impedimento que o prive de comparecer. (2162 a 2160).
(2159) Arts. 46'. e 501 do Regulamento n. 120 de 18j,2, com as notas, ]Jem como algumas
das do al·tigo anterior.
('216Q) Os Juizes de Paz, não podem formar processo e impõr as penas comminadas
aos bebados por vicio, turbulentos e meretrizes escandalosas, por quanto, competindo aos
Juizes de Paz, uma jurisdicçãO policial, mui expressa e restrictamente limitada por este artigo, nada mais lhe· ê licito fazer uo que o explicado pelo art. 65 elo Regulamento n. 120 de
184'2. Aviso de 14 ele Junho de 184.'2.
('2161) Vide arts. 19, 42,61, 65 e 261 do Regulamento n. 120 de 1842.
A mesma Lei ele 1827, marcou as suas attribuições e alçada, em materia civil.
Deve-se examinar os arts. 1.0 e 2.° do Regulamento de 15 de Março de 1842, e Decreto
n. 12 5 de 30 de Novembro de 1853.
A Lei de 20 de etembro de 1871 e Decreto n. 4824 de '22 de Novembro de 18'11, dão-lhe
novas e importantes attl'ibuições.
Consultae, algumas das notas de 66 a 99.
('2162) Arts. 220 e 241 do Codigo do Processo, e 355 do Regulamento n. 120 de 1842.
atas 20 " 213, 647, 648, 652, 655, 675, 1'277, 1278, l'í26 a 1432.
O direito romano exigia sempre a pl'esença do denunciante e denunciado, accusador e
accusado, estabelecendo uma excep\ão, porém, do ea'o de injurias. L'ice'l'e at,tem ilh'stt'i
accllsatol'i, dizia a lej. 1.1 coeZ. de injt/?'iis, 'reZ ?"Iio, 'l;eZ tlxori, veZ Zibel"Ís mascuZ'ini sexus seu

fiZiGl~ illu 'tl'is supestitis, causam il1jw'iannn in q!locumque judicio competenti pel' prOCtlTatal'em cl'irninalitel' st/scipeTe 'l;eZ ?lW~el·e.

('2163) Segundo os lermos desle artigo, quando o queixoso ou denunciante, não se apresenta em juizo ê necessario que o seu pl'oellrBdor, tenha poderes especiaes e expressos, sem
o que o processo ê invalido, como dos Avisos de 2 de JaneirQ de 1831, e n. 13t de 31 de Março
de 1 63.
A excepção á regra, ê quando se trata do proce so de responsabilidade; porque ne te
caso se exige apenas, o reconhecimento da assignatura do queixoso, por tabellião, escrivão do
Juizo, ou duas te temunhas.
O Conselheiro Pimenta Dueno, em seus apontamentos, sobre o Processo Criminal n.o s
131 e 132, Conselheiro Ramalho, em seus elementos do Processo Criminal § 102, e Conselheiro Aquino e Castro, em sua pratica da carl' ição, pago 323, sustentam a mesma doutrina.
endo dada a denuncia, ou queixa por procurador, não se fazem a eJle as perguntas
do art. 80 do Codigo do Processo Criminal, mas devem ser feitas, anles da licença de que
trata este artigo.
(2164) Constitue nllllidade, não precedendo'licença do Juiz, no caso deste arligo. Revista
do Supremo Tribunal de 14 de Setembro de 1849.
(2165) Não póue o Juiz Junicipal, quando despacha o recurso ex-officio do Delegado
ou ubdelegado, julgar nuno o proces o, nem mesmo com o fundamento de ser dada a
queixa por falso procurador e sem ter precedido licença. Aviso n. 241 de ii de JunÍlo de 1862.
(2166) Para a apresentação e sustentaçãO da queixa criminal, por procurador, permittida por este artigo, ê de mister, a expressa outhorga de poderes especiaes: não só

351
Art. 93. Se em um Termo, ou em uma Comarca, ou em uma
Provincia tiver apparecido sedição ou rebelliào, o delinquente será
julgado, ou no Termo, ou na Comarca, ou na Provine;ia mais viziha. (2170)
Art. 94. A pronuncia nào suspende o exercicío elos direitos politicas, senão rlepois de llstentacla competentemente. (2171)
Art. 95. Ficam abolidas as Juntas de Paz, e o 1.° Conselho elos
Jurados. As suas attribllições serào exercidas pelas Auctoridades Po·
liciaes creadas por esta Lei, e na fórma por ella deterininada. (2172)
Art. 96. A fórma do processo seI á a mesma determ i nada pelo
Codigo do Processo Criminal, que não estiver em oppo içào com a
presen te Lei. (2173)
Art. 97. As suspeições postas aos Snbdelegados, DelegRdos e
Juizes Municipaes, serào processadas e julg~das na fórma do Regulamento do GOVAJ'nO, conformando·se nesta part.e com a disposição da
Ord. Ltv. 3.° Til. ~l. A caução nas snspeições interpo>;las aos primeiros será de duze mil réis, e para O' s gunc10s de dezeseis mil
reis. (2'174)
Art. 98. A,expedição dos autos e traslados nào poderá ser reta rporque trata-se de um aeto, em que ê necessario juramento, Ordenação, Liv. 3.°, tit. 43, §3.0,
Pimenta Bueno, Processo Civil, § 8.°, pago 50, como porque, importando responsabilidade criminal, para o queixoso a accu ação pro[1osta em juizo, quando se mostra !'er calumniosa ou
intentada de má fê, Codigo Criminal, art. 235, jámais se poderia fazer elJ'ectil'a a pena, contra
o queixoso, sem que se mostrasse ter o procurador obrado nos restrictos tetmos da respectiva
procuração. Accordão da Relação da Côrte n. 4190 de 16 de etembro de 11>73.
(2l67) E' nullidade a concessão de licença, para dar-se queixa, por procurador, sem que
se tenlla provado impedimento conforme este artigo. Accordào da Relação da Fortaleza de 14
de Julho de 1874.
(2168) E' nullo o julgamento quando a accusaç.ão é feita, por quem 8Ó tinha poderes para
jurar e dar a queixa. Accordão da Relação da Fortaleza de 17 de Julho de 1874.
(2l69) Auctor não póde ser lançado da accusação, se manda escusa legitima.
E' depois da chamada das partes, perante o Jury que cabe pedir licença para promover
a aecusação, por procurador. Accordão, Revista da Relação de S. Paulo de 15 de Fevereiro
de 1876.
(2l70) Arts. 243 e 21:4 do Regulamento n. 120 de 18'.2.
(Notas 1526 a 1529.)
Mendes da Cunha, Codigo do Processo, pago 268.
Vide arts. 110 e lU do Codigo Criminal, com minhas notas e ahi o Aviso n. 7R de 15 de
Julho de 1842.
(2171) Vide o art. 58 do Codigo Criminal, com as minhas notas.
Este art. 94, deve-se considerar como referente ao art. 165, ~ 2." do Codigo do Processo;
(Vide-o com as notas), cuja ideia reproduz. com a difrerença de urna .ó modiJ'lcaçãO.
E sendo este artigo a obra de uma legislatura ordinaria, não podia alterar o que se vê na
ConstituiçãO, art. 17 , de modo terminante. (Yide arts. 92 e 9~, 3.0 da mesma Constituição.)
'Em conformidade com e te principios, declarou o Aviso de 11 de Agosto de '1R4 " . 2.",
que os pronunciados, em crime8 que admittem fiança, e tando afiançado!', podem votar nas
assembleas primarias, embora não possam ser eleitos.
Será conveniente consultar-se o Aviso n. 445 de 23 de Setembro de 1863, com os pareceres.
(2172) Mendes da Cunha, Codigo do Processo, pago 279.
Vide algumas das notas ao art. 91.
(2173) Nota 1284.
(2171) Arts. 24.7 a 255 do Regulamento n. 120 de 1842.
(Notas 582 a 598.)
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dada pela falta do pagamento das custas, as quaes poderão ser cobradas executivamente. (2175 e 2176)
Art. 09. Sendo o réo tão pobre que não possa pagar as custas,
perceberá o E cl'ivão a metade dellas do Gofre da Camara Municipal
da cabeça do Termo, guardado o seu direito contra o réo quanto á
outra metade. (2\77)
Art. '100. Os juJgamAntos nos processos criminaes terão lugar
independentemente de sello e preparo, que poderão ser pagos depois.
(2178 a 2181)
Art. '\01. Da indevida inscripção ou omissão na lista geral dos
Jurados, segllndo o art. 27 desta Lei. haverá recurso para o Governo
na Côrte, e para os Presidente nas Provincias, os quaes, procedendo ás necessarias informações, decidirão como fól' justo. (2182)
(2175) Arts. 307 do Codigo do Processo e notas, e 'ofl do Regulamento n. 1'20 de 1842.
Para o ca o d'este artigo, 99 e 10~, vide mais o art. 471 do dito Regulamento n. 120.
(~ota 297.)
Art. I~O do Regim~nto MS custas df: 2 de etembro de 1874.
(2176) 2." secção, - Ministerio dos negocias da justiça. - Rio de Janeiro, 21 de Junllo
de 1876,
Ill.mo e Ex. mo Sr.- Não podendo ser demorada a expedição de auto!'; crimes por falta de
pagamento de custas e se110, á vista dos arts. 98 da Lei de 3 de Dezembro de 1841 46 e 4íO
do Regulamento n. 120 de 31 de Janeiro de 1842, 15, n. 5 do Decreto n. 450:) de 9 de Abril de
1870 e 201, § 3. 0 do regimento annexo ao Decreto n. 5737 de 2 de etembro de 1 74 cumpre
que o processo da ré presa Maria Joanna da Conceição baixe com urgencia ao Juiz competente 8. fim de se exeeutar o accordão que em virtude de appellação da mesma ré, annullou
todo o processo desde a pronuncia até á sentença, pela qual fôra ella condemnada, na conformidade da decisão do Jury do termo de Lavras, 12 annos de prisão com trabalho por· crime
de homicidio.
Em taes ca os deverá observar-se a pratica seguida na Relação da Côrte, de e"Xpedirem-se
os autos ex-omcio quando o réo estiver preso, fór pobre ou a justiça tiver interesse na causa,
e"Xtrahindo-se traslado sómente do processo na instancia superior.
O que declaro a V. E"X. 3 em omcio n. 43 de 21 de Fevéreiro ultimo e para o fazer constar
ao Presidente da RelaçãO de Ouro Preto.
(2177) Arts. "67 a 469 do Regulamento n. 120 cle 1842.
Notas 1530 a 1552, o bens das Cam aras, não estão sujeitos á penhora, por custas. Aviso
n. 120 de 24 de Março de 1863.
(2178) E' inadmissivel paralisar-se o andamento do processo crime, por falta de pagamento de sello e preparo, por quanto este artigo, e"Xpressamente determina que, ojulgamento
tenha lugar independente d'esses requisitos, permillindo fJue, tal pagamento, se pos a yeriflcal' depois do obredito julgamento. Aviso de 27 de Fevereiro de 18~9,
(2179) Os autos crimes são sellados, depois de julgados em ultima instancia e com guia
do Escrivão. Esta ê a pratica seguida na Côrte, de conformidade com o Aviso de 14 de Agosto
de 1851 e por conseguinte com o art, 100 d'esta Lei. Aviso de 12 de Janeiro de 1861.
(2180) Os escrivães quando passarem mandados, certidões, precatarias e outros papeis
avulsos relativos a processos, por quei"Xa ou denuncia particular, devem de conformidade com
o art. 60 do Regulamento de 26 de Dezembro de 1 60, proceder ao averbamento do sello, para
ser pago depois considerando-se applicavel nos mesmos papeis o que dispõe o art. 88 do citado Regulamento, cujo espirita é que, por falta de sello, não soj)'ra de modo algum a administração da justiça. Circular cle 29 de Agosto de 1862.
(2181) A' vista da disposição genérica do art. 59 do Regulamento n, 4505 de 9 de Abril
de 1870, deve cobrar-se o seno, tanto dos processos policiaes, por quei"Xa ou denuncia particu.lar, como até no de responsabilidade, in taurados e"X-omcio, em que houver appellação da
parte, depois de findos os mesmos processos na L" ou 2. 3 instancia; sendo que o pagamento
do imposto fica garantido com a providencia contida na 2:,0. parte do art. 37 do dito Regulamento fJue, fez dependentes d'aquelle pagamento os elI'eilos dos despacllos, etc., não influindo
a circumstancia de não serem pobres os réos condemnados appellantes. Aviso n.224 de 28 de
Julho de 1870.
Art, 470 do Regulamento n. 120 de 1842.
(2182) Nota 1987.
Haverá recur o, mesmo não lendo o recorrente reclamado perante o delegado, Aviso de
de Agosto de 1842.
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Art. 102. Este recurso será apresentado na Secretaria da Presi·
dencia, ou na de E.:;tado dos Negocios da Justiça, dentro de um mez,
contado do dia em que se tiverem allixado as listas, e será acompanhado de certidão <.lesse afllxamento, passada por um Escrivão de
Juiz Municipal. (2183)Art. '103. Os Jurados que faltarem ás sessõe3, ou que, tendo
comparer-ido. se retirarem antes de ultimada, serào multados pelo
Juiz de Direito com a mnlta de dez mil réb a vinte mil réis pOl' cada
dia de sessão. (2l84)
Art. 104. Aos Juizes de Direito fica competindo o coühecimento
nas escusas dos Jurados, quer sejam produzidas antes, quer depois
de multados. (2185)
Act. 105. Fica revoga.do o art. 321 do Codigo do Processo Criminal. (2186)
Art. 106. 03 Jurados que furem dispensados pelos Jl1izes ele Direito de comparecerem em toda uma sessão, por terem motivo legitimo. e bem assim os que neix:lrem de comparecer sem escusa legi.
tima, e furem multados. não ficarão isentos de serem sorteados para
a segunda sessào. (2187)
Art. '107. O C')Qselho de Jurados constará de quarenta e oito
membros e tantos serão 03 sorteados na fórma do art. 320 do Codigo do Processo; todavia poderá haveL' sessão, uma vez que compareçam trinta e seis membros. (':2'188)
Resullando, da injusta decisão da Junta Revisora dos Jurados, não só ofl'en a ao individuo excluido, indevidamente da lista, mas a todo o cidadão hrazileiro, a quem tal decisão, não
póde ser indilferente; e se em tal hypothese, a Lei não concede expressamente ao Promotor,
ou a quaLquer do povo, a interposiçãO do recurso, tambem não o nega; e pelo contrario, ostermos genericos em que é concebido este artigo, favorecem esta intelligencia, é competente
para interpôr o mencionado recurso, não sómente o proprio individuo incluido ou omittidu
indevidamente; mas tamhem por elie O Promotor Publico, ou qualquer cidadão brazileiro.
Aviso de 10 de Maio de 1869.
Art. 23i do Regulamento n. 120 de 18i2.
('2183)

ata an terior.

('2\8i) Notas 458, 1561 a 1569.
Arts. 3'f5 e 34ô do Regulamento n. 120 de 18~'2.
Os Juizes de Direito que presidem o Jury, conhecem das escusas dos Jurados que tiverem
sido multado para os relevar das multas em qualquer tempo. Aviso de 20 de Junho de 1 49,
e art.A." do Decreto de 6 de Maio de 1868.
A~ certidões e cópias authenticas das decisões, pelas quaes são impostas as multas dos
Jurados, serão communicadas á~ Camaras Municipaes. Art. 3:l6 do Codigo do Processo, e lô
da Lei de 26 de Setembro de 1870.
As certidões e cópias authenticas, terão força de sentença, para a cobrança da multa.
Decreto de 6 de Maio de 1868, art. L", § 1. 0
(2185) Al'ts. 313 do Codigo do Processo, e 200, § 12 do Regulamento n. 120 de 18i'l, bem
como o 345.
( atas 1561 a 1569.)
Os officios, ou requerimentos, pelos quae , são dispensados os Juizes de Facto, devem ser
archivados.
O Aviso de 5 de Outubro de 1811, confirma a doutrina do de 'lO de Junho de i8~9, li nota
anterior, no intuito de que o Jurado possa reclamar em qualquer praso.
(2186) Nota 1587.
I

(2187) Vide os arts. anteriores, 103 e 104 com as notas.
Cnmbinae este, com os arts. 331,333 e 34<9 do Regulamento n. 120.
( atas 1561 a 1569.)
(~188)
i5

Arts. 238, 259, 314 e 320 do Codigo do Processo, 344.

..) "

,
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Art. 108. Haverá perante cada um Conselho de Jurados um Escrivão privativo para o Jury e execuções criminaes. (2189 a 2214)
E' nullidade. não constar que, e haja feito a chamada dos Jurados. Accordão da Relação
do Rio, n. 3383 de '1.7 de .Tulho de 1 60.
A Revista u. 192:3 de 27 de Novembro de 1867, anuullou um julgamento, por não se terem
guardado as formulas substanciaes do processo, relativas á convocação do conselllo de Jurados e formação do Jury; porquanto, determinando este artigo e 339 com o 34 ft do Regulamento
n. 120 de 184'1. que, o conselho de Jurados constará de 48 membros que, tanto serão convocados nomeadamente, e .todos os seus nomes encerrados na urna, d'onde tem de extrahir-se os
12 que hão de compór o Jury de sentença, vê-se do edital e termos dos autos que sõmente
foram convocados 45 jurados e que a urna continha unicamente 38 nomes, preterindo-se al'sim, disposições legaes, cuja observancia era indispensavel para poder legitimamente constituir-se o Tribunal.
Consultae as nolas aos artigos ciladas do Regulamento n. 120.
(2189) Consultae, para o caso as notas 281 e 282, a respeito da nomeação dos escrivães,
283, sobre o caso de impossibilitar-se, 284, sobre a lotação, 2'5, sobre o titulo e exerci cio, 287,
sobre os direitos que pagam; e vide sobre o mais que possa interessar até á nota 378, e as
1947, 2l18, 213~ e 2139.
Pertencem ao escrivão do Jury, as execuções criminaes que tem de correr, perante o Juiz
Municipal e Delegado. Aviso de 21 de Junho de 1843.
(2i90) A' vista da natureza do omcio de escrivão do Jury e das complicações que resultariam de passarem ao conhecimento do Tribunal dos Jurados, os processos organisados pelo
mesmo escrivão, na qualidade de ubdelegado de Policia, é manifesta a incomlJatibilidade do
dito ofllcio com este cargo. Aviso de 4 de Outubro de 1843.
(2191) A' vista d'este artigo, o qual estabelecell em cada conselho de Jurados, um escrivão privativo para o Jury e execuções criminaes, ficaram revogadas quaesquer disposições
em contrario, e assim nãO póde ter lugar a accumulação das execuções civeis. Aviso n. 38 de
20 de Junho de 1844.
(Nota 2l97.)
(2192) O escrivão privativo do Jury não percebe salario algum, pelos actos das sessões
das juntas revisora e do Tribunal do Jury, por não estar estabelecido em Lei. Aviso n. 86
de 30 de Setembro de 1814.
(2193) Os escrivães do Jury e não as Camaras municipaes, devem selIar os livros, de que se
servem, dos quaes extrahem certidões, percebendo emolumentos. Aviso de 1 de Janeiro de 1850.
(2194) Os escrivães do Jury e execuções criminaes, não são competentes para escrever
em processos diversos, dos que lhes são privativos, salvo tendo mercê, para accumular; e
portanto e abusiva a pratica de fazei-os escrever em recursos e appelIações interpostas para
o Juizes de Direito. Aviso de 3 de Seteml)ro de 18-0.
O Aviso de 2;') de ovembro de 1861, explicando o de i850, d'esta nota, diz que elle refere-se unicamente às appellações e recursos intentados para os Juizes de Direito, e não aos
submettidos a julgamento perante o Jury, aos de alçada dos Juizes de Direito e aos que estes
conbecem em correição, porque são escriptos pelo escrivào do Jury.
(Nota 2196 e 211)1.)
(2195) O ameio de escrivão do Jury, e execuções criminaes, é incompativel com o de solicitador de causas civeis perante os Juizes municipal e de orphãos. Aviso de 1 de Maio de 1851(2196) A 2.· parte do art. 6. 0 do Decreto n. 831t de 2 de Outubro de i851, diz o seguinte:
O escrivão do Jury servirá de escrivão de correição, tanto no ci,el, como no crime, cumprindo alem das obrigações geraes communs, a todos os escrivães, as especiaes impostas por
e te Regulamento (o das correições) e as diligencias de que, pelos Juizes de Direito, forem
encal'I'egados.
Declara o Aviso de 4 de Julho de l861, que, o Juiz de Direito póde mandar ao escrivão da
correição, pa ar certidão de partilha, cujos autos estão sujeitos a correição; pois é para isto
o competente em vista da 2.· parte do art. 6.·, acima.
(2197) O art. 21 do Decreto n. 70i de 9 de Outubro de 18-0, diz:
O escrivãO do Jury, deverá escrever, perante o Juiz de Direito, em todos os processos,
eujo julgamento final compete ao mesmo Juiz.
Declara o Aviso n. 200 de 9 de Julho de 1872, que: á vista do art. 138 acima, não póde o
escrivao do Jury e das execuções criminaes. escrever em processos diversos, dos que lhe são
pri,ativo , como ,já o explicaram os Avisos D. 3 de 20 de Julho de 1844 e 3 de Setembro de
1850, salva a disposição do art. \lI do Decreto de 9 de Outubro de 1850, e art. 6. 0 do Decreto
de 2 de Outubro de 1851.
(:-lotas 2191, 2194.)

351>
(2198) Com quanto, pareça concluir-se do Aviso de 11 de Setembro de 1.856 que, o escrivão do Jury do termo, em que reside o Juiz de Direito, o deve acompanhar, quando sahe a
serviço para outros termos, com tudo, é inclubitavel que, por e. te aI'ligo, deve haver em cada
termo, um escrivão privativo do Jury sen lo este, o mesmo fJue tem de servir nas correições.
Sua nomeação interina, pertence ao Juiz de Direito, pela regra geral e"tabelecida no Decreto de LO de Julho de 18:30 e art. 10, § Lado Decreto d 30 de Agosto de 1851 de que .
competente para fazer a nomeaçãO interina o Juiz perante quem, tem de servir o nomeado,
embora nos mappas de omcios de justiça annexo aos relatorios da JUl;liçn-IS-5-ll,5t),se mencionem muitas nomeações desta ordem, feitas pelos Presidentes da' Pro,incias.
(:.'-/ota 220U.)
(2199) Sendo excessi,o o trabalho do escrivão do Jury, póde e deve o Juiz fJue presidir o
.TurV, nomear um dos escrivães do seu Juizo, ou de qualquer outro que, mais livre e considere, para com elles, Fervir nessa .essão, sob o juramento jà prestado por seu officio. faculdade e!<ta, que não foi j:imais negada, a qualquer julgador, na falta ou imvedimento temporario dos omciae" que, perante elle servem, e disposiçflO e pratica antiga 'lUC não vae de encontro á legislação vigente, tanto no fõro criminal, como no civel, visto fundar-se na rasão
cal Hal de se não dever sobrc-estar, nos actos judiciaes, nem interrompeI-os pelo fortuito impedimento de um omcial do Juizo que bem pódc ser subslituido por outro, sem orrensa das
formnlidades I;ubstanciaes do mesmo Juizo. Aviso ele 9 de Dezembro de 1851.
(Notas 2201 e 2212.)
(2200) O art. 1.0 do Decreto de 16 de Dezembro de '1853, não me parece consentaneo com
os principias da nossa legislação a respeito da nomeação interina dos esurivães.
(Nota 2198.)
(2201) Designando este artigo unicamente, um eSCI'ivãO, pal'a o .TUI'Y e execuções cri minaes, não podem ser divididas as funcções que, pela Lei est.ão reuniclas, lJara o fim de ser nomeado interinamente o escrivão do Jury pelo Juiz de Direito e o das execuções pelo Juiz Municipal respectivo, caso tenha sido pronunciado e suspenso, o serventuario etrectivo. Aviso n.
400 de 20 de etembro de 18üO.
E accrescenta o Aviso cle 'ii de Setembro cle 1865 que: o offiuio rle escrivão é privati\10,
conforme este artigo, Decreto de 9 de Outubro de 1850, arts. 21 a 23, Regulamento de 2 de
Fevereiro de 1842, ai'!.. 18 e A,iso de 20 de Junho de \8!t:4; além de que, em face do Aviso de
9 de Dezembro de 1.857 (nota 2W9) e da terminante disposição cio de 20 de Setembro de 1860
(acima), nãO póde dar-se divisão das funcções clesse omcio.
(2202) E' incompativel com o emprego de collector das mesas cle rendas provinciaes e
agente do correio, visto resultar da accumulação das uas funcções a impossibilidade de serem desempenhados, sati factoriamente. Aviso de 6 de Fevereiro de 1865.
E pelo mesmo Aviso, este omcio, nãu ê da classe dos que a Lei declara obrigalorio- e conseguintemente ninguem póde ser compelliclo a servil-o.
('2203) No expediente do Ministerio da Justiça de 1l tle ~Iarço de 1869, ve-se um Aví o
ao Presidente do Piauhy, approvandc o seu acto, pelo qual ordenara ao Promotor, que, procedesse na fórma da Lei, contra o respectivo Juiz ~Iunicipal por ter nomeado um escrivão
especial, a pretexto de não ser da sua confiança o das execuc;ões, para expedir precataria,
para ser preso certo individuo; visto cou tituir seme!llUnte facto, uma infracção deste artigo
que, tornou privativo das execuções criminlles, o escrivão do Jur~T.
(Diario 0fficiaL de 12 de Março.)
(220~) Na Côrte, haverá 2 e crivães do Jur:v, execuções criminaes, com o vencimento
annual de 1:200,000, a cada um. Art. 29, § 1.0 da Lei n. 20::l3 de 20 de Setembro de 1871.
Serão nomeados pelo Governo, depois de concurso legal. Decreto de i de Julllo de 1850, o
de 30 de Agosto de 1851, arts. 6. 0 § 2.", 10 e seguintes.
Feito o concurso, os Presidentes de Provincia, nomearão inleI'inamente, sujeito o acto á
approvação do Governo. Decreto de 5 de Janeiro de 1871, art. LO, § 2. 0
Em suas faltas e impedimentos, os Juizes, providenciarão, como do Decreto de 16 de Dezembro de 1~5::l, art. L", e Aviso ele 9 de Dezembro de 1857.
(NotaIS 2199 e 2200.)

(2205) Póde o tabellião do publico, judicial e notas do termo tio Aracaty, accumular o omcio de escrivão do Jury que servira por titulo vitalício 1
Responde o Aviso de 19 de Janeiro de 1 7'1. que, no termos cla Resolução provincial, tornando privativo o segundo daquelles omcios, por meio de desannexação para a qual ê competente a assemblêa provincial, não póde realisar-se a accurriulação, ainda no caso previsto
pelo Aviso de '" ele Outubro do anuo paI', ado.
(2206) O Art. 82 do Decreto n. iS24 de 22 de Novembro de '1811, diz: Os Juizes de Direito
das Comarcas especiaes, seus sub~.titulos! o Juizes M~n~cipae e seus supplenles, para os
actos da formação da culpa, poderao servIr c m os escrlvaes dos Delegados e Subdelegados
de Policia, nos respectivos di trictos.
Logo que, os processos escriptm', por e ses escri,ães tenham clteg3do ao termo de conclusão para a pronuncia, se não fór presente o Juiz desta deverão ser remettidos ao escI'i,ão
do Jury que os f3r::l concluo o :\0 mesmo .Juiz.
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Decretada a pronuncia neste caso, será feito o lançamento do nome do réo pronunciado
no rol dos culpados, em o livro, a cargo do escrivãO do Jury que, passará os mandados de
prisão de taes reos.
Quando porem, o Juiz da pronuncia f6r presente e a decretar antes da remessa do processo, ao escrivão do Jury, esta se fara Jogo depois, afim rle ter seguimento pelo cartorio do
mesmo escrivão o recurso necessario, para o Juiz de Direito nas Cumarcas geraes, ou o voluntario, para a Relação, nas especiaes. Em lodo o caso o escrivão do Jury, lançará os nomes dos reos pronunciados, no rol rlos culpados.
O art. 1J18 do Regulamento n. 120 de 1842 diz: decretada a pronuncia, o processo será I'emeLtido ao escrivão do Jury respectivo, estejam ou não presos os delinquentes, sejam publicos, ou particulares os delictos, porque foram processados; e no mesmo sentido, vejam-se os
arts. 31\) e 320 do dito Regulamento.
E' identica a disposiçãO do art. 228 do Codigo do Processo Criminal.
Escrever-se-lJa, no livro competente, com as notas relativas as culpas, e serão estas
tl'ansmittidas aos escrivães companheiros e aos do Jury, communicando as decisões desses
'l'ribunaes, afim de não deixar-se de averbar nos livros em que foram tomadas as notas da
culpa.
DeTe-se, no livro, fazer menção de tudo o que possa esclarecer, com signaes característicos, dia da pronuncia, a qualidade uo crime, fiança, sollura e absolviçãO com a data da
sentença.

(2207) O art. 2.0, § 30 do Decreto, Lei n. 2675 de '20 de Outubro de i875, dando ao Juiz de
Direito, competencia para conhecer da validade ou nullidade da eleição de Juizes de Paz e
Vereadores, fará intimar o seu despacho, por conta do escrivão do Jury, não só aCamara
municipal, como a cada um dos membros da meza da assemblêa parochial e por este edital
aos interessados.
O art. 83 das Instrucções, mandadas observar pelo Decreto n. 6097 de 12 de Janeiro de
1876, diz: nos processos d.os recursos (interpostos da Junta municipal,) servirá perante o Juiz
de Direito o escrivão do Jury, ou quem o deva substituir.
(O Decreto n. 2675 de 1875, art. LO, § iS, diz o mesmo.)
Declara o Aviso de 26 de Julho de i876 que, não se póde impôr aos escrivães do Jury, a
obrigação de fornecer o livro de que trala o art. 84, § [.0 das lnstruct;ões de 1876, quando elles não tem direito a retribuição alguma.
A 2." parte do § 1.° citado, diz: os recursos interpostos, serão tomados, por termo lavrado
pelo escrivão do Jury, indepenuenlemcnte de despacho, em livro especial, no qual posteriormente serãO transcriptas as decisões que, subre elles forem proferidas.
(2208) A Relação da Côrte, em Accordào de 11 de Setembro de i874 diz que: o escrivão
do Jury, póde ser suspenso pelo Juiz Municipal.
(2209) EscrivãO do Jury, deve servir em Junta Revisora do alistamento para O serviço
militar, quando os traballlOs desta, não coincidirem com os do Jury. Aviso da Guerra de 22
de Setembro de 1~'i6.
(2210) 2." secção.-Rio de Janeiro.-Mil1istCl'io dos negocios da.i ustiça, 18 de Junho de i877.
111. 100 e Ex. mu r.- Approvo o acto, constante do omcio n. 1597 de':: do corrente mez,
em virtude do qual V. Ex." declarou ao juiz de direito da comarca de .Taguarão que, sendo
priva tivo o omcio de escri vão cio j ury das execuções, na con formidade dos arts. 108 da lei
n. 26l de 3 de Dezembro de 1841, 18 do regulamento n. ln de 2. de Fevereiro de 1841,
21 a 23 do regulamento n. 707 de 9 de Outubro de 1 50 e aviso n. 38 de 20 de Junho de 1844.
com o de n. 400 de 20 de Setembro de 1860, e da exclusiva competencia das assembléas provinciaes o legislar sobre omcios de justiça, não podia ser provido naquelle lugar, como requerera, O 1. 0 tabellião do termo do Arroyo Grande, Anarolino Medeiros da Cunha, que, entretanto, poderia servil-o interioamente, até que, em novo concurso, apparecesse quem estives e no caso de exerceI-o separadamente.

(2211) 2." sect;ão. -Rio de Janeiro. - Ministerio dos negocios da Justiça, 25 de Agosto
de 1877.
111. 11I0 e Ex. mO Sr.- Em solUÇãO a consulta do juiz de direi to da comarca de Larangeiras,
a que se refere o omcio n. i12 de 31 do mez findo, Declaro a V. Ex." que, em vista do art. 21
cio regulamento de 9 de Outubro de i850, compete ao escrivão privativo do Jury funccionar
nos processos de responsabilidade instaurados e julgados pelos juizes de direito tanto no summario, como no plenario.
(2212) Não se póde abonar gratificação alguma, ao escrivão do .iury, e não havendo quem
queira ser\'Ír o officio, mesmo interinamente, e emquanto outra cousa, não resolver o Poder
Legislativo, se observará a providencia adoptada pelo Aviso n. 445 de 9 de Dezembro de 1857,
e ja recommendada em casos ideuticos, pelos Avisos n. 25 de 24 de Janeiro de 1871 e n. 11 de
7 de Janeiro de 1815.
E' do Aviso de 15 de Novembro de 1878.
( "ota 2199.)
(2213) !\ão póde o escrivão do Jury, servir conjuntamente, com o Juiz Municipal suppleote, seu irmão, visto haver n'este caso a incompatibilidade por parentesco, prevista na
Ordenat;ão, Liv. 1.0, tit. 19, § 45, e:tplicada por diversas decisões do G~verno, devendo por
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Art. 109. Quando nas rebelliões ou sedições entrarem Militares,
serão estes julgildos pela~ Lpis e T,'ibuoaes Militares. (2215)
Art. 110. No art. 145 do Codigo do Proce SI), ficam eliminadas
as palavra. do l1::trenthe~i. (nào se tratanrlo de crimes politico~).
Art, 111.
Jo Rrt. 351, alJfes da palavra-identidade-accrescente-se a palavra - não, - e ficam supprimidas as seguintes - e justificação de conducta. (2216)
Art. 112. A infl'aL:ções dos Hegulamentos qne o Goveroo organisar para a eXecução da Presente Lei, serào punidas, guardado o
respectivo pl'Oces o, com pena de prisão, que nào podeJá exceder a
tres mezes, e de multa até duzentos mil réi:5.
O mesmo Govefllo esrecio.L:ará nos ditos Regulamentos qual a
pena que c1eveJá caber a cada uma infracçào. (2217)
Art. 113. As Auctoridades de que trata esta Lei, continuarão a
perceber os emolumentos marcados nas Leis em vigor, salva a disposição do art. 21. (2218)'
TITULO II

D.sposições cíveis

CAPITULO

U~ICO

00;:; JUIZES MUNICIPAES E HEcunsos.

(2z 19)

Art. 114. Aos Juizes Municipaes compete: (2220)
1.° Conhecer e julgar definitivamente todas as causas cíveis, 01'dinarias ou summarias que Ee moverem no seu Termo, proferindo
tanto proceder-se na conformidade do Aviso n. 343 de 30 de Setembro de 1859. Aviso de 15
de etembro 1!l17.
(O Aviso de 1859, fundado no de 28 de Julho de 1843, li no sentido de passar o supplente,
o exercicio ao seu immediato, não convindo que, um funccionario supplente prejudique o direito de vitaliciedade de outro empregado.)
(2214) Um Juiz de Direito, suspendeu do emprego de 1.0 tabellião e escrivão do civel,orpllãos, capellas e do Jury, a certo individuo, que nàO prestara o devido juramento.
Declara o Aviso de 16 de Març'O de 1'319 que, tendo aquelle serventuario não só pago em
tempo, o dil'eilos do seu titulo e entrado em exerr.icio, e não endo a simples faILa de juramento na circumstallcias expostas, caso de perdimento de offil\io, por disposição expressa da
Lei; entretanto que o art. 138 do Codigo Criminal, considera aquella falta sanavel, se opportunamente não foi como devera ser, verificado pelas auctoridades competentes, o preenchimento da formalidade legal, mereceu a '!lpprovação do Govel'l1o Imperial, o acto da Presidencia, mandando que o mesmo serventuaI'io, prestasse juramento e reassumisse o exercicio das
suas funcções.
(2215)
otas 1116, 1l77, arts. .111, § 1.0 do Codigo do Processo e 245 do Regulamento n.
120 de Hl4'l, bem como o art. 30 , R 2." do Codigo Criminal.
('2216) Nova redacção do art. 351 :
Nenhum motivo, escusará o detentor ou carcereiro de levar o paciente que estiver sob seu
poder, perante o Juiz ou Tribunal, sah'o: 1.0, doença grave (n'este caso o Juiz irá ao lugar
ver a pessoa); 2..°, fallecimento, nãO iden tidade de pessoa provada evidentemente; iI. o, resposta
jurada de que não tem, nem jamais teve tal pessoa, em eu poder.
(2211) Arts. 4(i0, 461, 484 e 485 do Regulamento n. 120 de 1842. Mendes da Cunha, Codigo
do Processo, paa. 280.
Dá-se appellação da impo içãO das penas de multa, como do art. 460 cit. do Regulamento n. 120.
(2'218) Arts. 465 a 467 do Regulamento n. 120 de 1842.
(2219) Os artigos simplesmente citados em seguida ao presente titulo, pertencem ao Regulament? de 15 de Março de 1842..
(22'1.0) Em quanto existirem o Juizes do ch'eI. os municipaes, sómente poderão exercer as
suas funcções em materia civil, despachando, processando e julgando nas causas de Almo-
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suas sentenças sem recurso, mesmo de revista, nas causas que couberem em sua alçada, qlle serãó de trinta e dous mil ré is nos bens
de raiz e de sessenta e quatro nos moveis. (22:21)
2. 0 Conhecer e julgar da mesma fórma, contenciosa e a·iministrativamente todas as causas da competencia da Provedoria dos Resíduos.
3.° Conhecer e julgar definitivamente todas as causas de Almotaceria que excederem á alçada dos JUiZflS de Paz.
4.° Executar no seu te1 mo todos os Mandados e sentenças civeis,
tanto as que forem por elles proferidas, como as que forem por outros Juizes ou Tribunaes, com excepção unicamente das que couberem na alçada dos Jnizes de Paz.
5.° Toda a mais jurisdicçào civil que exercerem os actuaes Juizes do Civt'l.
Art. 115. Ficam abolidos os Juizes do Cível, conservados porém
os actuaes, emquanto não forem empregado"s em outros lugares. (2222)
Art. 116.
o impedimento dos actuaes Juizes do Cível, servirão
os Municipaes. (2223)
Art. 117. Nas grandes povoações, onde a administração dos 01'pbãos puder occupar um ou mais Maglstrados, haverá um ou mais
Juizes de Orphãos. (2224 a 2252 c)
taçaria que excederem' a alçada dos Juizes de Paz, salvo o caso de subsistirem os dilos Juizes
do civel; o que muito clara e correntemente se deduz das disposições que regulam a jurisdicção e competencia de uns e outros Juizes nos arts. 115 a tl8 da presente Lei, 475 a 479 do
Regulamento n. 120 e 2 do Regulamento de 15 de Março de 1842, que vereis.
Vide Aviso de 9 de Julho de 1842.
As attl'ibuições actuaes dos Juizes Municipaes, regulam-se pela Lei de 20 de Setembro
de 1871 e Decreto n. 4 2í de 22 de Novembro de 1 71.
.
O que ha, se encontrará nas notas 1ü4 a 203, 1Ti6 a 1920.
(22'H) A alçada foi elevada a 200 000 pelo Decreto de 30 de Novembro de 1853 e a 500 COO
pelo. 2.° do art. 23 da Lei n. 2033 de 20 de Setembro de i iI, 64, § 2. 0 do Decreto n. 4824 de
22 de Novembro de 1871.
('222'2) Art. 481 do Regulamento n. 120 de 1842.
(l'\ota 2220.)
Esta Lei conservando os actuaes Juizes do civel, emqullnlo não forem empregados, em
outros lugares, conservou-lhes tambem, a juri dicçãO que alé enlãO exerciam, vislo que não
li coarctou por disposic;ão alguma peculiar. Aviso de 9 de Julho de 1842.

..

(2223) As nolas ciladas na u1lima par'te da de n. 1220, diz especiflcadamente o modo de
substituiçãO; e a gratificação que percebem.
.
(2224) Arls. 473 a 476 do Regulamento n. 120 de 1842.
Temos hoje varas especiaes de orpllãos, a de Belem está a cargo tIo Juiz de Direito da
2. a vara, Decreto 11. 687 de I liO, art, 1.0 da Lei n. 20~3 de 1871. Decretos ns. 5023 de 1872,
5485 de Novembro de 1813 e 6026 de 3 de Junho de 1876.
'remos a especial de S. Luiz do MaranhãO. Lei n. 2033 de 1871, Decretos n. 4824 e /,825
de 187'1.
.
A do Ceará, a 2.", Decretos ns. 687 de 1850, 5458 de 1873 e 6202 de 1876.
A do Recife, Lei n. 2033 e Decretos ns. 4824 e 4825 de 1871.
A da Bahia, Lei o. 2033 de J871, Decretos os. 482/.0 4825 de 1871.
A do Rio ha duas, a 1.", Decrelo n. 30 de Outubro de 1835. Aviso n. 334 de 30 de Novembro de 1835. Decreto n. 687 de 1850, Lei o. 2033 de 1871 e Decretos ns. 4824, 4825, 4845, 4857,
e 4859 de 1871. A 2,3 creada pela Lei n. 2033 de 1871, ar'L 1.0, 2. a parte. Decretos ns. 4824, 4825,
4845, 4857 e 4860 de 1871.
S. Paulo~ o Juiz de Direito da 2." vara. Lei n. 11 de 7 de Julho de 1852, Decretos ns. 687
de 1 50, 215lS de '1873 e 6206 de 1 76.
Rio-Grande do Sul, o Juiz da 2. a vara. Decretos ns. 687 de 1850, M58 de 1873 e 6206 de 1816.
Minas. o da 2." vara. ResoluçãO de 29 de Julho de 1829, Leis ns. 464 de 1850, 16 de Maio
de 185'., 1867, 1868, 1883 e 1 89 de 1 72, Decretos os. 6 '7 de 18"0, 5458 de 18i3 e 6206 de 1876.
Pelo Decreto n. 6i49 de 2-i de Novembro de '11177, foi extiocta a 2. a vara de Cuyabá.
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Goyaz, o Juiz da 2.... Alvaras de i8 de Iarço de 1809, 14 de Abril de 1816, Deoreto ns.
687 de 1850, 4973 de 1872, 5458 de 1813, 5857 de 1815 e 6206 de l816.
(2225) São importantissimas as attribuições dos Juizes de orphãos, bastando oonsiderar
no dispositivo dos arts. 4.° e 5.° do Regulamento de 15 de Março de Inn, oomo se segue:
Art.4.0 Aos Juizes de orphãos, compete conhecer e julgar administrativamente os processos de inventarios, partilhas, tutelas, curadorias, contas de tutores e curadores.
Art. 5." Ficam-lhe outrosim pertencendo:
1.0 As cartas de emancipação.
2.° Os supprimentos de idade.
3.° As licenças a mulheres menores para venderem bens de raiz, consentindo os maridos.
4.° Dar tu tores, em todos os casos marcados na Lei.
5." Supprir o consentimento do pai ou tutor para casamento.
6.° A entrega de bens de orphãOs li sua mãe, avós e tios.
7." A entrega de bens de ausentes a seus parentes mais chegados.
8.° A entrega de bens de orphãs a seus maridos, quando casarem sem licença dos mesmos Juizes.
9.° A dispensa para os tutores obrigarem seu proprios bens á fiança das tutelas para
que, foram nomeados, ainda que os bens e tejam fóra do districto, onde oontrahirem a obrigação. (Lei de 22 de etembro de Hl29.)
10. Conhecer e julgar oontenoiosamente as camaras que nascem dos inventarios, partilhas e contas de tutores e bem assim, as habilitações dos herdeiros do au ente, e as oausas
que forem dependencias de todos os CJue ficam referidos neste § (art. 20 da disposição provisoria, pelo qual ficou revogada a Ordenação do Liv. 1.°, tit. 8 , § 1.5.)
11. A arrecadação e administração dos bens dos ausentes, nos termos da Ordenação do
Liv. L°, lits. 89 e 90, e 62, § 38, versiculo, absentes, e mais leis, a este respeito. (Lei de 3 de
Novembro de 1830.)
.
12. A administração dos l)ens pertenoentes aos indios, nos termos do Deoreto de 3 de
Junho de 1833.
(2226) O .Juiz de orphãOS, e Juiz da 1." instancia, li vista do art. 2.°, § 1.0 da Lei de 22 de
etembro de 11 2 , e por isso póde oonceder faculdade ao escrivão para ter ajudante e nomear seus oInoiaes. Avisos de 12 de Julho de 1834 e de 15 de Fevereiro de 1838.
(2221) Não estão sujeitos á prestação de fiança que a OrdenaçãO, Liv. 1.0, til'. 83, § 54,
pres'lrevia, porque hoje, não depende a sua nomeação de nenhuma outra oircumstancia mais
do que as estabeleoidas no art. 117 desta Lei. Ar/!umento do Aviso de 28 de Xovembro de 1834.
Sobre a fiança C/ue devem pres~ar os escrivães de orphãos, como da Ordenação, Liv. 1.0
tit. 88, § 5'., e tit. 89, § 1.0, vide os Avisos n. 29 de 8 de Março de 1850 (o mais importante,)
o de n. 59 de 6 de Fevereiro de i865 e o de n. 55 de 10 de Fevereiro de 1811, que se refere ao
de 1850.
(2228) Podem os Juizes de orphãos oasar hoje com orphã de sua jurisdioção, sem dependencia da licença do Governo. Resolução de i4 de Dezembro de i830.
(2229) A disposição do art. 4.°, § 8.° do Regulamento n. 143 de 15 de Mar~o de 1842, não
mas a reproducção do art. 2.°, § I•. " da Lei de 22· de Setembro de 1828 é combinada á
OrdenaçãO, Liv. 1.0, til. 88, § 19 c0ll?- a Lei cilada, regula que, em regra geral, deve ser denegada a entrega do bens aos orphãos que se casam sem a competente licença, podendo, com
tudo, ser entregues aos maridos das orphãs que sem a dita licença se casarem, justificando
elIes 'capacidade, para regerem taes bens, e merecendo por sua probidade e boa conducta
essa concessão. Aviso de 16 de Dezembro de i852.
(Notas 22:3~ e 2240.)

e no,a,

(2230) Attingindo os orphãOs, a idade de 21 anoos, e provado este facto, devem er tidos
por emancipados, independentemente de habilitaçãO ou formal, e expessa emancipação. Aviso
de 8 de Janeiro de 1856.
(2231) A respeito do cofre dos orphãOs e a quem commetlida a sua guarda é de que tratam os Avisos de 13 de Julho de 1857, Circular de 29 de Julho de 1857, Provisão de 4 de Setemllro de 1857, e de 11 de Setembro cio mesmo aono.
Estas dispo ições e outras anteriores quasi que não tem mais utilidade pratica, por isto
que o dinheiro dos orphãOs e emprestado ao Governo pela Lei D. 779 de 6 de etembro de
1854, art. 13, quando diz: Fica reduzido II. 5 % a taxa de juro do empreslímo do cofre dos orphãos, e a receita proveniente deste emprestimo sera escripturada sob o titulo-operações
de credito.
Antes tinhamos o Decreto n. 231 de 13 de Novembro de 181,1, art. 6.°, § 4.°, Instrucção
n. 51 de 12 de Maio de 1842, Ordem n. il9 de 21 de Outubro do mesmo anno, Ordem n. i20 de
5 de Dezembro de 1844, n. 113 de 'll de Outubro de 1845, n. 12 de 24 de Janeiro de 1848, D.
33 de 28 de Fevereiro do mesmo anno, n. iiI de 30 de etembro de i850, D. 93 de 1." de
Abril de 1852.
A moeda metallica e preciosidades, devem ser arrematadas, entrando para o 'l'hesouro
e Thesourarias as quantias liquidas, em moeda corrente. Aviso n. 45 de i2 de 1841" e art. 32
§ 9.° do Regulamento das correições n. 834 de 2 de Outubro.de 1851.
Tas requisições, para entrega de emprestimos do cofre de orphãos, deve-se declarar o
que pertence a capital e a juros. Aviso n. 421 de i7 de Dezemhro de 1864.

(
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Os juros dos emprestimos do" cofres dos orphãos, são contados e pagos ate o tempo em
que, e tes entram na maioridade, ou se emancipam, como dispõe a ordem do Thesouro n. 290
de 20 de Julho de 1863. Avi;;o n. 396 de 23 de etembro de 1868; e segundo este mesmo AviRo,
pelas Instrucções n. 51 de 1" de ~Jaio cie i \3, as quantias arrecadadas no Juizo de Orphãos,
são remeltidas immediatamente aos cofres publicos, afim de serem escripturadas, 11ela fórma
estatuida nas mesmas Instrucções.
Os dinheiros de orphãos, "ó pelo Governo, podem ser tomados, por empreslimo. Aviso n.
473 de 11 de Dezembro de 1~74.
Declara o A\'iso da Fazenda n. 542 de 5 de Dezembro de 1866 que, a solução de questões
relativas á entrega de dinheiros de orphãos, defuntos e ausentes, não compete aos Presidentes
de Provincia, sendo altribuição das Thesourarias de Fazenda oppôr-se a taes entregas, sempre que, não tiverem sido cumpridas as formalidades legaes.
Vide mais os Avisos n. 174 de 27 de Abril de '1866, 546 de Dezembro de 1866, 548 de 10 de
Dezembro do mesmo anno e 11 de Abril de 1876.
Declara o Aviso n. 473 de 5 de 'ovem)lro de 1868 que o dinheiro dos loucos de todo o genero, gozam dos mesmos favores e garantias concedidas aos dos orphãos.
Declara o Aviso n. 300 de 30 de Junho de 1869, que o dinheiro dos orphãos, pMe ser empregado em fundos publicos.
. -Circular ordenando que, em additamento ás instrucções de lt de Abril do anno passado, relativas ao recebimento, escripturação e entrega dos dinheiros de orphãos, se observe o
seguinte: (4 de Abril de '1877.)
Art. 1.0 Os collectorei; e administradores de mezas de rendas deverão juntar aos omcios
que dirigirem ao the ouro e thesoul'arias de fazenda, nos termos do art. 1." das citadas instrucções, solicitando o levantamento dos dinheiros de orphãos ás proprias requisições dos
Juizes.
Art. 'tO No 'rllesouro Nacional a directoria geral da contabilidade, e nas thesourarias de
fazenda o respectivo inspector, antes de ser auctorisado o pagamento, mandarão proceder á
verificação do saldo do emprestimo e do calculo do juro das quantias cujas entregas forem
requisitadas, lançando o empregado verificador a nota de conferencia no onlcio do exactor.
Art. 3." Ficam alteradas as disposições do final do art. 4.° e do art. 5.° das mencionadas instrucções.
Jo actual anno (1879) o Ministro da Fazenda, reduziu ainda os juros do dinheiro dos 01'phãos a 4 %, quando começon a ser tomado pelo governo e por emprestimo a 6 % como do
§ 4.°, art. 6." da Lei de 13 de Novembro de 1~41.
(2232\ Os processos que correm perante os Juizes de orphãos, estão sujeitos a sello e deve
ser exigida a revalidação, quando taes processos forem apresentados ao sello fóra dos prasos
marcados. Ordem de 19 de Dezembro de 1857.
(2233) Aos Juizes de Orphãos compete nomear interinamente os curadores geraes. Decreto n. 817 de 31 de Agosto de 1851, art. 4,"
Vide a respeito, notas 219 e 1922.

(223 i) Pela Lei n. 20~0 de 28 de etembro de 1871, art. 2.°, § 2.°, incumbe aos Juizes de
Orphãos a inspecção das associações que o governo auctorisar para crear e tratar os menores filhos da mulber escrava.
O art. 65 1." do Decreto n. 5135 de 13 de Noveml1ro de 1872 e no mesmo sentido.
O § 3.° do mesmo art. \l." da Lei, diz: a disposiçãO deste artigo e applicavel ás casas de
expostos e ás pessoas a quem o Juizes de Orphãos encar'regarem a educação dos ditos menores na falta de associação ou estabelecimentos creados para tal fim.
O art. 64, § 2.° do Decreto n. 3135 é identico.
O § 3." do art. 4.° da dita Lei diz:
E', outrosim permitlido ao escravo em favor da sua liberdade contractar com 3.° a prestaçãO de futuros serviços por tempo que não exceda de 7 annos, mediante o consentimento
do senhor e approvação do Juiz de Orphão:;. (Art. 61 do Decreto n. 5135).
Alguns tem querido restringir a disposiçãO deste §, com fundamento nos arts. 57, § ].0 e
90, § 2." do Decreto n. 513: que tratam da liberalidade de 3.° nas vendas judiciaes e nos inventarios e com receio de uma perturbação que póde resultar de 3.°, intervindo nas relações
de respeito e obediencia devida pelo escravo ao senhor; mas nos parece e:Iagerado o receio
desde que, ao criterio do Juiz se deve deixar certa latitude no sentido da liberdade, mas sem
oftensa ao direito do senhor.
A liberdade condicional não comprehende ser,iços superiores ás forças do libertando
que os póde fazer estimar e pagar. Revista n. 7351 de 19 de Dezembro de 18lY1.
O Juiz de Orphãol!l só tem competencia para conhecer de contractos de locação de serviços, quando feitos por escravo para obter alforria, ou quando a prestação de serviços e imposta pelo senhor na carta de liberdade. Accórdão da RelaçãO da Côrte n. 3585 de 21 de Novembro de 1873.
E' illegal a prisão por falta de implemento de contracto, contra aquelle que se obrigou á
prestação do ser\riço para pagamento da quantia adiantada para a sua liberdade, tendo sido
esta conferida sem condições. Áccórdão da Relação de S. Paulo n. 10 de 8 de Outubro de 1875.
A liberalidade de 3.° indirecta feita no intuito de constituir peculio, póde servir de ele-
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mento para que o escravo, requeira arbitramento para a alforria. Revista n. 9034 de 18 d
Abril de 1ST.
Nenhuma Lei prohibe que o Juiz de Direito seja fiador de contracto de prestação de ser,iços de escravo que, por esse meio se liberta, ou me mo com este contracla directamente
guardadas as tormalidades ela Lei. Accordão da Relação da Fortaleza ele 12 de Junho de 1 77.
Pelo art. 5.° ela Lei citada n. 20W, ficam sujeitos li inspecção dos dilos Juizes, as sociedades de emancipação ja organisadas e que se organisarem. (<\rts. 69 e 70 do Decreto n. 5135.)
(2235) O Decrelo n. 4815 de 11 de Novembro de 1871, diz ao art. 1.0:
a falta dos pais ou mães dos menores que houverem pertencido ao domínio tlo Estado
sejam as suas cartas de emaucipação remeUidas ao Juíz de Orphão do termo. que as fará archi vaI' no cartorio do respectivo escrivão, para serem entregues por ordem do mesmo Juiz
quando os dito libertos attinjam a maioridade.
Pelo art' 5.° se determina ainda, a necessidade de sciencia do Juiz de Orphãos do lugar
para que possam os libertos que forem escravos do Estado, procurarem outra occasião que
mais lhes convenha do que a que lhes marca o Decreto.
(2'236) Diz o Decreto n. 4835 de i de Dezembro de 1871 ao art. 7.°, § 2.°: Incum1Je a obrigação de dar a matricula aos Juizes de Orphãos, quando lhes constar que alguns dos d'esses
filhos livres de mulher escrava, deixarem de ser dados a matricula dentro do praso marcado
n'este Regulamento.
A matricula n'este caso será feita a requisiçãO do Juiz de OrphãOs, precedendo audiencia
do senhor da mãi do matriculando.
Art.23. Para fiscalisação e complemento da obri~ação pre cripta no art. 21, serão remettidas informações aos encarregados da matricula ate os dias 31 de Janeiro e de Julho de
cada anno:
§ 1.0 Pelos Tabelliães, Escrivães, Testamenteiros, Curadores Geraes de Orpl\ãos, Promotores Publicos, seus Adjuntos e Juizes de Orphãos, acerca da mudança de condiçãO e transferencia de dominio de escravos, assim como pelos Juizes que intervierem ou conhecerem de
questões de liberdade ou em hasta publica acceilarem lanço em favor d·ella.
O art. 29 diz: os funccionarios encarregados da matricula, remetterão trimensalmenle...
e ao Juiz de Orphãos do lugar uma relação dos filhos livres ue mulher escrava, matriculados
no trimestre anterior contendo todas as declarações do art. 4."
Diz o art. 32: os encarregados tambem organisarão e rp.metterão... e ao Juiz ele Orphãos
do lugar nos mesmos peI'iodos de que falta o art. 25 (mezes de Abril e Outubro), um quadro
nominal dos dilo menores livres, que ti,erem fallecido no município com indicação do numero de ordem de cada um.
O Decreto n. 70 9 de 16 de Noveml)ro de 1878, attendendo li conveniencia de serem contemplados, nos quadros do mesmo anno, as occorrencias a que se referem os arts. 29 e 32
(acima) e artigo unico do Decreto n. 6967 de 8 de Julho do corrente anno, diz:
Art. 1.0 Os funccionarios encarregados da matricula, remetterão nos mezes de Janeiro e
Julho de cada anno, a directoria geral da estalisti(',a, pelo meio prescripto, art. 20 do Decreto
n. 4835 citado n'esta nota, e ao Juiz de Orpltãos do lugar, uma relaçãO dos filhos livres de
mulher escrava, matriculados no semestre anterior contendo todos os esclarecimentos do arl.
4.° do mesmo Decreto n. 4835.
Art. 2. 0 Os encarregados da matricula, tambem organisarão e remelterão á directoria
gerál da estatística, nos mesmos periodos de que falia o artigo antecedente, um quadro nominal dos filhos livres de mulher escrava, que tiverem fallecído no município, com indicaçãO
do numero de ordem de cada um.
(Nota 172,)
(2.2.37) A emancipação de africanos livres, devem ser expedidos com promptitlão ao Chefe
de Policia, isentos de qualquer despeza; porque, nem o Aviso de 16 de Fevereiro de 1852, nem
o Regimento das custas auctorisa a cobral-os. Aviso n. 213 de 11 de Agosto de 1864.
(2238) O fllllo menor, orphão de mãe que tem licença do pai para casar, não precisa do
consentimento do Juiz de Orphãos. Aviso n, J 16 de 9 de Março de 1860.
( Totas 2229 e 22-W.)
(2239) Em nenhum caso, os consules estrangeiros podem nomear os tutores, porque pela
nossa legislação a nomeaçãO de tutores. compete aos Juizes de orphãos, e esta disposiçãO n~o
foi alterada pela Lei n. 1006 de 10 de Setembro de 1860 e muito menos podia sêl-o, pelas convenções consulares. Aviso de 23 de Dezembro de 1864, publicado em Circular de 13 de Janeiro
de 1865.
(2240) O Aviso n. 228 de 20 de JUU10 de 1867, resoll'e questões relativas a casamentos celebrados por paslores das religiões toleradas e vide a consulla.
Para menores, contrahirem matrimonio, é indispensavel a licença do Juiz de orphllOs e
o parocho que os casa, sem que ella lhe seja apresentada, del'e ser responsabilisado. (Art. 2'oi
do Codigo Criminal, e o vide annolado por mim). Avisos n. i!I2 de 20 de Outubro de 1 ;;9, de
2.'3 de Dezembro do mesmo anno de 23 de Março e 5 (te .'l.go lo de J868.
(~otas 22.29 e 2238.)
.\;
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(22.41) A jurisdioção que, ao director dos indios deu o Regulamento n. 426 de 24 de Julbo
de 1845, não é exclusiva da do Juizes de orphãos e corregedores; e esta jurisdicção}abrange
todos os individuos, aUiados ou não, menores ou maiores; emqu'anto não são considerados oapazes. Aviso.de 3 de Outubro de 1866.
(2242) "a fórma da legislação em vigor, nada tem a jurisdicção do Juizo de orphãos, com
os espolios dos militares fallecidos fóra do paiz. Aviso n. 133 de 3 de Março de 1869.
(2243) Em virtude da Lei de 22 de Setembro de t828, art. 2.°, § 6.° e do Regulamento de
3 de Janeiro de 1833, arts. '19 e 61, não compete ao Governo decidir conflicto entre o Juizo de
orphãos e o dos Feitos da Fazenda, mas sim a Relação do districto; sendo outrosim, licito ás
partes a11egar a incompetencia do Juizo por aggravo ou appellação. Aviso n. 479 de 14 de Outubro de 1865.
Já anteriormente o Aviso n. 442 de 26 de Setembro do mesmo anno, declarara que, não
competia ao Governo, conhecer do conflicto de jurisdicçãO, entre dous Juizes de orphãos, de
divers!?s ter!nos, 'pa~a cu~o ;as~, h.avia ~ r~medio de appe11ação ou aggra'.:o, conforme as 01'·
denaçoes, LI\'. '1. , tlt. 6. , s 9. , Llv. 3. , tlt. 20, § 9. o e Regulamento de lo de Março de 1842,
art. 15, § lo °
Declara o Aviso n. 67 de 12 de Fevereiro de 1866, que não decidiu bem o Presidente de
uma Relação, deixando de submetter ao Tribunal, a decisão de um conflicto de jurisdicçãO,
sob o fundamento de já ter sido resolvida a questão por provimento dado a um aggravo.
Hoje regula a especie o Decreto de 2 de Maio de 1874, arts. 13t a 133 e vide-o annotado
por mim.
(2244,) O artigo 20 da disposição provisoria e 5.°, § 10 do Regulamento de 15 de Março de
t842, que estalJelecem a competencia do Juizo de orphãos, comprehendem as acções de sonegados que n'elle deverem ser intentada 1
Pela afUrmativa decidiu a Relação da Côrte em Accordão n. 8013 de ii de Março de 1859.
(2245) Não é legitima a auctoridade exercida, pelo Juiz de orphãos, sendo a acção propo ta, communi dividendo, aliás propria do fôro commum, embora figurem, na divisão como
.partes, pessoas menores; porque li es.cepção do art. 20 da disposição provisoria, procederia,
se o caso vertente podesse em razão ser ela siflcado causa de inventario, ou sua dependenoia
e este Juizo não forneceu os autos. Acoordão da Relação da Côrte n. 4351 de 7 de Fevereiro
de 1852.
O Juizo de orplJãos é o competente para oon11eoer da oausa em que se pede a divis'ão de
um terreno, oom o qual foram aquinllOados em oommum, diversos herdeiros. Aocordão da
Relação da Côrte n. 351>; de t9 de Agosto de 1873.
(2246) O Juizo de orphãos tem jurisdioção oonteooiosa, para oonheoer das oausas, sobre
oollações que emanam do inventario. Aooordão da Relação da Côrte de 25 de Novembro
de t864.
('t2.i7) Não é o Juiz de orphãos, e sim o do oivel, o oompetente para oonheoer da aoção,
movirla oontra o liberto, para coa gil-o li prestação de serviços que se obrigou a prestar por
contraoto em que não interveio o Juiz de orphãos para approvar, e oelebrado, depois de já
ter o liberto a oarta de alforria passada sem oondição. Aooordão da Relação da Côrte n. 3585
de 21 1e Outubro de 1873.
(2248) O pedido administrativamente feito, ao Juiz do inventario não constitue o Juizo
oontenoioso. Aocordão da Relação da Côrte n. 3~97 de 9 de Dezembro de 1873.
(2249) E' in ompetente o Juizo de orphãos, para oonheoer das questões de indel1,uisa\.ãO
de valor do damno oausado pelo tutor, em bens do seu tutelado: taes questões, por ser de
aUa indagação, .. ó podem ser tratadas no juizo commum. Aocordão da Relação de S. Paulo
n. 159 de 16 de Maio de 1876.
(2250) O Juiz de orphãos, é o competente para oonheoer das heranças jaoentes, procedendo a sua arreoadação, devendo oomprehender- e na expressão jaoente a da herança dos ausentes. Lei de 3 de Dezembro de 18. O, art. 20 da disposiçãO provisoria. Regulamento de 15 de
Março de 1842, art. 5.°, § 11, Regulamento de 9 de Maio de 184,2. arts. 1.0, § 1." e 11 modifloado
pelo Regulamento n. 422 de 27 de Junho de 1845, art. 1.0, § 1.0, Regulamento n. 2433 de 15 de
Junho de 1 5tJ, arts. 3.°, § 1.0 e 20.
Tão tem lugar a arrecadação no oasos maroados no Regulamento de 18450itado, art. 1.0,
§§ 1.0 e 2.°, 9 de MaiO de 1 42, art. 11. Deoreto n. 855 de 8 de Novembro de 1851, arts. 2.° e li,
arts.309 310 e 807 do Codigo Commercial, e RegulamentO' n. 737 de 25 de Novembro de 1850,
art. 'li, §§ 1.° e 2.°, Regulamento n. 2433 de 15 de Junho de 1859, art. 3.°, §§ 1.0, 2.° e 4.°,
art. 10.
Procede li arreoadação nos oasos do art. 11 do Regulamento oitado de t842 (9 de Maio),
Regulamento citado de 1845, art. 1.0, §§ 1.0 e 2.", Regulamento de 1859, arts. 3.° a 8.°. Avisos
de 14 de Abril de 1 W, 12 de Janeiro do mesmo anno, 23 de Novembro de IH53, 16 de Maio e
15 de Julho de '1.854, 9 de Janeiro de IR55, o que é extensivo, por identidade de razão, ao oonjuge quando herdeiro (sendo a sucocssão ab intestatu) legitimo por depender de habilitação.
Avi os de 16 de Fevereiro de 1786 art. 8.° do Regulamento de 1859.
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Estes Juizes serão escolhidos pelo Imperador d'entre os Bachareis formados, habilitados para serem Juizes Municipaes, servirão
pelo mesmo tempo que os Juizes Municipaes, e serão substituídos da
mesma maneira. (2253)
Vencerão o ordenado e 'emolumentos, e terão a mesma alçada
dos Juizes Munícipaes. (:2254)
Art. 118. Nos termos em que não llOuver Juiz de Orphãos especial, se houver Juiz de Direito Cível, exercerá este toda a jurisdicção que compete ao de Orphãos.
Não havendo Juiz de Direito Civel, competirá toda a jUl'isdicção
do Juíz de Orphãos ao Juiz Municipal. (2255)
Dá- e a arrecadação provisoria nos termos do Regulamento de 1 50,art . 2.° 4 ° a 7.°, e
Aviso de 24 de Maio de 1859.
E tornar-se-ha definitiva a arrecadação, havendo fundamentos para isto, arts. 4.° a 7.°
do Regulamento de 1 59.
O Juiz de OrphãO é o competente para admioi trativamente mandar entregar os bens
indevidamente arrecadados, sendo ql1e nos casos duvidosos ou quando haja opposiÇãO do curador, procurador ou interessados, devem as partes recorrer ao meio contencioso, por via de
embargaI' de 3.°, Aviso de 3 de Fevereiro de 1855, n. 56.
As acções por dividas contra a herança; bem como as habiliLações de herdeiros, processam-se no Juizo de orphãOs. Regulamento de 15 de Março de 1842, art. 5.° 10, o de 9 de Maio
do mesmo anno, art. 32, o de 21 de Junho de 18~5, art. \:l.o o de 18.'19, arts. 46 e 48.
As acções, a Cavar de herança e outras quaesquer, em que ella tenha parte, como auctora,
ré, assistente ou oppoente, são no juizo commum. Argumento do art. 32 citado do Regulamento de 1842, e 9 do de 1845, Regulamento de 1850, e Aviso de 25 de Fevereiro de 1833.
(2251) Ao Juiz de Orphãos, compete, não só julgar vagos os bens, como fazer vender em
hasta publica, os hens de raiz vagos. Regulamento de 9 de Maio de 1842, art. 33, o de n. 422
de 1845, art. 6.°, e o de 1859, art. 51.
(2T2) Apurados os bens e adjudicados, como vagos a Fazenda termina 11 jurisdicçãO do
Juiz de Orphãos,-pela regra geral da Ordenação, Liv. 3.°, tit. 65 principio e tiL. 66, § 6.°, e
por conseguinte as reclamações dos interessado, devem ser no Juizo dos Feitos. Lei n. 242
de 29 de Novembro de 1841, art. 2.°, e art. 52 do Regulamento de 1 59.•

(2252 a) Os bens de ausente:::, se arrecadam, inventariam, como os das heranças jacentes,
OrdenaçãO, IiI'. 1.0, til. 62, § 38, e til. 90. Regulamento de 9 de Maio de 1 42. arts. 2.°,
12, 16, 18, 20, 21".26, 2 e seguintes, o de 1 45, art . 1.0 e 2.0, Regulamento de 1 '59, art. 2.0,
20, 21, 22 e outros, perante o .Tuiz de orphãos, Lei de 2 de Setembro 1 2 , art. 2.0. § 4.° e
5.°, Lei de 3 de ovemhro de 1830, Art. 20 da DisposiçãO Provisoria. Regulamento de 15 de
Março de 1842, art. 5.°, §§ 7.°, 10 e 11, Regulamento de II de Maio de 1842, arts. 2.0.
12, 13, 2Q e outros e Regulamento de 1845, art . 2.0, 20, 21 e 22, e Regulamento de t 59, até
serem entregues a seus donos, ou devolutos á Fazenda. Ordenação, Liv. 1.0, tit. 62, § 38, til.
90, Leis de 1828 e 1830 e Regulamento de 9 de Maio, arts. 2.° e 35, Regulamento de 1859, art.
2.° e Aviso de 25 de Fevereiro de 1857.
(2252 b) Os bens vagos, em regra geral, devem ser arrecadados. avaliados e arrematados
pelo Juizo de orphãos. Regulamento n. 160 de 9 de Maio de 1842, arts. 4.°, 34, 36 e outros, Regulamento n. 422 de 27 de Junho de 181,5, art. 6.°, revogando o art. 21 do de 1842, quanto :l.
competencia do Juizo da Provedoria, tran ferindo para o de orphãos.
Deve-se nomear curador. Art. 34 do Regulamento citado de Hl42 e 1853 de 1859.
(2252 c) Quanto ao bens do evento, sna arrecadação e processos respectivos, devem ser
tratados no Juizo da Provedoria.
E quanto aos de Capellas, vinculas de mão-morta e outros, lambem não pertencem ao
Juiz de Orphãos. Lei de 3 de Dezembro de 181.1. art. 114, § 2.0, Regulamento de 15 de Março
de 1842, art. 2.0, § 2.°. Regulamento de 9 de Maio de 1842, art. 45 e o de 1859, art. 86. Ordenação, Liv. 2.°, tits. 18 e 26, § 17, Cartas Regias de 30 de Janeiro e 19 de Março de 1693.
Provisão de 26 de Junho e 22 de Agosto de 1769.
(2253) Nos termos em que, por serem populosos, estão separadas as varas de Juiz de 01'phãos e Municipal, tambem separada e distinctas, de,em ser as substituições no caso de e
acharem ao mesmo tempo, impedidos ambos,os Juizes propl'ietarios occupando-se nelll1R os
2 respectivos supplenles. Avil:'o n. 93 de H rle Outubro de 1<\14.
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Art. 119. O Juiz de Direito da Comarca terá a jurisdicção, que
tinham os Provedores das comarcas para nas COI reições que fizer,
conforme fÓl' determinado em Regulamento, revêr as contas dos Tutores, CUl'artores, Testamenteil'Os, Administradores Judiciaes, Depositarios Publicos e Thesoureiros dos Cofres de Orphãos e Ausentes,
tomando as que não achar tomadas pelos Juizes a quem compete, e.
procedendo civel e criminalmente oa fórma de Direito. (2256)
Art. 120. Fica revogado o art. 14 da Disposição Provisoria, tanto na parte que supprimill as replicas e treplicas, como naquella que
reduziu os aggravos de petição e instrumento a aggravos no auto do
processo, ficando em vigor a legislação anterior que não fôr opposta
a esta Lei. (2257)
Os districtos dentro dos quaes se poderão dar os de petição, e o
tempo e maneira em que poderão apresentar-se nas lnstancias Superiores, !=:el'ão determinados em Regulamento do Governo. (2258)
Art. 121. Compete á Relação no Districto conbecer dos recursos restabelecidos pelo artigo antecedente: nos Termos porém que
distarem da Relação do Districto mais ele quinze leguas, os mesmos
recurSOR serão interpostos para o Juiz de Direito da Comarca dos despachos proferidos pelos Juizes Municipaes ou de Orphãos. (2259)
Art. 122. Os despachos nos ditos recursos na Relação serão proferidos por um Relator e dons Adjuntos, e não poderão ser embar. gados nem sujejtos a qnalquer outro recurso, (2260)
Art. 123. A Relação do Districto compete o conhecimento de
todas as appeILações das sentenças Cíveis definitivas, ou interlocutorias com força de definitivas, proferidas pelos Juizes de Direito especial do Civel, pelos Juizes dos Orpbãos, e Muoicipaes. As Relações
,\ e:colha dos Juize Municipaes e OrphiíOs é determinada nesta Lei em o lugar respectivo, sendo que as "'aras especiacs sào . el'viu!ls por Juizes de Direito.
(2254) A alçada dos Juizes de Direito, bem como a dos Juizes de Orphãos quando são os
mesmos Juizes MulÚcipacs. esta claro e terminantemente estabelecida na Lei de 20 de Setembro de 1871, arts. 23, § 2.°, 64, § 2.°, do Decreto n. 4 24 de 1871.
(2255) Arts. 4.73, 475 a 4 O do Regulamento n. 120 de 1 42.
(:'\'ota 2253.)
(2256) Árts. 3.° e 36 do Regulamento de 15 de Março de 1842.
As coueiçüe são reguladas pelo Decreto n. 834 de 2 de Outubro de 1851, hoje modificado
pelas attrihuições amplas concedidas aos Juizes de Direito pela Reforma Judiciaria de 1871.
(225'7) Os aggravos são estalJelecidos pelo Regulamento de 15 de Março de 1842, arls. 14
e 15, §§ 1.° a 12 e arts. 16 a 29 e Decpeto n. 5467 de 12 de Novembro de 1873, arts. 24, § 2.° da
Lei do 20 de Setembro de I 7l e 66 § 3.° do Decreto n. 482'~ do 22 de Novembro ele 1871.
Examinae estes artigos annotados por mim e outros a que elles se referem.
Recorroi tambem ao Decreto do 2 de Maio de 1874 que annotei e alli notas 402 a 514.
(2258) Nota anterior.
11 cartas te temunhaveis no civel, são inteiramente fundadas om Lei e dellas se deve
tomar conhecimento para resolver, segundo o seu merito. Aviso n. 215 de 1 de Setembro de
1849.
(2259) Vide a nota 2257 e examinae aquillo a que ella se refere. Arts. 8.° e 9.° do Regude 1'5 ele Março de 181.2.

la~ento

(2260) Art. 33 do Regulamento de 15 de Março de 1842.
Arts. 125 a 127 do Decreto de 2 de Maio de 1874, com as notas citadas a 2257.
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terão alçada nas causas civeis até cento e cincoenta mil réis em bens
de raiz, e trezentos mil réis em bens moveis. (2261)
Art. 124. Ficam revogadas todas as Leis Geraes, ou Provinciaes
que se oppozerem á presente, como se de cada urna deIlas se fizesse expressa menção.
Mandamos, portanto a todas as Auctoridades; a quem o conhecimento, e execução da referida Lei pertencer, que a cumpram, e fa·
çam cumprir e guardar tão inteiramente, como nella se contém. O
Secretario de Estado de egocios da Justiça a faça imprimir, publicar e correr. Dada no palacio do Rio de Janeiro aos tres de Dezembro de mil oitocentos quarenta e um, vigesimo da Independencia e
do Imperio. -IMPERADOR com Rubrica e Guarda. -~PauLino José

Soares de Souza.
Carta de Lei pela qual Vossa Magestade Impet'ial Manda executar
o Dec1'eto da Assembléa Ge1 alo qlte Houve pOt' bem Sanccionat·, sobt'e as
t'efat'mas do Codigo do P1'ocesso C"'iminal, na {61'ma acima decla1'ada.Para vossa Magestade Imperial Vêr - Antonio Alves de Miranda Varejão a fez.
Registrada a fi. 159 do Livro 1,0 das Leis. Secretaria de Estado
dos Negocias da Justiça em 10 de Dezembro de 1841. - Vicente Fer-

1'ei1'éf, dI! Cast1'o Silva. - Paulino Jo é Soares de Souza.
Sellada na ChanceIlaria do Imperio em 10 de Dezembro de 1841.

- João Carneiro de Campos.
Foi publicada a presente Lei nesta Secretaria de Estado dos Negocias da Justiça aos 1i de Dezembro de 1841. -João Carneiro de

Campos.
(2261) Arts. 128 e 129 do Decreto de 2 de Maio de 1874. e 116 a 123 do mesmo, com as minhas notas.
A alçada das Relações que foi elevada a 2:000 pelo Decreto de 30 de Novembro de 1l:!53,
foi mantida pelo art. H do Decreto de 2 de Maio de 1874 e elevada a 5:000$ para as causas
commerciaes.

REGULAMENTO N.o 120
DE 31 DE JANEIRO DE 1842
E&l CONTINUAÇÃO DO

CODIGO DO PROCESSO CRIMINAL
II

L E I I:»E :3 I:»E I:>EZEl\I.I::J3Fl C> I::>E 1 8 4 1
Com os maIores esclarecimentos até hoje
PJ<LO

OONSELHEIRO VICENTE ALVES DE PAULA. PESROA

PRIMEIRA EDIÇÃO

REGULAM E TO N. 120 DE 31 DE JANEIRO DE 1842

Regula a execução da pal'te policial e criminal da Lei n. 261. de 3
de Dezembro de 1841. (2262).
Hei por bem, Usando da aUribuição que me confere o art. 102
'
12 da Constituição do Imperio, Decretar o seguinte:
DISPOSIÇÓES POLICIAES

CAPlTULO I
DA POLlel A EM GERAL

Art. 1.° A policia Administrativa e Judiciaria é incumbida, na
conformidade das Leis e Regulamentos:
1.° Ao Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Justiça,
no exercicio da suprema inspecção, que lhe pertence como primeiro
chefe e centro de toda a administração policial do Imperio.
2.° Aos Presidentes das Provincias, no exercicio da suprema inspecção, que nellas tem pela Lei do seu Regimento, como seus primeiros administradores e encarregados de manter a segurança e tranquillidade publica, e de fazer executar as leis.
3.° Aos Chefes de Policia no municipio da Côrte e nas Provincias.
(2263)
4.° Aos Delegados de Policia e Subdelegados dos districtos de
sua jurisdicção.
5.° Aos Juizes Municipaes nos Termos respectivos.
6.° Aos Juizes de Paz nos seus districtos.
(2262) Tendo este Regulamento toda a relação com o Codigo do Processo e Lei de 3 de
Dezembro, continuamos com a numeração, systema muito mai adoptavcl, pela facilidade da
consulta e referencia de umas a outras notas.
Art. 112 da Lei de 3 de Dezembro de t8U.
(2263) Vendo-se que, em mais de uma Provincia, os Chefes de Policia, teem entendido,'
não estarem ujeitos a prestar contas perante as Thesourarias, das sommas despendidas, com
O serviço da Policia, declara-se que, tanto pela legislação da Fazenda anterior á Lei de 4 de
Outubro de 1l:l31, como pelas disposições d'essa Lei, e da Legislação novissima consagrada
nos Decretos de 2 de Novembro de 1850 e 22 de 'ovembro de 1 51, estão sujeitas á prestação
de contas, todas as estações que arrecadam ou dispendem dinheiros publicas; e por conseguinte, as contas das despezas com a Policia nas Provincias, devem ser tomadas pelas Thesourarias e revistas pelo The ouro, do mesmo modo que o devem ser, as contas de todos os
individuas ou estações encarregadas do di pendia dos dinheiros publicas, cuja tomada, não
está commettida por liquidação expressa a outra repartição: sendo isso o que se pratica no
Thesouro, onde se tem tomado as contas do Chefe de Policia da Côrte e Provincia do Rio de
hn~r~
.
Outro sim, declara-se:'Lo que os Chefes de Policia, como ordenadores da despeza, devem
apresentar os documentos que legalisem os que ordenarem, com excepção unicamente dos que
são secretos, os quael', devem-lhe er abonados, á vista do officio do Presidente da Provincia
que os approva; 2,° que, as referidas despezas, deverão ser pagas e escripturadas, nas mesmas
'l'hesouraria , como se pratica a respeito de todas as mais: talvez, tambem, as quantias destinadas para despezas secretas, que serão entregue, englobadamente, á pessoas auctorisadas.
pelos Chefes de Policia, para as receberem, á vista da requisiçAO d'elles, e da mesma fórma
escripturadas. Aviso Circo n. 222 de 23 de Setembro de 1852.
47
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7.° Aos Inspectores de Quarteirão nos seus quârteirões. (2264)
8.° A's Camaras Municipaes nos seus municipios e aos sens Fiscaes.
SECÇÃO I
DA POLICIA ADIIIINISTRATIYA

Arl. 2.° São da competencia da Policia Administrativa geral,
além das que se acham encarregadas ás Camaras lVIunicipaes pelo Tit.
3.° da Lei do -Lo de Outubro de 1828:
1.° As attribuições comprehendidas nos arts. 12, §§ 1.0, 2.0 e 3.°
do Codigo do Processo. (2265)
2.° A attribuição de julgar as contravenções ás Posturas das Camaras Municipaes. (Codigo do Processo Criminal, alto 12, § 7.°), (2266)
3.° As attribuições mencionadas nos §§ 3.0, 4.°, 5.°, (i. o , 7.0 e 9.°
do art. 4.° da Lei de 3 de Dezembro de 1841. (2267)
4.° As attribuições mencionadas no art. 7.°, §§ 1.°,2.°, 3.° e 4.° da
mesma Lei. (2268)
5.° As attribuições conteúdas nos §§ 4.°, 5,0, 6.° e 14 do art. 5.°
da Lei de 15 de Outubro de 1827, e que a Lei de 3 de Dezembro de
1841, art. 91, conserva aos Juizes de Paz. (2269)
SECÇÃO II
DA POLICIA JUDICIARIA.

(2270)

Art. 3.° São da competencia da Policia Judiciaria:
1.° A attribuição de proceder a corpo de delicto, comprehendida
no § 4.° do art. 12 do codigo do Processo Criminal.
2.° A de prender os ,culpados, comprebendida no § 5.° do mesmo
artigo do dito Codigo.
3.° A de conceder mandados de busca.
4.° A julgar os crimes, a que não esteja imposta pena maior que
multa de 100,$000, prisão, degredo, ou desterro até seis mezes com
multa correspondente á metade do tempo, ou sem elIa, e tres mezes
de Casa de Correcção, ou officinas publicas, onde as houver. (Cod.
do Proc. Crim., art. 12, § 7. 0 ). (2271)
(2.2.64) Art. 63,

§§

2..0 e 3.° d'este Regulamento,

(2.265) Está regulado hoje, pelo que se vê, como notas ao artigo e
Art. 58 a 63 d'este Regulamento.
(2.206) Vide notas ao

§

(22.67) Arts. 13 e 58,

§§

(2268) Art. 58,

§§

§§,

aqui mencionados.

7,° do art. 12.
7.° a 11 d'este Regulamento.

16 a 19 d'este Regulamento.

(2.269) Art. 65 d'este Regulamento.
(2270) Para os casos d'esta secçãO, vide arts. 197 a 212. d'este Regulamento.
(227'1) Arts. 4.°,

§

1.0 e 37 da Lei de 3 de De7;embro de 1841, e 58, § 6,° d'este Regulamento.
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CAPITULO Ir
DA ORGANISAÇÃO DA POLICIA E SEU EXPEDIENTE

Art. 4.° No municipio da Côrte, e em cada Provincia, haverá
um Chefe de Policia que residirá na Capital. (2272)
Art. 5.° No municipio da Côrte e nas Provincias do Rio de Ja·
neiro, Bahia, Alagôas, Parahyba, Ceará, Maranhão, Pernambuco, Mi·
nas Geraes, Pará e S. Paulo, os Chefes de Policia não accumularão
outras funcções; nas outras, porém, poderão exercer conjunctamen·
te as de Juiz de Direito da Capital, e sua Oomarca ou Termo. (2273)
Art. 6.° O Chefe de Policia da Côrte terá os Delegados e Subde·
legados que o Governo, sob sua informação, julgar conveniente nomear, marcando-lhes districtos, dentro dos quaes deverão residir.
(2274)
Art. 7.° Os Chefes de Policia das Provincias terão 1;Im Delegado
em cada Termo, e tantos Subdelegados quantos os Presidentes das
mesmas Provincias, sob sua informação, julgarem necessarios. (2275)
Haverá por via de regra um Subdelegado em cada districto de
Paz, quando fór mui populoso, e tambem se fôr muito extenso, e
houverem nelles pessoas idoneas para exercer esse e os outros cargos
publicas.
Art. 8.° Quando se reunirem dons ou mais termos, por via do
art. 31 da Lei de 3 de Dezembro de 1841, terão um só Delegado. (2276)
Art. 9.° Nos termos das grandes cidades, Bahia, Recife, etc.,
poderá haver mais de um Delegado, marcando o Presidente da Provincia o Districto de cada um.
Art. 10. Na Córte e nas capitaes das Provincias, mencionadas
no art. 5.°, haverá uma casa privatIvamente destinada para o expediente ordinario da Policia.
Art. 11. Nas outras capitaes, porém, o dito expediente se farã
naquella em que residir o Chefe de Policia, o qual será obrigado a
ter nella reservada uma sala unicamente para esse fim, e para guardar os armarias, onde estarão depositados os livros e papeis da Repartição, havendo-se a devida attenção a este onus, na gratificação
que se lhe marcar.
Art. 12. O expediente da Policia da Côrte, e o numero dos seus
Empregados, continuará pela mesma maneira porque tem estado até
hoje, emquanto o Governo por um Regulamento especial a não alterar. (2277)
(2272) Notas 1743 a 1746, 1964, 1965. Art. 1.0 da Lei de 1841.
(2t73) Os Chefes de Policia, são hoje sem excepção dos da 1,& pal'le d'este arligo.
('2'274) Art. 1.0 da Lei de 3 de Dezembro.
('2275) Art. 1.0 da Lei de 1841.
(2276) Art. 223 d'este Regulamento.
(2'277) O Decreto n. 1846 de 16 de Abril de 1856, deu Regulamento, li. secretaria de Poli·
cia da Côrte.
O Decreto n. '2618 de 11 de Agosto de 1!:l60, estabeleceu os emolumentos que deviam pagar
os empregados das ~ecretarias de policia,. no.meados por port~rias de seus re~pectivos chefes.
O que hoje porem, regula esta materla e o Decreto n. 4358 de '24 de AbrJ! de 1869.
Os Decretos ns. 1897 e 1898, davam regulamento para as secretarias de policia dalJ diTer·
sas Provincias, marcando o numero e vencimentos dos empre~ados.

Art. 13. Os Chefes de Policia das Capitaes das Provincias espe~
cificadas no art. 5.° (á excepção dos da Côrte) terão dous Amanuenses
para o seu expediente e escripturação dos nego cios a seu cargo. Os
das outras·terão um só mente. (2278)
Art. 14. O expediente das Secretarias de Policia nas Provincias
será regulado pelos Regimentos especiaes que organisarem os Chefes de Policia, e que forem a pprovados pelo Governo; no entanto re·
ger-se-ha pelas instrucções que derem os ditos Chefes, com approvação provisoria dos Presidentes das mesmas Provincias.
Art. 15. Em cada uma das Secretarias de Policia das Provincias
haverá pelo menos os seguintes livros:
Um para o registro da correspondencia que se expedil'.
Um para o da reservada, no qual sómente escreverá o Chefe de
Policia.
Um para os das legitimações e passaportes.
Um para a apresentação e matricula dos Estrangeiros, conforme
·0 modelo n. 3.
Um para os termos em geral.
Um de receita e despeza, quando a houver.
.
AI't. 16. Os Chefes de Policia, para a expedição dos negocias,
que pertencem á Policia administrativa, enumerados no art. 2.° do
presente Regulamento, e bem assim para escrever os interrogatorios,
provas e mais esclarecimentos, que houverem de remetter, para a
formação da culpa, aos Juizes competentes, na conformidade do § 9.°
do art. 4.° da Lei de 9 de Dezembro de 1841, e do art. 61 'do dito Regulamento, servir-se-hão dos Empregados da sua Secretaria; e para a
dos negocios que pertencerem á Policia Judiciaria, enumerados no
art. 3.° do mesmo Regulamento, e dos criminaes. servir-se-hão de
qualquer dos Escrivães que escrevem perante os Jllizes Municipaes
e Subdelegados que julgarem conveniente chamar. (2279)
Em todos os casos, porém, estando fóra da Capital e seu Termo,
poder-se-hão servir destes ultimas.
Art. 17. Os Delegados de Policia, quer sejam Juizes Municipaes,
quer sejam tirados d'outra classe de cidadãos, empregarão no expediente e escripturação de todos os neg06ios a seu cargo os Escrivães
e Officiaes de Justiça que servirem perante os Jllizes Mllnicipaes, os
quaes serão obrigados a obedecer-lhes e a cumprir as suas oraens,
debaixo das penas da Lei.
Nos casos deste artigo e da 2. n parte antecedente, os Chefes de
Policia e Delegados participarão otlicialmente aos Juizes Municipaes e
2278) Art. 8.· da Lei de 3 de Dezembro de l841.
(Vide a nota anterior.
O Decreto n. 3275 de 24 de Maio de 1864 trata da fiança dos tbesoureiros da policia e
n'este sentido se expediu o Aviso de 31 de Janeiro de 1870.
(2279) Servirão perante os chefes de policia, como escrivães, quaesquer dos empregados
das respectivas secretarias que elles designarem e perceberão os emolumentos taxados no Re!iimento de custas. Art. 81 do Decreto n. 4824 de 22 de Novembro de 1871.
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Subdelegados quaes os Escrivães e Officiaes de Justiça que tiverem
empregado. (2280 e 2281)
Art. 18. Cada Subdelegado terá um Escrivão (a cujo cargo estará todo o seu expediente), e o numero de Inspectores de Quarteirão que admittir o districto. (2282)
Art. 19. Tanto os Escrivães, como os Inspectores. de Quarteirão servirão perante os Juizes de Paz, os quaes com auctorisação do
Juiz de Dil'eito, poderão ter Escrivães separados, quando os julgarem
conveniente, e hajam pessoas que queiram servir esse cargo separadamente. (2283 a 2287)
(2280) Em quanto não houver providencia legislativa a respeito, o Delegados de Policia
podem nomear um escrivão que, interinamente sirva perante elle , quando os do Juizo Muni'cipal, não possam por amuencia de trabalho servil' nas Delegacias. (Aviso de 17 de Novembro de 1853.)
Os escrivães dos Delegados de Policia da Côrte, ,encerão a gratificação annual de
800~OOO. Decreto de '16 de Abril de 1856, art. 37 e o de 4 de Novembro de t, -7. (tabeL)
Os escreventes dos mesmos e crivães das Delegacias terão a gratificação annual de
400~OOO.

(Decretos oi tados.)
No impedimento dos escrivães dos Juizes Municipaes cabe a providencia contida no Aviso
de 18 de Outubro de 1854. Aviso de 24 de Dezembro de 1864.
Os Delegados de Policia poderão ter escrivães especiaes. Art. 81 do Decreto n. 482 /" de 22
de Novembro de 1871, La parte.
O Aviso de 30 de Abril de 1872 declara que: quando não 11a escrivão especial do Delegado servirá perante eUe, o do crime, orp11ãos e etc., em conformidade do art. 81 citado do
Decreto n. 4824 ao que e obrigado pelo artigo acima deste Regulamento, salvo se perante a
competente auctoridade policial allegar motivos que o escusem desse serviço.
(2281) Os supplentes dos Juizes l\Iunicipaes, como já explicou o Avil'o de 28 de Outubro
de 1872, não teem escrivãe privativos, mas podem servir-se com os dos Delegados e ubdelegados de Policia, como do art. 82 do Decreto n. l,824. Aviso de 5 de Março de Un3.
O supplente do Juiz Municipal, póde chamar para as audiencias e preparo dos proces os
os escrivãe dos Delegados e Subuelegados de Poliçia, conforme dispõe o art. 82 do Decreto
n. 4824. Aviso de 26 de Agosto de 1875.
.
(2282) Art. 406 e notas que sirvam para a hypotbese.
Art. J 6 do Codigo do Processo e art. 19 seguinte com as notas.
Declara o Aviso de 6 de Junho de 1865, que o escrivão do Juiz Municipal, do Jury e Delegacia, convém servir perante o subdelegado, em falta do escrivão respectivo conforme o
Aviso de n. 18 de 16 de Outubro de 1854.
(2283) Arts. 42 d'e te Regulamento, 9.° e 91 da Lei de 3 de Dezembro de 181:1. Regulamento de 2 de Outubro de 1851 e Aviso de 29 de Dezembro de 1855, e art. 14 do Codigo do
Prooesso.
(Notas 1771 e 1772).
(2284) São nomeados pelos Delegados sob proposta dos subdelegados.
O titulo não paga emolumentos, e só sim o seUo fuo. Art. 42 deste Regulamento e Aviso
de 23 de Agosto de 1843.
Os Escrivães dos Subdelegados, estão sujeitos pela sua nomeação aos direitos de 5 %
como foi declarado pela Ordem n. 240 de 22 de Agosto de 1 5- e para se proceder á arrecadaçãO, convém que, se faça a lotaçãO provisoria como n'este Aviso se diz, a respeito dos officios
de justiça. Aviso de 27 de Julho de 1863.
(2285) Os Escrivães de Paz, de que trata e te artigo podem perder esse emprego, no caso
de serem demittidos do que accumulam de Escrivães do Subdelegado, porque aquelle depende
d'este ou porque são chamados a servir perante os Juizes de Paz em razão de serem Escrivães dos Subdelegados.
e porem o Escrivão de Paz já era antel' de ser escrivão da ubdelegacia nos termos do
art. 14 do Codigo do Processo e da Lei de 15 de Outubro de 1 27, ou sendo nomeado, em virtude deste art. e 4'2 Dão póde peruer o omcio sem erro competentemente provado, embora o
tenha sido do cargo de Escrivão da Subdelegacia. Anso de 7 de Março de 1B53.
O Aviso n. 54 de 28 de Fevereiro de 185'" decide ao contrario que, os Subdelegados podem
demi ttil-os, por falta de conflança.
(Notas 2i:l24 e 2328).
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Art. 20. Os Chefes de Policia, Juizes Municipaes, Delegados, e
Subdelegados requisitarào dos respectivos Com mandantes a força armada, que fór necessaria para manter a ordem, segurança e tranquillidade publica, para ti prisão dos criminosos, e outras diligencias, e
ordenarão nas Cidades, Villas, Povoações, e estradas as patrulhas e
rondas que forem precisas. (2288)
Estas requisições serão primeiramente dirigidas aos Corpos de
Policia quando os houver no lugar, e na sua falta, ou quando não tiverem Praças disponiveis, aos da Guarda Nacional.
CAPITULO III
DA NOMEAÇÃO, DEMISSÃO, Vil:NClMENTOS, E SUBSTiTUIÇÃO
'DOS EMPREGADOS (2289)

Art. 21. Os Chefes de Policia serão directamente nomeados pelo
Imperador, d'entre os Desembargadores, e Juizes de Direito.
Nenhum Juiz de Direito será nomeado Chefe de Policia (salvo
caso de interiniclade) sem que tenha servido, pejo menos por tres annos, o lugar de Juiz de Direito, e neUe dado provas de desinteresse,
actividade e intelligencia. (2290)

°

(2286) Em seu':> impedimentos servirão os dos outros Juizos a quem seja possivel fazer o
serviço. Aviso de 16 de Outubro de 1854.
o caso de falta do escrivão do Subdelegado ou dos privativos do Juiz de Paz subsiste a
providencia do Avi o de 30 de Dezembro de 1853, que lhes é applicavel e Avisos de 20 de Novembro de 1860 e 31 de l\larço de 1863.
(Vide as notas 106 e 115.)
(2287) Os Juizes de Direito, não podem conceder auctorisação, aos Juizes de Paz, para terem escrivães separados dos escrivães dos Subdelegados. sem que hajam pessoas que queiram servir separadamente, não só o omcio de escrivãO de paz, senão tambem o de escrivão
do Sub-delegado; e devem cessar as auctorisações concedidas, se da separação tiver resultado
o inconveniente tão prejudicial ao serviço publico, de não haver quem sirva, ou um, ou outro
dos referidos omcios. Aviso de 2 de Fe,ereiro de 1 51-.
O Aviso de 21 de Março de 1 67, ordenou ao Juiz de Direi to da La vara da Côrte que de
conformidade com o Aviso acima, cassasse a auctorisação dada a um Juiz de Paz.
(Nota 110.)
O Aviso de 20 de Junho de 1870, manda consultar sobre diversas duvidas, como nos casos
de não haver quem queira servir separadamente os dous omcios, e destituição aos escrivães
de paz, por falta de confiança ou outra qualquer. Os Avisos de 7 de Março de 1853,28 de Fevereiro de 1 54 29 de Dezembro de 1855, 21 de Março de 1867, 9 de Dezembro de 1857 e 12 de
Novembro de 1866.
No expediente do Ministerio da Justiça de 3 de Janeiro de 1872, se viu o Governo, approvando o acto pelo qual um Juiz de Paz, havia designado para servir perante elle, o esérivão
de um districto, da mesma freguezia, vi to que por identidade de rasão é applicavel ao caso
o disposto no art. 16 do Regulamento n. 122 de 2 de Fevereiro de 1842, combinado com este
art. 19.
(Notas ao art. 42.)

(2288) Os commandante que, sem motivo justo não satisfizerem a taes requisições, devem ser proces ados. Aviso de 17 de Novembro de 1 32, e cabe-lhes as penas da Lei de 18 de
Agosto de 1831.
A força de que carecerem os Delegados e Sulldelegados, deverá ser requisitada pelos Chefes de Policia, salvo nos ca o urgentes. Aviso de 20 de Agosto de 1 65.
egundo o art. 28 deste Regulamento, não c,ompete aos Promotores Publicos a requisiçãO
de força. Aviso de 14 de Junho de 1858.
Não é permittido ás auc10ridade civis, chamar praças da guarda nacional, para empregaI-as em serviço, sem requisi~ão aos commandantes, salvo para a prisão de criminosos, em
flagrante, ou em ca os extraordinarios. Decreto de 6 de Abril de 1854, art. 40.
(22 9) Arts. 48 a 53 do Codigo do Processo Criminal.
( ota 1789 a.)

(2290) Art.

1.0

e 2. 0 da Lei de 3 de Dezembro.'
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Art. 22. Serão conservados nos lugares, emquanto bem servirem, e o Governo julgar conveniente.
Art. 23. Deixarão os mesmos lugares nos casos seguintes:
1. o Sendo removidos de uns para outros, quando o exigir o bem
do serviço.
2.° Sendo dispensados, ou por mera deliberação do Governo, ou
a requerimento seu, a que annúa o mesmo Governo. (2291)
Neste caso, os que forem desembargadores regressarão para as
Relações, nas quaes se achavam em exercicio, e os Juizes para os
lugares, dos quaes haviam sido tirados, ou para outros equivalentes.
3.° Sendo promovidos ao Supremo Tribunal de Justiça, quando
forem Desembargadores.
4. o Sendo privados do lugar por sentença.
Art. 24. Os Chefes de Policia, além do ordenado de Desembargadores (quando o sejam) ou de Juizes de Direit'o das Capitaes, em
que servirem, vencerão mais uma gratificação proporcional ao trabalho, a qual será marcada pelo Governo, sobre informações dos
Presidentes das Provincias. (2292)
Art. 25. ·Os Delegados e Subdelegados serão nomeados pelo Imperador na Côrte, e pelos Presidentes das Provincias, sobre propostas dos Chefes de Policia. a qual será acompanhada de todas as necessarias observações, informações, documentos e esclarecimentos,
que justifiquem a idoneidade dos propostos. Estas pl'Opostas comprehenderão tres nomes, e quando forem regeitadas far-se-hão outras. (2293 a 2296)
Hoje regula de outro modo e víde as notas 1747 e 1748, bem como as 195K, 1905 e outras,
como a 384.
Os Chefes de Policia podem ser suspen os, sem previa audiencia, disse o Supremo Tribunal em Revista de 16 de Outubro de 1849.
Podem ser suspensos pelo Governo na Córte e pelos Presidentes nas Províncias na forma
da Lei de 3 de Outubro de 1834, art. 8.°, pois que, na qualidade de Chefe de Policia, ainda
sendo Magistrados não são todavia Juizes ou julgadores sendo o seu cargo de simples commissão.
Os Chefe!: de Policia nos crimes de responsabilidade como nos communs, serão processados e julgados perante as Relações. Art. 29, § 2." da Lei n.2033 de 20 de etembro de 1871.
Os Chefes de Policia pao"am 5 0lo de direitos de todo o vencimento dOeste lugar, não se levando em conta os 30 % do lugar de Juiz de Direito. Aviso n. 347 de 10 de Ago to de 18tH.
Estão isentos de apresentar attestados de exercicio para receberem os seus vencimentos.
Ordem de 10 de Março de 1857.
O Decreto n. 4906 de 20 de Março de 1872 diz ao art. 1.0:
Os Chefes de Policia que não forem Magistrados terão os mesmos vencimenlos que actualmente percebem os Juizes de Direito no exercicio daquelle cargo.
Art. 2.° A importancia desses vencimentos serA dividida pela metade com ordenado e
gratificação.
Notas ao art. 3. 0 da Lei de 3 de Dezembro de 1841Exonerados ou demittidos percebem o ordenado de Juiz de Direito até erem empregados. Decreto n. 1296 de 16 de Dezembro de 1853.
São superiores aos Promotores, ma não devem ainda em objecto de obrigação desles
usar de palavras imperativas. Aviso n. 54 de 1 de Agosto de 18i3.
(2291) Nota 1958.
(2292) Art. 3.° da Lei de 3 de Dezembro de 1841).
(Notas 1749, 1752 e 1815.)
(2293) Art. 1.0 da Lei de 1841 e 62.
Não podem ser nomeados para os cargos de Delegados e Subdelegados, os officiaes do
exercito, ou de Policia em effectivo exerci cio, podem porém, ser nomeados os reformados
que residirem nos lugares para os quaes sejam empregados como Delegados ou Subdelegados
de Policia. Aviso de 25 de Julho de 1864.
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Art. 26. Os Delegados serão propostos d'entre os Juizes Municipaes de Paz, Bachareis formados, ou outros quaesquer Cidadãos, (á
excepção dos Parochos) com tanto que residam nas Cidades, ou Villas, que forem cabeças de Termo (ou dos Termos, no caso da reunião. de que trata o art. 31 da Lei de 3 de Dezembro de 1841) ou mui
proximamente (nunca porém fÓl'a dos limites do dito Termo ou Termos), e tenham as qualidades requerida para ser Eleitor. e que sejam homens de reconhecida probidade e intelligencia. (2297 a 2303)
(2294) Não ha incompatibilidade no exerci cio simultaneo dos cargos de Delegados de policia e Juiz commissario do termo. Aviso de 1 de Dezembro de 1866.
(Nota 179l:l-a.)
(2295) A nomeação do negociante fallido, para o caria de policia, não é regular, porquanto, tornando-se incapaz civilmente, o individuo fallido, como se deduz do art. 82G do Codigo do Commercio, e só desapparecendo esta incapacidade, pelo facto de rehabilitação, art.
897 do mesmo Codigo, é repugnante que exerça direitos politicas quem está privado de capacidade civil; accrescendo que, a natureza de taes cargos, exige o maior escrupulo, na escolha
do pessoal.
(2296) Os advogados, nomeados Delegados de policia, podem continuar no exercicio da
advocacia, com a restricção determinada, pelas funcções do cargo policial, não lhes sendo licito por tanto, salvo nas causas em que já fossem advogados, encarregar-se da defeza de réos
cujo patrocinio não são obrigados a tomar. Aviso de 13 de Fevereiro de 1869.
(2297) Os cargos de Juiz Municipal, e Juiz substituto, são incompativeis, com o de qualquer auctoridade policial.
Esta i.ncompatibilidade, abrange os respectivo supplentes.
.
A acceitação do carlYo judiciaria, importa a perda do policial, e não poderão ser nomeados Delegados ou Subdelegado de policia, os que tiverem cargo judiciario, ainda sendo merOl!! supplentes. Art. 1.0, § 4.° da Lei n. 2033 de 20 de Setembro de 1871, e art. 7.° do Decreto
n. 4824 de 22 de Novembro de 1871.
(2298) Não póde exercer o cargo de Delegado ou Subdelegado, aquelle que estiver exercendo o de vereador da Camara, Decreto de 9 de Agosto de 18~5. Nem o que fór administrador de rendas ou collector. Avisos de 16 de Junho de 1849, 26 de Abril de 181,9 e 27 de Dezembro de 1 50.
Um collector de rendas, não póde ser auctoridade policial. Aviso de 11 de Janeiro de 184.9.
(2299) Os Avisos de 17 de Janeiro de 1849, § 2.°, 29 de Janeiro de 1849, § 4.°, 13 de Fevereiro de 1849, § 10, 21 de Março de 181,9, § 2. ° e 4 de Fevereiro de 1867, não acham incompatibilidade em o cargo de Juiz de Paz com os de Delegado ou Subdelegado; podendo porém,
passar o cargo quando fór o Juiz de Paz, presidir os trabalhos da meza parochial.
Em o Codigo do Processo, na parte respectiva aos Juizes de Paz, vide as notas.
(2300) Ha incompatibilidade entre o exerci cio de Delegado e Subdelegado com um posto
na Guarda Nacional. Avisos n. 27 e 28 de 13 de Janeiro de 1l:l69, e muitos outros, na parte
relativa aos Juizes Municipaes, em a Lei de 3 de Dezembro de 184L
(2301) Da combinação deste artigo, com o 25 e 491, § 3.° deste Regulamento, se vê que,
é essenoial para a nomeação do Delegado, proposta do Chefe de policia, e que o nomeado seja
capaz de ser eleitor; e sendo necessaria a residencia da auctoridade no termo da sua jurisdicção, não ba Lei que. prefixe o tempo dessa residencia, anterior á nomeação. Revi.sta do Supremo Tribunal n. 1706 de 19 de Março de 1862.
(2302) Os Delegados da Córte, vencem a gratificação annual de 3:600$000. Lei de 28 de
Junho de 1870, orçamento de 1872 a 1873.
(2303) Os Chefes de policia dão o juramento aos Delegados no termo da sua residencia,
e nos demai termo o juramento é dado pelo Juiz de Direito da Comarca ou Camara. Aviso
de 20 de Dezembro de 1848, e art. 5.° do Decreto n. 4824 de 22 de ovembro de 1871.
Veio no entanto, o Aviso de 23 de Abril de 1879, declarando que: de accordo com o Aviso
n. 480 de 16 de Novembro de 1877, ao Juiz compete deferir juramento ao Delegado e Subdelegado e seus supplentes na conformidade do Decreto n. 4302 de 23 de Dezembro de 1868, art.
2.", que derogou o Aviso n. 162 de 20 de Dezembro de 18'1-8.
Do juramento lavra-se termo, em livro proprio, assignado O termo por quem o der e por
quem o deferir. Codigo do Processo, art. 5'1 e Ordenação Liv. 1.0, til. 5.°, § 5.°.
PÔr-se-ha nas costas do titulo de nomeação nota do juramento. Ordenação, Liv. 1.0, tit.
24 prinoipio, § 1.0 e Aviso de 28 de Julho de 1857.
(Notas 3309 e 1752.)
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Art. 27. Os Subdelegados serão propostos, ouvido o Delegado,
d'entre os Juizes de Paz dos respectivos districtos: d'entre os Bacha·
reis formados e outro quaesquer Cidadãos, que neltes residirem, e
tiverem as qualidades no artigo antecedente. (2304 a 2309)
Art. 28. Os Delegados serão conservados emquanto bem servirem, e o julgarem conveniente o Governo na Côrte, e os Presidentes
nas Provincias. (2310)
Deixarão os lugares nos casos seguintes:
1.° Sendo Bachareis formados Juizes Municipaes, quando forem
promovidos aos lugares de Juiz de Direito.
2.° Sendo dispensados por méra deliberação do Governo, onvido
ao Chefe de Policia, ou a requerimento delles, a que annúa o mesmo
Governo.
3.° Sendo privados do mesmo lugar por sentença.
Art. 29. Os Subdelegados serão igualmente conservados emquanto bem servirem, e o Governo na Côrte, e os Presidentes nas
Provincias o julgarem conveniente, e deixarão os lugares nos casos
dos §§ 2.°, e 3.° do artigo antecedente.
(2304) Vide art. 25 anterior e 2.° da Lei de 184i, e nota 1752.
Não e admissivel a accumulação dos cargos de Subdelegado e supplente do Juiz Municipal; porque este e nomeado para um termo e aquelle para um districto, e cujo desenvolvimento se vê no Aviso de 8 de Julho de 1842.
O Aviso de 30 de Janeiro de 1843, não repugna a nomeação, prohibindo porem a accumulação.
Pela Lei e Decreto de 1871, citados á nota 2297, são incompativeis os lu~ares.
(2305) Este artiao, não obriga o Chefe de policia a acceitar para proposta dos cargos de
Subdelegado e supplente, necessariamente os inlividuos lembrados, ou indicados pelo Delegado de policia, visto que a intelligencia lilteral da phrase de que usa o citado art. ouvido o
Delegado, apenas poderá dar a este um voto consultlvo, nunca um direito de proposta obrigativa.
E quando, feita a proposta e a nomeação contra as indicações do Delegado, houvesse irregularidade e nullidade, nãO seria licito a este arrogar a auctoridade de Juiz,julgar nulla de
facto a nomeação, recusar o cumprimento de ordens de seus superiores, reenviar os provimentos. Aviso de 10 de Fevereiro de 1858.
(2306) O Subdelegado de policia, que acceita o emprego de Promotor Publico, perde
aquelle cargo, e só pMe voltar a elle, precedendo nova nomeação. Aviso de 31 de Outubro
de 1 61. •
(2307) O cidadão, que e ao mesmo tempo Subdelegado e vereador, deve Ilervir aquelle
cargo de preferencia a este. Aviso n. 477 de 20 de Outubro de 1869.
(2308) O cidadão que sendo Subdelegado e depois eleito vereador, foi procellllado na qualidade de auctoridade policial e condemnado á pena de suspensão do cargo, pMe, cumprida a
pena, entrar no exercicio do lugar de vereador; porquanto, cumprida a pena, cessarão os seus
etreitos, e nada obsta, a que assuma, tal cidadão o cargo de vereador.
E' porem necessario, que deixe a Subdelegacia; porque, apesar de não haver incompatibilidade entre os dous cargos de vereador e de Subdelegado, como se infere do DecreLo n. 429
de 9 de Agosto de 1845 e Aviso n. 108 de 25 de Abril de 1 49, e vedado o seu e:tercicio simultaneo, por não poderem ser as obrigações inherentes, a cada um, dos dilas cargos, conjuntamente desempenhados de modo satisfatorio. Aviso de 18 de Fevereiro de 1869.
(230!?) Os Subdelegados recebem pos e e prestam juramento perante os Chefes de Policia, nos municipios, em que estes estiverem presentes, nos outros dar-Ihe-ba juramento e
posse o Delegado. Aviso de 20 de Dezembro de 1848.
Hoje, não estando presente o Chefe o juramento deve ser prestado na mão do Juiz de Direito. Decreto n. 482f~ de 22 de Novembro de 1811, art. 5.°
O juramento presta-se em mãO da auctoridade competente, quer peslloalmente, quer pai'
procurador. Art. 50 do Codigo do Processo, Lei de 24 de Setembro de 1829, art. L°, Aviso de
11 de Abril de 1849, Decreto de 4 de Novembro de 1857, art 2.°, e Decreto de 23 de Dezembro
de 1868, art. 9.°
(Notas 2308, e 2190, 2299.)
411
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Art. 30. Os Juizes Municipaes, que forem Delegados, e os Juizes de Paz, que forem Delegados ou Subdelegados, não deixarão estes ultimas lugares por haver finrio o tempo, durante o qual devem
servir os primeil'Os, emquan to o Governo na Côrte, e os Presidentes
nas Provincias os não dispensarem.
Art. 31. Nos Municipios. que tiverem uma extensão e população regular haverá um Juiz Municipal. Nos grandes e populosos, em
que a influencia dos negocias assim o exigit', poderá haver até tres
com jurisdicção cumulativa. (2311)
Art. 32. Os municipios que forem pequenos, que tiverem pouca
população, e os que não produzirem o numero de 50 Jurados, poderão ser reunidos até o numero de tres, debaixo da jurisdicção de um
,só Juiz Municipal. (2312 e 2313)
Art. 33. Emquanto não houver um Bacharel formado, idoneo,
que sirva o lugar de Juiz Municipal em um Termo, servirá neIle o 1.°
Juiz da lista, de que trata o art. 19 da Lei de 3 de Dezembl'O de 1841
sendo os cinco que se seguirem seus Supplentes. O mesmo se observará naquelles Municipios, que forem tão insignificantes pela sua pequena extensão, população, ou importancia (não convindo reunil-os
a outros) que não se tornem neIles absolutamente precisos Juizes
Muuicipaes, Bachareis formados. (23'14)
Art. 34. Os Juizes Municipaes serão nomeados pelo Imperador
dentre os Bachareis formados em direito, que tenham pelo menos
um anno de pratica do Fôro, adquirida depois da sua formatura.
Art. 35. O anno de pratica exigido pela Lei será contado desde
a data em que o Bacharel formado se tiver apresentado e inscripto
na classe dos Advogados, dos Auditorias de urna Cidade ou Villa; e
a frequencia e exerci cio no Fôro nesse anno será provada por attestações do Presidente da Relação, (se a houver no lugar) dos Juizes
do Cível (se tambem os houver) do Juiz Municipal e do Juiz de 01'phãos (se o houver separado), pelas quaes se mostl'e não sómente
que fallou em Feitos, pelo menos perante alguns desses Juizos, como tambem que foi assiduo em frequentar as suas audiencias, e as
sessões dos Jurados.
(2310) Art. 2.· da Lei de i84L
(2311) Vide o que importa no art. 164 do Codigo do Processo.
Os termos reunidos, em virtude do art. 20 da Lei de 1841, podem compOr, cada um d'elles
uma Delegacia. Decreto de 24 de Março de 18<\'3, art. 3.°
(2312) Revogado na parle que permitte, reunir sómente até trez municipios, debai:xo da
jurisdicÇão de um só Juiz Municipal, pelo Decreto de 24 de Novembro de Hl49, n. 651.

(2313) No caso d'este artigo, o Juiz residirá, succes ivamente, em cada um d'eUes, e aonde
não estiver, faz as suas vezes, o substituto, mas não sentenceia afinal, não pronuncia e nem
sustenta a pronuncia. Sómente prepara os autos e manda ao Juiz, para julgar e o substituto
publica a sentença.
Só quando não haja juiz, ou esteja impedido, tem o substituto plena jurisdicção e dará
sentenças finaes. Decreto de 24 de Março de 1843.
( ata 1992.)
O art. 19 da Lei de 1841 e notas e art. 16.
O Decreto á nota anterior, em o art. 1.0, só cria fóro e conseguintemente supplentes do
Juiz Municipal, no municipio que serve de ponto de reunião do ConselhO de Jurados. Este
Decreto parece ter revogado a ultima parte d'este 8l'tigo, não permittindo mais, a e:xistencia
se.l?arada doIS municipios de que. alle trata.
(2314)
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Art. 36. Os Juizes Monicipaes servÍl'ão pelo tempo de quatro
annos, findos os quaes serão promovidos aos lugares de Juizes de Di·
reito, quando hajam vagas, reconduzidos, ou passados para melhores
lugares, se tiverem bem servido. (2315)
Durante o quatriennio sómente deixarão os lugares nos seguintes
casos: (2316)
1.° Se forem nomeados Juizes de Direito.
2.°. Se forem removidos para outro lugar a requerimento seu.
3.° Se pedirem demissão e o Governo lb'a conceder.
4.° Se forem privados do lugar por sentença. (2317)
Art. 37. Os Presidentes das provincias enviarão de seis em seis
mezes á Secretaria de E tado dos Negocios da Justiça, uma informação circumstanciada ácerca da maneira por que os Juizes Municipaes,
de Orphãos, e Promotores, que forem Bacbareis formados, servem
os seus lugares, fazendo especificada menção de todas as queixas
que contra elles houverem recebido, quando fundamentadas, e do
destino e solução que tiverem tido. (23'18)
Art. 38. Os Jl1izes de Direito das Comarcas enviarão nas mesmas épocas aos Presidentes das Provincias (os quaes, com as obser·
vações que julgarem convenientes fazer, a transmittirão á Secretaria
de Estado dos negocias da J9stiça) uma informação circumstanciada
e fundamentada ácerca da maneira, porque os sobreditos Juizes Municipaes, de Orphàos, e Promotores que forem Bachareis formados,
servem esses Jugares, para o ,que no julgamento dos recursos, que
lhes fOl'em presentes, nos de crime de responsabilidade, nas sessões
dos Jurados, e nas Correições que fizerem para o fim indicad r no
art. 119 da Lei de 3 de Dezembro de 1841, tomarão as notas e lem(2315) Art. 14 da Lei de 1841, e como nota ao art. 24 o Decreto n. 687 de 26 de JuUlO de
1850, arts. 1.° e 2.°

O quatriennio do exercicio, começa do dia da posse, embora seja antecipada, por nomeação interina do Presidente da Pro,iDcia, e findo o quatriennio, seja logo substituido pelos
supplentes. Aviso de 27 de Junho de 1 46.
Os magistrados despachados, podem logo, entrar em exercicio, sendo preciso, marcandolhes o Presidente da Provincia um praso para apre entarem os titulos. Aviso Circular de 10
de Novembro de 1848, e Ordem de 16 de Janeiro de 1854.
(2316) O Juiz Municipal, não póde aceitar emprego de commissão alheia á magistratura
salvo se a renunciar ou quizer perder o tempo em que assim estiver distrahido. Aviso de 29
de Maio de 18/.9. .
(2317) As duas notas anteriores.
O art. 6.° do Decreto n. 4824 de 22 de Novembro de 187-\ § 1.0 e numeros, marcam os casos em que póde ter lugar o perdimento do cargo ou a ausencia ~emporaria delle.
(2318) Os Presidentes de Provincia, tcem incontestavel direito de erem informados, se
está absolvido o Juiz Municipal, pronunciado e suspenso em consequencia da pronuncia, não
só para e::s:.pedir as communicaçõe necessarias ás auctoridades e estações competentes, senão
porque como primeira auctoridade da Provincia, e exercendo o direito de inspecção sobre os
empregados flue neUa se acham de qualquer classe e graduação, deve saber quae os empregados que estão ou entram em exerci cio, se acham suspensos ou processados, se foram absolvido ou condemnados, e fl.nalmente, como cumprem os seus devere, sendo que, além da
obrigação que em geral corresponde aquelle direito da parte de todos os empregados, á vista
da Lei de a de Outubro de 1 34, de informar ao Presidente da Provincia, sobre todas as occor·
rencias, relativas ao exerci cio, suspen, ãO, responsabilidade, absolviçãO e condemnação dos
empregados publicos, esta obrigação, é especial e expres a, quanto ao Juizes Municipaes, de
orphãOs e promotores, á vista d este artigo e seguintes, afim de que, possam os Presidentes
preencher o dever que lhes incumbe no tocante á informação semestral, dos mesmos empregados. Aviso de 31 de Janeiro de 1854.
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branças que forem precisas, munindo-se dos necessarios documentos. (2319)
Art. 39. Todas as vezes que o Supremo Tribunal de Justiça, ou
as Relações mandarem formar culpa por crime de responsabilidade
a algum Juiz Municipal, de Orphãos, e Promotor, Bacharel formado,
em virtude do art. 157 do Codigo do Processo, o participarão, pelo
intermedio do seu Presidente, ao Ministro e Secretario de Estado dos
Negocias da Justiça.
Art. 40. As informações, que se obtiverem pelos meios marcados nos artigos antecedentes, servirão de base para a promoçào dos
Juizes Municipaes, de Orphàos, e Promotores aos lugares do Juiz de
Direito, e bem assim para a sua reconducção, e melhoramento de
lugar.
Art. 41. Os Juizes Municipaes, que forem Bachareis formados,
vencerào um ordenado (que, nào excederá a 4006000) o qual será
marcado pelo governo sobre a informação dos Presidentes das Provincias. (2~20)
Art. 42. Os Escrivàes dos Subdelegados, e os Inspectores de
Quarteirào serào nomeados pelos Delegados sobre propostas dos Subdelegados. (2321)
.
No caso porém em que (segundo o art. 19 do presente Regulamento) os Juizes de Paz julguem conveniente ter Escrivães separados, ou haja pessoa que queira servir esse cargo separadamente, serão nomeados na conformidade do art. 14 do Codigo do Processo.
(2322 a 2324)
(2319) o Aviso, Circular de 23 de Maio de 1858, dá modelos para as informações semestraes, a respeito dos Juizes de Direito, Juizes Municipaes e Promotores Publicas, sendo bachareis formados.
Quando se accrescentar algumas informações que não convenha, sejam publicas, ácerca
de seus empregados, deve fazel-o reservada ou confidencialmente.
•
O Aviso de 23 de Outubro de 1863, recommenda a fiel observancia deste art. 38 e do
Aviso, Circular, acima.
O Aviso de 26 de Julho de 1876, declara não ter o Juiz Municipal obrigação de apresenUlr mappa ao Juiz de Direito, para que este, dê cumprimento a este artigo.
em o Decreto de n. 3572 de 30 de Dezembro de 1865, nem o de n. 7001 de 17 de Agosto
de 1878, tratam de tal mappa, parecendo por isto desnecessario.
(2320) Art. 15 da Lei de 1841.
A nota 164, declara qual o o nado actual dos Juizes MuniSlipaes: bem corno as notas
1808 e H!09.
Para o recebimento dos seus ordenados, devem apresentar aUestados de frequencia das
Camaras Municipaes, sendo competente para passa-lo aquella do lugar em que 'residem, em
caso de reunião de 2 ou mais termos. Aviso de 3 de Abril de 1843.
O Juiz de Direito, no entanto, o passa quando a Cam ara Municipal por abuso se recusa
a isto, maxime achando-se a Comarca em estado excepcional, como o proveniente de uma
secca. Aviso de 5 de Novembro de 1877.
(2321) Art. 9.° da Lei de 1841.
(Notas 507, 508, 1771, 1772, 2283, 2284 a 2278.)
Aos Delegados compete deferir juramento e dar posse aos inspectores de quarteirão.
Quando no districto de um subdelegado, não existir delegado, será essa aUribuição exercida
pelos ubdelegados. Aviso de 20 de Dezembro de 1848.
(2322) A' vista do art. 9.° da Lei de 1841, este artigo e 44 seguinte, não podem os Juizes
de Direito, nomear escrivães interinos dos subdelegados de policia e dos Juizes de Paz, para
servirem em lugar dos que, suspendera em acto de correição, não podendo fundar a sua competencia, no art. 26, § LU do Regulamento de 2 de Outubro de 185J ; porquanto desse artigo
se não deduz o arbítrio de fazer nomea\ão quando lhes approuver, mas a attribuição de nomear quando fór competente e de Jazer nomear, quando não lhe competir. Aviso de 29 de
Dezembro de 1855.
(2323) Os titulos de nomeações dos escrivães do Juizo de Paz, de que trata este artigo,
lleiunda parte, não paiam sello nem direitos. Aviso de 23 de Dezembro de 1857.
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Art. 43. Para estes empregos serão escolhidos os que tiverem
as qualidades declaradas nos arts. 14 e 16 do Codiao do Processo.
Os Inspectores de Quarteirão não serão tirados do numero dos
Guardas Nacionaes activos, senão no caso em que nos districtos não
hajam outras pessoas idoneas para este cargo. (2325 a 2326)
Art. 44. Serão conservados os ditos Escrivães e Inspectores de
Quarteirão emquanto forem da confiança dos Subdelegados, e quando a desmereçam, serão por elles suspensos e interinamente substituídos, até que a demissão seja ordenada pelos Delegados, a quem os
mesmos Subdelegados representarão a necessidade delIa. (2327 a
2329)
(2324) Declara o Avisá de 22 de Janeiro de 1872 que, n30 ha autonomia entre o Aviso de
7 de Março de 1 53 e o de ~ de Fevereiro de 1854 (nota 2285), tendo o 1.0 reconhecido a distincção que resulta da combinação deste artigo e 19 deste Regulamento.
Assim se os escrivães de paz, exercem as respectivas funcções, na qualidade. de escrivão
da subdelegacia, della se consideram destituidos, quando exonerados d'este ultimo cargo, no
qual dependem e sencialmente da confiança, conforme o art. 24. e porém taes escrivães de
paz, tiverem sido nomeados, pelas Camaras municipaes, sobre propostas dos Juizes, nos termos do art. 14 do Codigo do Processo Criminal, e Lei de 15 de Outubro de 1 27, ou se forem
em virtude do art. 19, mediante prévia auctori ação do Juiz de Direito só poderão perder o
officio, por acto de quem os nomear e em con equencia de erro competentemente provado, ou
por força de sentença condemnatoria.
A faculdade que, têm os Juizes de Direito de ces ar a auctorisação indicada, deve subordinar-se ás regras estabelecidas; pois do contrario, nullificariam, nomeações feitas pela auctoridade competente, além de prejudicarem direitos adquiridos.
Accresce que, a Lei dá, ao Juizes de Paz a iniciali,a, quanto á separação dos cargos,
restando ao Subdelegado de policia, propor a nomeação de pessoa idonea, para servir perante
elle, quando f.0r ventura, não prefira o escrivão de paz.
Notas á .'" parte deste artigo.
(Notas 2285 e 2328).
(2325) Os empregados, passam gratis, os titulos de inspectores de quarteirão. Aviso de
23 de Agosto de 1843.
(2326) São dispensados do semço activo da Guarda Nacional; e vide o art. 493 deste Regulamento e notas.
Os Avisos de 21 de Junho de 1833,2 de Janeiro de 1834, de Dezembro de 1835,9 de Março
de 1!l36, declaram, só se os dever tirar do numero dos guardas do serviço etrectivo, no caso
em que nos districtos, não hajam outras pessoas idoneas, para este cargo.
Art. 17 do Codigo do Processo.
E accrescenta o Aviso de 5 de Janeiro de 1 65: é incompalivel, em vista do art. 13 da
Lei de 19 de etembro de 1850, a ac(".ummulação do exercicio de ollicial de Guarda Nacional
com o de inspector de quarteirão.
(2327) Notas 121 a 13"2, e ao art. 42.
Devendo o inspectores de quarteirão, servir em quantos forem da confiança dos Subdelegados, não pódem os Delegados, demitti-Ios. do seu motu proprio.
Os Subdelegados pódem suspender os inspectores de quarteirão, e interinamente substitui-lo, até que seja ordenada a demis ão pelo respectivo Delegado, a quem deverão representar a nece idade della. Avi o n. 44 de 10 de Junho de 1844.
(232) A doutrina do Aviso acima, bem como o de 10 de Fevereiro de 1846 que, encontrareis entre as notas 121 a 132, parece que deve ob ervar-se a respeito dos escrivães.
endo, a confiança dos Subdelegados, a condição estabelecida para a conservação dos
respectivos e cri,ães, na fórma do presente artigo, não póde deixar de er admittida a falta
dessa confiança, como razão sulliciente, para a demissão delles. Aviso de 28 de Fevereiro de
1854.
A falta de confiança não é fundamento ba tante, para que, um Juiz de Paz suspenda o
seu escrivão. Avi os de 9 de Dezembro de 1857, e de 12 de Dezembro de 1 66.
Nem para demitti-Io. Aviso de 2 de Maio de 1868.
O e cri vão do Juiz de Paz, não póde ser destituido de seu emprego pela Camara Municipal, sem motivos fundados. nãO sendo ulliciente a simples allegação de conveniencia do serviço publico ou falta de zélo, no cumprimento de eus deveres. Aviso de 21 de etembro de
1869.
( otas 2285 e 2324.)
(232\1) Os Juizes de Dil'eito das Comarcas especiaes, seus substitutos, os Juizes Municipaes e seus supplente , para os actos da formação da culpa, poderão servir com os escrivãell
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Art. 45. Os amanuenses das Secretarias da Policia nas ProvinCias serão nomeados pelos respectivos Chefes e por elles de pedidos,
quando convier. Os seus vencimentos serão marcados pelo Geverno,
sobre informações dos Presidentes das Provincias, que ouvirão os
ditos Chefes. (2:130)
Art. 46. Os Carcereiros e mais Empregados das Cadêas da Côr·
te, e das çapitaes das Provincias, serão da escolha e directa nomeação dos Chefes de Policia. Os das Cadêas das Cidades e Villas das
Comarcas tambem serão nomeados por slles, precedendo porém proposta dos Delegados, acompanhada de circumstanciada informação
sobre as qualidades e circumstancias dos propostos. Os chefes de
Policia poderão rejeitar as propostas e mandar fazer outras. (2331 a
2335)
Art. 47. Nas nomeações de que trata o artigo antecedente, (em
iguaes circurnstancias de idoneidade), serão preferidos os que puderem votar nas Assembléas Parochiaes aos que não tiverem esse direito; os casados aos solteiros; e os que tiverem bem servido quaesquer Oficios de Justiça aos que não apresentarem essa circumstancia.
Art. 48. Os Carcereiros e mais Empregados das Cadêas da Côrte, e das Capitaes das Provincias serão demitliclos por immediata deliberação dos Chefes de Policia, logo que desmereçam a sua confiança. Os das outras Cadêas das Cidanes e Villas das Comarcas,
quando desmerecerem a confiança dos Delegados respectivos, serão
por estes suspensos e substituidos interinamente por qualquer omcial de Justiça, ou pessoa habil, emquanto a demissão não fóI' ordedos Delegados e Subdelegados de policia nos respectivos districtos. Art. 82 do Decreto n.
4.824 de 22 de Novembro de 1871,
(Z-330) Mt. 8.° da Lei de 1841.
(2331) E' incompativel o cargo de vereador, com o emprego de carcereiro. Avisél de 21
de Dezembro de 1848.
(2332) Além da Ordenação, Liv. 1.0, til. 33 e 77, Lei de 28 de Abril de 16 1 e Decreto de
28 de Novembro de 1833, servem-lhes de regimento, as ordens que recebem do Chefe de Policia.
.
Devem ter em dia, e em bom estado o registro dos preso~ que, quando cheios deverão
ser depo itados na Secretaria de Policia que, muitas vezes, precisará consultaI-os.
Lei de 1841, al't. 7.°, § 4.°.
.
(2333) O Aviso n. 37'1 de 18 de Setembro de 1866 exige que, um carcereiro interino
apresente a sua nomeaçãO para o devido assentamento no Thesouro, afim de poder ser pago
dos vencimentos que, lhe competem.
(2B31,) Por Aviso de 22 de Junho de 1871, se declarou que, em vista d'este Regulamento
e do Aviso de 3 de Novembro de 1857, o Juiz Municipal e de orphãos, nãO póde punir disciplinarmente o carcereiro.

(2335) Declara o Aviso de 26 de Junho de 1876 que, ba incompatibilidade entre o lugar
de carcereiro e o de agente de correio, em vi ta do Avjso n. 87 de 4 de Junho de 1847.
(2336) Nota 1158.
Em ua faltas ou impedimentos, serão substituidos, por qualquer official de Justiça ou
por qualquer pe soa habil que os Chefes ou os Delegados nomearem. Aviso de 21 de Março
de 1827.
endo a suspensão em virtude d'este artigo uma medida de conveniencia de serviço,
emquanto o Chefe de Policia não resolve a respeito da demissão do funccionario, não póde
ter applicação a este caso o al't. 165, § /k.o do Codigo do Processo Criminal. Aviso de 4 de Novenibro de 1868.
.
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nada pelos Chefes de Policia, a quem os mesmos Delegados representarão sobre a necessidade della. (2336 e 2337)
Art. 49. Estas di posições não comprehendem os Carcereiros,
que até á publicação desse Regulamento houverem ido nomeados,
na conformidade da Lpi de '11 de Ou t.ubl'o de 1827, e do Decl'eto de
28 de Novembro de 1833, art. 1.0. (2337 a)
Alt. 50. Os vencimentos dos Carcereiros serão marcados pelo
Governo, sobre informação dos Presidentes das Províncias, que ouvirão' os Cbefes de Policia, e estes aos Delegados. (2338)
Art. 51. Os Officiaes de Justiça dos Termos serão nomeados e
demittidos pelos Juizes Municipaes, na fórma dos arts. 41 e 42 do Codigo do Processo, e servirão tambem perante os Juize de Direito das
Comarcas, quando estiverem no Termo, fazendo os sobreditos Juizes
Municipaes a distribuição do serviço com igualdade (art. 17 deste Re·
guIamento). (2339)
Art. 52. Os Officiaes de Justiça dos Subdelegados (que tambem
servirão perante os Juizes de Paz), serão nomeados e demittidos por
aquelles, na fórma e com o recurso do art. 52 do Codigo do Processo, fazendo os sobreditos Subdelegados a distribuição do serviço por
elIes com igualdade. (2::340 e 2340 a)
Art. 53. Os cbefes de Policia, nas suas faltas e impedimentos,
serão substituidos por alguns dos Desembargadores da Relação (se a
houver no lugar) ou por algum dos JLlize~ de Direito do Crime, que
o Governo na Côrte e os Presidentes nas Provincias designarem para
esse fim. (2341)
(2331) o commandante do destacamento, não é pessoa habil, para substituir o carcereiro, porque ha incompatibilidade nos dous serviços. AccordãO da Relação de . Paulo de 23
de Maio de 1876.
(Art. 152 d'este Regulamento.)
(2337-a) Declarou-se ao Presidente do Ceará que, na conformidade da Lei de 1.1 de Outubro de 1827, do art. 1.0 do Decreto de '20 de r ovembro de 1 33 e d'este artigo, o carcereiro
deve ser considerado serventuario vitalício do úfficio de ju tiça. Aviso de 9 de Outubro de
1871. (Diario OfTicial de 1.2.)
(2338) O Decreto n. 6313 de 12 de Setembro de 1876, marca o vencimento de varios carcereiros da Província do Ceará; sendo que o Decreto de 21 de Março de 1874 (tabella) arbitrou o ordenado de 600~000 aos carcereiros das capilaes das Provincias.
Nos demais lugares esse ordenado é de 120~000, 180~000, 240~OUO, 300$000, 360,000 e 409~000,
conforme a importancia das prisões.
Percebem, mais, a carceragem, além do ordenado. Alvará de 10 de' Outubro de 1754 e Decreto de 2 de Setembro de 1814, art. 194.
(Vide art. 154 d'este Regulamento e nota 2367.)
(2339) Arts. 20, 41 e 42 do Codigo do Processo e notas.
(2340) Notas 134 a 144.
Um Juiz de Direito, declarou nuUas as nomeações e cassou as provi ões dos omciaes de
justiça, nomeados pelo Juiz de Paz, para servirem privativa e separadamente dos do ubdelegado.
Levado o facto ao conhecimento do Governo, resolveu por Avi o n. 38 de 23 de Janeiro
de 1867, que o procedimento do Juiz de Direito, foi conforme a doutrina d'este artigo, segundo
o qual devem er nomeados e demittidos pelos ubdelegados, os seus omciaes de justiça, que
tambem servem perante o Juiz de Paz.
(2340-a) Declara o Aviso de 30 de Dezembro de 1879 que, na falta ou impedimento dos
omciaes de justiça que servem perante os ubdelegados e Juize de Paz, art. 52 do Regulamento n. 120 de 1 42 e Aviso n. 3 de 23 de Janeiro de 1867. podem os mesmos ubdelegados
requisitar qualquer official de outro juizo. (Aviso n. 62 de 5 de Março de 1 35) e quando estejam impedido e no caso de urgencia, nomear quem sirva interinamente. (Art. 52 citado e
3 do Decreto n. 4858 de 30 de Dezembro de 1871 e Aviso de 28 de Janeiro de 1854.)
(2341)

Nota 1717.
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Se não houver Relação na Capital, se tambem não houver, ou
faltar Juiz de Direito do Crime, ou se por qualquer motivo convier ao
serviço, poderá ser chamado algum dos Juizes de Direito do Crime
das Comarcas mai proximas.
E no caso de falta repentina, será substituido o Chefe de Policia
pelo Juiz Municipal da Capital, que servirá sómente emquanto nào
se apresentar algum dos Juizes de direito das Comarcas mais proximas, que bouver sido chamados. Quando houver mais um Juiz Municipal o Governo na Côrte e os Presidentes nas Provincias designarão aquelle que, no caso referido, deverá substituir o Chefe de Policia. (2342)
Art. 54. Na occasião, em que se fizer a nomeação dos Delegados e Subdelegados, serão, pela mesma fórma, nomeados mais seis
para servirem na falta e impedimento daquelles, pela ordem em que
estiverem collocados os seus nomes nas listas. Estes Supplentes deverão ter as qualidades requeridas nos arts. 26 e 27 do presente Re·
guIamento. (2343)
Art. 55. Os Juizes Munidpaes, quando passarem a exercer as
funcções de Juiz de Direito na Comarca, ou de Chefe de Policia, nos
termos do art. 53 deste Regulamento, ou quando tiverem algum legitimo impedimento ou forem suspeitos, serão substituidos pelos
. seus supplentes, na fórma do art. 19 da Lei de 3 de Dezembro de
1841. (2344)
Nos lugares, onde houver mais de um Juiz Municipal, por virtude do art. 20 da mesma Lei, nomear-se-ha para cada um os seus supplentes na fórma do art. 19 citado.
Art. 56. Os Juizes de Paz continuam a ser substituidos na fórma das Leis e orde.ns em ·vigor. (231~5)
Art. 57. Os Cidadãos nomeados supplentes dos Juizes Munieipaes, tambem o podem ser dos Delegados. (2346)
Quando na Capital da Provincia faltar o Juiz de Direito, Chefe de Policia, o Juiz de Direito de outra comarca, que o vier substituir, no lugar de Chefe de Policia, não póde tomar
o cargo de Juiz de Direito, por isso que, a jurisdicçãO d'este cargo, e transferida pela Lei ao
Juiz Municipal. Aviso n. 65 de 9 de Agosto de l844.
Em tal caso, o Juiz de Direito sub tituinte do Chefe de Policia só tem direito á gratificação d'este ultimo cargo, conservando o ordenado de Juiz de Direito de sua comarca j o
mesmo Aviso acima, que ainda diz.: quando este mesmo Juiz de Direito, pedir licença, e a
obtiver com vencimento, deverá ser sómente o do ordenado e não o da gratificação do exercicio que cessou.
(Notas 2289 e 2290.)
(2342) Nota 1747 e ahi o art. 1.0,

§

G.o, da Lei n. 2033 de ,1871.

(2343) Os supplentes dos Subdelegados, não deixam de ser qualilicado~, para o ~erviço
da Guarda Nacional, sendo porem isentos d'esse serviço, assiro ordinario, como de reserva,
nas occasiões e durante o tempo, em que estiverem exercendo as funcções de subdelegados.
Aviso de 20 de Junho de 1844.
Os supplentes são reduzidos a 3, pelo art. 1.0, § 3.° da Lei n. 2033 de 1871 e art. 6.° do
Decreto n. 4824.
(2344) Nota 1870.
Vide o art. 6.° do Decreto n. 4824 de 22 de Novembro de 1871, como nota na parte respectiva da Lei de 1841.
Art. 211 d'este Regulamento.
(2345) Vide nota ao art. 10 do Codigo do Processo Criminal.
(2346) Arts. 13 a 21 da Lei de 1841, com as notas.
Ver-se-ha, por elIas, que e incompativel pela Lei n. 2033 de 1871, a Ilccumulação do cargo
judiciaria com o policial.
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CAPITULO IV
DAS ATTRIBUlÇÕES DOS EMPREGA.DOS DE POLICIA

SECÇÃO I
DAS ATTRIBUIÇÕES DO CHEFE DE POLICIA.

(2347

A

2349)

Art. 58. A08 Chefes de Policia na Côrte e em toda a Provincia,
a quem pertencerem, compete as seguintes attribuições policiaes:·
1.° Tomar conhecimento das pessoas, que de novo vierem habitar no seu districto, sendo desconhecidas, ou suspeitas, e conceder, na fórma da Secçào 1.'" do Capitulo 5. 0 deste Regulamento, passaportes ás pessoas que lh'o requererem. (2350)
2.° Obrigar a assignar termo de bem viver aos vadios, mendigos,
bebados por habito, prostitutas, que pel'turbam o socego publico; e
aos turbulentos, que por palavras ou acções offendem os bons costumes, a tranquillidade publica, e a paz das famílias. (2::l51)
3. 0 Obrigar a assignar termo de segurança aos legalmente suspeitos da pretenção de commetter algum crime, podendo com minar
neste caso, assim como aos comprehendidos no paragrapho antecedente, multa até 30$000 rs., prisão até 30 dias e 3 mezes de Casa de
Correcção, ou officinas publicas. (2352)
4.° Proceder a auto de corpo de delicto.
5.° Prender os culpados, ou o sejam no seu, ou em qualquer
OUtl'O Juizo.
6. 0 Julgar as contravenções ás Posturas das Camaras Municipaes, e os crimes, a que não esteja imposta pena maior que multa até
100"000, prisão, degredo ou desterro até seis mezes, com multa cor·
respondente á metade desse tempo, ou sem eUa, e 3 mezes de Casa
de Correcção, ou Officinas publicas, onde as houver. (2353)
(2347) Notas 1743 a 1756, 2263, 2279, 2290, 384, 1958, 1965.

Na nota 1747, acha-se a modificação a respeito delies, pela Reforma de 1871.
Se parecerem suspeitos aos Chefes de Policia, e faltos de confiança, os escrivães e ofliciaes de justiça do lugar para onde se transportam, podem nomear para servir perante elies,
como escrivães e omciaes de justiça, não só um dos seus escreventes e agentes que, os acompanharem, mas quaesquer outras pe soas. AViso de 12 de Maio de 1856.
(Nota 2279.)
(2318) Ao Chefe de Policia interino que não é magistrado, compete apenas, as gratificações devidas ao Juiz de Direito que serve o cargo de Chefe de Policia. Aviso de 10 de Janeiro
de 1874.
(2349) As assembléas provinciaes, não tem o direito de processar os Chefes de Policia, e
por tanto não podem requisitar a presença de testemunhas, para deporem em taes processos
em vista do § 5. 0 do art. 1.0 da Lei n. 2033 de 1871. Aviso de 26 de Junho de '1876.
(2350) Arts. 2. 0 , § 1.0 deste Regulamento e 67 do mesmo, art. 4. 0 , § 1.0 da Lei de 1841 e
do Codigo do Processo.
.
O respectivo processo, é descripto pelo Codigo do Processo, arts. 114 e seguintes e 67
deste Regulamento,
Desse processo, vê-se que, um dos meios do reconhecimento das pessoas, é o da apresentação do seu passaporte ou titulo de residencia. Art. 94 deste Regulamento.

12,

§ 1.0

(2351) Notas 1752 e 1753.
Art. 198 deste Regulamento.

(2352) Nota anterior.
(2353) Notas 92 a 97.
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7.° Exercer as attribuições, que ácerca das sociedades secretas,
e ajuntamentos illicitos competiam aos Juizes de Paz. (2354)
8.° Vigiar e providenciar, nas fórmas das Leis, sobre tudo o que
pertencer á prevenção dos delictos, e manutenção da segurança e
tranquillidade publica. (2355)
9.° Examinar se as Camaras Municipaes tem providenciado.sobre os objectos de policia, que por Lei.se acham a seu cargo, representando-lhes com civilidade sobre as medidas que entenderem convenientes, para que se convertam em Posturas, e usando do recurso
do art. 73 da Lei do 1.0 de Outubro de 1828, quando não forem attendidos. (2356)
10. Inspeccionar os Theatros e espectaculos publicas, fiscalisando a execução dos seus respectivos Regimentos e podendo delegar
esta inspecção, no caso de impossibilidade de a exercer por si mesmos,' na fôrma dos Respectivos Regulamentos, ás auctoridades judiciarias, ou administrativas dos lugares. (2357 a 2359).
.
11. Inspeccionar na fórma dos Regulamentos, as prisões da Provincia. (2360)
12. Conceder mandado de busca, na fórma da Lei. (2361)
13. Remetter, quando julgarem conveniente, todos os dados,
provas e esclarecimentos que houverem obtido sobre um delicto, com
Arts. 3.°, § 4.° e 64 deste Regulamento.
.
Vide o Aviso de 19 de Janeiro de 1856, alterado em parte pela Lei do 1.0 de Setembro de
1860.
(2354) Arts. 282 a 294 do Codigo Criminal, e vide-o com as minhas notas.
Arts. 129 e 130 deste Regulamento.
(2355) Notas 1759 e 910.
Póde fazer pôr em custodia o bebado, durante a bebedice. Lei de 1841, art. 91, a de 15 de
Outubro de 1827, art. 5.°, § 4.° e art. 2.0, § 5.° deste Regulamento.
Os loucos estão no mesmo caso, assim como, os menores perdidos ou abandonados de que
trata a Lei de 1827, art. 5.0, § 1'1; pois demandam guarda e protecção.
Nenhuma diligencia, póde ser feita nas Alfandegas e mesas de rendas, e em todo e qualquer lugar sujeito á sua jurisdicçãO, sem que preceda licença do respectivo inspector ou
Administrador. Aviso de 17 de Outubro de 1863.
(2356) Nota 1060.
(2357) Jota 1761, arts. 131 a 143 deste Regulamento.
Vide o Decreto n. 425 de 19 de Julho de 1845, arts. 10 a 12, a respeito do modo, porque
devem proceder a respeito das peças que, tem de ser representadas nos tbeatros.
Vide-o como nota ao art. ·13l.
(2358) A inspecção da policia, não póde ser exercida, senão nos Lbeatros publicos: que
sómente se consideram os theatros, em que o publico, é admittido gratuitamente ou por paga,
mas não aquelles, cujas representações são gratuitas e mediante convites não tran feri veis ;
e que é esta a relIT8, que, de hora em diante, será seguida, ficando revogado o Aviso n. 61
de 22 de Fevereiro de '1858. Aviso n. 466 (Circular) de 11 de Outubro de 1865.
(2359) Conforme a doutrina do Aviso acima, deve ser mantida a prohibiçãO, pelos meios
convenientes, a respeito dos theatros; pois que, a inspecção policial comprehende quaesquer
especLaculos em theatros ou em casas particulares destinadas a identicu fim, uma vez que se
verifique a venda dos bilhetes.
.
'esta hypothese não pMe obstar a interferencia oHicial, a fraude ou simulação, com que
se pretenda frustrar a decisãO da auctoridade competente.
(2360) Art. 144 e nota.

(2361) 'ota 1763.
São incompetentes, para proceder ou mandar proceder a penhoras, sequestros, busoas e
etc. competindo-lhes sómente, ordenar as buscas, nos casos crimes expressos no art. 189 do
Codigo do Processo ou auxiliar as referidas diligencias, quando haja resistencia. Aviso n. 173
de 7 de Outubro de 1854.
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uma exposição do caso e de suas circumstancias, aos Juizes competentes, a fim de fórmarem a culpa. (2362)
14. Velar em que os seus Delegados, Subdelegados, e subalternos, cumpram os seus Regimentos e desempenhem os seus deveres,
no que toca á Policia. (2363)
15. Dar-lhes as instrucções, que forem necessarias, para melhor
desempenbo das attribuições poJiciaes, que lhes forem incumbidas.
(2364)
16. Organisar a estatística criminal da Provincia e a do Municipio da CÓl'te. (2365)
17. Organisar, por meio dos seus Delegados, Subdelegados, Jui·
zes de Paz e Parochos, o arrolamento da população da Provincia.
(2366)
18. Fazer ao Ministro da Justiça, e aos Presidentes das Provincias as devidas participações, na fórma prescripta no Capitulo 6.° das
disposições policiaes desse regulamento.
19. Nomear os carcereiros e demitti-Ios quando lhes não mereçam confiança. (2367)
Art. 59. Os chefes de Policia exercerão por si mesmos e immediatamente as attl'ibuições mencionadas nos §§ 1.°, 2.°, 3.0, 4.° 5,°,
6.°, 7.°, 11 e 12 do artigo antecedente, dentro do Termo da Capital,
(Q362) o art. 38 do Decreto n. 4824 de 22 de Novembro de i871, dispõe a respeito do inquerito a que deve proceder o Chefe de Policia, Delegado e Sw)delegado, todas as vezes que
lhes conste a existencia de um crime.
As diligencias versam pelo art. 39, sobre corpo de delicto, exames e buscas para apprehensão de instrumentos e documentos, inquirição de testemunhas que houverem presenciado
o facto criminoso, ou tenham razão de sabei-o, perguntar ao reo ou offendido, e em geral,
tudo o que for util para o esclarecimento do faclo e das suas circumstancias.
No caso de flagrante delicto, vide o art. 40; e o art. 41 trata da hypolhese de não comparecer logo a auctoridade judiciaria, ou não proceder a formação da culpa.
O art. 42 diz: o inquerito policial, consiste em todas as diligencias necessarias para o descobrimento dos factos criminosos, das suas l:ircumstancias e dos seus auctores e cumplices,
sendo reduzido a instrumento escripto e vide nota 981.
Do mesmo art. 42 examinae os § 3.° a 9.°
Examinae, mais, o art. 43 e a nota 963.

(2363) Nota i.766.
(236~)

Nota 1767.

(2365) Nota 1770.
Declara o Aviso n. 399 de 26 de Setembro de 1866 que o art. 28 do Decreto n. 3572 de 30
de Dezembro de 1865, só dispensa a remessa de quaesquer outros mappas exigidos pejos regulamentos e circulares anteriores, relativos á estatistica judiciaria e não ás dos de que trata
os mappas mensaes de crimes e factos notaveis e o de estrangeiros entrados e sabidos rla
Provincia; porque e tes estão comprehendidos, não na estatistica judiciaria e sim na policial,
como se vê dos §§ 1.°,6.° e 7.° do art. 4.° d'este Regulamento.
Ao Decreto de 1865 citado, veiu substituir o de n. 700l de 17 de Agosto de 1878.
(2366) O Decreto n. 4856 de 30 de Dezembro de 1871, mandou proceder ao recenseamento
da população do Imperio, o que se fez em 1875.
(2367) Arts.46 a 49 d'este Regulamento.
Ministerio da Justiça.- Circular aos Presidentes das Provincias.
4... secção.- Rio de Janeiro.-Mini terio dos Negocios da Justiça, 22 de Agosto de 1877.
TIl. mO e Ex. mO Sr.- Convindo reduzir o mais possivel as despezas que pesam sobre o orçamento d'este ministerio, em vista das reducções n'elie aconselhadas pelo estado financeiro
do paiz, recommendo a V. Ex.", que providencie afim de que haja a maior economia nas verbas de despeza, de modo a não serem excedidos os re pectivos creditos.
Chamo especialmente a attenção de V. Ex .•, para as altribuições dos Chefes de Policia,
de que trata o art. 58, § i9 do Decreto n. 120, de ill de Janeiro de 1842. :porque, devendo o ordenado dos carcereirlis !'er pago pelo ministerio a meu cargo, Dão com'em que sejam creados
os lugares !' m que antes seja ene ouvido, afim de se evitar que fiquem creadas despezas
fiara as quaes \) go~erno não se achar auctorisado.
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em que residirem, e nos outros, sómente quando nelles se acharem,
ou por intermedio dos seus Delegados ou Subdelegados. (2368)
Art. 60. O Governo, ou os Presidentes nas províncias poderão
ordenar que os Chefe3 de Policia se passem temporariamente para
um ou outro Termo, ou Comarca da Provincia, quando seja ahi ne·
cessaria a sua presen va, ou porque a segurança e tranquillidade publica se ache gravemente comprommettida; ou porque se tenha alli
commettido algum, ou alguns crimes de tal gravidade, e revestidos de
circumstancias taes, que requeiram uma investigação mais escrupulosa, activa, imparcial e intelligente; ou finalmente porque se achem
envolvidos nos acontecimentos, que occorrerem, pessoas, cujo po.
derio e prepotencia tolha a marcha regular e livre das Justiças do lugar. (2369 a 2372)
Art. 61. A remessa, de que trata o § 13 do art. 58, poderá ter
lugal' nos casos dos §§ 1.0, 2.0, 3.°, 4.°, 5.°, 6.°, 7.° e 12 do mesmo
artigo, todas as vezes que esses casos se não apresentem revestidos
de circumstancias extraordinarias e taes, que reclamem a attenção
particular e o conhecimento do Chefe de Policia, e o emprego de
meios mais amplos, que tenha á sua disposição. A exposição de que
trata o referido § 13 deverá conter aquellas instrucções, que o mesmo Chefe julgar conveniente dar, a indicação das testemunhas que
souberem do facto, e de todos os indicias, que se houverem descoberto, e ser acompanhada dos requerimentos, queixas, ou denuncias,
que houverem. (2373)
SECÇÃO II
DAS ATTRIBUIÇÕES POLlCIAES DOS DELEGADOS E SUBDELEGADOS.

(2374

A

2379)

Art. 62. Aos Delegados dos Chefes de Policia, nos seus respectivos districtos competem: (2380)
(23l)g) As suas altribuições hoje são limitadas pela Lei n. 2033 de lH71 e Decreto n. 4824,
como se terá. visto no correr d'estas annotações.
(2369) Não póde o Chefe de Policia, por incompetente, formar cul~)a a individuos, não domiciliados no termo da Capital da Provincia, onde se acha o mesmo Chefe e que ahi, não ten11am commettido os crimes, salvo o caso especificado n'este artigo. Aviso de 20 de Agosto
de '1 51,
(Notas 2279 e 2247.)
(2370) Art. 9.° da Lei n. 2033 de 20 de Setembro de 1871:
unico. Fica, tambem, extincta a competencia d'essas auctoridades, (Chefes, Delegados
El1 ubdelegados), para o proces o e pronuncia nos crimes communs; salvo ao Chefe de Policia a faculdade de proceder li formação da culpa e pronunciar no caso d'este art. 60.
Vide o art. 12 do Decreto n. 4824 de 22 de Jovembro de 1871 que li! identico j e no caso
de pronuncia recorrem nas capitaes onde ha Relações, para os Presidentes das mesmas sendo
necessario o recurso.
\
§

(2371) As prisões decretadas pelo Chefe de Policia, em despacho de pronuncia, não ficam
suspensas pela interposição do recurso necessario, para o Presidente da Relação. Aviso de 18
de Fevereiro de 1875.
(2372) O Juiz criminal, não flca inhibido de funccionar em um processo crime, só porque,
na qualidade de Chefe de Policia, ordenou a instrucção do mesmo processo e a prisão dos delinquentes. Accordão da RelaçãO da Bahia de 1 de Junho de 1875.
(2373) Art. 4.°, § 9.° da Lei de 1841.
(2374)
otas 2293 a 2309.
A respeito do juramento aos Delegados e Subdelegados, vide as notas 2303 e 2309.
Sobre a demissão e suspensão dos inspectores de quarteirão, vide as notas 2327 e 2328.
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1.° As attribuições comprebendidas nos §§ 1.°, 2.°, 3.°,4.°,5.°,6.°,
7.°, 8.°, 9.°, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 do art. 5~ do presente Regulamento. (2381)
2.° Nomear os Escrivães dos Subdelegados e os Inspectores de
Quarteirão, sobre proposta dos mesmos Subdelegados. (2382)
3.° As attribuições policiaes, que pertenciam aos Juizes de Paz
até á data da Lei de 3 de Dezembro de 184i.
Art. 63. Aos Subdelegados nos seus districtos competem: (2383)
1. As attribuições comprehendidas nos §§ 1.°, 2.°, 3.°, 4.°, 5.°,6.°,
7.°, 8.°, 11 e 12 do art. 58 do presente Regulamento.
2.° Propôr aos Delegados os Cidadãos, que deverão ser nomeados seus Escrivães, e Inspectores de Quarteirão.
3. Dividir o seu dislr-icto em Quarteirões, contendo cada um,
pelo menos, 25 casas habitadas.
4.° As attribuições policiaes que pertenciam aos Juizes de Paz
até á data da Lei de 3 de Dezembro de 1841. (2384)
0

0

Os Delegados são responsaveis pelos abusos que praticarem e o Chefe de Policia póde
formar-lhes culpa, art. 19~, § 5.° deste Regulamento, sendo, porém, julgados pelo Juiz de Direito. Art. 25 da Lei de 1341 e 200, § 1.0 deste Regulamento.
Pódem formar culpa aos seus escrivàes e officiaes de justiça que, são Juizo Municipal,
pertencendQ o julgamento ao 'Juizo de Direito, e aos officiaes podem puni-los, com prisão, até
5 dias, nos termos do art. 112 do Codigo do Processo Criminal, assim como aos pedestres que,
sirvam debaixo de suas ordens.
(2315) Os Delegados e Subdelegados usam de facha e têm armas na porta. Decreto de
19 de Fevereiro de 11349 e o de ti de Agosto de 1858.
(2376) NãO percebem emolumentos de estado e caminho, pelos actos que praticarem fóra
do lugar da sua residencia. Aviso de 18 de Outubro de 1856.
(~17) Os Delegados e
ubdelegados, só devem pedil' instrucções aos Chefes de Policia e
não aos Juizes de Direito, no tendente ás attribuições e deveres policiaes. Aviso de 5 de Fevereiro de 1858.

(2318) Os officiaes militares reformados podem ser nomeados Delegados de Policia e
Subdelegados, nos lugares em que residem. Aviso de 25 de JUUlO de 1864.
Sobre a nomeação dos Escrivães, vide o art. 42 e notas.
(2.319) Em Aviso de 24 de Outubro de 1871., se recommendou ao Chefe de Policia da C6rte
que propuzesse a demissãO de quaesquer Subdelegados ou empregados de Policia que, por
ventura, se pre,alecessem da sua posiçãO policial para promoverem eus interesses como
advogados.
(2380) Notas 1151 a 1756, 2293 a 2296, 2297 a 2303.
(2381) Vide notas ao art. 58 deste Regulamento.
(2382) Nota acima e art. 17 da Lei.
(2383) Notas 2304 a 2309.
Segundo o art. 312 do Codigo do Processo, podem punir com prisão até 5 dias os seus
officiae de justiça.
O Subdelegado que é nomeado Promotor, não póde voltar ao e:i:ercicio daquelle cargo,
sem nova nomeação. Aviso de 31 de Outubro de '1861.
(2384) Art. 5.° da Lei de 1841.
Nota 1118.
Nem os Delegados nem os Subdelegados podem chamar assessores para dirigi-los no desempenho dos seus deveres. Aviso de 23 de Julho de 1852.
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SECÇÃO III
DA~ ATTRIDOIÇÕES POLICTAES DOS JUIZES MONICIPAES

(2385)

Art. 64. Aos Juizes Municipaes, como Auctoridades policiaes,
cOCDpetem as mesmas attl'ibuições que pertencem aos Delegados, exceptuadas as que vem especificadas nos §§ 9.°, 10, 13, 14 e 15 do art.
58 do presente Regulamento.
SECÇÃO IV
DAS ATTRIDUlÇÕES POLlCIAES DOS JUIZES DE PAZ

(2386)

Art. 65. As attl'ibuições policiaes dos Juizes de Paz consistem: •
(2387)
1. ° Em fazer pÔr em custodia o bebado, durante a bebedice. (2388)
2. 0 Em evitar as rixas, procurando conciliar as partes. (2389)
3.° Em fazer que não haja vadios, nem mendigos, obrigando-os a
viver de honesto trabalho.
4. 0 Em corrigir os bebados, por vicio, turbulentos, e meretrizes escandalosas, que perturbam o socego publico, obrigando-os a assignar termo de bem viver, com commioação de pena, e vigiando o
seu procedimento ulterior. (2390)
5.° Em fazer destruir os quilombos e providenciar para que se
não formem. (2391)
6.° Em fazer corpos de delicto. (2392)
7.° Em ter uma relação dos criminosos para os fazer prender.
(2393)
(2385) Pelos arts. 1.0, 4.° da Lei n. 2033 de 20 de Setembro de 18'11 e '1.0 do Decreto n.
4824 de 22 de ovembro de 1871, são incompativeis os cargos de Juiz Municipal e o de Juiz
Substituto, com qualquer auctoridade policial.
(2386) Sobre taes attribuições, segundo a legislaç.ão actual, vide as notas 85, 90, 92, 93 e 96.
Arts. 162 da Constituição do Jmperio, 19,42 e 261 deste Regulamento, e 1 do Regulamento
de 15 de Março de 1842.
(238'7) Notas 2160 e 2161.
Os officiaes de justiç.a dos Subdelegados é que servem perante elles e podem pelos mesmos ser suspensos e punidos com prisãO até 5 dias j art. 212 do Codigo do Processo, e como
empregados publicas são julgados no Juizo de Direito.
Vide algumas das notas dos arts. 10 a 13 do Codigo do Processo.
(2388) Nas notas aos arts. 10 a 13 do Codigo do Processo encontrareis algumas para o
caso.
Lei de 15 de Outubro de 1827, art. 5.°, § 4.°, arts. 6.° e 91 da Lei de -1841 que dispõem o
que neste § se acha consignado.
(2389) Lei de 15 de Outubro de 182'1, arts. 5.°, § 5.° e 14, arts. 6.° e 91 da Lei de 1841.
Sobre a conciliação, vide na parte respectiva do Codigo do Processo citado.
(2390) Lei de 15 de Outubro de 1827, art. 5.°,

§

5.° e Lei de 1841, arts. 6.° e 91.

(2391) Nota acima.
(2392) Notas 980 a 995, além de algumas aos arts. 10 a 13 do Codigo do Processo.
(2393) Declara o Aviso de 31 de Dezembro de 1878 que é fóra de duvida, a competencia
dos Juizes de Paz e auctoridades policiaes, para expedirem mandado de prisãO na forma do §
3.° do art. 13 da Lei n. 2033 de 1871, e 29, § 2.° do Decreto n. 4824 de 1811 com tanto que o
façam nos precisos termos dos arts. citados. Vide-os á nota 938.
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8. Em avisar os Juizes de Paz dos outros districtos, os Chefes de
Policia, Delegados e Subdelegados, ácerca dos criminosos que souberem que existem nos seus districtos. (2394)
SECÇÃO

v

DAS ATTRIBUlÇÕES DOS INSPECTORES DE QUARTEIRÃO

(2395)

Art. 66. Competem aos inspectores de Quarteirão as seguintes
attribuições, nos seus quarteirões: (2396)
'1. 0 Vigiar sobre a prevenção dos crimes, admoestando aos comprehendidos no art. 12, § 2.° do Codigo do Pl'Ocesso, para que se corrijam e quando o não t'açam, dar disso parte circumstanciada aos
. Subdelegados, ou aos Juizes de Paz respectivos.
2. 0 Fazer prender aos criminosos em flagrante delicto, os pronun·
ciados não afiançados e os condemnados á prisão. (2397)
3.° Observar, e guardar as ordens e instl:ucções que lhes forem
dadas pelos Subdelegados e Juizes de Paz para o bom desempenho
destas suas obrigações.
Quando as ordens e instrucções dos Subdelegados e Juizes de
Paz forem oppostas em materia sobre a qual a sua auctoridade é cumulativa, deverão recorrer ao Delegado, e observar o que este decidir. (2398)

CAPITULO V
DA FÓRMA POR QUE SE HA DE PROCEDER NOS DlFFERENTES ACTOS DA
COMPEIENCLÁ DA POLICIÁ

. SECÇÃO I
DOS PASSAPORTES DENTRO DO lMPERIO, DAS LEGITIMAÇÕES E TITULaS DE RESIDENCIA

Dos Passapot·tes (2399 a 2402)

Art. 67. Os Cidadãos Brazileiros poderão viajar dentro do Imperio sem passaporte: mas neste caso ficam sujeitos ás indagações dos
Subdelegados, os quaes poderão proceder ácerca delles na fórma dos
(2394)

atas ao art. 91 da Lei de 184l.

(2395) No tas 2325 e 2329.
Não tem lugar as custas, pelo titulo nem pelo juramento aos inspectores de quarteirão
em vista dos arts. 102 e 135 do Regimento de custas, cumprindo que se ce se a pratica abusiva em contrario. Aviso de H de Abril de 1869.
(2396) Art. 18 do Codigo do Processo e notas.

(2397) Para o desempenho d'estas attribuições, poderão empregar os oillciaes de justiça,
os quaes, podem, sendo preciso, usar dos meios que têm em suas attribuições. Aviso de 6 de
Março de 1834.
(2398) Notas ao art. 18 do Codigo do Processo.

§

(2399) Arts. i14 a 120 do Codigo do Processo, e 12 da Lei de 1841.
(Notas 893 a 909.)
A especie era regulada nos termos d'esta secção, Lei de 3 de Dezembro de 1841, art. 4. 0 ,
1.°, Codigo do Processo, art. 12, § 1.0, 2. 0 , § 1.°,58, § 1.0 d'este Regulamento.
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arts. 115, 116, 117, e da primeira parte do art. 118 do Codigo do Processo Criminal, quando forem suspeitos. (2403)
Art. 68. Não se exigirá passaportes, nem se embaraçará por
modo algum o transito:
1.° Quando o viajante, livre ou escravo, fór conhecido por alguma das auctoridades do lugar.
2.° Quando duas pessoas de conceito do mesmo lugar o conhecerem e abonarem.
3.° Para o transito habitual e fl'equente de umas fazendas para
outras, e destas para as povoações, e de umas povoações para outras,
que mantenham relações frequentes.
Art. 69. Aos empregados publicas, quando viajarem no exercicio das obrigações do seu emprego, ou para o ir exercer, servirão de
passaportes os seus titulas ou diplomas, que serão obrigados a apresentar, quando lhes forem exigidos.
Art. 70. Os escravos e Africanos livres, ou libertos, ainda que
vão em companhia de seus senhores ou amos, são obrigados a apresentar passaporte, salvos os casos do art. 68. (2404)
Art. 71. Os estrangeiros não poderão viajar sem passaporte; exceptuam-se:
1.° Os que forem empregados no serviço publico do Imperio,
aos quaes bastarão os titulas ou diplomas respectivos, na fórma do
art. 69.
2.° Os Agentes Diplomaticos e Consulares das Nações Estrangeiras, e os individuas que forem addidos ás Legações e Consulados,
Taes disposições, porém, estão modi:dcadas pelo Decreto, como nota ao § 3.° do art. 71
seguinte.
A falta de passaporte ao escravo, será punida na sua entrada ou sahida, ou transito, com
a multa de 20$000 a 200$000 e 8 dias de pl'isão para o conductor e mais penas, em que incorrer,
E o escravo será detido, até que se prove a sua propriedade. Art. 80 d'este Regulamento
e Decreto de 10 de Janeiro de 1855, n. 1530.
(2400) Dispondo o art. 3.° do Regulamento n. 4176 de 6 de Maio de 1!l68 que, o - vistoda auctoridade policial do lugar do embarque, ou sahida, é sempre aratuito e não o tendo
feito, a respeito dos passaportes concedidos, pelas auctoridades brazileiras, devem clies ser
pagos, como acontecia, até á data do mencionado Decreto. Aviso de 23 de Maio de 1868.
Vide o Decreto.
• (2401) A Resolução de Consulta cio Conselho de Estado de 13 de Novembro de 1872, declara que: convem que sejam i entos de passaporte, os emigrantes que transitam de um para
outro porto do Imperio, bastando, para serem elles reconhecidos taes, um certificado do agente
olioial da colonisação.
(2402) O Decreto n. 2726 de 12 de Janeiro de 1861, mandando executar o tratado de limites e navegação pluvial entre o Brazil e a Venezuela, ractiflcado por carta Imperial de 6 de
etembro de 1 59, contem a estipulação de ser livres as communicações entre os dou E tados, pela mutua fronteira, e que o transito das pessoas e suas bagagens pela dita fronteira
seria isento de todo o imposto nacional ou municipal, sujeitando-se unicamente, as ditas pessoas e suas bagagens aos Regulamentos de policia e tlscaes, que cada Governo estabelecer
no seu respectivo territorio.
Vide o art. 12 do dito Decreto.

(2403) Art. 118 do Codigo do Processo e nota.
(2404) Nota ao art. 119 do Codigo do Processo.
Não póde a auctoridade policial impedir a sahida de um escravo, mesmo vendido contra
o di posto no art. 2.° do Decreto n. 1695 de 15 de Setembro de 1869; visto não haver ahi crimes, que a policia, tenha de prevenir; e além d'isso, a recusa do passaporte ou do visto, embaraçaria o exercicio de um direito garantido por Lei, sem que se désse algum dos casos expressamente exceptuados. Aviso de 2 de Julho de 1870.
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emquanto seguirem para o seu destino. Se depois de estarem residindo na Côrte, ou em qualquer Cidade ou Villa do imperio, no desempenho dos seus deveres, pretenderem viajai' dentro do imperio,
lhes será preciso o passaporte, o qual lhes será dado na Côrte pelo
Ministro e Secretario de Estado dos Negocios Estrangeiros, e nas
Provincias pelos Presidentes,
3. o Os que fizerem parte da tripulação de qualquer navio. (2403)
Os que entrarem por escala em algum porto de mar com passaporte estrangeiro, se se não demorarem mais de um mez, poderão
sahir com o mesmo passaporte, com tanto que tenha o visto da auctoridade policial competente. (2406)
Art. 7'2. Não se concederá passaporte a Cidadão Brazileiro para
porto estrangeiro, ou a Estrangeiro, ainda que seja de uma para outra Provincia do Imperio, sem que sua sabida seja primeiramente
annunciada nos jornaes por tres dias ao menos. Onele não houverem
jornaes, os annuncios se affixarão na porta da Freguezia, e nos lugares mais publicas. Só no caso de necessidade urgente e especificada
se -dispensará esta formalidade aos que prestarem fiança idonea. O
fiador "se responsabilisará n'este caso pelas dividas do afiançado, e
se sujeitará á pena de multa até ~OO~OOO, no caso de se mostrar que
o afiançado procurou esse meio para evadir qualquer responsabilidade. (2407 a 2409).

(2',05) As pessoas que fizerem parte das tripulações dos navios mercantes nacionaes, ou
estrangeiros, não são obrigadas a tirar passaportes, para sahir do Imperio, bastando a sua
comprehensão na respectiva matricula. Dee.reto n. 278 de 1 de Abril de 1843.

(24.06) O Decreto n. 1531 de 10 de Janeiro de 1855, diz ao art. 8. 0 :
Para o estrangeiro viajar de uma Provincia, para outra e dentro dellas, é bastante o
passaporte com que entrou no Imperio, tendo o - visto - da auctoridadc COmlJetente com a
clausula: Para a Provincia de... O-visto-deve ser datado, assignado, gratuito e repetido
tantas vezes, s6mente quando o estrangeiro sahir de uma Pro,incia para outra.
Art. 9. 0 Se porém o estrangeiro, tiver vindo sem passaporte, ou perder aquelle, com que
entrou no Imperio, valerá para o mesmo fim com o-visto-da auctoridade brazileira, na fórma do artigo antecedente, o passaporte do ministro, ou do consul e vice-consul respectivo, na
falta daquelle.
Art. 10. O estrangeiro que, no Imperio, residir por dous annos, tendo algum estabelecimento e boa conducta, ou fór casado com brazileira, p6de viajar livremente, como brazilei1'0, obtendo do Chefe de Policia o attestado de alguma das condições: este attestado, é revogavel, por mudança de circumstancias. (Vide o Aviso n. 265 de 3 de Junho de 1869.)
Art. 11. Não havendo agente di plomatico, ou consular, ou sendo o estrangeiro refugiado,
colono, ou não estando no caso do artigo antecedente, o passaporte será passado pelo Chefe
de Policia, Delegado ou Subdelegado sendo sempre gratuito, para o colono ou indigente.
Art. 12. SãO competentes para conceder passaporte, ou o -vi to - de que tratam os artigos anteceden tes, os Ministros de Estado, ou officiaes maiores, das respectivas secretarias
na Córte; os Presidentes ou seus secretarios, nas Capitaes das Provincias; os Chefes de Policia, Delegado ou Subdelegado, no lugar do embarque ou da sahida. Ai< attribuições que, por
este Decreto, competem ao Chefe de Policia, Delegado, ou ubdelegado, não são cumulativas,
mas serão exercidas pelo Delegado, no lugar em que, não residir o Chefe de Policia, e pelo
Subdelegado, aonde não fór a residencia do Chefe de Policia ou Delegado.
O Decreto n. 24.66 de 2l de Setem bro de 1859, art. 1. o:
O- visto - dos passaportes dados a estrangeiros, para viajarem de uma Provincia para
outra, ou dentro d'ellas, será da exclusiva competencia dos Chefes de Policia, Delegados e
Subdelegados.
A concessão do passaporte ou do - visto - não depende dos annuncios e formalidades,
exigidas pela legislação actual que, fica derogada. Art. 6. o do Decr~to n. It176 de 6 de Maio
de 1868.
(2407) Onde não existem folhas diarias, mas sim periodicos, basta para a concessão de
passaportes, a brazileiros, para portos de outros Paizes, e a estrangeiros, ainda que, de uma
para outra Provincia do Imperio que se annuncie uma vez a sua sahida, com tanto que, haja
o intervallo de 3 dias, entre os annuncios e a expediçãO dos passaportes; pois que, assim se
50
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Art. 73. Para se conceder passaporte a um estrangeiro é sempre necessario a apresentação de seu titulo de residencia. Esta apresentação é sutIiciente para a concessão de passaporte, independentemente das formalidades marcadas no artigo antecedente, se a viagem
fór dentro da mesma Provincia. (2410).
Art. 74. O prazo para a validade de qualquer passaporte não
poderá ser maior que o de quatro mezes.
Art. 75. Se antes de chegar ao ponto de seu desti.no tiver o individuo que seguir por mar, necessidade de viajar por terra, o passaporte deverá ser apresentado ás auctoridades policiaes dos lugares,
pelos quaes passar, uma vez que nelles se demore mais de tres dias.
Com o visto destas auctoridades continuará a ter vigor o mesmo
passaporte por outro praso, igual ao primeiro marcado.
Art. 76. Nos portos de mar o visto da auctoridade policial respectiva é indispensavel para a validade do passaporte obtido em outro lugar. Exceptua-se o caso em que o viajante segue viagem no
mesmo navio em que entrou, demorando-se este no porto menos de
tres dias.
Art. 77. São competentes na Côrte e nas Capitaes das Provincias, para conceder passaportes os Ministros e Secretarias de Estado,
pela maneira até agora praticada, os Presidentes das Provincias, e os
Chefes de Policia. Fóra dessas Capitaes são competentes os Delegados; e nas Cidades, ViHas, ou Freguezias, em que não residirem Delegados, poderão os Subdelegados concedeI-os, ainda mesmo a Estrangeiros; porém os que forem dados pelos ditos Subdelegados sómente terão vigor dentro da Provincia. (2411).
Art. 78. Os passaportes expedidos pelos Chefes de Policia, Delegados e Subdelegados s6mente o serão segundo o Modelo n. 1, e

coUige da literal disposição do presente artigo, o qual exigindo o espaço de 3 dias, entre o
annuncio feito pelos jornaes, ou nas portas das Freguezias e a dita expedição dos passaportes, não determina, como necessaria, a repetição de tal annuncio. Aviso de 14 de Janeiro de
1845.
(2408) Pela repartição da policia, se não devem habilitar creados nacionaes que, tenham
de acompanhar famílias à Europa, sem que exhibam contracto de ocação de serviços, com a
clausula de se obrigarem as pessoas que os tomam a seu serviço, a pa;?ar-Ihes a passagem
de volta ao Imperio, quando o queiram. Circular de 2L de Janeiro de l~ôil.
(2400) Para a legitimação de concessão de passaporte, se exige só mente, a publicação de
annuncios, por 3 dias nos jornaes mais publicos, ou nos casos urgentes, uma fiança idonea
ficando assim revogado o Aviso de 10 de Agosto de 1844 que, exigia a apresentação de folha
corrida. Aviso de 14 de Março de 1863.

(2410) A obrigação contrahida, pelo fiador que,.se responsabilisou na fórma deste artigo,
abrange, não só o pagamento das dividas, pessoal e directamente contrahidas pelo affiançado; mas igualmente aquellas que, elle estava adstricto a pagar, mesmo, por um quasi contracto, como a entrega de legados, na qualidade de testamenteiro, ainda consistindo em determinado numero de apolices. (Chronica do Fôro n. 3.) .
(2UO-a)

ota ao art. 94.

(2411) A secretaria da policia da Côrte, é auctorisada a expedir passaportes, para o exterior na conformidade -deste artigo: mantendo-se, porém, a faculdade que, tem a Secretaria
de Estado dos Negocios Estrangeiros de expedi-los, tambem aos agentes diplomaticos e consulares, nacionaes e estrangeiros, aos encarregados de despachos, empregados publicos de
cathegoria superior, ou pessoas particulares em iguaes circumstancias ficando assim, revogado o Aviso de 21 de Março de 1860. Aviso de 19 de Dezembro de 1864.
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por elles se exigirão os emolumentos marcados no art. 120 do Codigo do Processo Criminal.
Art. 79. Ninguem poderá sahir para fóra do Imperio sem passaporte, á excepção das pessoas que fizerem parte das guarnições e
tripulações dos navios de guerra nacionaes ou estrangeiros. (2412)
Art. 80. Aquelles que tentarem sahir para fóra do Imperio sem
passaporte, e os Commandantes ou Mestres de· navi.os que sem elles
os ~dmittirem, ou occultarem, incorrerão nas penas de multa de 20"
a 100~000, que poderá ser acompanhada de prisão até quinze dias, se
houverem circumstancias aggravantes. Esta pena póde ser imposta
pelas auctoridades policiaes do lugar da sahida, trajecto ou entrada.
A falta do visto, nos casos em que eUe deve ter lugar, será punida
com a multa de 10 a 50"000, ou prisão de tres a oito dias. (24'13)
Art. 81. O::; cidadãos Brazileiros que vierem de portos estrangeiros sem passaporte, poderão livremente desembarcar, com tanto
que declarem logo á visita o moti'vo porque vieram sem elIe, ratificando a declaração nos primeiros tres dias p'3rante o Chefe de Policia, e quando este não resida no lugar, perante o Delegado. Se por
circumstancias que occorram, se tornarem suspeitos, poderá a Policia exigir que se lhe apresentem, dentro de curtos prazos nunca me·
nores de um mez. Esta inspecção, porém, nunca se estenderá além
de um anno. (2414 e 2415)
. Art. 82. Quando algum estrangeiro, vindo de porto estrangeiro,
entrar no Imperio sem passaporte, deverá a visita impedir-lhe o desembarque, e dar parte ao Chefe de Policia, e quando este não resida no lugar, a0 Delegado, que procederá com a maior urgencia a interrogaI-o. Se achar materia para suspeitar que seja malfeitor, deve·
rá obrigar o navio a reexportai-o, dando conta disso ao Ministerio da
Justiça na Côrte, e nas Provincias aos Presidentes.
Art. 83. Se não achai' materia para suspeita, deverá perrnittir o
desembarque, mas nos titulos de residencia haverá attenção a essa
circumstancia, quando tiver de marcar os prasos da apresentação.

(2!t12) Art. 71,

§

3. ° e nota 2400.

(241.3) Nota 2399.
Sendo o passaporte falso. deve ser processado o individuo que o falsificou e punido pelo
crime de falsidade. Aviso de 29 de Setembro de 1855.
(24 [I.) Declara o Aviso de 22 de Dezembro de 1868 que, tanto para o brazileiro como para
o estrangeiro, domiciliaria no Brazil, e actualmente voluntaria a exhibição de passaportes,
salvos os casos especificados no art. 1..0 do Decreto de 6 de Maio d'este anno.
Quanto, porém, ao estrangeiro que pela primeira vez entra no Imperio, embora lhe seja
permittido vir sem passaporte, fica sujeito ás consequencias d'e sa omissão, especificadas no
art. 7." do Decreto n. 1531 de 10 de Janeiro de 1855, e sujeito a ser reexportado, se houver suspeita de ser malfeitor.
(Nota '2421.)
Não ha, porem, necessidade de qualquer meio coerciva a tal respeito, porque, a falta de
passaporte, não sujeita os capitães de navio e pa sageiros ao pagamento da multa, correndo-lhe sómente, a obrigaçãO de fazer as declarações do art. 85 d'este Regulamento confirmado pelo art. 4.° do Decreto n. lõ31 de 1855.
(2415) !TI' abusiva a pratica das Companbias de vapores transatlanticos que, Das viagens
dos portos da Grã-Bretanha, para o Imperia, exigem dos passageiros como condição indispensavel, para o pagamento das passagens, a apresentação previa do passaporte dado pela
respectiva legação ou agentes consulares. Aviso n. 55 de 9 de Fevereiro de 1870.
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Em todo o caso deverá solicitar da respectiva Secretaria de Estado
ou dos Presidentes nas Provincias, a expedição das convenientes par·
ticipações ao Consulado elo Imperio no ponto d'onde houver vindo o
estrangeiro, declarando seu nome, signaes, circum!;3tancias e navio
que o trouxe, a fim de que proceda ás necessarias indagações.
Art. 84. O resultado dessas investigações deve ser communicado pelo dito Consulado ao l\Iinistro ou aos Presidentes, que as houverem exigido, afim de ordenarem a prom pta sahida do estrangeiro
se assim o exigir a natureza das informações.
Art. 85. Os com mandantes e Mestres das embarcações mercantes, ou de outra qualquer classe, á excepção sómente das de guerra, declararão, em relação por eUes assignada, a bordo, no porto em
que entrarem, o numero, nomes, empregos, occupações e naturalidade dos passageiros, que trouxerem com passaporte, ou sem elte,
ou de quaesquer pessoas, que não pertençam á matricula de suas
embarcações, e não consentirão que algum dos mesmos passageiros,
ou outra qualquer pessoa desembarquem sem ordem da Visita da Policia, sob pena de serem multados de trinta a cem mi! réis por cada
pessoa. (2416)
Art. 86. Os Presidentes das Provincias que confinarem com
Paizes Estrangeiros, deverão organisar e sujeitar á approvaçào do Go·
verno os Regulamentos especiaes, que convierem sobre passaportes,
. tendo muito em vista as circumstancias peculiares das localidades.
(2417)

Art. 87. Quando em alguma Provincia, Comarca ou Termo, fór
por qualquer maneira gravemente compromettida a segurança e tranquilidade publica, ou se tiverem commettido muitos e graves crimes,
ou finalmente quando se achar infestada de grande numero de salteadores e facinorosos, poderá o Governo ordenar que tem porariamente não se permitta o transito em toda a Provincia, ou em parte
della a pessoa alguma sem passaporte, sob pena de ser preso todo
aquelle desconhecido, que o não trouxer, e remettido á auctoridade
competente para proceder ás necessarias averiguações. (2418)
Art. 88. Em caso de urgencia poderá esta medida ser tomada
provisoriamente pelo Presidente da Provincia que a sujeitará á approvaçào do Governo.
.
Art. ~9. A mesma medida será annunciada com a passiveI antecedencia, e executada por modo tal, que por ella não venl1am a sof·
freI' aquelles individuas, que vierem de lugares onde não podesse ainda ser conhecida.

(2416) As duas notas anteriores.
(2417) O imposto das legitimações, é geral e extensivo a todo o Imperio. Ordem de 17 de
Fevereiro de 1852.
Pelo Aviso de 29 de Setembro de 1855, foi approvado o Regulamento expedido pelo Presidente de Matto-Gro so, relativo aos pa saportes necessarios para o transito, entre esta Província e a Republica da Bolivia, substituindo a penalidade do art. 11 pela do art. 80 d'este
Regulamento, com excepção do facto de ser o passaporte falso, porque n'este caso, deve ser
o reo processado e punido pelo crime de falsidade.
.
Vide o Regulamento e o modelo appensos ao Aviso, na collecção dos Avisos de 1855.
(2418) A disposiçãO d'este artigo, comprehende os estrangeiros. Decreto de 10 de Janeiro
de 1 55, art. 13.
.
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Art. 90. A' expedição de passaporte a pessoa nacional ou estrangeira, que não fór notoriamente conhecida e acreditada, procederá a
sua legitimação, feita perante a auctoridade policial, a qual, depois
de todas as averiguações necessarias lhe mandará dar um titulo, na
fórma do Modelo n. 2. (24'19).
Das legitimações

Art. 91. Para concessão da legitimação, as auctoridades policiaes procederão do mesmo modo, e com as mesmas cautelas exigidas nos artigos precedentes para a concessão de passaporte.
Art. 92. As legitimações serão expedidas segundo o Modelo n.
2. O praso marcado para a sua duração não excederá a oito dias.
Art. 93. As legitimações, além dos mil e seiscentos réis, que se
recolhem ao Tbesouro, pagarão oitocentos réis de emulumentos para
os Empregados, que as expedirem. (2420).
Dos titulas de ,'esidencia. (2421).

Art. 94. Os estrangeiros, que entrarem no Brazil, deverão apresentar-se nos primeiros tres dias ao Chefe de Policia, se residir no
lugar, se não ao Delegado, e finalmente, se não houver Delegado no
lugar, ao Subdelegado, para obterem titulo de residencia; exceptuam-se:
1.° Os Agentes Diplomaticos e Consulares das nações estrangeiras, e os individuos que forem addidos ás Legações e Consulados.
(24i9) As legitimações para a expediçãO de passaportes, estão comprehendidas no art.
20 do Regulamento de 26 de Abril de 1844, para o pagamento do sello; pois que são verdadeiros documentos. Aviso de 16 de Agosto de 1844.
(2420) A arrecadação do imposto sobre as legitimações, só tem execução no municipio
da Côrte, onde até agora sómente se recolhiam ao Thesouro os emolumentos da policia, na
conformidade do art. 10 da Lei de 24 de OLltubro de 1832. Provisão de 4 de Agosto de lH42.
(2!.21) Decreto n.o 1531 de 10 de Janeiro de 1855, art. 1.0:
Ficam derogados, os titulos de residencia e delles isentos os estrangeiros que vierem ao
Imperio.
Art. 2.° Em cada uma das Secretarias de Policia, crear-se-1Ja um livro que servirá para
o registro dos estrangeiros que entrarem ou sahirem do Imperio.
Art. 3.° No acto da vizita da policia, declararão os estrangeiros o seu nome, estado, naturalidade, profls ão, fim a que vieram, quando vieram e para onde vão residir.
Nos lugares em que não houver viziLa da policia, a sobredita declaração será feita, perante o Chefe de policia, Delegado ou Subdelegado, dentro de 24 horas depois do desembarque sob a multa de 10tOOO a 50~OOO, imposta pela auctoridade competente.
Art. 4.° A declaraç1'iO de que trata o artigo antecedente, não deroga as obrigações, que,
aos commandantes e mestres de embarcações mercantes, incumbe o art. 85 deste Regulamento, de declararem em relação por elles assignada, O numero, nome, emprego, occupação
e naturalidade dos passageiros que trouxerem; com passaporte ou sem elle.
Art. 5.° As declarações do estrangeiro e do mesLre ou capitão da embarcaç.ãO, serão
transmiLtidas logo á secretaria da policia, pelo encarregado da vi zita, ou pela auctoridade
que a receber.
Art. 6.° O encarregado da vizita da policia, O Chefe de policia, ou Delegado ou ubdelegado, a quem o estrangeiro se apresentar, examinarão o seu passaporte, e achando-o sem
duvida, lh'o entregarão com o - visto - datado e assignado.
Art. 7.° Se houver duvida sobre a legitimidade do passaporte, ou vier sem elle o estrangeiro, o Chefe de policia, Delegado ou Subdelegado, deverá permi Ltir o desembarque se não
houver maLeria para suspeitar que é malfeitor; se fôr porém suspeito e não apresentar aseu
favor attestado do mjnistro e na falta delle do consuI ou vice-consul respectivo, o Chefe de
policia, Delegado ou Subdelegado, obrigarão o navio que o troul:e a reexporta-lo dando conta
disso ao Governo na Côrte e aos Presidentes nas Provincias.
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2. Os que pertencerem á tripulação de qualquer navio e nelIe
residirem.
3.° Os empregados no serviço Nacional, Civil ou Militar, emquanto nelle permaneeerem.
Art. 95. Para obter o titulo de residencia o estrangeiro deve de·
clarar seu nome, sobrenome, naturalidade, idade, estado, profissão,
fim para que veio, quando e a sua residencia.
Art. 96. Estas declarações serão lançadas, segundo o Modelo n..
3, em livro para esse fim destinado, guardado na Secretaria da Polícia, onde a houver, ou no Cartorio do Escrivão, que em tal escripturação servir perante o Delegado ou Subdel gado. A declaração será
assignada pelo estrangeiro, ou por uma testemunha a seu rogo, quando o não saiba, ou possa fazer.
Art. 97. Uma certidão desse ter.mo, segundo o Modelo n. 4, será
na mesma occasião entregue ao estrangeiro para lhe servir de titulo
de residencia. Nos portos em que houver Visita de Policia, esta deverá entregar aos estrangeiros, que chegarem, um cartão, segundo o
Modelo n. 5.
Art. 98. O estrangeiro, que não tirar o titulo de residencia no
tempo marcado, será multado pela primeira vez na quantia de dez a
cem mil réis, e se dentro de oito dias depois de notificado não o ti·
rar, a multa poderá ser elevada até duzentos mil réis. e acompanha. da de tres a trinta dias de prisão. Se oito dias depois ele cumprir esta
pena ainda insistir em não tirar o titulo, continuarão a ser-lhes impostas as mesmas penas pela reincidencia, devendo a Auctoridade
policial dar parte do occorrido á Secretaria de Estado dos Negocias
da Justiça na Côrte, e Provincia do Rio de Janeiro, e nas outras ao
Presidente, para que possa ser expulso do Imperia, se assim se julgar conveniente.
Art. 99. Aquelle que não reformar o titulo nos prasos nelle marcados, incorrerá na quarta parte destas penas. A falta da communicação da mudança de residencia ou profissão, sujeita a multa de cinco a vinte mil réis, que se irá duplicando nas reincidencias até duzentos mil réis.
Art. 100. O prazo marcado no titulo de residencia pal'a sua duração, não poderá ser menor que o de um mez, nem maior que o de
um anno, e na designação desse prazo a Auctoridade policial regularse-ha pelas circumstancias do individuo, sua residencia e garantias
de moralidade e bom procedimento que ofrerecer.
Al't. 101. O estrangeiro, que tiver residido dous annas consecutivos na mesma Cidade ou Villa, ou quatro annos no Imperio, sem
sofrrer processo, ou dar motivos, que o tornem suspeito, terá um titulo sem prazo para reforma, ficando unicamente obrigado a communicar as mudanças de residencia, quando tiverem lugar para fóra do
Municipio.
Art. '102. Todos os estrangeiros residentes no Imperio ao tempo
da execução deste Regulamento, ou que fôrem casados com mulher
Brazileira, serão considerados como residentes no Impel'io por mais
de quatro annos.
.
Art. 103. Para obter o titulo de residencia, deve o estrangeiro
apresentar o passaporte com que entrou no Imperio, ou aqnelle com
0
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que veio de um ponto delIe para outro, ou aliás um attestado do respectivo Agente Diplomatico ou CousulaL abonando seu comportamento, ou finalmente uma fiança de pessoa irtonea.
Art. 104. Aqll~lle que não puder satisfazer a nenhum destes requisitos, deverá ser obrigado a apresentar-se á Policia em prazos
mais curtos, não excedendo a uma vez por semana.
Art. 105. Os estrangeiros residentes no Imperio ao tempo da
execução deste Regulamento, ou que forem casados com mulher
BraziJeira, não serão obrigados, para obter o titulo, a apresentar documento algum. Quando, porém, a Auctoridade policial duvide de
suas declarações, poderá exigir attestado de pessoa conhecida, que
comprove a veracidade de qualquer das duas bypotheses acima referidas.
Art. 106. Findo o prazo marcado no titulo, deverá ser elle apresentado á Auctoridade policial competente·, que ou dará novo, ou no
mesmo ampliará o prazo.
Art. 1-07. Igual apresentação terá lugar, quando o estrangeiro
mudar de residencia, para ser a mudança notada no titulo e livro respectivo.
.
Art. 108. O titulo de residencia deve, dentro de tres dias, ser
apresentado ao Inspector do Quarteirão em que fôr residir o estrangeiro, para lhe pôr o Visto. A falta desta apresentação será punida
com a multa de um a dez mil réis.
Art. 109. Quando o estrangeiro, que tiver obtido o titulo de residencia, sahir para fóra do districto da jurisdicção de quem lh'o con·
cedeu, para mudar de domicilio, deverá apresentar á Auctoridade policial desse outro lugar o titulo obtido (no qual estará averbada a
communicação de mudança). A' vista deste titulo, sem mais formalidades, lhe será expedido outro.
Art. 110. Os titulas de residencia serão expedidos gratuitamente,
e não se poderá exigir quantia alguma a titulo de apresentação, fiança
ou qualquer outro pretexto.
o

,

SECÇ1-l0 II
DOS TERMOS DE BEM VIVEU E DE SEGURANÇA.

(2422 e 2423).

Art. 111. Os Chefes de Policia, Delegados, Subdelegados e Juizes de Paz, aos quaes constar que existem nos seus districtos, ou a
quem fÓl'em apresentados alguns vadios e mendigos, nos termos dos
arts. 295 e 296 do Codigo Criminal, bebados por habito; prostitutas
(2422) Arts. 121 a 130, 293 do Codigo 40 Processo Criminal e notas 910 a 932.
Contra a deéisãO que obri~a a as ignar termo de bem viver ou de seguranc;-a, ha ore·
curso coucedido pelo art. 69, § 1.0 da Lei de 1841.
Vide arts. 43~, § L° e 440 a 445 d'este Regulamento.
(2423) O Aviso n. 3L9 de 3 de Outubro de 1866, diz: a municipalidade é obrigada ao pagamento das custas dos processos de termos de bem "Viver j porque, taes processos, não são
as averiguações policiaes, de que tratam os Avisos n. 97 de 5 de Abril de 1852 e n. 211 de 19
de Maio de 1865.
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que perturbem o socego publico; turbulentos que por palavras e
acções offendam os bons costumes, a tl'anquillidade publica e a paz
das famílias, procederão immediatamenLe na conformidade do disposto nos arts. 121, 122, 123 e 124 do Codigo do Processo Criminal,
obrigando-os a assigoar termo de bem viver, e comminando-Ibes pena, para o caso em que o quebrem. E tendo noticia, por qualquer
maneira, de que o termo foi quebrado, procederão segundo o que se
acha disposto nos arts. 206, 207, 208, 209 e 210 do mesmo Codigo,
a fim de que possam ser impostas aos transgressores as penas marcadas nos arts. '12, § 3.°, 121 e 122 do já citado Codigo. (2424).
Art. 112. Quando alguma pessoa tiver justa razão para temer que
outro tenta um crime contra e11a, o fará saber por meio de petição
ao Chefe de Policia, Delegado, Subdelegado ou Juiz Municipal, e qualquer delles a attenderá, procedendo immediatamente nos termos dos
arts. 124, 12G, 127, '128, 129 e 130 do Codigo do Processo Criminal.
(2425).
Art. 113. Se fór apresentado ao Chefe de Policia, Delegado ou
Subdelegado, por Alcaide, amcial de JusUç?, Pedestre ou qualquer
Cidadão, um individuo encontrado junto ao Ioga r em que se acaba de
perpetrar um delicto, tratando de esconder-se, tugir, ou dando qualquer outro indicio desta natureza, ou com armas, instrumentos, papeis, ou outras cousas, que façam presumir cumplicidade, ou que
tenta algum crime, ou que pareçam furtadas, a Auctoridade policial
procederá da mesma fórma, sujeitando-o a termo de segurança até
justificar-se. (2426).
SECÇÃ.O III
DA PIHSÁO DOS CU~PADOS E DAS BUSCAS.

(242i).

Art. 114. Os Chefes de Policia, Delegados e Subdelegados e Juizes de Paz, poderão, eSLando presentes, fazer prender por ordens vo(242.4) Se a auctoridade que tiver obrigado a assignar termo for o Juiz de Paz, devera
n'este caso, remetter o termo á auctoridade competente. Argumento do art. ~61 d'este Regulamento.
Quebrado semelhante termo, o Chefe de Policia, deve proceder de conformidade com os
arts. 12'2, 206 e seguintes do Codigo do Processo, prevalecendo no caso de imposição da pena
com minada, o mesmo recurso do art. 438, § 1.0 e 440, ~ 1.0 d'este Regulamento.
Notas 198, 1751 a 1756.
As auctoridades policiaes, pelo art. lO, § 2..0 do Regulamento n. 4824 de 22 de Novembro
de 1871, não julgam mais as infracções dos termos de bem viver e de segurança. Tal julgamento pertence, pelo § 4. 0 do art. 13 do citado Regulamento, aos Juizes de Direito nas comarcas do art. L" da Lei n. 2733 e pelo § 2.° do art. 16 aos Juizes Municipaes, nas Comarcas geraes.
No emtanto, a Relação da Côrte em AccordãO de 27 de Setembro de l878 decide que: a
auctoridade policial e nãO a judiciaria, e a competente para julgar a desistencia do auctor
que requereu para que o reo as ignasse termo de bem viver; por isto que, não se trata propriamente do processo, por quebra do termo de bem viver, caso em que o julgamento competiria ao Juiz Municipal ex-vi do disposto no art. 3. 0 , § 2.° da Lei de 20 de Setembro de
1871 e 16, § 2.° do Decreto n. 4824 de 1871.
(2425) Nota anterior.
(2426)

otas l751 a 1756.

('2427) Arts. 179, §§ 8.° e 9.° da Constituição, arts. 131 a 133, 175 a 188 do Codigo do Processo, com as notas.
Sobre as cautelas que se exigem para a prisão, vide nota 1183.
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caes os que fórem encontrados a commetter crimes, ou fórem fugindo, perseguidos pelo clamor publico (art. 131 do Codigo do Processo Criminal). Fóra destes casos, só poderão mandar prender por
ordem escripta, passada na conformidade do art. 176 do dito Codigo.
(24~8 e 2429).
Art. 115. Od Alcaides e Officiaes de J ustil;a encarregados de executar o mandado de prisão. observRl'ào rigol'o. 9.mente nas diligencias
as disposições rios arts. 179, 180, 181,182, 183, 181" 185, 186. '187 e
188 do Codigo do Processo Criminal, sob pena de sof!rerem 15 a 45
dias de prisão, quando em contrario procederem, além de outras penas em que possam ter incorrido. AquelIa lhes será imposta pelo
Chefe de Policia, Delegado, Subdelegado ou Juiz Municipal.
Art. 1'16. Os mandados de prisão são exequiveis na fórma do art.
177 do Codigo do Processo Criminal, dentro do districto da jurisdicção da Auctoridade, que os houver expedido.
Art. 117. No caso, porém, em que uma Auctoridade policial, ou
qualquer Official de JustiÇá munido do competente mandado, vá em
seguimento de objectos furtados, ou de algum réo, e este se passe a
districto alheio, poderá entrar neIle, e neIle ef!ectuar a diligencia,
prevenindo antes as Auctoridades competentes do lugar, as quaes lhes
prestarão o auxilio preciso, sendo legal a requisição. E se essa com·
municação prévia puder trazer demora incompativel com o bom exito
da diligencia, poderá ser feita depois e immediatamente que se verificar a mesma diligencia. (2430).
Art. 118. Entender-se-ha que a Auctorirlade policial, ou qualquer
Official de Justiça vae em seguimento de o'bjectos furtados, ou de um
réo: 1. quando tendo·os avistado, os fór seguindo sem interrupção,
embora depois os tenha perdido de vista: quando alguem, que deva
ser acreditado, e com circumstancias verosimeis, o informar de que
o réo, ou taes objectos passaram pelo lugar ha pouco tempo, e no
mesmo dia. com talou tal direcção.
Art. 119. Quando, porém, as Auctol'idades locaes tiverem funda·
das razões para duvidar da legitimidade, das pessoas, que nas referidas diligencias entrarem pelos seus districtos, ou da legalidade dos
mandados que apresentarem, poderão exigir as pmvas e declarações
necessarias dessa legitimidade, fazendo pór em custodia e deposito as
pessoas e cousas que se buscarem.
0

,

Em Accordão da Relação da Côrte de 7 de Abri! de 1857, se annullou um.iulgamenLo por
não terem sido, na occasião da prisão, preenchidas as formalidades dos arLs. 132, 175 a 188 do
Codigo do Processo, e este artigo, com o seguinte.
(2428) Art. 176 do' Codigo do Processo.
(Notas 1201 e 1208.)
E o preso sera levado a presença do Juiz. Lei de 30 de Agosto de 18~, art. 1.0, arts. 132
e 133 do Codigo do Processo.
E não se póde dar, por prisão ao cidadãO, a sua propria casa. Aviso de 3 de Abr'i! de 18-i3.
(2~29) 'A nenhuma auctoridade, de qualquer natureza que seja, é licito ordenar e consentir que os réos ou indiciados, saiam da prisão, ou estejam fóra d'ella, nos casos em que as
Lei, mandam que sejam ou estejam presos, antes ou depois da culpa formada, a não ser em
virtude de fiança admittida e prestada nos termos por ellas prescriptas. Aviso de n. 12 de 12
de Fe,ereiro de 1844.

(2130)
1>1

Art. 11 da Lei de i H.

402

Art. 120. Os Chefes de Policia, Delegados, Subdelegados e Juizes
Municipaes, concederão mandados de busca, ou os mandarão passar
ex-omcio, restrictamente nos casos, e para os fins especificados no
art. -189 do Codigo do Processo Criminal, logo que hajam vehementes
indicios, ou fundada provabilidade da existencia dos objectos, ou do
criminoso no lugar da busca. (2431).
Art. 121. Para se conceder um mandado de busca a requerimento da parte, será preciso que seja pedido por escripto por eUa
assignado, com a declaração das razões em que se funda, e porque
presume acharem-se os objectos, ou o criminoso no lugar indicado,
e quando estas não fórem logo demonstradas por documentos, apoiadas pela fama da visinhança ou notoriedade publica, ou por circumstancias taes que formem vehementes indicias, se exigirá o depoimento de uma testemunha, que deponha com as declarações mencionadas no art. 191 do Codigo do Processo Criminal.
Art. 122. No caso de expedição de um mandado de busca exofficio, se fará previamente, ou ainda mesmo depois de effectuada a
diligencia, se a nrgencia do caso não admittir demora, um auto especial com declaração de todos os motivos, e razões de suspeita, que
constarem em Juizo.
Art. 123. No caso do art. 117 a Auctoridade policial ou o Official
de justiça, que fór em seguimento do réo, ou de objectos furtados em
. districto alheio, poderá dar ahi as buscas necessarias, sámente nos
casos e pela fárma marcada nos arts. 185, 186, 187. e 188 do Codigo
do Processo Criminal.
Art. 124. Para o caso do artigo antecedente não é indispensavel
que a Auctoridade policial ou o Official de justiça veja o réo, ou as
cousas furtadas entrar em uma casa, bastará que a "isinhança, ou
uma testemunha o informe de que ahi se recolheram.
Art. 125. O mandado de busca para ser legal, emquanto.á sua
fárma. e poder ser executado, deverá ter os requisitos exigidos pelo
art. 192 do Codigo do Processo Criminal. Não deverá, porém, conter
o nome, nem as declarações de qualquer testemunha, ainda mesmo
quando haja sido passado em virtude do depoimento della. (2432).
Art. 126. Far-se-ha a execução do mandado pela maneira ordenada nos arts. 196, 197, 198, 199, 200, 201 e 202 do Codigo do Processo Criminal.
Art. 127. No caso de não se verificar a achada, por meio de
busca, serão communicadas a quem a tiver soffrido, se o requerer,
as provas que houverem dado causa á expedição do mandado. (2433).

(2431) o artigo citado do Codigo do Processo, com as notas, 4.°,
da Lei de 1841.

§

8.°,5••,10 e 17, li 2.°

(2432) Art. 10 da Lei de 1841,
(2433) Arts. 194 a 197, 200 a 202 do Codigo do Processo e 10 da Lei de 1841.
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SECÇÃO IV

no

JULGAMENTO DAS CONTRAVENÇÕES ÁS POSTURAS DAS CAMARAS MUNICIPAES
E DOS CRIMES COMPRERENDIDOS NO ART. 58, § 6.0 DO PRESENTE
REG ULAMENTO. (2434).

Art. '128. No processo e julgamento de taes contravenções e crimes observarão as Auctoridades policiaes o que está determinado nos
arts. 205, 206, 207, 208, 209 e 210 do Codigo do Processo Criminal,
com appellação para a Relação do districto quando as sentenças forem proferidas pelos Chefes de Policia, e para o Juiz de Direito,
quando o forem pelos Delegados, Subdelegados e Juizes lVlunicipaes.
SECÇÃO V
DOS AJUNTAMENTOS lLLICITOS, E DAS SOCIEDADES SECRETAS

Art. -129. Os Chefes de Policia, Delegados, Subdelegados e Juizes
Municipaes terão todo o cuidado em que não se formem nos seus
districtos, de dia ou de noite, quaesquer ajuntamentos illicitos, havendo por taes ais especificados no art. 285 do Codigo Criminal, e no
art. 2. 0 da Lei de () de Junho de 1831, estejam ou não armados os
reunidos. (2435).
Art. 130. A respeito de taes ajuntamentos, e das sociedades secretas procederão as ditas Auctoridades da maneira declarad.a no Codigo Criminal nos arts. 282, 283, 284, 289 e seguintes. (2436).
SECÇÃO IV
DA INSPECÇÃO DOS TREATROS E ESPECTACULOS PUBLICOS.

(2437)

Art. 131. Pertence aos Chefes de Policia inspeccionar os theatros e espectaculos publicas dentro do termo em que residirem. E no
caso de não poderem exercer por si mesmo esta inspecção, a poderão delegar', encarregando-a, ou no todo, ou em parte, ás Auctoridades judiciarias, ou administrativas do lugar, as quaes lhes darão conta do que occorrer. (2438).
Esta attribuição pertence nos seus distl'ictos, aos D~legados que
a exercerão na f6rma das Leis, dos Regulamentos e das instrucções
que lhes derem os Chefes de Policia, aos quaes darão conta de tudo
quanto occorrer de notavel sobre tal objecto. Os Delegados do termo,
em que residirem os Chefes de Policia s6mente a exercerão a respeito daquelles theatl'os e espectaculos de cuja inspecção forem por
eUes designadamente encarregados. (2439).
(2434) Notas 90, 92, 927, 1250 a 1272.
Será bom consultar algumas das notas do
mas das notas de no a 932.
(2q35) Art. 58,

§

7.° d'este Regulamento.

(2q36) Nota acima.
(U37)

Notas 2357 a 2359.

(2438) Lei de 1841, art. 4.°,
(2439)

"otas 2357 a 2359.

§

6.°

§

7.° do art. 12 do Codigo do Processo e algu-
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Art. 132. Os Chefes de Policia nos termos, em que residirem, e
os Delegados nos outros, nào consentirão, que se levem a effeito nas
ruas, praças e arraiaes, aquelles espectaculos publicos que não forem aucto'risados, na conformidade do art. 66, § '12 da Lei do 1. 0 de
Outubro de 1828 e oS.que forem immoraes ou dos quaes possam resultar desastres e perigo ao publico, e aos particulares.
Art. 133. A Auctoridade, á qual fór encarregada a inspecção de
um theatro, ou de qualquer outro espeetaculo publico, deverá assistir a todas as representações, comparecendo antes de começarem,
retirando se depois de dissolvido o ajuntamento dos espectadores, e
fiscalisando o pontual cumprimento dos annuncios feitos ao publico,
tanto no que diz. respeito ao espectaculo em si, e á commodidade de·
vida e promettida aos espectadores, como á hora em que deve começar.
Ârt. 134. Deverá egualmente prover a que não se distribua um
numero de bilhetes de entrada excedente ao numero de individuos,
que pode conter o recinto destinado aos espectadores.
AI t. 135. Nenhum theatro, casa de espectaculo, circo, amphitheatro, ou qualquer outra armaçào permanente ou tem pararia, para
representaçào de peças dramaticas, ou mímicas, jogos, cavalhadas,
danças e outros quaesquer divertimentos licitas, poderá ser patente
ao publico. sem que primeiramente tenha sido inspeccionado pelo
Chefe de Policia, ou Delegado respectivo, que fará verificar, se a
construcção ou arranjo é tal, que aflJance a segurança e commodidade dos espectadores.
Art. 136. Além disto, o Director ou Emprezario tambem prévia·
mente concertará com o Chefe de Policia, Delegado, ou Auctoridade,
a quem fÓl' encarregada a inspecção do theatro ou espectaculo, as
horas em que dev~rá começar e fiodar o mesmo espectaculo, de dia'
ou de noite, e o numero dos espectadores.
Art.137. Nenhuma representação terá lugar sem que haja obtido
a approvação e o visto do Chefe de Policia, ou do Delegado, que o
não concederão quando offenda a moral, a religião e a decencia publica. Se a representação não fól' recitada, a approvação deverá recabil' sobre o programma. (2440 e 2441).
(2.440) Decreto n. 435 de 19 de Julho de '1845, art. iO:
Nenhuma peça será. apresentada ao Chefe de Policia, para sua approvação, em conformidade do art. 137 acima, ql.le não vá. acompanhada da censura do Conservatorio Drarnatico
Brazileiro, em qualquer sentido que seja, sem o que não lhe porá. o-v'isto.Art. 11. No ca~o de se annunciar alguma peça que não tenha o - visto - do Chefe de
Policia, este fará. saber immediatamente á. directoria das peças que o theatro será. fechado
aquella noite quando não faça annunciar outra: o que mandará I ublicar por cartaz na porta
do mesmo, e
's lugares do coslume, para conhecimento do publico. Os interessados ficam
com o direito" Ivo de haver da mesma directOI'ia indemnisação dos prejuizos que o theatro
possa ter por essa suspensão de lrabalho.
Art. 12. Se fór represenlada alguma peça sem que tenha sido approvada pelo Chefe de
Policia, a directoria fica sujeita á. prisão de 3 mezes e á multa para cada um dos seus membros de 100S000, para os cofres publicos.
Por directoria das peças entende-se a pessoa ou pessoas encarregadas de as fazer representar e de obter o-visto-da policia.
Art. 13. São e:Itensivas aos lbeaLros das provincias as disposições dos arts. ii e 12 do
presente Decreto.

(244'l) A censura do Conservatorio Dramatico tão s6mente deve ser respeitada na parte
litteraria, não sendo n'essa parte licito ao Chefe de Policia ou aos seus Delegados desfazer
as correcções feitas pelo Conservatorio, ou permittir que se represente aquillo que elle tiver

Art. 138. A Auctoridade, á quál fór encarregada a inspecção do
theatro ou espectaculo, deverá vigiar que o programma e o recitado
sejam conformes ao approvado, e que os actores não procurem dar
ás palavras e gestos um sentido equIvoco OU offensivo da decencia e
moral.
Art. 139. Deverá vigiar que dentro do tbeatro, ou no recinto
destinado para o espectaculo, se observe a ordem, decencia e silencio necessarios, fazendo sahir immediatamente os que o merecerem,
remettendo-os á Auctoridade competente (quando o não fór) para proceder na fórma da lei, se o caso assim o exigir.
Art. 140. Não consentirá que nas portas, escadas e corredores
se conservem pessoas paradas impedindo a entrada e sahida, ou encommodando de qualquer modo os que entrarem ou sabirem; nem
que os bilbetes de entrada se vendam por maior preço do que o estabelecido, quer por conta da empreza, quer de particulares que os
tenbam comprado para os tornar a vender.
Art. 141. Os Cbefes de Policia e Delegados obrigarão os empregados no scenario, impondo-lhes a pBna de multa até 1006000, ou de
prisão até um mez, emquanto nào estiverem findos ou dissolvidos os
sens contractos, a que os cumpram, para que se não intel'rompam
os espectaculos, ou deixem de cumprir-se as promessas feitas ao publico.
Art. 142. Nos theatros e espectaculos publicas em que houver
camarotes, será um destinado para a Auctol'idade encarregada de os
inspeccionar. Naquelles em que os não houver, ser·lhe-ha sempre
franqueada a entrada gratuita.
Art. 143. A guarda ou força destinada para manter a ordem nos
theatl'os e espectaculos publicos, ficará inteiramente á disposição da
Auctoridade encarregada de os inspeccionar, e sómente poderá obrar
por ordem sua.
SECÇÃO VII
DA INSPECÇÃO DAS PIIISÕES E DA SUA ECONOMIA.

(24-42).

Art. H4. A inspecção geral das prisões das Provincias pertence
aos Chefes de Policia, que a exercerão por si nos termos em que residirem, e por meio dos Delegados e Subdelegados nos outros termos.
(2443).
Art. 145. Ainda mesmo nos termos em que residirem, poderão
os Chefes ele Policia encarregar a inspecção de talou tal prisão, a
este ou áqnelle Delegado ou Subdelegado.
sllpprimido em qualquer peç.a j IDas de nenhum modo fica vedado ao mesmo Chefe de Policia e a seus Delegados o exerci cio da attribuição que lhe ('onfere este artigo e antes sempre
que continuem a exercel-o em toda a plenitude, devendo para esse fim, não obstante as suppressões e emendas ou correcções fcitas pelo Conservatorio na parte litteraria, fazer quaesquer outras que sejam reclamadas pelas publicas conveniencias j podendo n'esse caso negar
a sua approvação ás peças já revistas e até prohibir que ellas se representem, embora tenham sido approvadas no Conservatorio na parte litteraria. Aviso de 17 de Dezembro de 1851.
Por Decreto de 1871, reorganisou o Governo, o Conservatorio Dramatico.
(2442) Ultima parte da nota t99.
(2443) Nota 1762.
Art. 4. 0 , § 7. o da Lei de 1841..
Não é meio legal de impedir que o preso se case, por procuração. Aviso de 18 de Julho
de 1865.

406

Art. 146. Nesta inspecção se haverão os Delegados e Subdelega.
dos na fórma prescripta no presente Regulamento, e nos especiaes
que o Chefe de Policia dér para cada prisão, o qual será posto em
execução depois de approvado provisoriamente pelo 'Presidente da
Provincia, que o levará ao conhecimento do Ministro da Justiça, para
que possa obter approvação definitiva, e guardar-se a passiveI unifor·
midade.
I
Art. '147. Os Regulamentos especiaes, que organisarem os Ch.efes ele Policia, versarão sobre as providencias necessarias em attençào á posição, capacidade, e mais circumstancias peculiares das prisões, e da localidade, e sobre o modo de applicar.lhes as regras e
providencias geraes estabelecidas no presente. (244,4).
Art. 148. Os presos deverão ser classificados por sexos, idades,
moralidade e condições, separando· se essas classes, quando fôr possivel, e observando-se o maior numero de subdivisões, que permittir
o edificio. Essas classificações e divisões serão estabelecidas, bem
corno o modo pratico de as pôr em execução, no Regulamento especial da prisão, e nunca ficarão ao arbitrio do Carcereiro. (2445).
Art. 149. Os que fórem recolhidos á cadeia sómente em custodia; os recrutados; e os que, sendo presos antes de culpa formada,
nos casos em que essa prisão tem lugar, não estiverem ainda pronunciados, serão, sempre que fór passiveI, postos em lugar separado,
sem communicação com os pronunciados e criminosos. (2446) . .
Art. 150. A Auctoridade encarregada da inspecção de uma prisão deverá visita-la no principio de cada mez, pelo menos, e examinar se os presos estão bem classificados; se 'recebem bons alimentos;
se tem tido' nota da culpa; se as prisões se conservam no devido
asseio; e se os Regulamentos.são observados. Quando o Promotor Publico estiver no .lugar deverá ser sempre presente á visita, para requerer a bem dos presos, e dos seus livramentos o que fór de direito.
Do que occorrer na visita, se lavrará termo em livro para esse fim
destinado. (2447 a 2449).
(2444) a Aviso de 25 de Agosto de t868 da providencias para se realisar, em parte o salutar pensamento do art. 167 do Regulamento n. 67H de 6 de Julho de 1850, mandando instituir eschola na casa de detenção da Côrte, afim de instruir-se os condemnados analphabetos.
(2445) Este artigo foi inspirado, no intuito de distinguir as condições e gerarchias, a profiSSãO, o predicamento, a graduação, a qualiflcação civil.
A OrdenaçãO, Liv. L°, til. 33, § 2.°, mandava aprisionar segundo a qualidade das pessoas,
fundada na valiosa consideração de que o carcere não foi instituido para humilhar, mas tão
sómente, para deter em custodia os réos que, ou teem de justificar-se no plenario ou de ser
n 'elles condemnados.

,

(2446) Art. 179, § 21 da Constituição.
Em nenhum caso, podem os Chefes de Policia, ou quaesquer outras auctoridades, marcar
a casa do cidadão para sua prisãO. Aviso de 3 de Abril de lH43.
(2447) Nota 1762.
E' da rigorosa obrigaçãO do Promotor Publico, comparecer ás vizitas da cadêa, todas as
vezes que estiver no lugar e não tenha impedimento legitimo, não podendo deduzir-se da e::s:pressão ,ieve7'd, que n'este artigo se emprega, que fique á discrição do Promotor o deixar
de comparecer.
a Chefe de Policia, é competente para fiscalisar a faUa de cumprimento d'esse dever,
Aviso de 1 de Agosto de 1843.
(2448) Um escravo teve curador para tratar da sua liberdade, e ficou em deposito na
detenção da Córte, onde permaneceu cerca de 7 annos.
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Art. 151. As mesmas Auctoridades deverão mandar ao Chefe de
Policia no principio do mez de Janeiro de cada anno, um relato rio
sobre o estado das prisões, cllja inspecção lhes pertence, declarando
o numero dos presos que nellas foram recolhidos durante o mesmo
anno, e o maximo e minimo a que chegou. Sobre esses relatarias formarão os Chefes de Policia um geral, que remettel'ào ao Ministro da
Justiça e ao Presidente da Provincia. (2450).
Art. 152. Quando o expediente da prisão o exigir, poderá o Carcereiro ter um Ajudante,' um chaveiro e um escrevente.
Art. 153. Os carcereiros, além dos ordenados, ou gratificações,
que actualmente vencem, ou que lhes forem para adiante marcados,
perceberão os emolumentos seguintes:
Carceragem pela soltura de qualquer preso em geral .
16800
Dita pela soltura de pessoas recolhidas em custodia, ou presas por infracçào de postura
900
900
Dita por mudança de prisão .
nita por solturas de escravos
18200
(Alvará 2.° de 10 de Outubro de 1754).
Art. 154. Quando na occasião da soltura o preso se recusar ao
pagamento da carceragem, o Carcereiro poderá demoral-o por tres
dias, se fór livre e tiver meios para pagar, mas neste caso entenderse·ha que renunciou ao mesmo pagamento. Se o preso fÓl' escravo,
não será entregue, emquanto esse pagamento nào se effectuar. (2451).
Art. 155. Qualquer demora fóra do caso, e além do prazo mar~
cado no artigo antecedente, sujeitará o Carcereiro, além das penas
em que possa incorrer, á multa de 20 a 100aOOO rs., que lhe será imposta pelo Cbefe de Policia, Delegado, ou Subdelegado.
Art. 156. Pela mesma maneira incorrerá na mesma pena, se exi·
gir dos presos alguma quantia na occasiào da entrada, estada ou sahida, a pretexto de melhor com modo, e tratamento, ou outro de qualquer natureza que seja.

o Ministro da Justiça, dirigiu ao 2. o Promotor da Côrte, o Aviso de 25 de Agosto de 1868
que diz: podendo suscitar-se duvida sobre a legiLimidade de tão longa prisão a titulo de deposito civil, parecendo que um escravo porque litiga sobre sua condição, não deve soffrer um
completo sequestro de sua liberdade, de modo que se empeore a anterior posiÇãO; tendo o
paciente feito chegar ao Ministro da Justiça, reclamações contra uma prisão que, alias tem
sido mantida na intençãO de o favorecer; e convindo que as restricções da liberdade individual, se revistam sempre de uma legalidade notoria: cumpria ao mesmo Promotor, a quem
por lei incumbe requerer a bem dos preSos e de seus livramentos, o que fôr de direito, segundo este artigo, e que inteirando-se do facto e suas circumstancias, interponha com urgencia o recurso de habeas-corpus, para que o Tribunal competente decida, como entender
de justiça, da legitimidade de semelhante prisão a titulo de deposito.
(2449) Um outro Aviso na data do da nota anterior, e ambos sahidos no Dia?'io Of{i.cial
de 27 do mesmo mez, ordena ao Chefe de Policia da Côrte que, visto constar não se haver lavrado, na casa de detenção da Côrte, os termos da inspecção mensal, como dispõe este artigo,
era de mister que se cumprisse o que preceitua este artigo não só a respeito do livro e termos respectivos, como á. regularidade das vizitas mensaes, devendo n'ellas estar presente um
dos dous Promotores, alternadamente; pois sua assistencia a esse acto, é obrigatoria como
declarou o Aviso á nota 2447.
(2450) Art. 7.°, §3. o da Lei de 184i.
(2451) O escravo que estiver preso, não será solto sem mostrar que não deve a taxa do
seu imposto, para a fazenda publica. Regulamento de li de Abril de 1842, art. 22.
Na nota 2338, se verà o que se marca aos carcereiros, pelo novo Regimento das custas.

Art. 157. Aos presos pobres se fornecerá almoço e jantar parcos, porém saudaveis. Os Regulamentos especiaes marcarào a tabella
das raçõe , e o modo de as fornecer, preferindo-se sempre que fór
possivel o meio do concurso annual.
Art. 158. Haverá nas cadeias, além dos mais livros que os Regulamentos especiaes po sam exigir, (todos numerados, rubricados e
encerrados pelo Delegado do districto), um para as entradas e sallidas dos presos, no qual o Carcereiro lançará nome, sobrenome, naturalidade, idade, filiação, estado, estatura e signaes particulares dos
que entrarem, declarando qual a Auctoridade, a cuja ordem se acha·
rem, e bem assim outro livro de obitos para os que falJecerem. Os
Chefes de Policia darão os necessarios Modelos para a escripturaçào.
(2452).
Art. 159. As notas de culpa, as intimações de sentença, e os Alvarás de solturas, serão apresentados ao Carcereiro, antes que aos
presos, para que ponha \Terba no assento da entrada, da qualidade da
culpa, e do nome das testemunhas, que as ditas notas mencionarem;
assim como do dia da intimação da sentença, da pena que ella decretar, e da data em que é apresentado o Alvará de soltura, declarando quaes os Escrivães, que passaram taes papeis, e os Juizes que
os houverem assignado. Quando o preso vier acompanhado de guia
para cumprir sentença, será ella transcripta por extenso no assento
de entrada.
Art. '160. Na margem das folhas dos livros de entradas e sahidas se reservará espaço sufficiente para as observações ácerca dos
factos, que occorrerem; como mudança de prisão, entrada e sahida
da enfermaria, obito, etc.
Art. 161. Quando aconteça fallecer algum preso, o Carcereiro
dará immediatamente parte á Auctoridade encarregada da inspecção
da prisão, e ao Juiz ela culpa quando estiver no lugal', e não estando
a qualquer outra Auctoridade criminal ou policial que estiver mais
proxima, a qual com Facultativo, quando o houver, e na presença ele
duas testemunhas, procederá a um exame no cadaver para verificar
a identidade da pessoa, lavrando-se de tudo o que se passar o competente auto, que será escripto no livro competente pelo Escrivão da
culpa ou a Auctoridade que presidir ao mesmo auto, e assignado por
todos, e pelo Carcereiro. N'este auto será transcripto o assento de
prisão do fallecido, e se escreverão as declarações, que fizer o Facultativo sobre a morte, e suas causas provaveis. (2453 e 2454).

°

(245~)

Art. t62 d'este Regulamento.
Do livro de sahida e entrada, deve constar os signaes caracteristioo dos presos. Vide o
Aviso de 30 de Agosto de·t855.
(2453) A mórte do réo faz cessar a acção da justiça, por isto que, não existindo accusado, nãO póde haver accusador e accusação.
E o processo e a pena cessam: defuneto eo qui Teus fuit eriminis, et pcena e:.ctincta (L.
6.° do Dig. de pubZicis judieis), porque a pena é estabelecida no fim louvavel de corrigir,
q.,od pcena constituituT in emendation~?n hominum; quce mortuo eo in quem eonstitu videtur desinit (L. 20 Dig. de pcenis), fazendo desapparecer até o crime - si dieesserit, C1'imen
soZvitttl', cl'Í'men ?norte {inittt11t est (L.L. 1.° e 5." do Cod. si l'IJus veZ aceusator.)
(2454) E' da competencia do poder judiciario, conhecer da justificação sobre identidade
de réos presos das cadéas publicas.
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Art. 162. O Escrivão da culpa extrahirá immediatamente certidão do dito autp, e juntando-a ao processo o fará concluso ao Juiz
para julgar extincta a accusação ou a execução da sentença contra o
finado, quando se ache evidentemente provada a identidade da pessoa, ou para mandar proceder como fÓl' de direito no caso contrario.
(2455).
Art. 163. Não consentirão as Auctoridades encarregadas da inspecção das prisões, que pessoa alguma, á excepção dos presos e empregados, pernoite na cadeia, nem tolerarão jogos de dados, cartas e
outros quaesquer, tão pouco que nella se introduzam instrumentos
que possam servir para arrombamento, armas e bebidas espirituosas.
(Ord. Liv. 1.° Til. 33).
Art. 164. O Carcereiro é responsavel pelo asseio das prisões, em
cujo serviço poderá empregar (dentro do recinto dellas) pela maneira
que fór marcado no respectivo Regulamento especial, os presos cada
um por sua vez, (Ord. Liv. Lo Til. 33. § 6. 0 ), quando não apresentem
quem por elles faça esse serviço. (2450).
Art. 165. O Carcereiro não poderá estar fÓI'a da cadeia depois do
sol posto sem licença escripta da Auctoridade encarregada da sua
inspecção, nem comprar ou vender cousa alguma aos presos, e menos receber delles presentes, donativos ou deposito. (Ord. Liv. '1.0,
Tit. 33, § 1.°).
Art. 166. Os presos deverão obedecer promptamente ao Carcereiro em tudo o que fÓl' relativo á sua boa guarda e policia das prisões, representando depois á Auctoridade encarregada de as inspeccionar, contra as injustiças e violencias que entendam ter soffrido.
(Ord. Liv. 1.0, Tit. 33, § 6.°).
Art. 167. Para se fazer obedecer, e reprimir quaesquer actos que
possam perturbar o socego das prisões, e destruir a ordem e disciplina que nel1as deve reinar, poderão os Carcereiros encerrar por
tempo conveniente em prisão solitaria os presos desobedientes, rixosos e turbulentos, sollicitando do Inspector das mesmas prisões outras medidas mais efficazes, quando essa não produza o seu efIeito,
ou quando não hajam prisões soJitarias no edificio. (2457).
Art. 168. Os Regulamentos especiaes marcarão a hora do silencio para as cadeias, e a essa hora se fecharão as portas exteriores até
ao amanhecer, abrindo-se unicamente para entrada ele presos, ou por
causa justificada de muita ponderação.
Al't. 169. Marcarão igualmente os mesmos Regulamentos as ho·
ras e o modo, porque se ha de passar revista ás prisões, grades, portRS, etc., em ordem a verificar-se se tem e conserva a segul'ança precisa, e se ha tentativa de arrombamento, as horas e maneira porque

(2455)

teriores.
(2456)

r\.rt. 179,

§

Art. 179,

§

20 da Constituição, arLs. 158 e 422 d'este Regulamento e notas (2) an2l da Constituição.

Os presos que dirigirem insultos, para fóra da cadêa, sejam processados e castigados e quando os de dentro não queiram declarar quem foi o delinquente, sejam processados como desobedienles e cumplices. Aviso de 27 de Outubro de 1831Diz, porem, o Aviso n. 283 de 26 de Junho de 1865: é insustenl.avel a pratica a))usiva de
se inilingirem açoite aos gales turbulentos e rixo os.
(2457)
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se ha de falIar aos presos, e tudo quanto disser respeito ao regimen
policial interno das mesmas prisões.
Art. 170. Os Carcereiros deverão conservar as portas interiores
de cada prisão constantemente fechadas, não consentindo que saia
preso algum sem ordem escripta de Auctoridade competente. (Ord.
Liv. 1.0, Tit. 77, § 2. u). Porém ainda mesmo nesse caso, quando tiverem de mandar um preso fóra, nunca o confiarão a menos de dois
guardas.
SECÇÃO VIII
DA ESTATISTICA CRIMINAL.

(2458)

Art. 171. Na primeira occaSlao em que o réo compa!'ecer perante a Auctoridade policial ou c!'iminal, lhe será perguntado 0 seu
nome. filiação, idade, estado, profissão, nacionalidade, o lugar de seu
nascimento, e se sabe lê!' ou escrever, lavrando-se das perguntas e
das respostas um auto separado, com a denominação de auto de qualificação. (2459 a 2461).
Art. 172. A Auctoridade policial ou criminal, que houver organisado o processo, em que faltar semelhante auto, será multada na
quantia de 20"000 a 60"000 pela Auctoridade ou Tribunal superior,
que tomar conhecimento do mesmo processo por meio de recurso ou
de appellação. (2462)
Art. 173. Cada subdelegado é obrigado a remetter ao Delegado
do Termo até o dia 15 de Janeiro, e de Julho de cada anno um mappa
semelhante ao do modelo n. 1 dos crimes comprehendidos no § 7.°
do art. 12 do Codigo do Processo, que houver julgado definitivamente
e se tiverem commettido no semestre antecedente, sob pena de
105000 a 30aOOO de multa, no caso da falta não justificada, a qual lhe
será imposta pelo Chefe de Policia.

(2458) o Decreto de 30 de Dezembro de 1865, já tinha alterado muitas das disposições
dos artIgos que se seguem quando veio o Decreto n. 7001 de 1.7 de Agosto de 1878, revogando
o de 1865.
Vide as notas 414 e 414 a.
('2459) Nota i256.
Deve juntar-se aos autos, a certidão de idade dos menores. Aviso de 6 de Agosto de 1831.
(2460) O Supremo Tribunal em Revista n. 1274 de 13 de Novembro de 1846, annuUou um
julgamento por não se ter procedido á qualificação de que trata este artigo, e assim a RelaÇãO da Côrte em Accordão n. 6510 de 24 de Setembro de 1869, mandando submetter um proce so a novo Jury, e multando em 20 000 o Presidente do Tribunal, por ter dei:s.ado de qualificar o réo.
Mas, um Accordão da Relação da Fortaleza de {2 de Dezembro de 1876, diz que não annuUa o processo a falta do auto de qualificação.
(2461) Em um processo de responsabilidade, perante a RelaçãO da Côrte em sessão de 4
de Abril de 1873, suscitou-se a ideia de proceder-se ao auto de qualificação ao Juiz de Direito
presente e responsabUisado, visto sel'" generica a disposiçãO d'este artigo, e combatida a ideia
em razão de ser contraria á pratica do Tribunal e aos Regulamentos de 3 de Janeiro de 1833,
de 1852 e 1855; decidiu-se pela não qualificaçãO.
(2462) A Relação da Côrte em Accordão n. 5533 de 28 de Novembro de 1866, multou em
a um Juiz Municipal, por não ter cumprido o preceito d 'este artigo e anterior.
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Art. 174. Os Juizes lVIunicipaes remetterão nas mesmas épocas,
e debaixo de igual pena, imposta pelo mesmo modo, ao Chefe de Policia, um mappa organisado, segundo o modelo n. 2.
Art.175. O Delegado organisará até aquellas épocas, pela mesma
maneira, outro mappa igual, e reduzindo-o com os que lhe houverem
enviado os Subdelegados, a um só, segundo o modelo n. 3, o remeto
terá com os parciaes ao Chefe de Policia até o dia 15 de Agosto e 15
de Fevereiro, debaixo da mesma pena mencionada no art. '173, a qual
será igualmente imposta.
Art. 176. Os Chefes de Policia farão organisar mappas iguaes aos
de n. 2, dos crimes acima mencionados, que houverem definitivamente julgado, e os farão reduzir depois com todos aquelles, de que
tratam os artigos antecedentes, a um só geral, segundo o modelo n.O
4, classificando as observações, que tiverem achado nos parciaes.
Art. 177. Os Juizes de Direito, e os Municipaes remetterão, debaixo das penas marcadas no art. 173, e no mesmo praso, ao Chefe
de Policia, uma relação circumstanciada de todos os crimes de res·
ponsabilidade, e contrabando, que houverem julgado, com todas as
indicações e declarações constantes do mappa n.O 5. Com as relações
assim enviadas pelo Juiz de Direito, e pelo Juiz Municipal, organisal'á
o Chefe de Policia dous mappas semelhantes. (2463)
Art. 178. Quando tiver sido commettido algum delicto e não
houver tido lugar a formação do respectivo processo por falta absoluta de indicios ou provas ácerca de quem fosse o delinquente, ou
tendo·se procedido ao competente summario tiver este sido julgado
improcedente (havendo-se comtudo reconhecido a existencia de um
crime), os Juizes Municipaes, Delegados e Subdelegados o declararão
na casa de ob8ervações dos mappas que remetterem aos Chefes de
Policia, especificando o numero dos crimes, a sua natureza, e as circumstancias que ácel'ca delles forem conhecidas.
Art. '179. Os Juizes de Direito, quinze dias depois do encerramento de cada sessào do Jury, organisarão um mappa semelhante ao
modelo n. 5, e remetterão ao Chefe de Policia, sob pena no caso de
falta, de soffrerem uma multa de 30líOOO a 90~OOO, a qual lhe será imposta pela Relação, á qual os Chefes de Policia darão contas das faltas, que os mesmos Juizes commetterem, tendo-os ouvido por escripto previamente. (2464)
Art. 180. Os mappas de que trata o artigo antecedente, serão
acom panhados de uma exposição, que deverá conter: 1.0 o juizo motivado dos ditos Juizes de Direito ácerca de cada uma das decisões
do J ury j 2.°, a indicação motivada das causas a que attribuirem a frequencia dos crimes, ou de uma ou outra especie dos mesmos; 3.°, a
indicação motivada dos .defeitos e lacunas, que tiverem encontrado
nas Leis e Regulamentos. (2465)
(2463) Embora esle arligo falle sómente dos crimes de responsabilidade e contrabando,
implicitamente comprehende todos os outros crimes, que po teriormente foram mandados
processar e julgar pelos Juizes de Direito. Aviso de 12 de Outubro de 1857.
(2464) Nota 2458.
Os mappas recommendados pelo Aviso Circular de 8 de Janeiro de 1855, sl[o dispensaveis
á vista dos Decretos. A mesma nota 2458.

AI't. 181. O Chefe de Policia fará reduzir todos os mappas que
receber dos Juizes de Direito a um geral, conforme o modelo n. Ü, e
á vista deite, das exposições que fizerem os mesmos Juizes de Direito, segundo o artigo antecedente, e do que lhes constar por sua pro·
pria experiencia, organisará um relataria geral, que com os mappas
de que tratam os arts. 'l7o e 1í7 será anOllalmente remettido á Secretaria de Estado dos egocios da Justiça, por intermedio do Presidente da Provincia.
Art. 182. O Ministro e Secretario de Estado dos Negocias da
Justiça, fazendo reduzir a um só todos os mappas geraes que houver
recebido dos Cueres de Policia, e classific3ndo todos os factos e observações que constarem dos relatarias acima mencionados, organisará de tudo uma conta geral ácerca do esta·io da Administração da
Justiça Criminal no Imperia, a qual será annualmente apresentada
impressa á Assembléa Geral Legislativa, e remettida a todos os Juizes e Tribunaes.
Art. '183. 05 mappas l'elativos a um anno sómente deverão conter os crimes commettidos neLles, e por isso quando aconteça, que
venham a ser julgados em um anno crimes commettidos nus anteriores, serão comprehendidos em um mappa separado, suppletorio
dos do armo anterior, a que pertencerem. (2466)
Art. '184. Quando por callsa das grandes distancias, em que re. sidirem os Subdelegados dos Delegados, e estes e os Juizes Municipaes, dos Cbefesde Policia, nào lhes fôl' possivel organisal' e remeto
ter os mappas de q ue tratam os artigos antecedentes, nos pl'a~os nelles marcados, poderão os Presidentes das Provincias amplia-los, ouvido o Chefe de Policia.
CAPITULO VI
DA CORllESl'ONDENCIA DAS AUÇTORJOADES POLICfAES

Art. 185. Os SLlbdelegado~ de Policia, que forem n03 districtos
das Cidades Capitaes das Provincias, em todas as segundas-feiras, remetterào por intel'medio dos Delegados aos Cuefes de Policia uma
circumstanciada relação, que deverá conter a declaraçào :

'1.0 De todas as pessoas que tiverem entrado de novo, ou sahido
(2465) A Lei n. 2033 de 1 71 e o Decreto n. 4821" art. 24, § 7.° diz: encerrada a sessão
periodica do ,1ury, combinarão entre si os Dezembargadores que hoU\'erem presidido aosjulgamenLos e de commum accorelo farão o relatorio determinado por este arti~o; sendo que o
Decreto n. 2523 de 26 de Agosto de '1874 tirou a competencia da Presidencia ao Jury, aos Dezembargadol'es.
O Decreto n. 5720 de 21 de Agosto de 1874, que regulamentou o ciLado de 1874 diz ao art.
5.°: Encerrada a sessão judiciaria do Jury, o ,Tui;>; de Direito que a tiver presidido, fará o relatorio determinado por este artigo.
Vide este Decreto e a nota 2748.
(2466)
ota 2458.
Üizia o Aviso de 24 de Abril de 1849: é mais regular, que os Juizes de Direito, nos mappas que organisam e remettem ao Chefe de Policia na fórma dos arts. 179 e 180, formem tantos mappas suppletorios, quantos forem os annos anteriores a que pertençam os crimes julgados de maneira que, nunca em uma mappa se encontrem crimes commettidos em diver.
os annos:

no seu distl'Ícto, em o decurso da semana antecedente, com passaporte, ou sem elle, com declaração do seu destino e modo de vida.
2.° Dos termos de bem viver e de segurança que, se tiverem assignado, e dos motivos por que.
:1.0 Dos corpos de delictos que se bouverem feito, com especificação da natureza e circumstancias dos crimes,
4.° Das pronuncias, que tiverem decretado, com prisão ou sem
eila.
5.° Das buscas acbadas, que ti verem feito.
6.° Das prisões dos culpndos que se houverem effectuado, e das
fianças que tiverem concedido.
7.° Dos presos que tiverem sido soltos em virtude de despacbos,
sentenças, ou ordens de habeas-co1'pUS.
S,o Dos procedimentos que tiverem havido a respeito de Sociedades e ajuntamentos ilIicitos.
9,° Dos processos que tiverem definitivamente julgado nos casos
de sua competencia.
Art. '186. Esta relação comprehenderá todas as observações relativas ao estudo actual do seu distl'icto em tudo o que pertence á
policia.
Art. 187. Os Chefes de Policia darão para estas relações um modelo qne será o mais simples e faci! passiveI. Não serão as mesmas
relações acompanhadas de omcio de re.messa.
Art. 1~8. Extraordinariamente, e em qualquer occasião, participarão aos ditos Chefes de Policia, por intermedio dos Delegados,
qoaesquer acontecimentos graves, que occorrerem e interessarem a
ordem publica, tranquillidade e segurança dos Cidadãos; e bem assim
lhes representarão sobre a necessidade de qualquer providencia, que
delles dependa.
Art. 189. Os subdelegados, que o forem nus districtos das Cidades ou villas, cabeças de Comarca, farão as mesmas participações
e representações, nos termos dos ai'ts. 185, 186 e 188. '
Art. '190. Os Subdelegados dos districtos de fóra das Cidades ou
Villas farão as participações na fórma dos arts. 185, 186 e 188 aos
Delegados respectivos, nos dias 1.0 e 15 de cada mez, estando em
distancia de 20 leguas, e no 1.0 de cada mez sómente, estando em
maior distancia: e aos !Desmos Delegados dirigirão as representações
convenientes todas as vezes que forem necessarias.
Art. 191. Os Delegados dos distríctos de que trata o artigo antecedente, no dia 15 de cada mez, remetterão aos Chefes de Policia
um mappa com o extracto de todas as relações e participações que
tiverem recebido no mez antecedente dos subdelegados, com as
observações relativas ao estado da Comarca, pelo que pertence á Policia, e extraordioarimente lhes farão as participações e l'epresentações na fórma do art. iS8.
Art. '192. Os Chefes de Policia participarão diariamente aos Presidentes das Provincias tudo quanto occorrer pelo que respeita á ordem e tranquillidade publica na Capital, naquellas partes da Provincia, de que tiverem noticia. Além disto, lhes communicarão, imme·
diatamente que cheguem á sua nOlicia, os acontecimentos graves e nota veis que occorrerem, e lbes requererão aS providencias e auxilias
de q ue necessitarem,
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CAPITULO VII
DAS AUDIENCIAS

(2467)

Art. 193. Os Chefes de Policia, Delegados, Subdelegados e Juizes Municipaes, farão uma ou duas audieocias cada semana, segundo a maior ou menor affluencia de negocios, observando-se a respeito
deIlas o que dispõe o Codigo do Processo Criminal, arts. 58, 59 e
60. (2468)
Art. 194. Os Juizes Municipaes farão as audiencias pelo que pertence. ao desempenho de suas attribuições policiaes e criminaes, em
diffel'entes dias daquelles que forem destinados pal'a as audiencias
dos Feitos civeis; e quando por algum motivo justo se fizerem nos
mesmos dias sempre serão de modo, que sejam inteiramente separadas e distinctas umas das outras.
Art. 195. Haverá nas audiencias daqueIlas Auctoridades, e nas
dos Juizes do Civel e Orphãos, assen tos collocados á direita dQ Juiz,
unicamente destinados para "os Advogados e Bachareis que as frequentarem. (2469 a 2473)

(24.67) Notas 539 a 579, aos arts. 58 a 60 do Codigo do Processo.
(24.68) Nota anterior.
(2459) Os bachareis em direito, podem advogar em qualquer termo, mesmo não sendo
n'elles domiciliario, cumprindo aos Juizes exigir dos que se apresentam no seu fôro, para
advogar, titulos de habilitaçãO e reconhecidos estes legitimos, mandar lançar no protocoUo
das audiencias. Aviso n. 481 de 1~ de Novembro de 1866.
O Presidente da Relação da Côrte, expediu em 18 de Junho de 1868, uma circular de conformidade com o Aviso acima, e marcando o numero de advogados provisionados nos termos
em que não os haja formados.
(24.70) O cego póde advogar e requerer em Juizo. Aviso n. 90 de 4 de Março de 1863.
(24.71) O estrangeiro não póde advogar. Aviso n. 206 de 29 de Maio de 1896.
(2472) Sobre advogados, e solicitadores e seus provimentos, vide a Ordenação, Liv.. 1.0,
ti t. 4. 0 e ti t. '13 e '1.7, Aviso de 14 de Junho de 1839 e arts. 14, § lO, 4.0 a 48 do Decreto n. 5618
de 2 de Maio de 1874.
Para maiores esclarecimentos, vide este Decrete, annotado por mim nos artigos citados.
(2473) Toda a missão do advogado, se resume na phrase seguinte do Dialogo dos oradores, attribuido a Tacito: - Quis non aclvocat nisi aut nocens aut ??~iser . ..
Quocl si inveniretur aliqua civitas in qua nemo 1'iecCa?'et, sU1?er'vacanettS esset inter innocentes m'ato?' sicttt inter sanos medicus.
A profissão de advogado, é nobilissima e assim todos a comprehendem!
O advogado deshonesto, que se faz o mercenario da fraude ou do crime, é um dos f1agellos da j u tiça.
Esses grandes faUadores, dizia S. Bernardo, são !Dais proprios a abafar do que em descobrir a verdade, não estando senão a produzir a mentira, são eloquentes contra a justiça e
sabios na falsidade.
Estabelecem elles, não o que encontram de verdadeiro nas peças dos autos, mas o que
inventaram. Muitas vezes fabricam calumnias, contra a innocencia, destroem a simplicidade
da verdade e fazem tudo para impedir a equidade do julgamento.
.
No emtanto, o advogado honesto, é um precioso e essencial instrumento da administração da justiça.
São elles, dizia Justiniano, que pela potencia da sua palavra restabelecem os negocios
arruinados e sustentam os vacillantes: são eUes que prestam ao genero humano um serviço
tão grande, como se salvassem a sua patria e a sua família, nos coml)ates á custa das suas
grandes feridas e do seu sangue.
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Art. 196. O Governo na Côrte, e os Presidentes nas Provincias,
proverão a que se destinem casas publicas para as audiencias das
Auctoridades policiaes e judiciarias. Aquella, que, havendo casa publica para esse fim destinada, as fizer em outras, será punida com
uma multa de 100~OOO a 150~OOO. (2474)
DISPOSIQÓES

CRI~INAES

CAPITULO I
DAS AUCTOHIDADES CRIMINAES (~4.75)

Art. 197. A jurisdicção e auctoridade criminal é incumbida, na
conformidade das Leis e Regulamentos:
1.° Aos Chefes de Policia no Municipio da CÓL'te e nas Provincias.
2.° Aos Juizes de Direito em suas Comarcas.
3.° Aos Juizes Municipaes nos Municípios.
4.° Aos Delegados e Subdelegados nos districtos de suajurisdicção.
5.° Aos Jurados.
SECÇÃO I
DAS ATTRIBUlÇÕES CRIMINAES DOS CHEFES DE POLICIA (~g,76)

Art. 198. Aos Chefes de Policia, como Auctol'irlades criminaes,
compete nos termos do art. 59 do presente Regulamento, salvo o
caso do art. 60:
1.0 Proceder a auto de corpo de delicto. e formar culpa aos delinquentes e aos Officiaes que perante elles servirem. (2477)
~.o Conceder fiança, na fórma das Leis, aos réos que pronunciarem ou prenderem.
3.° Prender os culpados, ou o sejam no seu, ou em outro Juizo.
4.° Conceder mandados de busca.
eH74) A infracção d'este artigo, é punida, como do mesmo artigo, e a fórma do proces"o
é a estabelecida nos arts. 484 e 4 5 d'este Regulamento.
O art,- 460 diz: que n'este processo, quando a multa fór imposta pelo Juiz cl"l Direito
dar-se-ha o recurso de appellação para a Relação, o qual deve ser interposto, ;.['lliO determina o art. 461.
,~
O processo não tem despacho de pronuncia: é um processo todo especV'~:-J ,'muito summario, cuja formula, como dissemos. está traçada pelos arts. 484 e 485.
?fDU
<t ue
(2475) Póde qualquer auc·toridade policial, fazer prender a um cidaq.Justiob pretexto de
averiguações de titulos de sua liberdade, estando este de posse d'ella po
.ltOS annos?
Decidiu o Accordão da RelaçãO da Córte de 13 de Fevereiro de 185<1' aOS.>entido negativo,
fundando-se em que, não compete a auctoridade alguma essa averi!!'i!lO <L e sim a quem fór
interessado, mas usando da acção que lhe competir, e ainda ma'
~ndo a posse todas as
presumpçães a favor do que tinha de ser averiguado.
. de
de 2
(2476) Notas 1752 e 1753.
lta da
Algumas das que se acham entre as 1743 a 1756, 2347
j, 2263, 2279, 2290, 384,
1958, 1965•
. (2477) Vide algumas das notas apontadas na anteri().Ial, 2! 2369, se podendo recorrer na
collecção ao Aviso ahi citado, para melhor esclareciment
O Aviso de 1851, da mesma nota foi confirmado pel'
,9 de Maio de 1862 e 28 de Nocesso (
vembro de 1865.
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5.° Formar culpa em toda a Provincia aos seus Delegados, Subdelegados e Snbllternos quando o mereçam. (2478)
SECÇÃO II
DAS ATTRIBUlÇÕES DOS JOlZES DE DIREITO

(2g.79)

Art. 199. Os Juizes de Direit() serão nomeados na conformidade
do art. 24 da Lei de 3 de Dezembro de 1841, e sómente deixarão os
lugares: (2480)
1.° Sendo removidos de umas para outras Comarcas na fól'ma do
. art. 45 do Codigo do Processo.
2.° Sendo promovidos aos lugares vagos das Relações na fórma
do dito artigo.
3.° Requerendo a sua demissão. e sendo-lhes concedida.
4. 0 Sendo privados do logar por sentença.
Art. 200. Aos Juizes ele Direito, oa parte criminal com pete :.
(2481)
1.° Formar culpa aos Empregados Publicas não privilegiados, nos
crimes de responsabilidade, e julgaI-os dAfinitivamente. (24l:l2)
São privilegiados os Conselheiros e Ministros de Estado: os Presidentes das Provincias; os Desembargadores e Juizes de Direito; os
Empregados no Corpo Diplomatico; os Commandantes e Empregados
Militares; e os Ecclesiasticos pelo que toca á imposição de penas es·
pirituaes, decretadas pelos Canones recebidos. (2483)

(2478) Remettendo o processo ao Juiz de Direito, para julgar. Arts. 200,
Regulamento.

§

1.0 e 396 d'esle

(2479) Arts. 44 a 47 do Codigo do Processo Cl'iminal, 24 a 26 da Lei de 1841,177,179, UlO
e 255 d'este Regulamento com as notas.
N'es es mesmos existem alguns artigos da Lei n. 2033 de 1871 e Decreto n. 1>824 do mesmo
anno que muito importam, sendo do Decreto, arts. 1.°,2.°,3.°,4.° e 5.°, 13,76 e outros.
Os Juizes de Direito que se ausentarem das suas comarcas, incorrem além da responsabilidade na multa de 50$000 a 200$000, imposta pelo Pre::;idente da Relação, ao depois de os
ouvir. Art. 85 do Decreto citado n. 4824.
(2480) Vide o artigo citado e notas.

~

(21)81) Arts. 171 do Codigo do Processo, 25, §§ L° e 5.° da Lei de 1841,242 e 396 d'este
Regulam.nto. Nota 1944 e outros dos apontados na de 2479.
Attencl,l?ndo-se á doutrina d'este artigo e do 25, § 3.° da Lei de 11:141, póde o Juiz de Direito, annuP.'\r processos crimes em gráo de recurso.
Declara ')L Aviso de 9 de Julho de 1867 que o art. 25, § 3.° da Lei de 184,1, além de bastante claro, e~d~ explicado pelo Aviso de 20 de Agosto de 1851; e que, não deve ser annullado
um processo, de ~s vicias se podem sanar.
Vide as ne es \'1977 e 2485.
•

(2482) Arts. falla 1." da Lei de t8U e 396 d'este Regulamento.
(Notas 453, 1r}o. eSC16, 1177 e 1916.)
Está no caso d'e _ o Juiz Presidente da Junta revisora de qualificação de votantes, por
abu os praticados dur'ao LO trabalhos da mesma Junta; não assim, os membros que devem
responder perante o Ju fabr-:nmum. Aviso de a de Junho de '1861.
lara h
(21)83) Os Arcebisp~O I}OIl'ispos, nas causas que não forem puramente espirituaes, serão
processados e julgados p,,;10 f ~emo Tribunal. Lei de 18 de Agosto de 1851que
(2483-a) E pelo Aviso delante:::, Outubro de 1864, os directores dos indios devem ser julgados, no fôro commum, por1l sua robora pelo a1't. 11 do Decreto u. 426 de 24, de Julho de
'1845, lhe sejam conferida grac
c; militares as funcções que exercem e são cousas essenraria e postos militares.
cialmente distinctas, graduaç.ã.
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2.° Proceder ou mandar proceder ex-ameio, quando lhes fór presente, por qualquer maneira, algum processo crime, em que tenha
lugar a accusação por parte da Justiça, a todas as diligencias necessari.~s, ou para sanar qualquer nullidade, ou para mais amplo conhe·
cimento da verdade e circumstancias que possam influir no julgamento; e pt'Oceder do mesmo modo a reqúerimento ela parte, nos cri·
mes em que não tiver lugar a accusação por parte da Justiça. (2484
e 2485)
3. 0 Julgar as suspeições postas ao Chefe de Policia, Juízes Munícipaes e Delegados. (2486)
4.° Correr os termos da C:omarcfl., para o desempenho de snas
obrigações, o numero de vezes marcaria no art. 316 do Codigo do
Processo; e as mais que os Presidentes das Províncias julgarem necessarias emquanto o Governo com informações dos mesmos Presidentes, não marcar definitivamente esse numero, na fórma do art. 25
§ 4. 0 da Lei de 3 de Dezembro de '184L. (2487)
5. 0 Presidir á revisão e ao sorteio dos Jurados. (2488)
6.° Instruir o:::; Jurados, danrto-lhes explicações sobre os ponto
de direito, relativos ao processo, e sobre as suas obrigações, sem
que manifestem ou deixem entrever sua opinião sobre a prova. (2489)
(2484) Notas 457, 1031, 1036, 1939 e 2089.
Vide art. 198, § 1.0 e 354 d'este Regulamento.
O Juiz de Direito, á vista d'este §, póde no Jury, antes da publicação e de submetter a
causa ao conhecimento do Jury, chamar facultativos, sem ser a requerimento, para emittil' a
sua opinião, sobre a gravidade do mal. (Art. 195 do Codigo Criminal). Aviso de 8 de Novembro de 1854.
(2485) O despacho que pronuncia o réo em crime afiançavel e do qual, senão interpozer
recurso, por não ser este admissivel, da classificaçãO do crime, pMe ser revogado, quanto a
essa classificação, pelo Juiz de Direito, mediante o recurso, que para este se interponha, de
outro subsequente despacho db Juiz da pronuncia, concedendo a fiança requerida pelo mesmo
réo, importando essa revogação, a nova classificaçãÇ) do crime, como invJlançavel, a prisão
d'elle, apesar e em prejuizo da fiança prestada Y
(Nota 2481.)
(2486) Notas 411, 449 e 1979.
Esta ,iurisdicçãO limita-se as causas crimes, ubsistindo quanto as outras a OrdenaçãO.
Liv. 3. 0 , tit. 21, § 8.0. Aviso de t4 de Novembro de i')/l3.
Art. 25, e § 2. 0 da Lei de 181,\ e il54 d'este Regulamento.
No emtanto a Lei n. 2033 de 1871 estabelece novas regras a respeito de quem,iulga as suspensões e vide-a, art. 7.0, § 2. 0 e outros, bem como o Decreto n. 4824, arts. i3, § 7. 0 e 14, § 2.0
(2487) Arts. 46, § 1.0, 316 do Codigo do Processo Criminal e 25, § 4.0 da Lei de 184-1.
Notas 411 a 474,
Depois da promulgação do Codigo do Processo, que extinguiu as cabeças de comarca não
tem o Juiz de Direito obrigação de residir em um ponto determinado da comarca: pMe, comtudo, o Governo, quando as circumstancias o exigirem, determinar-lhe que resida temporariamente em um ponto que mais convenha á melhor administraç,ào da justiça e manutenção.
da ordem publica. Aviso de 7 de Julho de 1848.
Só ao Governo Imperial e Presidentes de Provincia, cabe ordenar aos Juizes de Direito a
residencia em qualquer ponto da comarca, temporariamente, como determinam os Avisos
acima e o de 28 de Julho de '1860. Aviso de 15 de Junho de 1861.
As Assembléas Provinciaes não podem ordenar aos Juizes de Direito a Presidencia do
Conselho municipal da instrucção aonde residem elies. Aviso de 2 de Maio de 1871 e Imperial Resolução de il de Outubro de 1862, tomada sobre consulta da sessão de justiça do Conselho de Estado.
(2488) Nota 476.
Arts. 46, § 2." e 171 do Codigo do Processo Criminal, 25, §§ 1.0 e 5." e 29 da Lei de 1841,
242 e 396 d'este Regulamento.
(2489) Nota 417. Art. 46,. § 3. 0 do Codigo do Processo Criminal.
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7. ° Regular a policia das sessões, chamando á ordem os que
della se desviarem, impondo silencio aos espectadores, fazendo sahir
para fóra os que se não accommodarem, prender os desobedientf3s,
ou que inj uriarem os Jurados, e punU-os na fórma das Leis. (2490)
8.° Regular o debate das partes, dos Advogados e testemunhas,
até que o Conselho de Jurados se dê por satisfeito. (2491)
9.° Lembrar ao Conselho todos os meios que julgar ainda necessarios para o descobrimento da verdade. (2492)
10. Applicar a lei ao facto averiguado pelos Jurados, e proceder
ulteriormente na conformidade das leis. (2493)
11. Appellar ex-officio das decisões do Jury, nos casos do art.
79 da Lei de 3 de Dezembro de 1841. (2494)
12. Conhecer das escusas dos Jurados, quer sejam produzidas
antes, quer depois de multados; e multar os que faltarem ás sessões,
ou tendo comparecido, se retirarem antes de ultimadas, na fórma do
art. 103 da Lei de 3 de Dezembro de 1841. 'Â. execução destas condemnações correrá perante o Juiz Municipal respectivo. (2'~95)
13. Decidir todas as questões incidentes, que forem de direito,
e de que dependerem as deliberações finaes do Jury. (2496)
14. Proceder na fórma da secção seguinte nas correições que
fizerem, em conformidade do art. 26 da Lei de 3 de Dezembro de
.1841. (2497)
15. Conhecer dos processos que lhe forem sujeitos por via do
recurso, ou da appellação, interpostos dos Juizes Municipaes, Dele.
gados e Subdelegados. (2498)

(2490) Art. 46, § 4.0 do Codigo do Processo.
Notas 478 a 480.
O Aviso de 4 de Fevereiro de 1858 diz que pMe fazer sahir para fóra os espectadores,
menos os Jurados.
.
(2491) Art.46,

§

5. 0 do Codigo do Processo.

(2492) Nota 482 e art. 46,
(2493) Art. 46,
(2494)

§

§

6. 0 do Codigo do Processo.

7.° do Codigo do Processo.

Tota 465.

(2495) Notas 1561 a 1569, 2184 e ·2185.
Arts. 3'13 do Codigo do Processo, 103 e 1O~ da Lei de 184'1 e 345 d'este Regulamento.
Aos chefes das diversas repartições devem os Presidentes das Provincias, deixar a attribuição de requisitar a dispensa dos respectivos empregados, quando forem sorteados para o
Jury se o serviço publico o exigir. Aviso de 9 de Setembro de 1859.
(2496) Arts. 281 e 285 do Codigo do Processo Criminal.
Logo que se finde a sessão do Jury, o Juiz de Direito deve dar ao Presidente da Provincia para remetter ao· Ministro da Justiça uma relação do dia em que começou e findou a
sessão, quem a presidiu, quem o Promotor, quem o Escrivão, se e La. ou 2. a. sessão, porque
não estiveram n'ena o JUIZ ou Promotor, ou Escrivão proprietario. Aviso de 17 de Março
de 1855.
(2497) Nota 462.
(2498) Notas 451, 456, 597.
(2499) O Decreto n. 834 de 2 de Outubro de 1851, veio estabelecer o processo das correições e tudo que lhe diz respeito.
Os Juizes de Direito tinham n'ellas poderes amplos.
Com a Lei de Reforma de 1ll71, alargando immensamente as attribuições dos Juizes de
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SEcçKo III
DA JORISDICÇÃO CRUtUNAL DOS JOIZES DE DIREITO NAS CORREIÇÕES (~4,99

a

~õ33)

Art. 201. o Juiz de Direito, pelo que respeita á reunião do Jury
para as suas sessões periodicas, a que deve presidir, observará o
disposto nos arts. 316, 317, 31~ e 319, do Codigo do Processo CriminaI.
Direito, o trabalho de uma correição, limitou-se bastante sem com tudo se ter acabado com
eIJas.
(2500) Os Juizes de Direito em correição, devem indagar, se os Juizes Municipaes, são
ac.tivos e diligentes em procederem ás medições que lhe forem requeridas e achando-os negligentes, lhes pódem impôr a multa de 100$000 a 200 000, que é cobrada executivamente,
como divida da Fazenda Publica. Art. 63 do Regulamento de 30 de Janeiro de 1854.
O Aviso Circular de 26 de Janeiro de 1867, recommenda aos Juizes de Direito que, na correição que fizerem, devem dirigir sua attenção para o art. 90 do Regulamento n. 1318 de 30
de Janeiro de '1854, impondo as penas ahi declaradas aos Juizes Municipaes, Delegados e Subdelegados, que, como conservadores das terras devolutas, se houvessem mostrado remissos,
no cumprimento dos seus deveres.
(2501) Não ha inconveniente em que o Juiz de Direito, como Corregedor, tome conhecimento e preveja em processos, onde tenham intervindo, como advogados e procuradores, os
parentes e cunhados de que tratam as ordenações, porque elles, de facto, não procuraram
perante o corregedor, mas perante Juiz distincto. Aviso de 7 de Novembro de 1.861.
.
(2502) Além da auctoridade, que implicitamente tem o Juiz de Direito pelo art. 10 do
Decreto de 2 de Outubro de 1851 de dispensar os empregados, por isso que os póde condemnar ou absolver da muIta póde elle conceder aos escrivães que morarem longe e apresentarem motivo justificado, licença para apresentarem a correição, os seus livros e autos, por intermedio das pessoas, por elles auctorisadas e sob sua responsallilidade. Aviso de 6 de Março
de 1854.
(2503) Os provimentos que versarem sobre materia administrativa, como suspensão de
e!Dpregados e arrecadação de impostos, pódem ser cassados pelo Governo Imperial, e provisorIamente suspensos pelo Presidente da Provincia. Decreto n. 1884 ~e 7 de Fevereiro de
1857, art. 2. °
Não compete ao poder executivo tomar conhecimento dos provimentos em correição, se
não versarem sobre materia administrativa ./la fórma do Decreto de 1857 d'esta nota. Aviso
n. 118 de 19 de Mal'ço de 1866.
\,
(2504) Em correição, não podem os Juizes de Direito, instaurar processos crimes que
não sejam de responsabilidade, sendo que, o art. 23 do Decreto de 1851, se refere evidentemente á jurisdicção civil. Aviso de 17 de Novembro de 1853.
O contrario d'isto e talvez, mais juridicamente, est,abelece o Aviso de 10 de Fevereiro
de 1854.
(2505) Os Juizes de Direito, não podem em correição, nomear escrivães interinos dos Subdelegados e Juizes de Paz, em lugar dos que forem suspensos. Aviso de 29 de Dezembro de 1855.
. (2506) Não podem os Juizes de Direito em correição, suspender os empregados que servuem com titulo legitimo, do qual não tenham pAgo os direitos respectivos, senão ao depois
de assignar-lhes o prazo para o pagamento. Decreto de 7 de Fevereiro de 1857, art. 1..0.
(2507) Não havendo em uma Comarca, instituição alguma das que restrictamente se incapeUas com bens vinculados, e ordens de successão em sua administração e gôzo;
e claro que falta inteiramente o fundamento essencial para o estabelecimento dos livros de
que faUa o Decreto de 2 de Outubro de 1851, sendo, por tanto, desnecessario indagar-se se
podem ou não ser considerados bens encapellados, os gados olferecidos pelos fieis, para com
o seu rendimento, manter-se o culto divino, nos templos e ermidas administrados por confrarias sujeitas, por isso, a prestação de contas no Juizo de capellas. Aviso de 26 de Abril
de 1858.
~itulam

(2508) Os livros de nascimentos e obitos das Igrejas parochiaes. não são sujeitos á correição, porquanto o § 13 do art. 27 do Decreto de 2 de Outubro de 1851, se refere aos livros
de nascimentos e obitos, instituidos pelo Decreto de 18 de Junho de 1851, art. 2:!, que não estabeleceram. Aviso de 4 de Julllo de 1854.
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(2509) Os Juizes de Direito, em correição, examinarão se os escrivães de execuções e tabeIliães, remelteram no devido tempo, ás estações de fazenda, as certidões das escripturas
de compra e venda de bens de raiz, celebradas pelos seus cartorios, impondo aos remissos a
pena de su pensão, até o cumprimento d'este dever. Lei n. 779 de 6.-de Setembro de 1l354, art.
10 e Decreto n. 2699 de 28 de ovembro de 1860, art. 14. Vide o Aviso de 22 de Setembro
de 1865.

(2510) Os Juizes de Direito não podem annullar processos, em correição e revogar despacho de pronuncia; pois que sómente lhes compete conhecer d'isso, ordinariamente por
meio de reourso; devendo limitar-se então n proceder ás diligencias necessarias, ou para snnnr qualquer Ilullidade, ou para mais amplo conhecimento da verdnde. Aviso de 8 de Março
de 1851.
Vide notas ao art. 157 do Codigo do Processo.
Os Juizes de Direito em correição não julgam, nem reformam sentenças para emendar
erros e sanar irregularidndes, e que nenhuma auctoridade póde fazer reviver processos fIndos, como é expresso no nrt. 179, § 12 da Constituição, cabendo aos menores e aos incapazes
o beneficio da restituiçãO, e a responsabilidade do Juiz, que tiver julgado boas as contas prestadas. Aviso de 4 de Maio de 1868.
(2511) A attribuição do Chefe de Policia, pelo que respeita á vtzi ta das cadeias, não exclue a do Juiz de Direito, nem esta a d'aquelle segundo o § 6.° do art. 31 do Decreto de 2 de
Outubro de 1851, e art. 144 e seguintes d'este Regulamento n. 120. Aviso de 30 de NovemJ)ro de 1857.
(2512) Com relação ao art. 42 do Decreto de 2 de Outubro de 1 51, diz o \viso de 22 de
Junho de 1852: A prescripção estabelecida na Ordenação, Liv. LU, til. 62, § S.", e mais expressamente, e de modo directo no § 2'1. do mesmo titulo, está sujeita a todas as classes de
prescripçües cm geral, sendo uma d'eJlas a de sofJ:rer interrupção, pela notificaçãO ao testamenteiro, para prestar contas uma vez que seja accusaclo competentemente; pois por este
acto, perpetua-se a acção nos termos de direito.
. (2513) Não é licito ao Juiz de Direito, estatuir regra, em materia de arrecadaçãO de impostos, cumprindo-lhes, sómente, velar sobre a execução dos rel?;ulamentos flscaes, dentro
das attrLbuil,'ões que lhes conferiram, podendo representar o que lhe parecer util, a bem dn
arrecadação e fiscali ação dos impostos, cuja liquidação e inspecção, competir as auctoridades judiciaes. Aviso de 16 de Maio de t854.
A faculdade conferida ao Juiz de Direito, em correição pelo § 1.0 do art. 49 do Decreto
de 1851, não priva o 'l'hesouro de usar, quando julgar necessario, de suas attribuições. Aviso
de 16 de Abril de 1863.
Não é licito ao Juiz de Direito impór, em correição mull3s administrativas, devendo a
commissão limitar-se ás estações fiscaes. Aviso n. 2::l1 de 20 de Julho de '1865.
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(2514) As multas ip1postas, em correição, se devem dar applicação, a bem dos cofres municipaes. Aviso de 23 de Jnneil'o de 18M.
(2515) Os Juizes nas suas suspensões cor' 'cionaes, se devem di~igir, pelo que se acha
estabelecido no § ::l.o do al't. 50 do Decreto de
Outubro de 1851. Deoreto de 24 de Fevereiro de 1855.
Os Presidentes dos 'rribunaes e Juizes pelo que respeita á suspensão correccional dos
escrivães ou tabelliães que perante elles servem, regulam-se, quanto no tempo, fórma e caso
d'elles pelas disposições do art. 50 do .Decreto de 2 de Outubro de 1851. Decreto de 7 de Março
de 1855, e Aviso de '13 de Mnrço do mesmo anno.
Só em correição, pódem os Juizes de Direito, impór as penas disciplinares do art. 50 do
Decreto de 1 51, n qualquer funccionario de jurisdicção inferior, que se acha em culpa ou
omissão, exceptuando, unicamente os escrivães do Jury, por isso que, perante taes Juizes
servem em virtude do art. 21 do Decreto de 9 de Outubro de 1850. Aviso de 11 de Novembro
de 1861.
Não sendo a suspensão correccional a pena de que trata o art. 58 do Codigo Criminal,
mas a definida no § 3." do Decreto de 1851; pena disciplinar, de natureza administrativa,
como declarou
art. 2.° do Decreto n. 1884 de 7 de Fevereiro de 1l357, não se estendia ao
exercicio dos 'l omcines do escrivãO do publico, judicial e notns; e tabellillo do registro geral
de hypothecas, e esorivãO privativo do Jury que, são annexos ao 1.0, mas privativos e distinctos e que podiam ser exercidos por outro serventuario. Aviso de 15 de Julho de 1864.
Deolara o Aviso de 18 de Março de 187::l, que certo Juiz, não procedeu bem, tendo suspendido, por tempo indeterminado a um escrivão, por qUl1nto a suspensão correccional, só
póde ser impostn, pelo tempo e nos termos do nrt. 50, § 3. u e artigos seguintes do Decreto n.
831. de 2 de Outubro de 1><51 a que se refere o Decreto n. 1572 de 7 de Março de 1855.
E cumpre que, o escrivão seja restituido ao exercicio do seu omcio e quando tenJla praticado fallas, sujeitas á sancção pennl. se lhe faça eifectiva a responsabilidade.
(2516) Com quanto s6 faHe o art. 58 do Deoreto das correições, em processos, tambem,
não p6de o Juiz de Direito exigir livros de casas de misericordia. irmandades, etc., quando o
Juiz competente estiver tomando as contas, porque taes livros, são a base d'essas contas.
Avi Q n. 253 de 30 de Dezembro de 1854.

(2.'517) Desmembrado um lermo de outro, pa, sam para o fóro novamente creado todos
os autos pendentes relativos a questões de pes oas alli domiciliadas; e o Aviso de 15 de 0vembro de 1832, indica o modo de fazer a remessa dos autos pendentes, por avocatorias; e
esse modo porém, não exclue a jurisdicção do Juiz de Direito em correição, cujo fim salutar
é a regularidade do fóro. Aviso de 22 de Dezembro de t863.
(2518) Sempre que não esteja o Juiz de Direito em exercicio na Comarca por mais de 2
ua.nos, seja qual fór o mctivo d'essa falta, de.ve o Juiz Municipal que o substituir, fazer correição. Avisos de 15 de Outubro de 1862 e 21 de Julho de 1 63.
Sendo o Juiz de Direito aparentado no lugar com pessoas do fóro e não podendo por isso
tomar conhecimento dos seus actos nas correições, deve o Juiz Municipal, seu l." sub tituto,
passados 2 annos, abrir correição especial, marcando epocha para eUa e procedendo ulteriormente nos termos do Decreto de 1851. Aviso de 21 de Julho de 1863.
Occorrendo impedimento ao Juiz de Direito, no acto da correição, deve esta er adiada,
para ser continuada no dia que o mesmo Juiz de ignar. Aviso n. 119 de 19 de Março de 1866.
No expediente do Ministerio da Justiça de 28 de 'ovembro de I 69, lê-se o seguinte
Aviso ao Presidente de Santa-Catharina: que á vista do art. 3.° do Decreto de t85\, deve o
Juiz de Direito dar parte circumstanciada dó motivo que o determinaram a prorogar uma
correição.
O Aviso n. 285 de 31 de Julho de 1868, declara que: quando a reunião do Jury, concorre
com o acto da correiçãO, deve esta ser prorogada nos termos do art. 3." do Decreto de 1851.
(2519) O Juiz de Direito, póde mandar o escrivão da correição passar certidão de partilhas, cujos autos estão sujeitos á correição; pois é para isto o competente em vista da 2."
parte do art. 6." do Decreto de 1851. Aviso de 4 de ,Julho de 1864.
(2520) Pela letra dos arts. 8.", 9." e 25 do Decreto de 1851, não estão os advogados sujeitos ás correições dos Juizes de Direito. Aviso de 6 de Junho de 1862.
(2521) O Juiz de Direito em correição, não pMe habilitar orphãos e julgar uma partilha,
porque o Decreto de 1851 no § 5." do art. 32, dando ao Juiz de Direito a attribuição de mandar reformar ou supprimir erros, nullidades ou irregularidades nos inventarios, define no
art. 56, o que se deve entender, por es a suppressão de nullidade que, é unicamente notai-os,
communicando ou impondo penas, e decretando a responsabilidade, e no § 10 do art. 32 declara, que a jurisdicção correccional do Juiz de Direito em materia de inyentario, não é exclusiva da que compete, tambem e ordinariamente ao Juiz de Orphãos e que eUe não póde
exceder da que no dito artigo se estabelece. Aviso de 4 de Julho de 186/t.

(2522) Com relação ao art. 37 do Decreto de 1851;dispõe o Decreto n. 14\15 de 3 de Julho
de 1854, art. 1.": o premio que ao testamenteiro compete, quando não é herdeiro ou legatario,
será em attençào ao costume do lugar, quantia da herança e trabalho da liquidação, arbitrado pelo Juiz dos residuos e capellas, com os recursos legaes.
Art. 2." O referido premio, não poderá exceder de 5 % e será deduzido sómente da terça,
quando houver ascendentes e toda a fazenda liquida em outros casos.
Este Decreto, tornou-se o regulador da matel'ia nulliflcando a disposiçãO do artigo citado, do de 1851 e Alvará de 23 de Janeiro de 1798.
(2523) O art. 1,,0 do Deoreto de 1851, que manda averbar o sello dos autos da provedoria,
se deve entender com referencia ao Aviso de 12 de Fevereiro de 1849, declarando para que se
observasse, a respeito de taes autos a disposiçãO do art. 15, § 12 da Lei de 21 de Outubro de
1843, comprehenelendo, por tanto, a isenção do citado art. 40, ómente os actos prnticados ~
os documentos on'erecidos pelos empregados do Juizo e não pelo testamenteiro que, afinal e
obri~ado a pagar o imposto dos ditos artigos e documentos, corno o é na fórma do art. 52, §
L" ao Regulamento de 10 de Julho de I '0 e Aviso de 8 de Agosto de 1853, o particular que
figura nos processo em que é parte a justiça ou a fazemla nacional. AvillO de Iii de Janeiro
de 1855.
Vide o Aviso de 22 de Junho de 1852 e art. 85, § 15 do Regulamento de 26 de Dezembro
de 1860.
(2524) Compete ao Thesouro, a liquidação dos autos de contas de testamento, sem em))argo de estarem os testamenteiros exonerados por sentença do poder judiciario e terem sielo
vistos os autos em correiçãO, porque com exame, se não annullam os eITeitos da sentença.
Aviso n. 153 de 16 de Abril de 1863.
(2525) Os compromissos, com relação ao Decreto de 1 51, estão sujeitos ao pagamento de
novos e velhos direitos. Aviso 390 de 26 de Ago to de 1863.
(2526) Examinae o Aviso n. 85 de 28 de Março de 1854, com relação ao § 2." do art. 44 do
Decreto de 1851.
A Lei n. 1225 de 20 de Agosto de 1864, auctorisa o governo a conceder ás corporações de
mão morta licença para adquirirem ou possuirem, por qualquer titulo, terrenos ou propriedades necessarias para a edificação de i~rejas, oapellas, cemiterios extra-muros, hospitaes,
çasas de educação e de asylo, etc.

Art. 202 Farâ as correições nos Termos de sua Comarca, na
mesma occasião em que a elLes fól' para presidir o Jury. (2534)
Art. 203. Nos lugares onde houver mais de um Juiz de Direito
Crime, terão jurisdicção cumulativa, presidirão alternadamente ao
Jury, e farão alternadamente as cOl'reições.
Art. 204. O Juiz de Direito quando tiver de fazer correição mandará publicar por editaes, com a antecipação que julgar conveniente,
o dia em que ha de achar-se na' Cidade, ou VilLa cabeça do Termo, e
ordenará que no prazo de tres dias, seguinte ao de sua chegada, os
Para execução d'esta Lei, foi expedido o Regulamento n. 4453 de 12 de Janeiro de
(2527) Sobre fabriqueiros, examinae os Avisos de 21 de Abril de 1855, 5 de
de 1868 e 31 de Janeiro de 1811.

uno.

ovembro

(2528) '0 Aviso n. 5 de 10 de Janeiro de 1854, indeferiu, uma representação de uma irmandade, contra a interferencia do re pectivo Juiz, sobre a economia e administração dos bens,
e contra a nomeação, por parte do Juiz, de empregados, declarando o mesmo Aviso, que se
não dá contlicto, senão entre auctoridades e que portanto, não é possivel dar-se n'essa hypothese entre o Juiz e a Irmandade que é parte e que deve lançar mão dos recursos legaes.
(2529) O Aviso n. 98 de 13 de Março de 1863 declara que, para as arrematações das dividas incobraveis- ou de difficil liquidação nos inventarios ordinarios e nas heranças arrecadadas em que todos os herdeiros, já se acham habilitados regula o art. 19 do Regulamento
de 15 de De~embro de 1860. Nas arrecadações em que os herdeiros, todos ou alguns, ou não
estejam habIlitados, ainda, ou não tenham apparecido, regula o Regulamento de 15 de Janeiro de Ul59, art. 55.
Mas, devendo ter lugar, es as arrematações depois de haverem sido essas heranças devolutas ao E. tado, nos termos do art. 52 e do Aviso n. 230 de 6 de Setembro do mesmo anno
de 1859, teve-se em vi ta com o Aviso de 2t de Outubro do anno passado, auctorisar o Juizo
de ausentes, para mandar proceder ás arrematações, antes d'aquella devolução, quando requerida pelo procurador da fazenda, curador ou quaesquer interessados e com acquiescencia
de todos, mas sempre com a restricção no preço, determinado pelo art. 55 do Regulamento
de 15 de Junho de 1 59, reservada ao ministerio da fazenda como até agora, a permissão para
que as mesmas se façam nos termos do art. 19 do Regulamento de 15 de Dezembro de 1860,
em qualquer estado, em que esteja o proce so da arrecadação.
Este Aviso é com relaçãO á epigraphe ao art. 48 do Decreto de 1851.
('2530) Com applicação ao § LO do art. 49 do Decreto de 1851, deve-se dizer:
A decima de heranças e legados, é imposto provincial e na Provincia do Rio de Janeiro
regulava a materia o Decreto de 24 de Noveml)ro de 1846.
A Lei geral n. 1501 de 26 de Setembro de 1867, reuniu sob o titulo, imposto de transmissão de propriedade,- todos o impostos que se pagavam, por transferencia de quaesquer bens
de um senhor a outro; e para regular a materia baixou o Decreto n. 4355 de 17 de Abril
de 1869.
(2531) As attribuições do Juizo correccional, são accidentaes e extraordinarias, pois só
tem por fim fi calisar o procedimento dos Juizes de cathegoria inferior á sua e dos officiaes
publicos e mais funccionarios encarregados de attribuições judiciarias, a bem dos interesses
da justiça criminal e civel, sob todas as uas relações, sendo evidente que os actos dos Juizes
correccionaes, não podem impedir o curso das jurisdicções ordinarias, em processos pendentes, competindo a estes, não só proseguir nO andamento d'esses processos, para julgal-os aflnal, ma tambem deprecar ou ordenar as diligencias que lhe parecerem necessarias, como o
fez o juizo da provedoria, mandando levantar o dinheiro depositado, por ordem do Juizo de
Direito em correição, afim de entregar a quem de direito fosse, sem duvida para julgar as
contas da testamentaria. Aviso de 17 de Agosto de 1868.
(2532) Não póde ser cassado, por não estar comprehendido no espirito e letra do Decreto
n. 1 4, de 7 de Fevereiro de 1857, o provimento de um Juiz de Direito em correição, prohibindo ao escrivãe~, fazerem citações, fóra da villa e seus arrabaldes. Aviso n. 271 de 15 de
etembro de 1870.
(2533) Apesar da Lei n. 2033 de 20 de etembro de 1871 e Decreto n. 4824 do mesmo anno, devem os Juizes de Direilo fazer correição, especialmente para rever os livros de que trata
o art. 27 do Decreto de 1851, Aviso de 9 de Julho de 1872. O parecer do Conselho de Estado
à respeito, vem no 2.° Relatorio do Ministerio da Justiça de 1872.
(2534) Notas 1984 e 1985.
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Escrivães dos Delegados, Subdelegados e Juizes?l'tIunicipaes apresentem na casa de sua aposentadoria, e entreguem na sua presença ao
Escrivão da correição, que será o mesmo do Jury, o rol dos culpados, os processos crimes tanto pendentes, como::os definitivamente
julgados pelos ditos Delegados, Subdelegados e Juizes Municipaes,
que tenham passado em julgado.
Quando, porém, o Juiz de Direito passar pelas povoações ou lugares onde residirem os mesmos Delegados, Subdelegados, Juizes Municipaes e seus Escrivães, ahi abrirá correição pelo que respeita aos
negocias que lhes pertencem. demorando-se o tempo que para isso
fór indispensavel, sem que seja necessario fazer ir os processos e livros á cabeça do Termo. (2535)
Art. 205. Nos processos pendentes, cujo julgamento final não
compete aos Delegados, Subdelegados e Juizes Municipaes, que ainda não estiverem submettidos á decisão do Jury, e naquelles cujo definitivo julgamento compete ás referidas Auctoridades, em que ainda.
não houver sentença, emendará o Juiz de Direito todos os erros e irregularidades que encontrar, para sanar nullidades, e conseguir o
perfeito conhecimento da verdade, mandando fazer inlerrogatorios,
acareações, exames e mais diligencias precisas, na fórma do art. 200
§ 2.° deste Regulamento, procedendo contra os Juizes, Escrivães e
Officiaes de Justiça, que achar em culpa, como fór de direito. (2336)
Art. 206. Nos processos que estiverem findos sem ter havido
pronuncia, ou tendo sentença definitiva passada em julgado, sem que
houvesse recurso das partes, ou ex-oflicio, examinará se os Juizes se
houveram na decisão e julgamento com prevaricação, peita ou suborno, e lhes fará effectiva a responsabilidade. Da mesma sorte procederá contra os Escrivães e Ofliciaes de Justiça que achar em culpa. (2537)
Art. 207. Nas mesmas correições chamará á sua presença todos
os livros dos Tabelliães de Notas, e dos Escrivães do Termo, e examinará se estão devidamente numerados e rubricados; se estão escriptas pelos proprios Tabelliães e Escrivães, ou seus Ajudantes legitimas e auctorisados para neIles escrever; se a sua escripturação
está seguida, sem interrupção, ou espaço em branco, que se faça notavel; se estão resalvados os erros, emendas ou entrelinhas que houverem na mesma escripturação: se os termos, autos e escripturas
estão lançados e lavrados com todas as formalidades exigidas pelas
leis, e assignados pelas partes, testemunhas e mais pessoas que deverem assignar. (2538)

(2535) Art. 26,

§

1.0 da Lei de i84i.

(2536) Art. 2ô,

§

1.0 da Lei de 1841.

(2537) Art. 26,

§

2.° da Lei de 1841-

(2538) Art. 26, § 3.° da Lei de 1841.
Os tabeliiães de notas, poderão fazer lavrar as escripturas, pOl' escreventes juramentados,
subscrevendo-os elies e carregando com a inteira l'esponsabilidade.
Exceptuam-se as seguintes:
1.0 as que eontiverem disposições testamentarias.
2.° as que forem de doações-causa mortis.

Art. 208. De tudo quanto achar o Juiz de Direito, tanto regular
e perfeito, como illegal, errarIa ou falsificado, fará lavrar Termo escripta, pelo Escrivão da Correição, e por elle assignado, nos mesmos
livros examinados; dando no dito termo as providencias convenientes para se emendarem os erros; e procederá contra os Tabelliães e
Escrivães, que achar incUt'sos em responsabilidade. (2539)
Art. 200. As mesmas diligencias e exames fará o Juiz de Direito nas suas correições pelo que pertence ao Juizo de Orphãos, revendo os autos de inventarias, as contas dos tutores e todos os livros respectivos, para verificar se o Juiz, Escrivão e Omciaes de Jnstiça tem desempenhado seus deveres e proceder contra elles como
fór de direito. (2540)

Em geral, as que houverem de ser lavradas fóra do cartorio. Art. 78 do Decreto n. 4824
de 22 de ovembro de 1871.
Os mesmos tabelliães poderão ter, até 2 livros, para as escripturas, se o Juiz de Direito
o permittir, reconhecendo a atIluencia de trabalho no cartorio.
Nas capiLaes. sédes das Relações, essa licença será dada pelo Presidente do respectivo
Tribunal. Art. 79 do mesmo Decreto n. 482';.
§ 1.0 O livro destinado ao escrevente juramentado, será aberlo e encerrado, com essa
declara<:ão e considerado appenso do livro de notas do tabellião.
§ 2.° No livro principal de notas, em que escrever, aproprio tabellião fará por extracto,
declaraçãO da escripturação lavrada pelo escrevente juramentado, com explicita menção da
folha do livro appens'o do dito escrevente. ESse extracto ou resumo, será assignado pelas
partes e testemunhas, sem augmento de despeza para aquel1as.
§ 3.° Os tabelliães poderão registrar em livro especial as procurações e documentos, que
as partes apresentarem e de accordo com ellas: com tanto que na escriptura publica, façam
declaração e remissão á folha d'esse livro com as especificações necessarias a aprasimento
das partes.
O Decreto n. 5738 de 2 de Setembro de 1814, diz ao art. 1.0: Na Côrte e nas capi taes das
Provincias, os tabelliães terão 2 livros de notas, além dos de registro e procurações, um para
as escripturas de compra e venda e quaesquer actos translativos da propriedade plena ou limitada e outro para as mais escriptura .
§ 1.0 E ta disposição, é applicavel aos tabelliães das outras cidades populosas, em que,
assim o exigir a affiuencia do trabalho no cartorio, com licença do Presidente da RelaçãO,
ouvido o Juiz de Direito da Comarca, ou sobre representação d·este.
§ 2.° Nos livros de notas, escreverão indistioctamente os tabelliães e seus escreventes
juramentados, guardada a excepção feita no art. 78 do Decreto n. 4824 de 1871, e subscrevendo
os tabelliães, as escripturas que os escreventes lavrarem sem neces idade de extracto.
Art. 2.° Ficam derogadas as disposições em confrario do art. 79 acima do Decreto n. 482~.
Como é expresso no novo Regimento de custas de.2 de Setembro de 1874, art. 98, § 1.0,
as procurações só llodem ser feitas no livro de notas, podendo para este fim, haver livros
abertos, numerados, rubricados e encerrados, pelo Juiz competente, com folhas impressas e
claros precisos para as procuraçõe , podendo tambem ser dado o traslado em folhas semelhante . (Art. 98, § 2.° do mesmo Regimento.)
Art. 80 do Decreto n. 4824.
No lugar em que existir um só tebellião de notas, a conferencia e o concerto dos traslados, poderão ser feitos com o escrevente juramentado.
O traslado feito, sem assistencia da parte obrigada ou sem citação d'ella, para o vêr conferir, ou sem conferencia de outro om.cial publico, não faz plena fé se a parte duvida da sua
fidelidade; e entãO deve fazer-se conferencia com o original perante el1a. Correia Tel1es, Dig.
Port., Liv. L°, 992. Pereira e Sousa, LOS linhas civis, nota 466.
Deye o traslado do instrumento ser inteiro, e não truncado e o traslado do traslado não
prova em juizo. Pereira e Sousa na nota citada.
E accrescenta que: cessa toda a nullidade, quando existe o original e está conforme ao
traslado.
(Notas 289 e 290.)
(2539) Arts. 26,

§

3.° da Lei de 1841.

Tendo em vista este artigo, eleve o Juiz de Direito enviar à Presidencia a copia do termo
oompleto do seu provimento, e não a do encerramento. Aviso de i4 de Outubro de 1871.
('25tO) Art. 26, § 4.° da Lei de 1841.

Art. 2 LO. In~ormar-se: ~a igualmente a re peito dos Delegado ,
Subdelegados, JUizes Mumclpaes, de Paz e de OJ'phãos, a fim de saber se fazem as audiencias nos di::lS marcados; se nellas observam o
Regimento, e se são assiduos e diligentes em deferir e adtnini 'tral'
justiça ás partes, para os advertir e instruir convenientemente, ou
fazer-lbes effectiva a responsabilidade. (2541)
SECÇÃO IV
DAS ATTRIIJUIÇÕES CRmlNAES DOS JL'lZ~S M XICIl'AES.

(:.5U)

Art. 211. Aos Juizes Municipaes, na parte criminal, compete:
(2543)
1.° Julgar definitivamente o contrabando, excepto o apprehendido
em flagrante, cujo conhecim.ento, na fórma das Leis e Regulamentos
de fazenda pertence ás auctoridades administrativas; e o de africanos.
que continuará a ser julgado na fórma do processo commum. (251:4)
2.° Proceder a auto de corpo de delicto, e formar ('u1pa aos delinquentes, e aos oIficiaes que perante elles servirem. (2545)
3.° Conceder fiança na fórma das L,:is aos réos que pronunciarem
ou prendetem. (2546)
l~.o Prender os culpados, ou sejam no seu, ou em outro Juizo.
(2547)
5.° Conceder mandados de busca. (2548)
G.o Sustentar ou revogar ex-ameio as pronuncias feitas pelos Delegados e Subdelegados. (2549)
7.° Verificar os factos, que fizerem objecto de queixa contra os
Juizes de Direito das Comarcas, em que não houver Relação; inquirir sobre os mesmos factos testemunhas, e facilitar ás partes a extracção dos documentos, que ellas exigirem, para bem a instruirem,
salva a disposição do art. 161 elo Codigo do Processo Criminal. (2550)
(2541)
ata 487.
.
O Juiz de Direito, póde pedir inIorma<;ões ao Delegado de Policia, sobre qualquer assassinato perpetrado em seu lermo; por quanto se deve coo iderar, que os Delegados de Policia, como auctoridades criminaes, estão subordinados aos Juizes de Direito, segundo este
art. Aviso de 6 de Agosto ele 1862.
Vide art. 21., § 4.° da Lei de 1841.
(2542) Arts. 33 a 35 do Codigo do Proce so, 1:J a 21, 114 e seguinles da Lei de 1841 com
as notas.
(2543) 1 olas 195, 197, 1.98, 199, 202, 1823 a 1826.
(2544) lota 1.98.
Regula este processo o Decreto de 1.4 de Outubro de 1.850.
('2545) Codigo do Processo, arts. 12, § 4.° e 1.6, e 1.7, § 2.° da Lei de 18U.
(2546) Art. 17, § 5.° da Lei de 184!.
O Juiz Municipal, não é o competente, para conceder a fiança ao réo do qlial sómente
sustentou a pronuncia. Aviso de 14 de Junho de 1842.
('2547) Art. 1.2, § 5.° do Codigo do Processo, e 17 § 2.° da Lei de 1841.
(2548) A.rt. 195 do Codigo do Processo, 17, § 2.° da Lei de 1.841, e 58 § 1.2 d'esLe Regulamento.
(2549) Art. 17, § 3.° da Lei de 1841Hoje, com o novo regímen pel~ Reforma de 1 71 as auctoridades policiaes, não formam
a culpa; e a pronuncia pelo Juiz Municipal é su~tentada pelo Juiz de Dir.:ito, p:U'a o qual ha
o recurso necessario.
(2550) Art. 17, § 4.° da Lei de 1841.
.1
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8.° Julgar as suspeições postas aos Subdelegados. (255'1)
9.° Executar dentro do Termo as sentencas e mandados dos Juizes de Direito ou Tribunaes. (2552)
•
10. Substituir o Juiz de Direito na sua falta, ou impedimento.
(2553 e 2554)
O Governo na Côrte e os Presidentes nas Provincias, designarão
no principio do mez de Janeiro a ordem, pela qual os Juizes Munici·
paes da Comarca, ou os do Termo, onde mais de um deverão substituir os de Direito. O que fór indicado em 1.0 lugar será primeiramente chamado, depois o 2.°, e assim por diante. (2555)
Logo que um Juiz Municipal substituir o Juiz de Direito na Comarca passará o seu supplente a exercer as funcções de Juiz Muni·
cipal no Termo. (2556)
(2551) Aos Juizes de Direito em geral além de suas acluaes attribuições compete: art.
7.°, § 2.° da Lei de 20 de Setembro de 1871: A decisão das suspeições postas aos Juizes inferiores, na ordem designada. Art. 14, § ~. ° do Decreto n. 4821,.
(2552) Combinae com o art. 35, § 2.° do Codigo do Processo.
O réo é posto á disposiçãO do Juiz da 'execução, e este procede nos termos ulteriores segundo a natureza da pena. Arts. 406 e 407 d'este Regulamento.
(2553) Art. 17, § 7.° da Lei de 184'l.
(Notas 1847 e HH8.)
E' abusiva a pratica de conservar o Juiz de Direito o exerci cio da vara e mandar ao mesmo tempo ao Juiz Municipal que presida ao Jury. Decreto n. 824 de 20 de Setembro de 1871,
e no mesmo sentido os Avisos n. 64 de 6 de Abril de 1847, e 3 de Junho de 1861.
(2551) O Decreto n. 4824 de 2'2 de Novembro de 1871 diz ao art. 13:
Aos subslitutos dos Juizes de Direito das comarcas especiaes, compete:
1.0 Substituir parcial ou plenamente os Juizes de Direito efl'ectivos, no caso de impedimento.
2.° Proccssar os crimes communs, até á pronuncia exclusivamente.
3.° Cooperar, no preparo dos processos dos crimes do art. 12, § 7.° do Codigo do Processo Criminal e mais processos policiaes dos da Lei n. 562 de 2 de Julho de 1850, e do Decreto n. 1090 de 1 de Setembro de 1860, art. L°
4. ° Conceder fian~s.
(2555) Nota 1945.
Os Juizes i\Iunicipaes, são obrigados a residir dentro da Villa ou cidade, cabeça do termo, e ausentando-se d'este, sem licença, incorrem na multa de 50 000 a 200 000, imposta pelo
Juiz de Direito, depois de ouvil-os. Art. 85, § 2.° do Decreto n. 4824 de 1871.
(2556) O art. 6.° do Decreto n. 4824 de 187'1 diz:
O numero dos supplentes dos Juizes Municipaes, bem como dos substitutos,-do Juiz de
Direito, dos Delegados e Subdelegados, é reduzido a trez.
§ 1.0 Os upplentes dos Juizes l\1unicipaes e dos Juizes substitutos, serão nomeados, pelos Presidentes da Provincia e pelo governo na Córte, para servirem por quatro annos, durante os quaes, só terá lugar a demissão d'elles, a seu pedido ou nos seguintes casos:
Mudança definitiva da residencia, para fóra do termo.
Acceitação do cargo incompativel com o de Supplente.
Impedimento prolongado, por mais de seis mezes.
Sentença condemnatoria da auctoridade competente.
!\ 2. ° Nos casos do § antecedente ou quando se derem vagas por falta do juramento no
prazo mal'cado, ou por fallecimento, serão ellas preenchidas, e os novos nomeados servirão
alé o fim do quatriennio, occupaudo os ultimos lugares, na escala dos supplentes.
Fóra d'estes casos, não é alteravel a ordem da supplencia.
O § 3.°, á nota 1852.
s 4.° O termo da jurisdicçãO do Juiz Municipal, será dividido em trez districtos especiaes
dellignando-se a cada supplente, um d'elles, em que de preferencia, terá exercicio, sem por
isso deixar de ser competente para ordenar as prisões e quaesquer diligencias do seu officio,
e empre que fór necessario, proceder tambem aos actos da formação da culpa, nos outros
districtos especiaes.
Os Presidentes das Pl'ovincias, farão essas subdivisões, de distl'ictos especiaes, não podendo alterai-o., durante o exercicio dos ,respectivos supplentes, salvo se houver augmento
ou diminuição de territorio.
§ 5.°
.
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11. As attribuições criminaes que pertenciam aos Juizes de Paz
até á data da Lei de 3 de J)ezembro de 1841, e que eUa nào devolveu
especialmente ás Auctoridades que creou. (2557)
SECÇÃO V
DAS ATTRIBUlÇÕES CRIMINAES DOS DELEGADOS E SUllDELEGADOS

(2558)

Art. 2'12. Aos Delegados e Subdelegados, na parte criminal compete:
1.° Desempenhar as mesmas' attribuições, incumbidas aos Chefes de Policia, e numeradas nos §§ 1.°, 2.°, 3.° e 4.° do art. 198.
2,° As attri uições criminaes, que pertenciam aos Juizes de Paz,
até á data da Lei de 3 de Dezembro de 1841, e que essa L~i nào devolveu especialmente ás auctol'idades (jue creou, (2559)
Compete aos Delegados:
1.0 Formar culpa aos Subdelegados e Subalternos, dentro do
Tel'mo, quando o mereçam. (2560)
2.° Organisar as listas dos Jurados. (2561)

CAPITULO Il
DOS PRO~roTORES

(2562)

Art. 2'13. Em cada uma Comarca haverá um Promotor, e dons.
quando pela sua extenção, população e aflluencia de negocios ele sna
competencia, não fór um só bastante para dar-lhe faci! e prompta
expedição, (2563)
Art. 18. Ao supplente dos Juizes Municipaes, compete:
L° Além da substituiçãO dos Juizes Municipaes em seus impedimentos, cooperar no preparo de todos os processos crimes a cargo dos mesmos Juizes, ate li pronuncia e julgamento
exclusivamente.
2. ° Conceder fianças.
(2557) Art. 17, § 2.° da Lei de 18!~1.
(2558) Al,t. 25, § L° do Codigo do Processo, arts. 4,°, §§ 1.0 elO, 5,° e 6.° da Lei de 1841,
25, 26, 27 a 29 e 128 d'este Regulamento com as notas.
A Ordem de 4 de Junho de 1>l640, mandando demittir os Delegados que fossem oíIiciaes
militares, refere-se tanto aos do exercito, como aos de policia, mas não se entende com os
reformados, residentes no lugar. Aviso n. 190 de 2ii de Julho de 1864.
(255P) O crime de damno, e superior ã alçada das auctoridades policiaes, e nos seus desenvolvimentos vide o Aviso de 2 de eteml)ro de 1849.
Vide notas aos arts. 266 e 261 do meu Codigo Criminal.
Vide o Aviso de 5 de Maio de 1868.
(2560) Notas 1178 e 1069.
A attribuição, que confere este artigo aos Delegados de formar culpa aos seus Subdelegados e subalternos, sómente comprehende os crimes de responsabilidade, em vista dOêart.
4. u, § 10 da Lei de 181:1, nas palavras, - em que cumpram os seus regimentos, - e art. 25, §
LU da mesma Lei. Aviso de 1 de Setembro de 1849.
Art. 240 d'este Regulamento e nota.
Vide o Sr. Pimenta Bueno, no seu Processo Criminal, a respeito.
(2561) Arts. 2'25, 226, 227, 235 d'este Regulamento.
(2562) Arts. 36 a 38, 73, 238, 241, 279, 329 e 335 do Codigo do Processo Criminal, 22 e 23
da Lei de 184[,
Notas 274, 275, 2076, 2447 a 2449, alem de outras aos artigos citados e 26(IG,
(2563)
ç~ota

Art. 23 da Lei de 1841.
201.)
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Art. 2'14. Quando a respeito de uma Comarca se verificarem
taes circumstancias, o Presidente da Província as levará por rneio
de uma exposição circumstanciada ao conbecimento do Governo, que
decidirá.
Art. 215. Quando houverem dous Promotores, os Presidentes
das Provincias poderão marcar-Ibes districtos, nos quaes exercerao
as suas attribuições, sem que todavia fique cada um inl1ibido de denunciar os crimes, e promover a prisão dos criminosos, que possam
existir' no outro districto, quando cheguem ao seu conhecimento,
quer dando de tudo noticia ao outro Promotor, quer dirigindo-se directamente ás Auctorirlacles competentes.
Art. 216. Para exercer o cargo de Promotor erào com pl'efe-·
rencia escolhidos Bacbareis formados, e quando os não haja idoneos
para os lugares, serão nomeados individuos que tenham as qualidades requeridas pela Lei de 3 de Dezembro de 1841, para ser Jurado;
a necessaria intelligencia, instrucção e bom precedimento, preferindo·se aquelles, que no desempenho dos deveres de outros cargos
publicas já tiverem dado provas de que possuem essas qualidades.
Art. 217. Os promotores serão nomeados pelo Imperador no
Municipio da Córte, e pelos Presidentes nas Provincias, por tempo
indefinido; e servirão emquanto convier a sua conservação ao serviço
publico, sendo no caso contrario, indi tinctamente demittidos pelo
Imperador, ou pelos Presidentes das Provincias nas mesmas Provincias. (2564)
Art. 218. Na falta, ou impedimento dos Promotores, os Juizes
de Direito nomearão quem interinamente os substitua, e no primeiro caso (o de falta) participarão a vaga aos Presidentes das Provincias, com informação circumstanciada ácerca das pessoas que jul~
garem dignas de ser nomeadas, ficando porém, inteiramente livre aos
mesmos Presidentes a escolha de outras, quando as julguem mais
idoneas. (2565)
Art. 219. Haverá no Municpio da Córte um só Promotor (emquanto não fór sum.cientemente demonatrada a necessidade de mais
de um) e vencerá o ordenado de 1:200$000. Os das Comarcas das
Provincias vencerão aquelles ordenados, que em attenção ás circumstancias dos logares, e á maior ou menor somma que possam nelles
produzir os emolumentos, lhes forem arbitrados pelo Governo, sobre
informação dos Presidentes das Provincias, que a darão, ouvido o
Juiz de Direito. (2566)
..
Art. 220. O Promotor acompanhará o Juiz de Direito, quando
fór presidir os Jurados, e nas correições que fizer, para exercer nellas
as attribuições, que lhe são incumbidas. Quando pouver mais de um
Promotor, cada um o acompanhará no seu districto. (2567)
Art. 221. Aos Promotores pertencem as atttribuições marcadas
no art. 37 do Codigo do Processo Criminal. Requererão por meio de
(2364) Art. 22 da Lei de 1841(2565) Arts. 22 e 23 da Lei de 1841, e Decreto eLe 30 de Agosto de 1851, art. 3. 0
(Notas 206, 207, 251 e 279.)
(2566) Os seus atteslados de fl'equencill, são passados pelos Juizes de Direito, Ordem de
13 de abril de 1843 e Aviso de 21 de Fevereiro de t853.
(2567) Art. 23 da Lei de 1 ~ l.
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petição, como outra qualquer parte, e sómente se dirigirão por meio
de omcios ás Auctoridades, quando tiverem de pedir. providencias a
bem da justiça em geral, sem referencia a este, ou áquelle outro caso
especial. (256 a 2573)
Art. 222. Nos casos em que ao Promotor imcumbe denunciar,
incumbe igualmente promover a accusação, e todos os termos do processo, nos quaes, bem como na concessào- e arbitramento das fianças, deverá ser sempre ouvido. (2574)
CAPITULO III
DOS JuRADOS, E DO Mono DE OS APUHAlI.

(2375)

Art. 223. Em cada Termo, em que se apurar o numero de 50 Jurados para cima, haverá um Conselho de Jurados. Quando se nào apu(2568)
ota 210, 223, 225 e '272.
O àviso de 8 de Julho de 1842, versa sobre a preferencia do Promotor no caso da accusaçãO, o que 110je está prevenido pela Lei n. 2033 de 1871, de que se tratarà neste artigo.
('2569) O Promotor deve ser ouvido, antes da pronuncia. Aviso de 17 de Dezembro de 1850.
Póde opinar ou não no sentido ~a pronuncia. Aviso de 15 de Fevereiro de 1.855.
(2570) Para as fianças deve ser empre ouvido. Aviso de 30 de Janeiro de 1856.
(25'11) O Promotor póde allegar prescripção, não ('orno defeza da parte, mas como um
obstaculo legal que, o impede de mover a acção; accrescendo que essa prescripção, póde ser
julgada ex-omcio, por isso que, estando a acção e o crime prescriptos, nilo deve o Juiz applica1', pena illegitima, que, por i so só constitue acto l1ullo praticado contra um obstaculo opposto pela Lei, doutrina que, já era deduzida da nossa antiga Ordenação, Liv. 5.°, tit. 2.°, §
4.°. Aviso de 21 de Junho de 1865.
(2572) As multas e penas estabelecida no Decreto n. 1930 de 26 de Abril de 1857, são
applicaveis tambem, aos infractores, com relação a estradas em construcção e exclusivamente
a cargo de trabalhadores, cabendo a obrigaçãO de propôr a competente acção ao promotor
publico, ou procurador dos feitos ou a companhia, como parte oITendida e interessada. Aviso
n. 139 de 4 de Abri I de 1867.
('2573) O Decreto n. 4 24 de 22 de Novembro de 1871, dispõe ao art. 20:
Aos Promotores Publicos, incumbe mais:
L" Assistir tomo parte iutegrante do tribunal do ,Tury a todos os julgamentos, inclusive aquelles em que haja accusador particular; e por parte da justiça dizer de facto e direito sobre o processo em julgamento.
2." Promo\'er todos os termos da causa, nos processos em que couber a acção publica,
embora haja accusador particular: additar a queixa ou denuncia e o libello, formar outras
provas, além das indicadas pela parte, e interpôr os recursos legaes, quer na formação da
culpa, quer no julO'amento.
Art. 21. O adjunto do Promotor, o substituirá em suas faltas ou impedimentos, no serviço geral da promotoria; e havendo na m.e ma comarca, mais de um adjunto, o Juiz de Direilo, designará aquelJe a Cluem deve tocar essa substituição em primeiro lugar.
.
§ 1.0 No termo de sua residencia, o adjunto não e tando presente o Promotor, tem o
lOteiro exerci cio das attribuições da promotoria, relativas a formação da culpa.
§ 2.° 8ub iste a competencia do Juiz de Direito para a nomeação do Promotor interino,
na falta ou impedimento do efl'ectivo e do adjunto.
Art. 22. Os Promotores publicos, ou seus adjuntos, são obrigados, sob as penas comminadas no art. 15, § 5.° da Lei, a apresentar denuncia e promover a acção criminal:
1.0 'o caso de flagrante delicto dentro de 30 dias da perpetração do crime, e o reo obtiver fiança; dentro de 5 dias se o reo estiver pre o.
. 2.°. Fóra do flagrante delicto, não estando preso. nem afiançado o reo, o praso será de
muco dJas, contados da data em que, o Promotor Publico, ou quem suas vezes fizer, receber
os esclarecimentos e provas do crime, ou em que este se tornar notorio.
Art. 23. O PI'omotor Publico, poderá. additar a queixa ou denuncia que, o adjunto ou a
pessoa nomeada no caso do § 8." do art. Lu da Lei houver apre entado e proseguir nos termos da .forma~ãO da culpa; devendo para es e fim, o mesmo adjunto, ou quem suas vezes fizer, communicar-Ihe a queixa ou denuncia logo que a formular.
O additamento será. recebido pelo Juiz processante, se não houver acabado a inquiriçãO
das testemunllas do summario.
(2574) Art. 38, § 2.° da Lei de 1841.
(~otas 70 , 710, 2508 a 2571.)
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rar esse numero, reunir-se-hão dous ou mais Termos para formar um
s6 Conselbo. Neste ultimo caso os Presidentes das Provincias designarão o lugar em que o mesmo Conselho e a Junta Revisaria deve·
rão reunir-se.
Art. 224. São aptos para ser Jurados os Cidadãos:
1.0 Que puderem ser eleitores.
2.° Que souberem lêr e escrever.
3.° Que tiverem de rendimento annual, por bens de raiz ou emprego publico 400~000 nos Termos das Cidades do Rio de Janeiro,
Bahia, Recife e S. Luiz do Maranhão; 300~OOO nos Termos das outras
Cidades, e 200"000 em todos os mais Termos.
Quando o rendimento provier de commercio ou industria, deverão ter o duplo.
.
Exceptuam·se os Senadores, Deputados, Conselheiros e Ministros
de Estado, Bispos, Magistrados, OlIiciaes de Justiça, Juizes Ecclesiasticos, Viga rios, Presidentes e Secretarias dos Governos das Provincias, Commandantes das Armas, e dos Corpos de 1. a linha. (25i6 a 2583)
Art. 225. Os Delegados de Policia organisarão e remetterão ao
respectivo Juiz de Direito, desde o dia 10 até 20 de Outubro de cada
anno uma lista, por ordem alphabetica de todos os cidadãos moradores no seu distrir.to, que tiverem as qualidades exigidas nos §§ 1.°,
2.° e 3.° do artigo antecedente; e nella declararão o rendimento que
tem, se provém. de bem de raiz, ou empsego publico, commercio, ou
(2515) Arts. 23 a 32 do Codigo do Processo, 21 a 31 da Lei de 184,1, 3~5 deste Regulamento, com alguma das suas notas.
Vide um artigo na Ga:eta Juridica de 1813, pag.225, a respeito do modo absoluto pelo
qual a nossa Lei, constitue o Jurado, o que é uma insigne aberração das garantias que, e1:ige
o interesse de uma boa justiça.
(2576) Art. 23 do Codigo do Processo.
Os deputados geraes e não os provinciaes. Aviso de 22 de Setembro de 1835.
(2577) Os escrivães e tabelliães, não são escusos de serem jurados. Aviso de 11 de Abril
de 1841,.
(2518) Em consequencia, sem duvida, da redacção deste § que, não exprimiu fielmente a
disposição do art. 21 da Lei de 1841, declarou a Decreto n. 341 de 24 de Maio de 1845 que,
por virtude desse mesmo artigo, estão'os clerigos de ordens sacras, isentos de ser jurados.
(2579) Os deputados do tribunal do commercio, não estão isentos de servir no Jury; podendo com tudo o presidente do Tribunal requisitar a sua dispensa e a do omcial-maior da
secretaria. Aviso de 13 de Junho de 1ll54.
(2580) Não estão exceptuados de servir no Jury os Subdelegados e supplentes, podendo,
porém, ser dispensados pelo Juiz de Direito a requisiçãO do Chefe de Policia ou Delegado.
Aviso de 10 de Janeiro de 1854.
(2581) Os omciaes da armada em eifectivo exercício de bordo, não devem ser incluidos
na lista dos Jurados. Aviso de 12 de Outubro de 1851.
(2582) Os supplentes do Juiz Municipal, devem entrar na lista dos Jurados, sendo obrigação do Juiz de Direito, dispensar immediatamente aquelle que, estiver em exerci cio : o que
já. foi resolvido em Avisos de G de Maio de 18i3 e 10 de Janeiro de 1854, em relação aos supplentes do Delegado e Juiz de Paz. Avisos de 15 de Março e 15 de Junho de 1864.
( ota 152.)
.
ão se esqueça que, o Aviso Circular, de 23 de Julho de 1858, recommenda o maiQr CUIdado na qualificação dos Juizes de Facto.
(2583l Rio de Janeiro. - Ministerio dos negocios da Justiça, 26 de Setembro de 1816.
III.fi e Ex.'uO Sr. - O governo imperial approva o acto, pelo qual V. E1:." decidiu, segundo
consta da copia junta ao omeio n. 6 de 12 do corrente, que a isenção do serviço do jury, estabelecida nos arts. 23 do Codigo do Processo criminal e 22/~ do Regulamento n. '120 de 31 de
Janeiro de 1842 em favor dos commandantes dos corpos de primeira linha, comprehende os
de companhias avulsas, attenta a natureza das respectivas funcções.
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industria, especificando a circumstancia de saberem ou não lêr e escrever, assim como se estão pronunciados, ou se sofIreram condemnação passada em Julgado, por crime de homicídio fur~o roubo
bancarrota, estellionato, falsidade, ou moeda falsa. P~ra a o'rganisa~
ção dessa lista, servir-se-hão dos Subdelegados, e Inspe.ctores de quarteirão. exigindo dos Escrivães criminaes, e solicitando dos Juizes de
Paz, Parochos, Empregados de Fazenda, e outros quaesquer, aquelles esclarecimentos, que forem necessarios, e lhes puderem prestar.
(2584 e 2585)
Art. 226. Quando no lugar houver mais de um Juiz de Direito
será a lista remettida áquelte que o Governo, ou o Presidente da ProYineia designar.
Art. 227. Na mesma occasião, em que remetterem essa lista ao
Juiz de Direito, farão affixar uma cópia delta na porta da Parochia, ou
Capella filial e publicai-a pela imprensa, onde houver, declarando no
fim da mesma lista, que os individuas, que tiverem reclamações a
fazer contra a indevida inscripção, ou omissão, as deverão apresentar ao Juiz de Direito até o dia 10 de Novembro seguinte.
Art. 228. Recebidas pelo Juiz de Direito as listas dos Delegados, marcará o dia em que se deve reunir em cada Termo a Junta
Revisora, e proverá a que se façam os necessarios avisos, ordenando
as cousas POI' modo tal, que até 15 de Janeiro futuro possa estar
concluída a revisão em toda a Comarca. (2586 e 2587)
Art. 229. A Junta Revisora será composta do Juiz de Direito
como Presidente, do Promotor Publico e do Presidente da Cam ara
Municipal respectiva, e apenas reunida, tomará em primeiro lugar

(2584) Devem incluir, na lista dos jurados aquelles cidadãos que, possuindo as qualificações geraes para exercerem o cargo de Jurados, devem, todavia ser delle privados, por haverem incorrido em pronuncia, ou condemnação, pelos crimes especificados, fazendo, porém,
essas declaraçõe8, visto que, o juizo sobre as inhabilitações que, d'ahi resultam, pertencerá li
Junta revisora. Aviso de 28 de Julho de 1843.
(2585) Na lista dos cidadãos aptos, para Jurados que, este artigo incumbe aos Delegados
de Policia, deverão estes declarar, adiante dos nomes de cada um, os lugares da residencia e
o numero de leguas que, distarem da casa das sessões do Jury, pelo caminho mais curto.
As Juntas revisoras, farão iguaes declarações, nas lislas que, apurarem, podendo emendar os erros que, encontrarem, a respeito das residencias e distancias, haja ou não reclamaÇãO. Decreto n. 693 de 31 de Agosto de 1850, art. 1.0
.

(2586) 2.' secção. - M-inisterio dos Negocios da Justiça. - Rio de Janeiro, 24 de Mar<;,o
de 1876.
III.mo e Ex. mo Sr. - Em résposta ao officio n. 58 de 15 do corrente declaro a V. E>:." que
fóra da época determinada no art. 228 do regulamento n. 120 de ::lI de Janeiro de 1842, não se
póde et1'ectuar a revisão das listas dos jurados, que dei>:ou de ser feita nos termos da comarca
de Baependy, devendo neste caso prevalecer a qualificaçãO anterior, conforme o Aviso de 26
de Abril de 1853, cuja doutrina é applicavel li especie.
Por esta occasião recommendo a V. EI:." que dê opportunamente as providencias necessarias pàra a futura revisão em tempo proprio, procedendo na fórma da Lei contra os funccionarios que se mostrarem omissos nesse importante assumpto do serviço publico.
(2587) 2." secção-Rio de Janeiro.-Ministerio dos Negooios da Justiça, 7 de Junho de
1877.
III.mo e Ex. mo Sr.- Declaro a V. Ex.", para os fins convenientes, e em resposta ao officio
n. 13 de 28 de Março ultimo, que, não sendo procedentes as razões do recurso interposto na
conformidade do art. 30 da Lei de 3 de Dezembro de 1841, pelo bacharel Antonio Felix de Bulhões Jardim, Juiz de Direito da comarca do Rio das Almas, deverá subsistir a muJta de
650~OOO, inftigida por essa presidencia ao mesmo Juiz, por ter deixado de organisar a Junta
revisora dos jurados no termo do Pilar.
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conhecimento das recla'mações dos Cidadãos que se queixarem de
havel'em sido indevidamente incluidos, ou omittidos nas listas dos
Delegados. Em seguida procederá á revi:3ão das mesmas listas e á
formação da geral, incluindo nella os Cidadão', que indevidamente
tenham sido omittidos naquellas, e excluindo: (2588)
1.0 Todos aquelles que notoriamente forem conceituados de faltos de bom senso, integridade e bons costumes.
2.° Os que estiverem pronunciados.
3. 0 Os que tiverem soffrido alguma condemnação passada em jul·
gado. por crime de homicidio, fLutO, roubo, bancarrota, estellionqto,
falsidade ou moeda falsa, ainda que já tenham cumprido a pena, ou
delLa tenham obtido perdão. (2589)
Art. 230. Concluida a apuração da lista geral, será ella lançada
em um livro para esse fim destinado, numerado, e rnbricaelo pelo
Juiz de Direito, com termo de ab rtura e encerramento. S3rá escl'ipta pelo Escrivão privativo elo JUI'Y (a quem pertence fazer toda R escripturação perante a Junta Revisol'a) e assignada pelo Juiz de Direito, Promotor e Presidente da Camara Municipal. O dito Escrivão ex·
trahirá logo do mesmo livro uma relação por ordem alphabetica, que
afixará na porta da casa uas sessões da Junta. que será a do Jury, e
a fará publicar pela im prensa, se a hOLl ver. (2590)
Art. 231. Quando a Junta reconhecer que o nome de algum individuo foi indevidamente omittido na lista do respectivo Delegado,
poderá incluil-ona geral, embora não tenha reclamado.
Art. '23~. Todas as sessões da Junta Revisora serão publicas.
Art. 233. Na revisão annual serào in criptas na Iist(l. geral as pessoas, que dentro do anno tivel'em adquirido as qualidades precisas
para ser Jurado, e excluídas as que houverem perdido; e bem assim as

(2588) Art. 29 da Lei de 1841.
E' irregular a pratica de substituir O Subdelegado ao Promotor Publico; devendo antes
fazer-se a nomeaçãO do Subdelegado para promotor a,l hoc, na forma 1.10 art. 21H deste Regulamento. Aviso de 2l de Novembro de 1850,
O Aviso de n. 100 de 19 de Abril de 186.., mandou annullar uma revisão, subsistindo a anterior na fórma do Aviso de '!6 de Abril de 1 53, porl"[ue fôra nomeado um Promotor ad hoc
para a revisão, quando o art. 238 determina que o substituto dos promotores para tal acto ê
o Subdelegado.
Vide o art. 236.
Hoje, o alvitre, pelo regímen de 187l, ê nomear-se um Promotor, desde que esse esteja
ausente e não haja no lugar, um adjunto.
(2589) A .Tunta revisoras, ao apurar a lista geral, repetirão logo em outra especial para
supplentes, os nomes dos Jurados que residirem nas cidade!; ou villas em que se reunir o
Conselho de Jurados, ou dentro de duas leguas de dil'>l.aocia, contadas da casa da sessão dó
Jury. Art. 2. 0 do Decreto n. 693 de 3l de Agosto de 1850.
§ 1.0 A lista e'pecial será. lançada, em seguimento da geral, no li"ro de que trata o art.
230 deste Regulamento.
§ 2.° Os nomes dos jurados, oontemplados nas dua listas, serão escriptos, tambem em
duas cedolas, para ser uma, recolhida á. urna geral e outra á especial dos supplentes.·
(2500) Art. 29 do Codigo do Processo.
A numeração e rubrica dos livros que, servem para os actos e termos de multas das sessões do Jury, ê feita ex-oflicio, pelos Juizes de Direito, aos quaes, nenhum salario ou gratificação arbitrou por isso este artigo. Aviso de 1 de :\iaio de l!l51.
Nota anterior.
(259l) Lei de 18*1, art. 30.
Nos termos em que, se não houver feito em tempo, a revisão da lista elos Jurados, eleve
continuar a qualificaçãO existente. Aviso de 26 de Abril de 1853.
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que tiverem morrido, ou mudado de districto. Emquanto se não orga·
oisar a lista gel'al, continuará em vigor a do anno antecedente. (2591)
Art. 234. Da indevida inscripção, ou ommis~ão oa lista g ral dos
Jurados dar-se·ha recurso. na fórma dos arLs. '101 e -10:2 da Lei de 3
de Dbzembro de 1841. (2592)
Art. 235. Os Delegados que nào enviarem as listas, e os membros da junta Revisora, que não comparecerem no dia marcado, sem
cau~a justificada, soffrerào a multa de que trata o art. 30 da Lei ele 3
de Dezem bro de 1841. (2593)
Art. 236. Quando oecorram motivos fortes, pelos quaes não se·
ja passiveI ao Juiz de Direito comparecer em tonos os Termos da Comarca, a fim de presidir em cada um á Junta de R vi ão, de modo
que até o dia 15 de Janeiro fique concluida a mesma revisão em toda a Comarca, dará todas as providencias indicadas no art. 228 do
presente Regulamento e encarregará o Juiz Municipal do Termo, ou
Termos, aos quaes não parleI' ir, que faça suas vezr:!s, remettendolhes todas as reclamações que tiver em seu poder, e dará immediatamente parte ao Presidente da Provincia, do occolTido, e dos moti·
vos porque não pôde ir presidir á referida Junta. (2504)
Art. 237. Organisada a lista geral, a Junta Revisora fará transcrever os nomes dos alistanos em pequenas cedulas de igual tama·
nho, e no dia seguinte mandará ler pelo Escrivão privativo do Jury a
lista dos Cidadãos apurados, e á proporção que forem proferidos os
nomes, o Promotor os verificará com as cedlllas, e RS irá lançando
em uma urna, que será fechada apenas terminada esta operação. (2595,
Art. 238. Esta urna será fechada com tres chaves diversas, cada
uma das quaes ficará em poder de cada um dos tres Membros da
Junta. Quando, porém, o Juiz de Direito tiver de correr differentes
Termos, e o Promotor de acompanhal·o, serão clavicularios, em lu·
gar do primeiro, o Juiz Municipal, e em lugar do segundo, o Subdelegado em cujo districto estiver a casa das sessões do Jury. (2596)

E deve continuar a existente, quando a que se houver feito, fór annullada. Aviso de '19
de Abril de 1861.
(2592) Nota 2182.
(2593) Nota i991.
O Aviso de 12 de Novembro de 1875, recommendou ao Chefe de Policia da Côrte, as melhores providencias, no intuito de ser enviada a lista dos Jurados a tempo de concluir a Junta
os seus trabalhos até 15 de Janeiro, como do art. 228 d'este Regulamento.
(2594) Nota 2588.
Disposição alguma, inhibe ao supplentes de na falta dos Juizes ell'ectivos substituirem
os ele Direito, quando, por motivos fortes que occorram, não poderem este comparecer no
termo para presidir a Junta revisora, de modo que fique concluida no praso da Lei; e que
nenhuma incompatj])ilidade ha em fazer parte da Junta revisora, o me mo individuo organisador da lista dos Jurados, como e deduz d'este Regulamento, quando determina que os
Juize Municipaes devem ser nomeados Delegados de Policia. Aviso de 16 de Julho de 1869.
(2595) A. urna especial. sera fornecida pela Gamara lIunicipal e terá duas chaves, de que
serão clavicularios o Juiz de Direito e o Promotor Publico.
Quando o Jury funccionar, essa urna sera depositada na ala das suas se sões. Decreto
n. 693 de 31 de Agosto de 1850.
Vide nota ao art. 229.

('2.596) Nota 25

•

Art. 239. As urnas continuarão a ser guardadas pelas Camaras
Municipaes, que igualmente continuam a fornecer os livros e mais
objectos uecessarios para os trabalhos do Jury.

CAPITULO IV
DO FÔRO COMPETENTE.

(2597)

Art. 240. A competencia do fôro para o conhecimento e decisão
das causas policiaes e criminaes, continúa a regular-se pelas disposições dos arts. 8.°, 155, 156, 157, 158, 160, § 3.°, 171 § 1.0, 257 e 324
do Codigo do PI'OCeSRO Criminal, com as excepções declaradas nos
artigos seguin teso (2598 a 2602)
Art. 241. Os Juizes Muuicipaes são competentes para julgar de·
finitivamente o contrabando na fórma do Cap. 12 das disposições criminaes deste Regulamento. (2603)
(2597) Incompetencia do Juizo, annulla os actos e as sentenças. Ordenação, Liv. 2.°, tit.
e Liv. 3.", tit. 75, princ.
Póde oppor-se, ainda depois da sentença, sendo improrogavel a sua jurisdicção.
A: incompetencia que resulta, dizem os Avisos de 20 de Agosto de 1851, e 19 de Maio de
1862, da incompetencia do Juizo, não póde em caso algum ser supprida ou sanada.
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§ 9.°

(2598) Ezaminae os artigos citados com as notas.
No foro civil, deve responder guarda nacional destacado, que deixa fugir preso da justiça. Aviso de 14 de Abril de 1843.
Os directores dos indios, devem ser julgados no foro commum, porque embora o Decreto
de 24 de Julho de 1845, art. 11, lhes confira graduações militares, não são militares as funcções que exercem, e são cousas essencialmente distinctas, graduações honorificas e postos
milHa reI'. Aviso de 28 de Olltubro de 1864.
Consultou-se, sobre a competencia do f6ro, para o julgamento de soldado de artilheria a
pé, auctor dos ferimentos, de que falleceu uma praça do oorpo policial, e respondeu o Aviso
de 14 de Setembro de 1865, que devia o rêo responder no f6ro commum, em vista do Aviso
de 3 de Agosto de 1855.

('2599) Para conhecer dos delictos de que tratam os arts. 50 e 54 do Codi(!o Criminal, é
incompetente o Juizo da primeira culpa em que tiverem sido condemnados os réos que commetteram taes delictol'. Deoreto n. 533 de 3 de Setembro de 1847.
Vide os artigos citados do Codigo Criminal, com as minhas notas.
(2600) Não tendo a Lei marcado, ordem de processo especial, para os orimes de responsabilidade, em que são competentes os Delegados, ezigem os principios geraes de direito que,
tael' crimes, sejam processados, segundo as regras estabeleoidas, para os da mesma natureza,
ainda que da competenoia de outros Juizes. Aviso de 31 de Maio de 1851.
(2601) Deolara o Aviso de 5 de Maio de 1868 que, se o Subdelegado jul~ar, oabalmente
provada, a sua incompetencia, em meio do summario de um crime, que não e o da sua alçada, deve declaral-o por sentença.
Deve-se fazer applicavel ás auctoridades que hoje formam a culpa.
(2602) Assassinado o commandante de uma escolta da Piracuruca (Piauhy), por um individuo a quem fora prender para recruta no lugar Gamelleira do termo da Viçósa (Ceará) e
consultado o Governo, onde devia o dito individuo ser processado, respondeu o Aviso de 30
de ovembro de 1869, n. 569 que, no termo da Viçó a, por ser claro que esse ê o f6ro do crime
e n'elle deverá de preferencia, ser processado o criminoso.
(2603) No contrabando fóra do flagrante delicto, observa-se o seguinte: nos municipios
das comarcas geraes, o processo deve ser organizado pelos Juizes Municipaes, e julgados
pelos Juize de Direito.
E nas Comarcas especiaes, deve ser organisado e julgado pelos Juizes de Direito. Lei de
20 de etembro de 1871, arts. 3.°, § 1.°,5.°, § 1..0 e 7.°, § L". Decreto n. 4824 de 1871, arts. 13,
§§ 2." a 6.°, 14, § 1.0, 16, § 2.° e 17, § 1.0.
Vide o art. 386 d'este Regulamento.
Para maiores esclarecimentos, vide no Codigo do Processo e na Lei de 18U, quando se
trata das attribuições elos Juizes Munioipaes.

Art. 242. Os Juizes de Direito das Comarcas são os competentes para formar culpa aos empregados publicas não privilegiados, nos
crimes de responsabilidade, e para julgai-os d",fillitivilll1ente na fMma do Cap. 13 das ditas disposições criminaes. (2G04)
São empregados publicos nãl) privilegiados todos aquelles que
não pertencem ás classes especificadas no art. 200, § Lo do mesmo
Regulamento. (2G05)
Art. 243. Quando em um Termo tiver apparecido, e estiver em
acto sedição ou rebellião, será o fóro competente para o conhecimento de quaesquer delictos commettidos ahi, o do Subdelegado, ou Delegado mais proximo do Termo mais visinho, ou o Juiz Municipal e o
JUl'Y do mesmo Termo, segundo fór a natureza do delicto, e o Tribunal ao qual deva pertencer o seu conhecimento. (2606)
Art. 2!~4. Quando o lllesmo acontecer em urna Comarca, ou em
uma Provincia, será pela mesma maneira, o fóro competente o do
Subdelegado ou Delegado mais proximos do Termo mais visinho, ou
o Juiz Municipal e o Jury do mesmo Termo, de qualquer das Comar·
cas ou Provincias confinantes. (2607)
AI't. 245. Se nas rebelliões, ou sedições entrarem militares. se·
rão julgados pelas leis e tt'ibunaes militares, e assim, se as justiças
civis os acharem envolvidos nos processos que organis.arem, remetterão ás competentes Auctoridades militares as cópias anthenticas
das peç-as, docllmentos e depoimentos que lhes fizerem culpa. (':W08)
Art. 246. Quando aconteça que simnllaneamente comecem a formar clllpa sobre o mesmo delicto o Chefe de Policia, Juiz Municipal,
Delegado e Subdelegado, ou todos, ou alguns deltes, pt'oceder-se-ha
pela seguinte maneira:
Se concorrer o Chefe de Policia proseguirá elle, em tor10 o caso
no processo salvo se julgar conveniente remettel-o ao Juiz Municipal,
Delegado ou Subdelegado para o continuarem.
Se não concorrer o Chefe de Policia, mas sim o DelelZaJo pro~e
gllirá este, salvo o caso da remessa acima figurado. (2609)
Se concorrem sómente o Juiz Monicipal e um Subdel~gado, proseguirá aquelle. (2610)
(2604) Nota 1.976. Vide os Avisos de 30 de Setembro de 1839, 5 de Dezembro de 1.850, 27
de Dezembro de 1852 e 30 de Agosto de 1.865.
(2605) Art. 'l7i. do Codigo do Processo Criminal 25,
e 396 d'este Regulamento.

!>§

l.0 e 5.° da Lei de 1841,200,. l.u

(2606) Arts. 93 e i.09 da Lei de '1841 e Aviso de 15 de Julho de 1842.
(2607) Art. 93 da Lei de 18H.
(Notas 1.526 a 1.529, e 2170.)
(2608) Art. 109 da Lei de 1841 e nota 2215.
Os Tribunaes do Imperio, não são competentes para tomar conhecimento de um crime,
commettido em alto mar e navio estrangeiro; e se pois acontecer CJue o process:> se faça, em
caso semelhante deve ser remettido á auctoridade competente. Aviso de ~ de Junho de 18~5.
(2609) Concorrendo o Delegado e o Juiz Municipal, na organisat;ão de um processo, e
tomando ambos ao mesmo tempo conhecimento do facto, devo preferir aquelle. Avisos de 4
de Abril de 1843 e 21 de Janeiro de 1860.
Consultae a Lei n. 2033 de 1871, que tirou a razãO de ser dos Avisos.
(2610) Salvo, se o subdelegado f6r o primeiro que lome conhecimento- do facto, ainda
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Se nos lugares em que houver mais de um Juiz Municipal, com
jurisdicção cumulativa, concorrerem dous ou mais, proseguirá aqllelle
que primeil'O tiver começado a tomar conhecimento do delicto. (2611)

CAPITULO V
DAS SUSPEIÇÕES E RECUSAÇÕD;S

(36'1 ~ a 2634)

Art. 247. Os Chefes de Policia, Delegados e Subdelegados, os
Juizes de .Direito e Municipaes, quando forem inimigos capitaes, ou
intimas amigos, parentes, consanguíneos, ou amns até o 2. 0 gráo de
que seja ex-omeio, praticando-se o contrario se com elle tiver simultaneamente concorrido o
Juiz Municipal, em virtude de queixa apresentada. Aviso de 23 de 'Maio de t865.
Aecrescenta o Aviso, que os accusadores particulares, são auxiliares da justiça publica,
quando esta procede ex-omcio, como doutrinam 0.8 Avisos de 15 de Novembro de t837 e 8 de
Julho de lR42; e que, se a falta de provas der lugar a despronuncia, instaure-se novo processo, mediante outras provas, na conformidade dos Avisos de 9 de Fevereiro de 1836,27 de
Dezembro de 1855 e 4 de Agosto de tS62.
('2.611) Art. 15 do Decreto n. 482'. de 18'71, e mais os arts. 330 do Codigo do Processo e
4. 0 , § 9. 0 da Lei de '1841.
(:2612) Arts. 61 a 71 e 277 do Codigo do Processo Criminal, com as notas, 17, § 6. 0 , 25, §
2. 0 e 97 da Lei de 1841.
(Nota 598.)
A Relação da Côrte em Accordão n. 4'2.40 de 13 de Maio de '1863, anoullou um julgamento
perante o Jury, por ter funccionado n'elle, um escrivão que era cunhado do reo que foi
'
absolvido.
A mesma RelaçãO em Accordão anterior de 29 de Maio de 1852, annullou um julgamento
por ter funccionado como Juiz na. causa, um compadre de uma das partes.
(2613) Póde servir o 2.' supplente do Juiz Murucipal e de Orphãos, com escrivão que e
seu sobrinho e o partidor com dito escrivão que é seu primo co-irmão 1
Declara o Aviso de 7 de Maio de 186~, que essa consulta esta resolvida pela Ordenação,
Liv. 4.", tit.79, § 45 e pelos Avisos de 28 de Julho de '184i:l, n. 266 de i:l de Dezembro de Ill53,
30 de Seteml)ro de 1ti59 e 14 de Dezembro de 1801, os quaes declaram impedidos em servir
conjunctamente, 2 parentes dentro dos graos prohibidos.
(2614) }la incompatibilidade, entre o cargo de Promotor Publico e o de Delegado, exercidos por dous irmãos 1
Responde o Aviso de 15 de Maio de 1868 que: figurando o Promotor Publico como advogado de uma das paT'tes, a justiça, a eUe se referem Lambem as suspeições do art. 61 do Codigo do Processo.
O Aviso de 22 de Maio de 1869, solve duvidas acerca dos casos de suspeiçãO no julgamento
de uma appellação.
(2615) Tendo-se um Juiz declarado suspeito e jurado, é visto que, não poderia ter despachado qualquer petição ou anterior ou posterior, e não póde tornar incompetentes os Juizes que em eguida, tomarem conta do proce soo Revista n. 5771 de 9 de Julho de 1859.
(2616) O procurador de uma das partes, é impedido de exercer coojunctamente, com o
escrivão da causa qualquer acto coroo é expresso na Orclenação, Liv. L", tit. 79, § 45, sendo
por conseguinte procurador ilJegal nos termos da Ordena'ção, Liv. 1.0, tit. 20, § 11. Accordão
da RelaçãO da Côrte de 24 de Abril de 1842.
(2617) A Relação da Côrte em Accordão n. 3930 de i7 de Fevereiro de 1852, annullou um
julgamento, pelos mesmos motivos dados no Accordão á nota 598, fundando-se na OrdenaçãO, Liv. 3.°, tit. 21, § 18.
(26t8) O Supremo Tribunal em Revista n. '1678 ae 15 ele Maio de 1861, declara, que um
Juiz que presidiu ao julgamento e accusado de autoria de injurias impressas, contra o accusador, em (·.rime de morte, embora não suspeito nos restrictos termos de clireito, pelo menos não se lhe podia negar a suspeita de dest'avol'avel prevenção.
Nem sensata, nem razoavel, me parece esta deci ão.
O Juiz é, sómenle suspeito e tão sómente, em virtude de um preceito legal, ou quando a
sua consciencia lhe diz que se póde desviar da calma e imparcialidade.
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Admittida a doutrina da decisão, todo o Juiz seria suspeito, a capricho das parles, e que
transtornaria toda a ordem e respeito que se deve a quem investido da ardua missão de julgar; e todos nós abemo de que meios usam certo advogados que não sabendo o direito, ou
não querendo estudai-o, procuram todos os recursos de desviar um Juiz que não é acce ivel
aos manejos e intrigas de que elles usam.
(2619) O Supremo Tribunal em Revista n. 6195 de 7 de Junho de 1892, annuUou um julgamento, por ter funccionado n'elle, 2 irmãos, um como .Juiz e outro como Fi cal, e por isto
parte na causa, assim indubitavelmente, considerada em direito e por islo inhibido da ingerencia, que teve no mesmo Accordão em que não devia, nem podia, legalmente concorrer com
aquelle Juiz.
(2620) O Aviso de 1H de Outubro de l868, diz o seguinte:
A suspeição dos julgadores no civel, ainda se regula, alvo os ca os previsto,; na legislação moderna, pelas disposições da OrdenaçãO, como declarou o Aviso n. 93 de i4 de Novem])1'0 de UH3, em referencia ao .Juizes Municipaes e de OrphãOs,
Pela OrdenaçãO, Liv. L", tit. 61 em principio, e Liv. 3. 0, tit. 21, § 4,0, competia ao chanceller da Comarca, julgar a suspeiçãO posta ao corregedor, jurisdicçãO esta supprimida pela
dispo ição provisoria da justiça ci"el, que lhe substituiu os Juizes de Direito.
Passando para o Presidente da Relação em virtude do art. 4. 0, " 7. 0 do Regulamento de
3 de Janeiro de 1833, as pouca attribuições áa chancellaria que subsistem, aquelle magistrado compete conhecer actualmente das suspeições postas a qualquer Juiz de Direito do civel, no lugar onde estiver o Tribunal.
Accresce que, pelo Assento de 9 de Junho de 1!l50, ao Juiz da chancellaria, ficou pertencendo o conhecimento das su~peições po. tas ao Juiz de fóra, orpllãos, e mai ministros do
lugar da Helação que, na rórma da OrdenaçãO, Liv. L", tit. 42, não tivessem Juiz certo.
Porlanto, não havendo a legislação moderna, providenciado a este respeito, a suspeiçãO
posta ao Juiz de Direito, que servir a vara de orpltãOs da Córte, deve paI' virtude d'aquellas
disposições, ser julgada pelo Presidente da Helação; devendo, a respeito da suspeição do
outros Juizes de Direito, de lugar onde nào exista Helaçiio, ob ervar-se o que dispõe o cilada
Ah'ar:i de 1730, a re peito dos .Juize de fóra, emquanto outra regra nãO fór eslabelecida.
(Dinrio Otficia~ de 20 de Outubro).
,\. Heforma de 1871, providenciou a respeito, como vereis das notas ao art. 61 e outras do
Codigo do Proces"o.
Pelo art. I~, § 22 e 149 do Decreto de 2 de Maio de 1874, o Presidente da Relação, conhece
da suspeição posta ao Juiz de Direito das comarcas especiaes: nas outras comarcas, conhece
o Juiz de Direitp da comarca mais proxima,
Em Aviso de 28 ele Outubro cle 1868, ao Presidente da Helação da Córte, diz-se mais:
Em soluçãO, a duvida constante do seu o01cio de hontem, se declara, não ser procedentes as razões, contra a doutrina do Aviso de 19 do corrente, a respeito do julgamento da
suspeição posta ao Juiz de orphãos da Córte.
em duvida o Juiz da Chancellaria era nas casas da supplicação, cargo separado do Chanceller, mas alem de que, suas altribuições tinham a mesma natureza fiscal, accresce que, na
RelaçãO do Rio de Janeiro, regulada por Alvará. de 13 de Outubro de 1751 sempre andaram0
annexos estes 2. empregos () servidos pelo mesmo Dezembargador, como se vê expresso no tit 3.
Pelo art. 3ô d'este Regulamento, competia aos ministros que serviam taes cargos julgar,
como Chanceller das suspeições que se pozessem ao governador, ministl'oS, ministro e officiaes
da RelaçãO e como Juiz da Chancellaria da suspeições que se pozessem a todos os outros
ministros e officiaes da cidade de S. SebastiãO do Rio de Janeiro.
Extincta a casa da sllpplicação de ta cidade que foi equiparada ás demais Relações do
Imperio pelo Codigo do Pr'oces o, art. 8." e transfeI'ido para o respectivo Presidente pelo
art. '2:1 da Dispo ição Provisoria e art. 4,0, § 7,0, do Regulamento de :i de Janeiro de 1833 as
attribuições dos anteriores Chancelleres. com excepção das glo as, para elle pas aram impliaitamente as funcÇ<ies que exercia o antigo Chanccller do lUo de Janeiro quando não havia
em sua Rela(;ão Juiz especial da Chancellaria.
A aLtribuição de julgar da suspeições dos corregedores, andou sempre encorporada ás
funcçõcs de Chancellel' da comarca, e só, por excepç' o. foi po teriormente dada nos lugares,
onde e tive se a Relação ao Juiz da Chancellaria o qual pela Ordenaç o do Liv. 1.0, tit. 42,
apenas conhecia em prinaipio das suspeições dos officiaes, sendo incontestavelmente que em
falta d'este Juiz, caberia essa attribuição áquelle Chanceller, actualmente sub tilnido pelo
Pre iclente da Relação.
A forma estabelecida pela OrdenaçãO, Liv. 3. 0 tit. 21, § 8. 0, não póde ser-applicada ao
con11ecimento da suspeição, de um Juiz de Direito: pois repugna oom a catheaoria do magistrado vitalicio, o qual ficaria sujeito ao .Juiz que, lhe dessem os litigante. A1em de que essa
Ordem foi revogad.a a principio, genericamente como declarou o As ento de 9 de Junho de
1~50 e depois, especialmente a cidade do Rio de Janeiro, pelo citado regimento da sua RelaÇãO, art. 36.
Já. então se considerou quanto era inconveniente o julgamento arbitral das suspp.ições dos
Juíze de Fóra, pelo que se tran~feriu esta attribuição ao., corregedores e provedores de comarca e em ca. o de ausencia ao Juiz de ["6ra mais visinho.
. . A doutrina do Aviso de 19 do corrente, além de firmada na letra e espirita da legislaçãO
clVll está. em harmouia com o que, foi ultimamente dispo to a respeito do Juizes especiaes
do commercio e com os principias geraes da organisação judiciaria. (Diario Of!lcia~ de 29 de
Outubro).
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alguma das partes, seus amos, senhores, tutores ou curadores, ou
tiverem com algumas dellas demandas, ou forem particularmente interessados na decisão da causa poderão ser .recusados. E elies são
obrigados a dar-se de suspeitos, ainda quando não sejam recusados. (2G25)
Art. 248. As. disposições do artigo precedente não tem porém
lugar a respeit.o dos processos de formação de culpa, e de desobediencia, em que os Juizes não pódem ser dados de suspeit.os. (2ô2G)
Al't. 249. Quando qualquer das sobreditas Auctoridades se houver de declarar suspeita, o fará por escripto declarando o motivo, e
firmandO-Q com juramento; e ~mmediatamente fará passar o processo
ao Juiz a quem competir o seu conhecimento, com citação das partes. (2627)
Art. 250. Quando alguma das partes pretender recusar, o Juiz
deverá declarar-Jh'o, em audiencia, por escripto, por elL<t assignado,
(2621) Declara o Aviso de 20 de Dezembro de 1869 que não ha incompatibilidade em servir no mesmo fôro, dous irmãos um como advogado e outro como escrivão ou tabellião, porquanto de conformidade cum a Ordenação, Liv. 1.0, tit. -i8, § 29, só é prohibido o exercicio
da advocacia, perante o Juiz que é pae, irmão ou cunhado.
(2622) O Aviso de 22 de Dezembro de 1868, respondendo à consulta que se fez, de poder
ou não servir conjunctamente um Juiz de Direito substituto e um Juiz Municipal supplente,
irmãos; assim corno, um escrivão e tabellião, parente de ambos em 2." gráo, decide que: podia servir na mesma comarca o Juiz de Direito e escrivão, porque sendo este do civel e tabelliãO de notas, não funcciona perante elle; mas não podia servir o supplente do Juiz Municipal e o dito escrivão, devendo o supplente do Juiz Municipal abster-se de assumir a jurisdic<;ão, emquanto o seu parente occupasse o omcio de escrivão ainda quando, por qualquer
circumstancia este não estivesse em eli:ercicio.
E esta decisão é conforme, com o § 3." do Aviso n. 263 de 30 de Setembro de 1859.
(2623) A Relação da Côrte em Accordão n. 6580 de 10 de Dezembro de 1869, annullou um
julgamento, por ter o Juiz apreoiado as provas e absolviQo o réo, em um processo nullo por
incompetencia reoonhecida do Juiz que, o instaurou, quando em taes termos se devera limitar e deoretar a nuUidade.
(2624) Declara o Aviso de 28 de Maio de 1879 que, à vista das Ordenações, Liv. i, 0, ti t.
§ 29, tiL. 79, § 45, c ~rt. 61 do Codigo do Processo, explicado pelos Avisos ns. 49, 26(j e 211
de 28 de Julho de 1843, il de Dezembro de 1853 e 26 de Junho de 1858, ha incompatibilidade
em servir com o Juiz de Direito da Comarca, ou Promotor publico ou advogado, seu primo
oom irmão.

'til,

(2625) Notas 580 a 59!!, 2174, 2501.
O filho de um primo do réo, não tem impedimento para ser Juiz, porque aohando-se os
filhos do primo de alguma das partes, em 3.0 gráo de parentesco para com elJas, e não fallando a lei da altingenoia do 3." grào para o 2.° grào, não podem estar comprehendidos no
81'ts. 61 do Codigo do Processo, e o 24.7, aoima. Aviso de 1 de Agosto de 1859.
(2626) Art. 66 do Codigo do Prooesso e notas 593 e 638.
Os Juizes de Paz, no exercicio e oumprimento das suas attribuiçães polioiaes, não podem
ser averbados de suspeitos, por não ter lugar a suspeição nos oasos em que só se praticam
aotos, meramente fisoaes, a bem da polioia.
E não obsta o que dispõe o art. 65 no § 4.°, quando a taes Juizes conferiu a attribuiçãO
de obrigar a assignar termo de bem viver, porque o prooesso que, então instaurar, ooncluindo pela assignatura do termo e comminação da pena, é bem equiparado, com o da formação
da oulpa. Aviso de 16 de Novembro de 1'349.
(2627) rotas 591, 597, 598.
O Juiz deve declarar-se suspeito, para firmar a oompetencia do immediato, e os autos,
não se lhe devem pas~ar sem esta formalidade, aliás importante..
E firma com juramento. Ordenação, Liv. 3.°, tit. 21, § 18, sem o que ha nullidade; e innumeras as deoisões, entre outras as do Supremo Tribunal de 22 de Julho de 1849,5 de Agosto de 1851 e 30 de Abril de 1852.
'
Vide algumas das notas citadas neste capitulo.
Vide o Aviso de 28 de Julho de 1843 que não tem quasi validade actualmente.

..39
ou por seu Procurador, deduzindo as razões da l'ecusação por artigos assignados por Advogado, e annexando-lhes logo o rol das testemunhas, (que não poderão sei' accrescentadas, mudadas. ou substituidas por outras) todos os documentos que tiver, e o conhecimento
do deposito da caução respectiva, a qual é para os Subdelegados e
Delegados da quantia de 12"000; para os Juizes Municipaes de 16"000
e para os Juizes de Direito, e Chefes de Policia de 32ôOOO. (2628)
Art. 251. Apresentados os artigos pela maneira dita, o Juiz recusado, suspendendo o progresso da causa, se reconhecer a suspeição
mandará juntar os artigos aos autos, por seu despacho se lançará de
suspeito, e fará remetter o Processo ao Juiz, que deve substitui-lo,
na fórma do art. 253 do presente Regulamento.
Se não se reconhecer suspeito, poderá continuar no processo,
como se lhe não fóra posta suspeição, e remetterá os ditos artigos ao
Juiz a quem competir tomar conhecimento delLes, com a sua resposta, ou circumstanciada informação, que dará dentro de trez dias, que
se contarão daquelle, em que os mesmos artigos forem offerecidos,
(2629).
Art. 252. O Juiz da suspeição, sem demora assignará termo, dia
e hora para o recusante apresentar suas testemunhas, não passando
de cinco dias, e, produzidas estas, lhe assignará mais vinte e quatro
horas para allegar o mais que lhe convier, e decidirá definitivamente,
comprehendendo na sentença, quando fór contraria ao recusante, a
perda da respectiva caução.
Art. 253. No caso de proceder a recusação porque haja sido re·
conhecida, ou porque a sentença a tenha jnlgado procedAnte, se o recusado fór Delegado, ou Subdelegado, ou Juiz Municipal será substituido pelo seu Supplente, e este pelo seu immediato, e se fór Chefe
de Policia, ou Juiz de Direito pelo Juiz Municipal. (2630),
Art. 254. Quando a parte contraria reconhecer a justiça da suspeição, poderá, a requerimento seu lançado nos autos. suspender-se
o processo, até que se ultime o conhecimento da mesma suspeição.
Art. 255. Das suspeições postas aos Juizes de Direito conhecerá
o Jury, ao qual serão remettidos os artigos com a resposta ou informação de que trata o art. 251, sendo o mesmo Jury para este caso
presidido pelo Juiz Municipal Supplente do Juiz de Direito. (2631),

(2628) Para bem serem entendidas, estas duas assignaturas da parte ou seu procurador
e do advogado, talvez seja conveniente recorrer-se á Ordenação, Liv. 3.°, til. 21 principio, e §
4.°, como determina o art. 97 da Lei de 1841.
Vide o Decreto n. 737 de 25 de Novembro de 1851, art. 81, o de 2 de Maio de 1874 art.
149, e a Lei n. 2033 de 1871, art. 2.°, § 1.0
(2629) Árts. 65 e 66 do Codigo do Processo Criminal.
(2630) Nota 594.
Art. 1,0, § 6.° da Lei n. 2033 de 1871.
(2631) Revogado pelo art. 27 do Decreto n. 4824 de 22 de Novembro de 1871.
O Jury não julga suspeições postas ao Presidente no Tribunal.
Nas Comarcas especiaes, serão julgadas pelo Presidente da Rela~,ão j e nas geraes pelo
Juiz de Direito da mais vizinha Comarca na ordem designada.
Notas 609, as duas ultimas partes, 642 e 643.
Por curiosidade podereis examinar os Avisos de 18 de Maio de 1843, 25 de .Tulbo de 1861
e 12 de Fevoreiro de 1862, e 11 de 'ovembro de 1863.
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CAPITULO VI
DO AUTO DE COIlPO DE DELlCTO.

(2ti32)

Art. 256. Quando se tiver commettido algum delicto que deix.e
vestigios. os quaes possam ser ocularmente examinados, o Chefe de
Policia, Delegado, Subdelegado, Juiz Municipal, ou de Paz, que mais
proximo e prompto se achar, a requerimento de parte, ou ex·om~ic,
nos crimes em que tem lugar a denuncia. pl'oljedera immediatamente
a corpo de delicto na fórma dos arts. 258 do prt'~sente Regulamento,
e 136 e 137 rio Codigo do Processo Criminal. (2633).
Art. 257. Se o delicto não tiver r1eixaélo vestigios. ou delle só·
mente se tiver noticia, quando os vestigios já nào existam, nào se pro·
cederá a corpo de delicto, bastando para a base do processo da formaçào da culpa, a queixa ou denuncia' da parte, ou a participação
omcial que houver, ou na falta de queixa, d&3nuncia, ou participação
officia), a declaração que fizer o Chefe de Policia, Juiz Municipal, Delegado, ou Subdelegado, no auto inicial do processo, de lhe haver
chegado á noticia a existencia do delicto, com taes e taes circumstancias. (2634).
Art. 258. Para se fazer o auto ele corpo de delicto serão chamadas, pelo menos, duas pessoas pro(]ssionaes e perita na materia de
que se tratar, ena sua falta pessons entendidas e de bom senso, nomeadas pela auctoridade que presidir ao mesmo corpo de delicto, a
qual tendo-lhes deferido juramento, as encarregará de examinar e
descrever com verdade, e com todas as suas circumstancias, quanto
observarem. e de avaliar o damno resultante do delicto, salvo qualquer juizo definitivo a este respeito. (2635).
Art. 259. Havendo no lugar Medicas, Cirnrgiões, Boticarios, e
outros quaesquer pl'ofissionaes e mestres de omcios, que pertençam
a algum estabelecimento publico, ou por qualquer motivo tenham
vencimento da Fazenda Nacional, serão chamados para fazer os corpos de delicto, primeiro que outros quaesquer, salvo o caso de urgencia, em que nào possam concorrer promplamente.
Ás pessoas que, sem justa causa, se não prestarem a fazer o corpo
de delicto, será imposta a multa de 306000 a 908000 pela Auctoridade
que presidir ao mesmo corpo de delicto, sal vo se fôr Juiz de Paz, porque
(2632) Arts. 13t a 149 do Codigo do Processo Criminal, 47 a 53 ela Lei de 18t1.
(Notas 980 a 1007.)
O corpo ele deli to, é quem attesta a culpa; e as testemunhas, o delinquente, como dizia
o Alvará de 4 de Setembro de 1765.
As entrelinhas dos termos do corpo de delicto, devem ser resalvadas no fim delles, como
fazem os tabel1iãe em conformidade da Ordenação, Liv. LU, tit. 711, § 4.": e deve ser intimado ao Promotor Publico, o despacho de improcedencia.
O upremo Tribunal em Revista n. 1736 de 21 de etembro de 1852, annullou um julgamento por ter-se negado o oO'endido (queixoso), a exame de sanidade, requerido pelo réo, a
bem da sua defeza.
(2633) Da decisão que, julga improcedente o corpo de delicto, ha recurso facultado por
este Regulamento nos arts. 1.38, § 2.° e 4'00, § 2.°.
Arts. 131: e 138 do Codigo do Proces o, e nola 989.

(2634)

Nota 989.

(2.635)

Arts. 135 a 137 do

Codi~o

do Processo, e nota 989. ,
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nesse caso será a dita pena imposta pelo Delegado, Juiz Municipal
ou Subdelegado. (2636).
Art. 260. O corpo de delicto poderá ser feito de dia ou de noite,
em dia Santo, ou feriado; e sempre o será o mais proximamente que
fór passiveI. á perpetração do delicto.
Art. 261. Quando o Juiz de Paz fizer o corpo de delicto, remeto
tel·o-ha immediatamente, com officio seu, á Auctoridade policial ou
criminal, a quem pertencer proseguir no processo. (2637).

CAPITULO VII
DA FORMAÇ.~O DA CULPA.

(2638

E

2639).

Art. 262. Os Chefes de Policia, Juizes Municipaes, Delegados e
Subdelegados procederão á formação da culpa, ou em virtude de queixas ou denuncias dadas, nos casos e com as formalidades estabeleci·
das nos arts. 72, 73, 74, 75, 76, 78 e 79, do Codigo do Processo Criminal, ou meramente ex-officio. (2640).
Art. 263. O Procedimento ex-officio tem lugar todas as vezes, que
chegar á noticia das Auctoridades criminaes haver-se perpetrado em
seus respectivos districtos algum daquelles delictos, em que cabe a
denuncia, ainda que denunciante não baja. Tem egualmente lugar a
respeito dos delictos mencionados no art. 5.° da Lei de 26 de Outubro de 1831. (2641).
Art. 264. Quando se tiver formado o corpo de delicto, na fórma
dos arts. 256 e 258 deste Regulamento, servirá elIe de base ao processo da formação da culpa, para se proceder sobre o seu conteúdo
á inquirição das testemunhas, afim de se descobrir quem seja o de(2636) Porque o Juiz de Paz, não fórma culpa e impõe pena; deve proceder-se, como diz
o art. 261, abaixo.
'
(Nota 998,)
(2637) Art. 139 do Codigo do Processo Criminal.
(2638) Arts. 134 a 149 do Codigo do Processo Criminal, 47 a 53 da L~i de 1841, 285 d'este
Regula men to.
Um soldado de artilheria, feriu a um soldado de policia, do que resultou a morte.
Pergunta-se aonde deveria ser processado 1
E declara o Aviso de 14 de Setemllro de 1865, que o caso occorrido de que se tratava,
não está comprehendido em a Provisão de 20 de Outubro de 1834 e que li vista da Imperial
Resolução de 25 de Junho dt: 1855 transcripta em Aviso de 3 de Agosto d'este anno (1865) é no
fôro commum que deveria ser processado e julgado o anctor de taes ferimentos e não no fôro
militar.
(2639) Não é motivo de nullidade do processo da formação da culpa, terem figurado como
testemunhas, os donos dos objectos roubados, embora comprehendidos no numero das testemunhas necessarias para se julgar completa a inquirição. Accordão da RelaçãO da Côrte n.
5355 de 19 de Junho de 1866.
(Notas 963 a 979, 1008 e seguintes.)
(2640) Notas 1013 e 1086, além de outras das acima citadas.
Lei n. 2033 de 20 de Setembro de 1871, art. 9.°, § 1.0, e Decreto n. 4824 de 1871, arts. 47 c
48. Vide-os, ao que é relativo a respeito nos artigos citados do Cod. do Processo.
A Relação da Côrte em Accordão n. 6284 de 18 de Dezembro de 1868, annullou todo o processo, porque sendo o crime de natureza particular (ferimento leve), não se provou que houvesse prisão em flllgranle, ou fosse o ojfendido pessoa miseravel, pelo que faltava base para
o procedimento official e competencia do Juizo na formação da culpa e do julgamento, para
conhecer do facto.

(2641) Notas 1086, 963 e 1008.
Arts. 49 a 51 do Decreto n. 4824 de 1871.
SG

linquente; mas quando não se tiver formado por sel' o crime daquelles, que não deixam vestígios, ou porque deUe sómente houve noticia, quando taes vestígios já não existiam, organisar-se-ha o processo, não só sem esse auto precedente, como tambem sem a necessidade de uma inquirição especial para se verificar previamente a existencia do delicto. (2642).
Art. 265. Com o corpo de delicto, ou sem e11e, nos termos do
artigo antecedente, proceder-se-ha ao summario para a formação da
culpa. No caso de haver corpo de delicto as testemunhas serão inquiridas sómente a respeito do delinquente para se averiguar e descobrir quem elle seja: e no contrario serão inquiridas, não só a respeito do deLicto e suas circumstancias, como tambem ácerca de quem
seja o delinquente. (2643).
Art. 266. No summario a que se proceder para a formação da
culpa, nos casos em que não tem lugar o procedimento ex-officio. inquirir-se-hão pelo menos duas testemunhas, e poderão ser inquiridas
mais até que se preencha o numero de cinco, nos casos porém em
que tiver Iogar a denuncia, inquirir-se-hão cinco e poderão ser inquiridas mais até o numero de oito. (2644 a 2647).
Art. 267. Além do numero das testemunhas, que forem inquiridas por virtude do artigo antecedente, tanto no caso de procedimento ex-officio como no contrario, serào inquiridas, sempre que fór pos.sivel, as pessoas ás quaes se referirem em seus depoimentos as testemunhas, que já houverem depusto. Igualmente, e sem que se contem
no numero das testemunhas, serào tornadas as declarações das infor·
mantes, na fórma do art. 89 do Codigo do Processo Criminal. (2648).
(2642) Art. 47 da Lei de 1841 e 257 d'este Regulamento.
(21343) Arts. 79, § 3.· e 140 do Codigo do Processo Criminal.
As auctoridades na formação da culpa, podem perguntar as testemunhas, sobre os signaes
dos delinquentes, nos processos dos réos ausentes; mas isto só podera ter lugar, quando os
réos forem desconhecidos. Aviso de 30 de Abril de lx55.
O Juiz não tem direito de recusar as partes, quaesquer perguntas ás testemunhas, excepto, se não tiverem relação alguma com a exposição feita na queixa ou denuncia; devendo,
porem, ficar consignadas no termo da inquirição, a pergunta da parte e a recusa do Juiz.
Art. 52 do Decreto n. 4824 de 1871.
(2644) Notas 1014, 10 IG e 2639.
Arts. 149, 327 e 329 do Codigo do processo Criminal j 48 da Lei de 1841 e Aviso de 9 de
Fevereiro de 1839.
Nem II Aviso n. 23 de 29 de Abril de 1843, nem a Ordenação, Liv. 3.·, tit. 21, § 13, prohibem que s~jam apontados no rol das testemunhas os Juizes de Facto e os de Direito; antes
a ordem publica exige que elles, havendo presenciado o crime, deixem de fUDccion3r como
julgadores e deponham quanto souberem.
D'esta sorte, não só o julgamento será mais fundado, em prova, como não ficará indefezo
o reo, na parte em que possa aquelle depoimento influir para a sua condemnação. Aviso de
1 de Outubro de 1868.
(2645) Constitue nullidade do julgamento, o não se ter inquirido na formação da culpa,
testemunhas em numero legal. Accordão da Relação da Fortaleza de 27 de Agosto de 1875 e
a Relação de Porto-Alegre em Accordão de 12 de Maio de 1876, diz que: é nuUo o julgamento.
perante o Jury, por falta de numero legal de testemunhas, na formação da culpa.
(2646) Este artigo e o 48 da Lei de 1841, não foram revogados pelo Decreto n. 2438 de fi
de Junho de 1859; porque este Decreto, só se refere aos crimes de que trata o art. 205 do Codigo do Processo Criminal, de conformidade com os Avisos de 3 de Novembro de 1859, 3 de
Janeiro de 1860 e 6 de Junho de 1860.
(2647) A RelaçãO da Côrte em Accordão n. 5959 de. fi de Dezembro de 1867, declarou nullidade serem inquiridas apenas 4 testemunhas, sendo o crime de accusação official.
(2648) Vide arts. 47 e 48 da Lei de ·1841.
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Art. 268. Quando do crime, sobre o qual se proceder a summario, fór indiciado mais de um delinquente, e as testemunhas desse
summario não depnzerem contra um ou outro de taes indiciados. a
respeito do qual tenha o Juiz summariamente concebido vehementes
suspeitas poderá este ex-omcio, inquirir mais duas, ou tres testemunhas, sómente a respeito d'aquelle indiciado. (2649).
Art. 269. No mais que pertence ao Processo da formação da
culpa, se observará exactamente o disposto nos arts. 142, 143, 147 e
148 do Codigo do Processo Criminal. (2650).
Art. 270. Ainda que as Auctoridades, a quem incumbe a forma·
ção da culpa, não obtenham por meio das informações, e-diligencias
a que houverem procedido o conhecimento de quem é o delinquente,
não deixarão de proceder contra eUe, ex-omcio, ou por virtude de
queixa, ou denuncia, segundo couber no caso, em qualquer tempo
que seja descoberto, emquanto não prescrever o delicto. (2651).
Se findo o processo da formação da culpa, e remettido ao Juiz
competente para apresentaI-o ao Jury, tiverem as sobreditas Auctoridades noticia de que existem um ou mais criminosos do mesmo delicto, poderão formar-lhes novo processo, emquanto o crime não prescrever_ (2652).
CAPITULO VIII
DA PHESCRIPÇÃO.

(2653)

Art. 271. Os delictos e contravenções, sobre os quaes as Auctoridades policiaes e judiciarias decidem definitivamente, prescrevem
por um anno, estando o delinquente presente sem interrupção no dis·
tricto, e por tres estando ausente em lugar sabido. (2654).
Art. 272. Os delictos em que tem lugar a fiança, prescrevem por
seis annos, estando o delinqu ente presente sem interrupção no Ter(2649) Art. 48 da Lei de 1841.
(Nota 1038 a.)
(2.650) Na formação da culpa o réo póde juntar documentos ou allegações; mas nunca
ofrerecer testemunhas. Aviso de 17 de Dezembro de 1850.
Al'ts. 142 e 148 do Codigo do Processo Criminal.
No interr0ll"atorio, o accusado tem o direito de juntar quacsquer documentos e justificações, processaaas em outro juizo, para serem apreciadas como fôr de direito.
Se allegar, com fundamento, a necessidade de prazo para isso, ser-Ihe-ha concedido até
trez dias improrogaveis. A.rt. 53 do Decreto n. 4824 de 1871.
(2651) Art. 147 do Codigo do Processo e 48 da Lei de 1841.
( ota 1038 a.)
(2.652) Arts. 1/,,9 e 329 do Codigo do Processo Criminal.
(Notas 522., 966 e 967.)
Vê-se pelo flnal d'este artigo que pôde ser admittida a primeira e segunda queixa, contra certa e determinada pessoa. Aviso de 9 de Fevereiro de 1838.
Reo despronunciado em recurso, póde ser de novo processado, havendo contra elle, novas provas.
A despronuncia, dada contra um reo, pôde aproveitar aos outros, se ella fór dada sobre
o facto e não sobre as pessoas. Avisos de 27 de Dezembro de 1855, 4 de Agosto de 1862, e 23
de Maio de 1865.
.
li.

(2653) Arts. 54 a 57 do Codigo do Processo Criminal, 32 a 36 da Lei de 1841 e notas 514
538 e 2571.
(2.654) Art. 54 do Codigo do Processo, e nota 524.

mo em que residia ao tempo da perpetração do delicto j por vinte annos estando ausente fóra do Imperio, ou dentro, em lugar não sabido; e por dez estando ausente em lugar sabido dentro do Imperio.
(2655).
Art. 273. Os delictos, que não admittem fiança, prescrevem no
fim de vinte annos, estando os réos ausentes em lugar sabido dentro
do Impel'io; por de~ annos, estando presentes sem interrupção no
Termo; e estando ausentes em lugar não sabido, ou fóra do Imperio,
não prescrevem em tempo algum. (2656).
Art. 274. A obrigação de indemnisal' prescreve passados trinta
annos, contàdos do dia em que o delicto fór commetlido. (2657).
Art. 275. O tempo para a prescripção dos delictos conta-se do
dia em que forem commettidos, ou do ultimo acto praticado, quando
os delictos constarem de actos successivo e reiterados, quer se tenha,
ou não procedido a qualtIuer acto da formação da culpa; se, porém,
houver pronuncia, interrompe-se o curso da prescripção, e começa a
contar-se o tempo della na data da mesma pronuncia. (2658).
Art. 276. Os réos poderão allegar a prescripção em seu favor em
qualquer tempo, e acto do Processo da formação da culpa, ou accusação, perante o Juiz Municipal ou de Direito, conforme a natureza e
estado dos Processos, e com interrupção delles, emquanto á causa
principal. (2659) ..
Art. 277. Se o processo que se formar disser respeito a delictos .
e contravenções, sobre que as Auctoridades policiaes e judiciaes decidem definitivamente, julgará a prescripção a mesma Auctoridade
que o estiver formando.
Art. 278. Se a respeito de crimes, cujo julgamento final pertence ao Jury, fór opposta a prescripção antes que o processo seja sujeito ao seu conhecimento, será eUa julgada pelo Juiz Municipal, a
quem os Chefes de Policia, Delegados e Subdelegados remetterão o
processo, quando lhe tenham dado principio. (2660).
(2655) Art. 32 da Lei de 1841 e notas 524 e 534.
(2656) Art. 33 da Lei de 1841 e nota 524.
Póde-se allegar a prescripção do crime, ainda depois de condemnado o réo preso. Accordão da Relação da Fortaleza de 3 de MlJrço de 1876.
O réo, havia sido condemnado no gráo médio do art. 193 do Codigo Criminal.
(2657) Art. 34 da Lei de 1841 e nota 538.
(2658) Art. 34 da Lei de 1841.
( rotas 527 e 529.)
Sendo, porém, revogada a pronuncia, essa revogação faz cessar, com os outros effeitos
da sentença, o da interrupção da prescripção. Aviso de 19 de Junho de 1860.
A prescripção interrompida pela pronuncia e que começa a correr, novamente da data
u'esta, é interrompida pela prisão do pronunciado e mais termos do processo. Revista n, 2'114
d,e 29 de Março de 1873.
(2659) Art. 35 da Lei de 1841.
(Notas 515 e 537.)
(2660) Notas 1061 e 1539.)
I
Sobre a intelligencia d'este artigo e do seguinte, declarou o Aviso de 20 de Setembro de
1845 que, logo que o processo, com a pronuncia, passa do Juizo que a formou para o Juizo do
crime que tem de apresentar ao Jury, cessa toda a jurisdicçãO que n'elle tinha o primeiro
juizo, segundo as disposições geraes de direito a que sem duvida alludem os ditos artigos.
E como essa transferencia ou remessa, que o escrivão é obrigado a fazer, logo que o processo da pronuncia está completo, é esse termo o regulador mais certo, que se póde tomar
para fl:s:ar a jurisdicçãO ou competencia dos dous juizos,

Art. 279. Se porém a mesma prescl'ipção fór oppos a depois que
o processo tiver sido affecto ao conhecimento do Jury, conhecerá
della o Juiz de Direito. (2661).
Art. 280. O réo que tiver de allegar prescl'ipção, o fará por meio
de uma petição articulada, na qual indicará todos os seus funnamentos, juntando-lhe todos os documentos e provas que tiver.
Art. 281. Julgando o Juiz de Direito ou Municipal concludente a
allegação de prescripção, ouvirá a parte contraria, inquiridas sobre
os factos que tiverem allegado as testemunhas' que offerecerem, proferirá a sua decisão, que dará logo sem dependencia de pt'Ova e de
audiencia da parte, quando entender que os factos allegados, ainda
que provados não são concludentes.
Art. 282. Quando a decisão rór contra a prescripção allegada,
proseguirá o processo sem embargo do recurso interposto pela parte.
(2662).
Art. 283. Quando a prescripção fór opposta perante o Chefe de
Policia, Delegado ou Subdelegado no processo da formação da culpa,
farão estes juntar os autos á respectiva petição, e ordenarão a sua
remessa ao Juiz Municipal. Se acharem porém que a mesma allegação é evidentemente cavilosa e inconcludente, proseguirão no processo e determinarão que a parte a apresente ao Juiz Municipal, á vista
de cujo despacho s6mente remetterão o mesmo processo.
Art. 284. Quando o Delegado fór ao mesmo tempo Juiz Municipal tomará, como tal, conhecimento da prescripção que fór opposta
em processos por elle formados como Delegado. (2663).

CAPITULO IX
DA PRONUNCIA, DA SUA SUSTENTAÇÃO K DA RATIFICAÇÃO DO PROCESSO DA
'FORMAÇÃO DA CULPA. (2664)

Art. 285. Se pela inquirição das testemunhas, interrogatorio ao
indiciado delinquente, ou informações a que tiverem procedido as Auctoridades criminaes, se convencerem da existencia do delicto, e de
quem seja o delinquente, declararão por seu despacho nos autos, que
julgam procedente a queixa, denuncia, ou procedimento ex-oficio, e
obrigado o m,esmo delinquente a prisãGl, nos casos em que esta tem

(2661) Notas 86i e 1061.
Vide o Aviso de 2 de Abril de 1836.
Este principio, é applicavel aos processos da Lei de 2 de Julho de 1850, 18 de Setembro
de IBM e i de Setembro de 1860, cujo julgamento definitivo, pertence ao Juizo de Direito, depois de preparados os autos, pelo Juiz Municipal; pois que o Decreto de 9 de Outubro de i85Q,
art. 26, manda observar identica determinação. Pimenta Bueno, Processo Criminal, 2.· ediÇãO, pago 229.
(2662) A sentença proferida em favor da prescripção, em crime insfiançavel, só depois
de passar em julgado, pMe ser executada. Aviso de 22 de Novembro de 1859.

(2663) Arts. 327 e 328 do Codigo do" Processo.
(2664) Arts. 11,4 e 145 e outros do Codigo do Processo Criminal.

(Nota 2845.)
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lugar, e sempre a livramento, (art. 144 do Codigo do Processo Criminal), especificando o artigo da lei em que o julgam incurso. (2665 a
2667).
Art. 286. Quando não obtiverem pleno conbecimento do delicto,
ou indicios vebementes de quem seja o delinquente, declararão por
seu despacbo nos autos que não julgam procedente a queixa, denuncia, ou procedimento omeia!. (2668).
'
Art. 287. Os despacbos de procedencia ou im procedencia, isto
é, de pronuncia ou nào pronuncia, na fónna dos artigos antecedentes,
que fórem pr:oferidos pelos Cbefes de Policia ou Juizes Municipaes,
produzirão immediatamente todos os seus effeitos a favor ou contra
os réos; se o fórem porém pelos Delegados ou Subdelegados ficarão
dependentes dos despachos de sustentaçào, ou revogação dos Juizes
Municipaes. (2669).
Art. 288. Os despachos de pronuncia ou não pronuncia, prore·
ridos pelos Delegados, produzirão porém logo todos os seus devidos
etreitos, quando as funcções de Delegado se acharem accumuladas
com as de Juiz Municipal na mesma pessoa. (2670).
Art. 289. Os Delegados e Subdelegados, que tiverem pronunciado ou nào pronunciado algum réo, remetterão immedi3.tamente o
(2665) Combinae este artigo e os seguintes com os 134 a 149 do Codigo do Processo.
Vide o Decreto de 13 de Outubro de 1834.
As pronuncia proferidas contra militares, devem ser communicadas á repartição da
guerra. Aviso de 23 de lUJril de 1834.
Deve-se communicar á repartição de marinha, as pronuncias contra os individuos pertencentes á. armada. Avi~o de 15 de Maio de 1834.
(2666) Não tendo a sentença de pronuncia, por fim, senão regular os efl'eitos da mesma
pronuncia, quanto á prisão, fiança, avaliações d'esta e outras diligencias preparatorias de livramento; e podendo acontecer como acontece de facto, muito frequentemente, que no intervalio entre a pronuncia e on'erecimento do libello se descubram circumstancias do delicto
que devam necessariamente alterar sua classificação, não póde o Promotor publico, ser obrigado a estar, por uma classificação que, por falta de conhecimento e mais ampla informação
do Juiz que pronunciou, ou qualquer outro motivo, não é a que se conforma com a que elle
Promotor entende dever fazer, e que lhe cumpre sob sua responsabilidade sustentar com razões filhas da sua propria convicção, e por maioria de raZão, o mesmo deve entender quanto
á faculdade que tem o Juiz de Direito, de ail'astar-se de quaesquer classificações anteriormente feitas, quando tiver de fazer quesitos aos Jurados e applicar a Lei aos factos.
Por tanto todas as classificações dos delictos que fazem os Juizes e outras auctoridades
no decurso do proces o criminal são'reformaveis até a que se contem na sentença definitiva
que passa em julgado, a qual sómente é tida por verdade e irretralave1. Aviso de 28 de Julho de 1843.
(2667) Nas sentenças de pronuncia, se declarará. o valor da fiança a que fica o réo obrigado. Art. 14, § 5.° da Lei n. 2033 de 20 de Setembro de 1871.
(Notas 1032 e 1040.)
Vide art. 438, § 5,° d'este Regulamento.
(2668) Art, 144 do Codigo do Processo e 110 da Lei de 1841.
( ota 2652.)
(2669) Arts. 17, § 13 e 54 da Lei de 1841.
Com a Lei n, 2033 de 1871, e o Decreto n. 4H24 do mesmo anno, as auctoridades policiaes,
não pronunciam mais, salvo no caso do art. 60 d'este Regulamento.
( ota 2014.)
(2670) Consultou-se ao Governo, se podia um supplente do Juiz Municipal, sustentar um
despacho de pronuncia, proferido no exerci cio do cargo de Delegado de Policia ~
Respondeu o Aviso de 11 de Outubro de 1871 que, por argumento deduzido d'este artigo
e do Aviso n. 105 de 29 de Dezemhro de 1843, o Juiz supplente, não está inhibido de tomar
conhecimento do despacho de pronuncia que proferiu como Delegado de Policia,
(Nota 2014.)
Hoje, a pronuncia nos crimes communs pela Lei n. 2033 de 1871, é do Juiz Municipal na
comarca geral ou Juiz de Direito na especial.
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processo ao Juiz Municipal do respectivo termo para sustentar ou revogar o despacho de pronuncia, ou não pronuncia.
No caso de não pronuncia e de estar o réo preso (ou porque o
fosse em flagrante, ou antes de culpa formada, nos casos em que essa
prisão tem lugar) não será solto antes ela decisão do Juiz Municipal
(arl. 49 da Lei de 3 de Dezembm de 1811). No de pronuncia porém
expedir-se-ba mandado de prisão, antes da remessa do processo ao
dito Juiz, que dará a sua decisão e o devolverá com a maior brevidade passiveI. (267'1).
A remessa de que trata este artigo terá lugar ainda no caso em
que o Juiz revogue a pronuncia que proferira, e será considerado esse
despacho de revogação como de não pronuncia. (2672).
Art. 290. Se quando lhes fôrem presentes os processos para o
fim indicado no artigo antecedente acharem os Juizes Municipaes
que ha neiles preterição de formalidades legaes, que induz nuIlidade,
ou faltas que prejudicam o esclarecimento da verdade do facto, e de
suas circumstancias, procederão ex-alicio, ou a requerimento da parte a todas as diligencias, que julgarem precisas para a ratificação das
queixas ou denuncias, emenda das faltas que induzirem nnUidade, e
a fim de dar ao facto e suas circumstancias todo o esclarecimento
que fór necessario, havendo-se nisso o mais breve e summariamente
que fór possivel. (2673).
Art. 291. Para esse fim mandarão que as queixas e denuncias
sejam juradas e assignadas pelos queixosos e denunciantes; que os
autos, interrogatorios e inquirições sejam assignadas pelos Juizes,
partes, testemunhas e mais pessoas que tenham intervindo, quando
faltarem taes solemnidades j ordenarão os interrogatorios dos réos, a
re-pergunta, acareação e confrontação das testemunhas e outras diligencias, qúando nos ditos processos não houver sufficiente esclarecimento sobre o crime e suas circumstancias, e sobre os seus auctores ou cumplices. (2674).
Al't. 292. Estas diligencias feitas perante os mesmos Juizes Municipaes, quando os réos presos ou soltos. as testemunlJas, ou outras
quaesquer pessoas, que tenham de intervir neilas, estiverem em distancia tal, que lhes permitta vir e voltar no mesmo dia, aliás serão
(2671) o Aviso de 13 de Janeiro de i848, está. em perfeita contradicção, com o que determina esta parte do Regulamento; porquanto, suppõe que, um ubdelegado que, mandara
prender a um individuo pronunciado por elle, incorrera no crime de responsabilidade, bem
como o escrivão que, escrevera o mandado; porque diz o Aviso que, deviam esperar pela sustentação!
.
(N~ta 2014.) "
(2672) Visto que o Juiz Municipal, não póde conceder fiança ao reo, do qual sómente
sustentou a pronuncia, se o não tiver preso, e manifesto que, não poderá. demorar o processo
em seu poder a esse pretexto. Aviso de 14 de Junho de i80i2.
(2673) Art. 50 da Lei de 1841 e 360 deste Regulamento.
(Nota 2015.)
.
Não existindo sufficientes esclarecimentos em um processo, para ser ustentada a pronuncia na fórma da Lei, e não se tendo inquirido testemunhas em numero legal, á vi ta deste artigo e seguinte. deve o Juiz Municipal, inquirir novas te temunhas, por isso que, a falta
de numero legal deltas, é daquellas que, prejudicam o esclarecimento da verdade, e não póde,
portanto, deixar de ser supprida pelo Juiz, ex-omcio, ou a requerimento da parte. Aviso de
1 de Julho de i842.
('2674) Vide notas 1031 e a do artigo anterior.
A falta de assignatura da petição de queixa, e supprida pela aRsignatura do juramenLo
que, deve preceder a formação da culpa. Aviso de 9 de Abril de 1836.
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feitas pela mesma Auctoridade que remetteu o processo, reenviandolh'o o Juiz Municipal.com as instrucções que julgar necessarias, as
quaes serão por elle lançadas nos autos. (2675).
Art. 293. Decretada a pronuncia pelo Chefe de Policia, ou Juiz
Municipal, e sustentadas por este as que decretarem os Delegados e
Subdelegados, será lançado o nome do réo no livro para esse fim
destinado, o qnal será numerado e rubricado pelo Juiz de Direito,
com termo de abertura e encerramento, e se passarão as ordens necessarias para a prisào dos réos que estiverem soltos, ficando os mesmos sujeitos: (2676).
1.° A' accusação e ao julgamento. (2677).
2.° A' suspensão do exercicio dos Direitos Politicas. (2678 a 2683).
Art. 294. As testemunhas que tiverem deposto no Processo de
formação de culpa, ficam obrigadas por espaço de um anno a com·
municar á Auctoridade que formou o mesmo Processo, qualquer mudança de sua r~sidencia, sujeitando-se pela simples omissão a todas
as penas do nào comparecimento, em L:onformidade do art. 53 da Lei
de 3 de Dezembro .de 1841. (2684).
(2.675) Não póde o Juiz Municipal, na revisão da pronuncia, declarar nuilo o processo,
cumprindo-lhe sómente, sanar as faltas que, induzirem nullidade e proceder a quaesquer diligenoias que, forem precisas, para esclarecimento da verdade e ratificação do processo. Aviso
de 3 de Junho de 186t.
(2676) Vide o art. 285 deste Regulamento.
('2677) Arts. 146, 165,

§

2.° do Codigo do Processo, e 17,

§

3.° da Lei de 1841.

(2.678j Arts. 146, 165, § 2.° do Codigo do Processo, 17, § 1.0 da Lei n. 2033 de 1871, e 55,
2.° do Decreto n. 4824 de 187!.
Sómente depois de confirmadas as pronuncias decretadas pelos Delegados e Subdelegados, e que, as mesmas produzem os seus devidos effeitos. Aviso de 14 de Junho de 1842.
(Nota 2672.)
§

(2679) O funccionario publico, de qualquer condição que seja fica ipso jure, inhibido de
e;s:ercer as funcções do seu emprego, logo que pela pronuncia, seja indiciado em orime commum, ou de responsabilidade ou se livre solto, ou preso. Avisos de 8 de Agosto de 1846, e 3
de Novembro de 1854.
E continua a suspensão, aind;l quando condemnados a I!
m; e quando ha appellação
ex-oillcio sendo absolvidos. Avisos de 30 de Setembro de i 1, e de n. 445 de 23 de Setembro de 1863, com o·luminoso parecer, em que se baseia.
(2680) Os effeitos da pronuncia declarados neste artigo não traz a incapacidade para os
actos da vida civil. Avisos de 27 de Janeiro de 1864, 15 de Fevereiro de 1869 e 2 de Julho de
1870.
(268'1) Deve ser mantida a inteUigencia dada pelo Aviso n. 2.01 de 30 de Novembro de
i864, e este artigo; por quanto declara este mesmo artigo que os pronunciados fioam sujeitos
á suspensãO do e;s:ercicio dos direito politicos, sendo um delles, o de participar de quaesquer
funcçàes publicas. Aviso de 2.9 de Setembro de 1868.
(2.682) Um 'escrivão e tabeUião interino, continuará a exercer o seu oillcio, apezar de
pronunciado por crime de tentativa de morte, e o Governo decidiu por Aviso .de 25 de Fevereiro de 1869 que, illegal e incompetentemente e se funccionario, continuava a exercer o seu
oillcio; mas, que os actos por elle praticados, deviam subsistir, bem como todos os direitos
creados ou originados pelos mesmos actos, competindo á Assembleia Geral Legislativa, revalida-los, conforme diversas decisões do Governo.
(2.683) Estando pronunciado em crime inaílançavel, um eleitor unico de certa parochia
deixou o Juiz de Paz de convoca-lo para a formação da qualificação da Junta de votantes;
pelo que foram nullos os trabalhos da mesma Junta, em vista do Aviso de 28 de Agosto de
184.8, § 1.0, o que se confirmou em Aviso de 6 de Novembro de 1871.
('2684.) Arts. 85, 95, 231, e 237 do Codigo do Processo, 5i e 53 da Lei de 184.1, 295, 296, 322
e 330 deste Regulamento.
(Notas l'l.92 e 1295.)

Art. 295. O Escrivão que escrever o depoimento da testemunha
a intimará logo que acabe de depôr, para que faça a communicação
mencionada no artigo antecedente. debaixo das penas a que se refere. e portará por fé esta intimaçào no fim do mesmo depoimento.
(2G85l.

Art. 296. O Juiz que houver formado a culpa, apenas receber
essas communicações, as transmittirá ao Juiz Municipal.
CAPITULO X
DAS FIANÇAS.

(2680 e 2687)

A-rt. 297. 03 Chefes de Policia, Delegados, Subdelegados e Juizes Municipaes sào competentes para conceder fiança, tanto aos réos
que houverem proounciado, como aos que sómente tiverem prendido, emqu::tnto estiverem debaixo de sua ordem. (2688).
Art. 298. Aos Juizes Municipaes pertence conceder fiança áquelles réos que lhe houverem 8ido remettidos com os res-pectivos processos, para serem apresentados ao Jury. (2689).
Art. 299. A fiança não é precisa, porque nelle os réos se livrarão soltos, nos crimes a que não estiver imposta pena maior que a
de multa até cem mil réis, prisão, degredo, ou desterro até seis mezes, com multa correspondente á metade deste tempo, ou sem ella,
e tres mezes de Casa de Correcção, ou omcinas publicas. (2690).
Art. 300. Da disposição do artigo antecedente são exceptuados
os réos que forem vagabundos ou sem domicilio.
São considerados vagabundos os individuas que não tendo domi·
cilio certo, não tem habitualmente profissão ou oflicio, nem renda,
nem meio conhecido de subsistencia.
(2685) Arts. 8~ a 95 do Codigo do Processo Criminal.
Foi advertido um escrivão, em razão de não ter cumprido o preceito d'este artigo. Accordão da Relação de S. Paulo n. 208 de 26 de Maio de 1876.
(2686) I\rts. 179, § 9.° da Constituição, iOO a 113,229,294 a 296, e 299 do Codigo do Processo Criminal, art. 9.°, § 3.° do RegularJ;lento de 3 de Janeiro de 1833, 31 a 46 69, §§ 4.° e 5.°,
77 e 90, § '1.0 da Lei de 1841, 222, 297 a 317, 321, e 438, ~§ 5.° e 6.° d'este Regu 1amento, 1t~ e §§
da Lei n. 2033 de '1871, 30 a 37 do Decreto n. 4824 de 1871, 97 e 98 do Decreto de 2. de Maio
de 1874.
Notas 8ól a 892, aonde serão encontradas as modificações ou alterações, segundo a Lei
n. 2033 de 1871 e nota 2485.
(2687) Na fiança, dos crimes cuja denuncia, a Lei incumbe ao Promotor Publico, deve
este ser ouvido segundo a doutrina do Aviso n. 243 de 17 de Dezembro de 1850: nos casos,
porem, em que pelo Regulamento de 3 de Janeiro de 11'133, arts. 10, 16 e 19, compete a denuncia ao DezemlJargador Promolor da Justiça, e do espirita da Lei que seja elle igualmente
ouvido. Aviso de 29 de Julho de 1.868.
(2688) Notas 484 a 486 e 862.
(2689) Confirma-se a disposição d'este artigo com a doutrina do Aviso á nota 2660.
(~otas 484 a 486.)
(2690) Arts. 100 do Codigo do Processo e 37 da Lei de 1.841.
(Nota 867.)
O condemnado que interpõe recurso de graça nllo goza do indulto d'este artigo; visto que
a fiança e concedida, para que o roo não seja encarcerado, antes de julgado definitivamente,
e não quando já condemnado, e o recurso de graça só e sURpensivo no caso de pena ultima,
como estatuem o art. 1.0 da Lei de ii de eternbro de 1826 e Aviso de 17 de Fevereiro de
1.842, e:spedido pelo i\linisterio da :.\Iarinha. Aviso de 6 de 'o,embro de 1862..
57
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Serão 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 aggregados a alguma
pessoa ou familia. (2691).
I
Art. 301. A fiança não p6de ser concedida: (2692).
-1.0 Nos crimes, cujo maximo da pena fór: 1.° morte natural; 2.°
galés; 3. 0 seis annos de prisão com trabalho; 4.° oito annos de prisão simples; 5. 0 vinte annos de degredo. (Art. '101 do Codigo do Processo Criminal). (2693).
2.° Aos comprehendidos nos crimes: 1.0, de conspiração; 2.°, de
opposição por qualquer modo á execução de ordens legaes das Au·
ctoridades competentes, quando dessa opposição resulte não se effectuar a diligencia ordenada, ou soffrerem os Officiaes encarregados
da execução alguma óffensa physica da parte dos resistentes; 3. 0 , de
arrombamento em cadeias, por onde fuja, ou possa fugir o preso'; 4.°,
de arrombamento ou accommettimento de qualquer prisão com força
para maltratar os presos. (2694).
3.° Aos que forem pronunciados por dous, ou mais crimes, cujas penas, P6)"StO que a respeito de cada um delles, sejam menores
que as indicadas no § 1.0, as egualem, ou excedam, consideradas coojunctamente. (2695).
4.° Aos que uma vez quebrarem a fiança concedida pelo mesmo
crime, de que ainda não estejam livres. (2696).
.
Art. 302. Afiança, nos casos em que tem lugar, será tomada por
tel'mo, na conformidade, e com as declarações especificadas nos arts.
102 e 103 do Codigo do Processo Criminal, e art. 39 da Lei de 3 de
Dezembro de 1841, e não se passará ao réo affiançado contramandado, ou mandado de soltura, sem que tenha assignado o termo declarado na segunda parte do dito art. 39 da Lei acima citada, o qual será
lavrado pelo Escrivão no mesmo livrQ, e .em seguida ao termo de
fiança. (2697).

(2691) Nota 857.
, (~692) Vide o Accordão da Relação da Corte de 20 de Dezembro de 1858, ã nota 867 e
art. 274 do Codigo do Processo Criminal, com a nota para o caso.
(2693) O grão maximo, e que serve de regulador das fianças. Aviso de 2 de Setembro
de 1849.
As disposições d'este § são applicaveis, ainda que o delinquente seja menor. Aviso de 17
de Ou tubro de 1863.
(Nota 860.)
Vide os arts. 1.0 e 5.° do Decreto n. 1696 de 15 de Setembro de 1869.
(Nota 867.)
Note-se que o art. 5t, § 2.° do Decreto n. 4824 de 1871, diz não ser applicaveis' os arts. 1. °
e 3.° do Decreto acima, de 1869.
(2694) Arts. 38,

§

1.0 da Lei de 1841.

(2695) Notas 2004 e 710.
Art. 38, § 2.° da Lei de 1841, que serve tambem para o caso do § seguinte.
Está revogado este §, bem como o citado da Lei de 1841, pelo art. 4. 0 do Decreto n. 1866
de 15 de Setembro de 1869.
(2696) Arts. 101 do Codigo do Processo, e 38 da Lei de 1841.
(2697) Arts. 101 a 103. 129 do Codigo do Processo, e 14,
(Notas 858, 864, 868, 876, 881.)

§

3. 0 da Lei de '18U.

Art. 303. Sómente pódem ser fiadores os que tendo a livre administração de seus bens, possuem os de raiz na mesma Comarca ou
Termo, onde se obrigam e seguram o pagamento da fiança com a hypotheca de bens de raiz livres, e desembargados, que tenham o valor da mesma fiança, ou com deposito no cofre da Camara Municipal
do mesmo valor em moeda, Apolices da divida publica, ou trastes de
ouro e prata, ou joias preciosas, devidamente avaliadas. (Art. 107 do
Codigo do Processo Criminal.) (209S).
Art. 304. Em lugar dos fiadores, poderá o mesmo réo fazer a
hypotheca, ou deposito, de que trata o artigo antecedente. (Art. 105
do Codigo do Processo Criminal.) (2699).
Art. 305. Quando a mulher casada, ou qualquer pessoa que viva sob administração de outrem, como são os orphãos, os desasisados, aquelles a quem, por qualquer motivo está interdicta a administraçào de seus bens, e os filhos famílias, que tiverem bens propriamente seus, necessitarem de fiança, poderão obtel-a sobre os bens
que legitimamente lhes pertencerem, ficando obrigados aos fiadores.
CArt. 10S do Codigo do Processo Criminal).
Art. 306. No caso do artigo precedente ficarão desde logo os
bens dos affiançados legalmente hypotbecados, e serão disso intimados os paes, maridos, tutores e curadores, os quaes ficarão obrigados
,fiadores até á quantia dos bens do affiançado, ainda que não consintam na fiança. (Art. 10S do Codigo do Processo Criminal).
Art. 307. O valor da fiança será sempre arbitrado da maneira
ordenada no art. 109 do Codigo do Processo Criminal. Se a Auctoridade, a quem pertence concedeI-a, tomar por engano uma fiança insufficiente, ou se ao fiador no entretanto soffrer perdas taes, que o
tornem pouco idoneo, e seguro, a fiança será reforçada, e para esse
fim a auctoridade acima mencionada, mandará vir á sua presença o
réo, e debaixo de prisão, senão obedecer logo que se lbe intimar a
ordem. (Art. 110 do Codigo do Processo Criminal). (2700).
Art. 308. Aos fiadores serão dados todos os auxilias necessarios'
para a prisão do réo, qualquer que seja o estado do seu livramento:
(2701).
1. 0 Se eUe quebrar fiança.

Mesmo ao depois da pronuncia póde dar-se a fiança a não ser preso. Art. 179, § 9.° da
Constituição e Aviso de 9 de Agosto de 1844.
Com este Aviso está em contradicçãO o de 28 de Setembro de 1860, á nota 864.
Vide o Aviso de '1859 ao art. 39 da Lei de 184t.
A' vista d'este artigo, póde e deve ser acceita a fiança, antes da culpa formada nos crimes communs e ge responsabilidade. Aviso de 12 de julho de 1865.
Pela Lei citada de 187[, é questão líquida a d'este A.viso.
('2698) Notas 856, 879, 882 a 885.
'
Nas capitaes das Provincias, o deposito será feito nas Thesourarias, sob pena de nullidade. Arts. 13 e 14 do Regulamento de i de Dezembro de '1845, e Ordem de 10 de Março
de 1846.
Vide art. 435 d'este Regulamento, e 18 e '19 do Decreto de 8 de Março de 1849.
(2699) Nota 879.
(2700) Nota 887.
(2701) Art. 104 do Codigo do Processo Criminal.
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2.° Se fugir depois de ter sido condemnado, e antes de principiar a cumprir a sentença. (2702).
3.° Se o notificado pelo fiador para apresentar outro que o substitua dentro do prazo de quinze dias, assim o não fizer. (2703).
Art. 309. Estes auxilias, quanào o requererem os fiadores, lhes
serão dados, não só pelas Auctoridades, que tiverem formado as culpas, e concedido as 'fianças, e que farào expedir os M!lndados de prisão, mas tambem por quaesquer outras, em cujos districtos se acharem os réos, sendo-lhes apresentados os ditos mandados.
Art. 310. A fiança ficará sem effeito, e o réo será recolhido á
prisão:
1.0 Se elte a não reforçar, no casQ do art. 307 deste Regulamento.
2.° Se desistindo da fiança o primeiro fiador, não apresentar outro, na fórma e no prazo do art. 308, § 3.° do mesmo Regulamento.
N'estes casos, porém não se haverão os fiadores por desobrigados, emquanto os réos não forem effectivamente presos, ou não tiverem prestado novos fiadores. (2704).
Art. 311. A fiança se julgará quebrada de direito:
1.° Quando o réo deixar de comparecer nas sessões do Jury, ao
que se obrigára pelo termo de que trata o art. 302 deste Regulamento, nào sendo dispensado do comparecimento pelo Juiz de Direito,
por justa causa. (2705).
2.° Quando o réo depois de afiançado, commetter delicto de ferimento, ofIensa physica, ameaça, calumnia, injuria, ou damno contra o queixoso ou denunciante, contra o Presidente do Jury, ou Promotor Publico, sendo por qualquer dos mesmos delictos pronunciado. (2706).
Art. 312. O julgamento do quebramento da fiança no primeiro
caso do artigo antecedente será feito pelo Juiz de Direito, logo que
feita a chamada dos réos afiançados, eltes não comparecerem. Este
julgamento se incluirá na acta, e o sobredito Juiz dará logo todas as
necessarias providencias para que seja capturado o réo.
Art. 313. O julgamento do mesmo quebramento no segundo caso
do dito artigo será proferido a requerimento do Promotor, da parte,
ou ex-ollkiu pelo Juiz, perante quem se achar o processo, logo que
lhe fór apresentada a certidão da pronuucia, pelos delictos de que
trata o mesmo art. 3U, § 2.° deste Regulamento, procedendo a urna
informação summaria sobre a identidade da pessoa quando a esse
respeito baja alguma duvida.
Art. 314. Pelo quebramento da fiança o réo perderá a metade
daquella quantia que o Juiz tiver accrescentado ao arbitramento dos
peritos na fórma do art. 109 do Codigo do Processo, e ficará sujeito
(2702) Art. 40 da

~ei

de 1841.

(2'103) Art. 41 da Lei de 1841.
(2704)

Art. 41 da Lei de 1841.

(2705) Arts. 42 da Lei de 1841 e 355 d'este Regulamento.
( ota 2006.)
(2706) Art. 42 da Lei de 1841.
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a ser julgado á revelia, se ao tempo do julgamento, não ti"er ainda
sido preso. (2707).
Art. 315. O réo perderá a totalidade do valor da fiança, quando
sendo condemnado por sentença, que tenha passado em julgado, fugir antes de ser preso. (2708).
Art. 316. O producto do quebramento das fianças, nos casos
dos artigos antecedentes, é pertencente ás Camaras Municipaes, que
promoverão a sua cobrança pelos meios competentes, deduzida primeiramente a importancia da indemnisaçào da parte, e custas.
Art. 317.. Se o réo afiançario, que fór condemnado não fugir, e
puder soffrer a pena, mas não tiver a esse tempo meios para a indemnisação da parte e custas, o fiador será ohl'igado a essa ·jndemni·
sação e custas, e perderá a parte do valor da fiança desLinada a esse.
fim, mas não o que corresponde á multa substitutiva da pena. (Art,
45 da Lei de S de Dezembro de 1841). (2709).
CAPITULO XI
DOS PREPARATORIOS DA ACCUSAÇÃO; DA ACCUSAÇÃO, E DA SE 'TENÇA.

(27'10)

Art. 318. Decretada a pronuncia pelo Chefe de Policia, fará elle,
o mais brevemente que fór possivel, remettel' o pl'Ocesso ao Escrivão
do Jury respectivo (o qual fica exercendo perante o Juiz Municipal as
funcções, que exercia o escrivão de Paz da cabeça do Termo) estejam ou não presos os delinquen.tes, sejam publicos ou particulares
os delictos por que foram processados. (2í 11).
Art. 319. Quando a pronuncia fór decretada pelos Delegados e
Subdelegados, ordenarão estes a remessa, nos termos do artigo antecedente, depois que o processo lhes houver sido devolvido com a
sustentação da mesma pronuncia pelo Juiz Municipal. (2712).
(2707) o reo de crime aflançavel que não prestou fiança, nem estava preso no dia da
abertura da sessão do Jury, se o seu nome estiver incluido no edital da convocação, e fór
preso antes do dia do julgamento, será admiltido a defender-se, sendo esta a intelligencia
d'este artigo, Aviso de 1 de Agosto de 1859.
(2708) Combinae este artigo e o seguinte com o 44 da Lei de 18U.
(2709) Art. 113 do Codigo do Processo Criminal.
Está derogado este arl. do Regulamento, bem como os que se citam do Codigo do Processo e Lei de 18U, pelo art. 14, § 7. 0 da Lei n. 2033 de 1871.
(2710) A Lei n. 2033 de 1871, deu a Presidencia do Jury, a um Dezembargador, como do
art. 24, §§ I. o a 5. 0 do Decreto n. 4824 de 1871 ; e isto na comarcas especiaes; mas o Decreto
n.2523 de 26 de Agosto de 1874, revogou a legislação de 1871, n'esta parte, ficando as cousas
no estado anterior, sendo o Jury sempre presidido pelo Juiz de Direito.
(Notas (j0/~, 1437, 1527, 1581, 2465 e 2.748.)
Vide o Decreto n. 5720 de 27 de Agosto de 1874(2711) Art. 228 do Codigo do Processo, e 108 da Lei de 1841.
(Notas 1300 e 2206.)
Logo que o processo, com a pronuncia passa do Juiz que o formou para o Juizo do crime
que tem de o apresentar ao Jury, cessa toda a jurisdicçãO que n'elle tinha o 1.0 juizo. Aviso
n. 10~ de 29 de etembro de 1845.
E accrescenta o mesmo A.viso: com esta transferencia ou remessa, que o escrivl10 é obrigado a fazer logo que o processo de pronuncia está completo, vae declarado por termo nos
autos, e é este termo o regulador mais certo que se pMe tomar, para fixar a jurisdicção ou
competencia dos dous Juizes.
(2712) Nota 2206.
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Art. 320. Se a pronuncia porém bouver sido decretada pelo Juiz
Municipal, encarregado de preparar os processos para entrarem em
julgamento perante o Jury, passará o respectivo processo para o Escrivão do mesmo Jury, a fim de seguir opportunamente os seus termos. (2i13).
Art. 321. Se os delinquentes estiverem presos fóra da cabeça do
Termo, em que d~vam ser julgados, serão, com a precisa antecedencia, para ahi remettidos, quando se bonver de reunir o Conselbo de
Jurados, ficando na cadeia á ordem do Juiz Municipal. (2714.).
Art. 322. O Juiz Municipal logo que tiver conhecimento da época da reunião do Jury, fará notificar as testemunhas para comparecerem nessa sessão. As que não comparecerem ficarão sujeitas aos
procedimentos ordenados no art. 53 da Lei de 3 de Dezembro de
1841. (27-15 a 2718).
Art. 323. Quando houver mais de um Juiz Municipal, o Governo
designará qual aquelle que deverá ficar encarregado de preparar os
processos para entrarem em julgamento perante o Jury. (2719).
Art. 324. Logo que o escrivão do Jury receber qualquer processo deverá fazei-o concluso ao Juiz Municipal, a fim de que ordene as
diligencias necessarias para que possa ser submettido ao conheci·
mento do Jory. (2720).
Art. 325. Quando o Juiz de Direito tiver de convocar uma sessão de Jurados, oficiará ao Juiz Municipal do Termo, onde se houver
de reunir o Conselho notificando-lhe o dia e bora em que ba de principiar a sessão. Esta participação d~verá ser feita em tal tempo, que
(2713) Notas 1300 e 2206.
(2714) Art. 229 do Codigo do Processo e nota 1'290.
(2715) Notas 1291 a 1.295, 20 IS e 2019.
Arts. 85, 95, 231 e 237 do Codigo do Processo, 51 e 53 da Lei de 1841, 294, 295, 296 e 330
d'este Regulamento.
A Revi. ta do Supremo Tribunal de 16 de Dezembro de 1856, annullou um julgamento
pela falta substancial proveniente, de não se terem notificado as testemunhas do summario,
para comparecerem na sessão do julgamento, contentando-se o omcial encarregado da notiflcaç.ãO de certificar de que algumas testemunhas, eram fallecidas, e que outras, aliás em
grande numero, tinham mudado de residencia, sem que diligencia alguma se praticasse para
realisar a notificação d'estas, preterindo-se assim, um acto substancial do processo e inutilisando-se as multiplicadas providencias contidas nos arts. acima citados.
A. RelaçãO do Recife, porem, em Accordão Revisor de 17 de Setembro de 1839, não deu
pelas razões do Supremo Tribunal e sem fundamentar-se em cousa alguma, pelo que foi censurada pelo upremo Tribunal, propondo até um dos Ministros a sua responsabilidade, por
causa do laconismo.
(2715) A Relação de Porto-Alegre em Accordão n. 29 de 14 de Julho de 1874 diz, que: a
falta de citação das testemunhas da defeza, importa nullidade do julgamento perante o Jury.
(2717) Constitue nullidade, não tercm sido citadas todas as testemunhas do processo,
para serem presentes na se são do JUl'Y: e tambem, é nullidade, não se haver renovado a
citaç.ão das testemunhas no caso de haver adiamento do julgamento da causa. Accordão da
Relação do Rio, n. 437 de 4 de Maio de 1877.
(2718) E' nullidade, não se ter citado, todas as testemunhas da formaç.ão da culpa e arroladas no libello, e nem con tal' que se houvesse empregado todas as diligencias para o
caso. Accordão da RelaçãO de S. Paulo n. 208 de 26 de Maio de 1876.
Art. 231 do Codigo do Processo Criminal.
(2719)

ata 1291-

(2720) Arts. 233 e 234 do Codigo do Processo Criminal e 339 d'este Regulamento.
(Nota 2206.)

possa rasoavelmente chegar á noticia de todos os Jurados e habitan·
tes do Termo, (272'1 e 2i22).
Art. ::326. No caso em que o mesmo Juiz de Direito se ache no
Termo, deverá convocar os outros dous clavicularios da urna dos Jurados, e no dia immediato áquelle em que houver olliciado, na fÓl'ma
do artigo antecedente, procederá, na presença dos mesmos clavicularios, ao sorteio dos quarenta e oito Jurados. que tem de servir na
sessão, cujos nomes participará logo ao Juiz Municipal. (2723 a 2725).
Art. 327. Quando porém o Juiz de Direito se não achar no Termo em que se deve fazer a reunião dos Jurados, deverá encarregar
ao Juiz Municipal respectivo, que convoque os outros dous clavicularios, e proceda ao sorteio de que trata o artigo antecedente, no dia
immediato áquelle em que houver recebido a notificação de que trata o art. 325.
Ad. 328. O sorteio deverá ~er feito a portas abertas e por um
menor, lavrando-se de tudo o que occorrer Termo escripto pelo Escrivão privativo do Jury no livro destinado para nelle se lançar a lista
dos Jurados e especificando-se o nome dos quarenta e oito sorteados. As quarenta e oito cedulas serão fechadas em urna separada.
(2726).
Art. 329. Em todo o caso o Juiz Municipal annunciará logo por
Editaes a convocação do Jury, e o dia em que deverá ter lugar convidando nomeadamente a comparecer os quarenta e oito Jurados que
as quarenta e oito cedulas indicarem, e declarando que estes hão de
servir durante a proxima sessão judiciaria, e devem assim corno to(2721) Art. 235 do Codigo do Processo Criminal.
(Notas 601-, 1431, 1527, 1581 e 2465.)
Sendo adiada uma sessão do Jury, não ha necessidade de novo sorteio, porque a Lei não
marca praiõ,!ftem do qual, não deve servir o conselho feito, e ê esta doutrina mais conforme
com a legislaçãO e principalmente com os Decretos de 26 de Junho e 31 de Agosto de 1850.
Aviso n. 6 de 3 de Janeiro de 1850.
(2722) O Supremo Tribunal em Revista de 15 de Maio de 1861, annullou um julgamento
porque adiada a sessão do Jury, se fez novo sorteio, creando-se assim Juizes incompetentes,
contra o espirito da Lei que não auctorisa o novó sorteio.
(2123) Tendo-se adiado a sessão judiciaria, para que se haviam sorteado os Jurados, e
feito depois a revisão geral da lista dos Jurados do termo, ê indispensavel que se proceda a
novo sorteio para a sessão adiada, não 6 por que a ultima revi ão geral, ê a que regula para
dentro do anno, mas tambem porque, dada a iutelligencia contraria póde acontecer que muitos dos sorteado, já tenham perdido por diversas circumstancias, as qualidades de Jurados,
e assim o haja reconhecido a junta revisora. Aviso de 29 de Março de 1853.
(2724) O vicio ou irregularidade havida no sorteio do Jurado que já serviu, não aifecta
essencialmente o sorteio e organi ação do Tribunal, porque não se referem a este as questões
pessoaes d'este ou d'aquelle Jurado. Aviso de 22 de Dezembro de i 53.
O mesmo Aviso n. 281 accrescenta: se no sorteio dos 48 jurados. for sorteado sem necessidade contra o preceito, do art. 289 do Codigo do Proce so Criminal, quem já serviu em sessão proxima não póde o Juiz de Direito ex-01licio, ou em virtude de reclamação do sorteado
proceder a novo sorteio, por que isso importaria a repetição do sorteio da urna geral, o qual
tem lugar uma 86 vez para a convocação da sessão judiciaria, e ao depois subsidiarimente
quando ê esgotada a urna esp.ecial dos supplentes, sendo, porém, cabivel a decisão contraria,
se a reclamação do Jurado que já serviu em outra sessão, sobreviesse no acto do sorteio e
não sendo elie ainda findo.

(2725) O impedimento do Presidente da Gamara Municipal e dos Vereadores, não ê causa
sufficiente para estorvar o sorteio dos jurados, porque, cabendo a presidencia interina da camara ao primeiro supplente desempedido com elie e deve proceder á abertura da urna e ao
sorteio. Aviso de 20 de Outubro de i~59.
Vide o artigo anterior e notas.
(2726)

Art. 236 do CodiiO do Processo e notas 1951, 2721 e 2722.
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dos os interessados, comparecer no dia as~ignado, sob as p~nas mar·
cadas na lei se faltarem. (2727 a 2741).
Art. 330. Os Editaes de que trata o artigo antecedente, não só
serão lidos e affixados nos lugares mais publicas das Cidades, Villas
e povoações e publicados pela imprensa, onde a houver, mas serão
remettidos pelos Juizes Municipaes aos Subdelegados para os publicar, e mandar fClzer as notillcações necessarias aos Jurados, aos culpados, e as testemunhas que se acharem nos seus districtos, envian(2727) Codi~o do Processo, art. 'l37 e 52 da Lei de 1841.
.
Quando o reo se acha ausente, isto e refugiado, em parte incerta, pelo que não póde ser
notificado pessoalmente, para preparar a sua defeza e todavia, attenta a natureza do crime,
tenha de ser julgado, art. 233 do Codigo do Processo, deverá ser notificado por editos, e já
era assim pela Ordenação, Liv. 5.°, tit. 117, § 9.° e tit. 1'l6, principio, e então os editos eram
pelo menos de dous mezes, pela mesma Ordenação do Liv. 5.°, tit. 120, principio.
Pelos Avisos de 30 de Setembro de 1839 e 5 de Dezembro de 1850, os réos de crimes aflançaveis, podem ser accusados, ainda que estejam aURentes, devendo ser ipcluidos nos Editaes
de que tratam os arts. 236 e 237 do Codigo do Processo, e não comparecendo serão julgados
li. revelia, conforme o art. 241 do mesmo Codigo.
(21'28) Para ser intentada a accusação criminal, nos crimes afiançaveis, e indispensavel
que sejam os réos citados, quando não forem encontrados, nos termos de direito em que se
citam os ausentes. Revista, n. 1656 de 29 de Setembro de 1860.
(2729) Só são sujeitos ao julgamento á revelia, os réos de crimes afiançaveis, estejam ou
não afiançados. Aviso de 9 de Setembro de 1861.
(2730) A Relação da Côrte em Accordão n. 5561 de 11 de Dezembro de 1866, annullou um
julgamento, por nãO ter sido o réo ausente, citado pelos EdiLaes da convocação do Jury, para
assistir ao julgamento sob pena de revelia.
.
(2731) A mesma Relação por Accordão n. 5959 de 6 de Dezembro de 1867, annullou ainda
um julgamento, por não ter sido o reo citado por Editos, para o plenario, achando-se occulto
e em lugar não sabido e não ter recebido cópia do libello accusatorio.

°

(2732) A Revista de 2 de Maio de 1866, annullou um julgamento, por não constar que
nome do réo fosse incluido nos Editaes, tratando-se de crime afiançavel, e em que se podia
livrar solto, assim ferindo o disposto no art. 237 do Codigo do Processo Criminal.

(2733) A falta de fixação e publicação do Edital, convocando o reo, motiva a nullidade
do julgamento perante o Jury. Accordão da Relação de Ouro-Preto de 18 de Junho de 1875.
(2734) Devem ser notificadas todas as testemunhas, que depozeram no processo da formação da culpa. Accordão da Relação da Côrte de 18 de Janeiro de 1853.
(2735) A mesma Relação em Accordão n. 5317 de 23 ·de Março de 1866, mandou um processo a novo Jury, advertindo-se ao escrivão por não ter juntado o Edital para a convocação
do JUl'Y.
(2736) O Supremo Tribunal em Revista n. 3053 de 22 de Fevereiro de 1871, annullou um
julgamento, por não constar que 3 jurados, dentre os 12 do Jury de sentença, fossem convocados por Edital, nãO constando que o fossem como supplentes, pela fórma prescripta na ResoluçãO 55 de 26 de Junho de 1850.
(2737) A RelaçãO de S. Paulo em Accordão n. 39 de 18 de Setembro de 1874, annullou
um julgamento, em razão de não se poder conhecer quae:;; tive:;;sem sido os jurados sorteados
para a sessão, em consequencia da falta de juntada do .Edital da respectiva convocação.
E' nullo o julgamento, em que não se notificaram as testemunhas, para deporem no pIenario. Accordão da Relação da Fortaleza de 15 de Outubro de 1875, e no mesmo sentido são
os Accordãos da RelaçãO de Porto-Alegre de 26 de Maio de 1876 e o da mesma Relação de 12
de Maio do mesmo anno.
(2739) Constitue nullidade, não terem sido citadas as testemunllas, afim de comparece·
rem à sessão do julgamento. Accordão da Relação de S. Paulo n. 159 de 7 de Abril de 1876.
(2740) E' nullo o julgamento quando a cópia do Edital, não está assignada pelo Juiz que
o fez publicar; bem como, o não ter sido a acta da sessão, escripta como ensina o formula-o
rio, e n'ella tl'anscriptos, quer os nomes dos jurados sorteados para o julgamento, quer os
dos recusados.
.
E é nullidade, tambem, quando não são intimadas as testemunhas para deporem no Jury.
Abcordão da Relação da Fortaleza de 5 de Dezembro de 1876.
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do-Ibes para a notificação das testemunhas os competentes mandados. (2í42 a 274·7).
Art. 331. O Juiz Municipal deverá, tres dias antes que comece
a sessão, comml1nicar ao Juiz de Direito quaes os Jurados, que fo:ram notificados, e quaes nào, e porque motivo, afim de que possam
ser relevados da pena. pelo mesmo Juiz de Direito, se para isso houver causa justa, ou para providenciar como convier. (2748)
Art. 332. A notificaçào ao Jurado se entenderá feita, sempre que
por Official de Justiça, fór entregue na ·casa de sua residencia. uma
vez que o mesmo Official certifiqlle que o Jurado nào está fóra do
Município.
Art. 333. Se algum ou alguns dos quarenta e oito Jurados sorteados forem dispensados de servir na sessào ou deixarem de comparecer, ainda mesmo que sejam multados, o Escrivão do Jury apresentará, na occasiào elo primeif(;) sorteio, as cedulas com seus nomes
para que sejam novamente recolhidos á urna e entrem em novo sorteio, na fórma do art. '106 da Lei de 3 de Dezembro de 1841.
Art. ::334. Pelo contrario, os que forem chamados para supprir a
fa'lta de outros na fórma do art. 315 do Codigo do Processo Criminal,
serão relacionados pelo Escrivão, afim de que sejam inutilisadas as
cedulas que contém seus nomes, quando sahirem, fazendo-se disso
expressa menção no termo que se lavrar. (2749)
(274l) A RelaçãO da Côrte em Aooordão n. 437 de 4 de Maio de 1877, julgou prooedente
uma appellação mandando a oausa a novo Jury, por não terem sido notifioadas as testemunhas da aocusação para oompareoer á. sessão do julgamento.
(Notas 1025, 1076 e 2715.)
(27.2) Consultae a muitas das notas do artigo anterior.
Constitue nullidade, não oonstar que houvessem sido notifloadas as testemunhas, para vil'
ao Tribunal. Acoórdão da Relação da Côrte n. 3387 de '1.7 de Julho de 1860.
(2743) Ainda é nullidade não terem sido notifioadas as testemunhas' para o julgamento.
Aoeórdãos da Relação da Côrte n. '1.097 de 23 de Novembro de 1855, n. 3303 de 11 de Maio de
1860, e 3696 de 7 de Junho de 1861.
('1.744) E' nullidade, não terem sido oitadas, todas as testemunhas do f:lummario. RevistaR do Supremo Tribunal n. 1786 de 19 de Março de lR64, n. 1795 de 30 de Abril do mesmo
anno, 1804 de 6 de Setembro do mesmo anno, e n. 1894 de 31 de Outubro de )866.
. (2745) Constitue nllllidade, ter-se proseguido no julgamento da oausa, depois do requerimento da aoouf:laçãO para serem oonduzidas de1.Jaixo de vara as testemunbas que não 0001pareoeram, em vez de sobrestar-se no julgamento e esperar pela solução do mandado. Aooórdão da Relação da Corte n. 6235 de 23 de Outubro de lH68, e não terem, apezar das diUigenoias feitas, oompareoido as testemunhas que o auetor otrereoeu, além das do summario.
(27'1,6) E' nullidade, não se ter feito oitar por preoatoria, a~ testemunhas residentes fóra
do termo. Aooordão da RelaçãO de Porto-Alegre de 3 de Julho de 1874.
(2747) E é nullidade, tambem, haver falta da notifioação das testemunhas da formação
da oulpa, para oompareoerem no Jury, não oonstando que, se empregassem todas as diligenoias neoessarias, para isso. Aooordão da Relação de Ouro-Preto de 13 de Julho de 1875.
Notas 1076, 129'1. a 1'1.95, 1310 a 1313 e 2715.
(2747 a) A oitação edital, é meio regular para' serem ohamados a juizo, os réos de orimes aillançaveis e em que se podem livrar soltos.
Tem lugar appelIar da sentença que julga nullo O prooesso por se haver prooedido, sem
oi tação pessoal dos réos.
O Tribunal de appelIação póde julgar de rni'·itis sobre o prooesso annulIado em La ;nstanoia, por defeito da oitação. Aoeordão da Relarão da Côrte n. 853 de '1.5 de Julho de 1879.
(27!f8) As palavras flnaes deste artigo, referem-o e às providencias dos arls. 345 e 346.
Aviso n. 281 de '1.2 de Dezembro de 18fl3 que, reoommenda a olJservanoja dos arts. 33~1 e 334.
O art. 4. 0 do Deoreto n. 57'1.0 de 27 de Agosto de 1874 que, regula a execução do Deoreto
Legislativo n. 2523 de '1.6 do mesmo mez de OutuJJro sobre a presidenoia do Jury, nas oomaroas espeoiaes, diz ao art. 4.°:
Em qualquer das referidas oomaroas, os Juizes de Direito, poderão ser au>:iliados pelos
l.3

Art. 335, Quando a urna geral se exhaurir, recolher-se-hão nella
cedulas novas de todos os Jurados apurados. (2750)
Art. 336. Quando aconteça que no principio do mez de Janeiro
ainda se não ache exhaurida a uma do anno antecedente, s6mente
entrarão para ella os nomes dos Jurados novos, e os daquelles que
supposto já tivessem sido apurados, com tudo ainda não tenham servido, de modo que nào aconteça servir um Jurado duas vezes, emquanto outros nào tenham servido nenhuma. (Al't. 289 do Codigo do
Processo Criminal.)
Art. 337. Feita a remessa dos processos que tem de ser submettidos ao Jury, na f6rma dos arts. 318, 319 e 320 do presente Regulamento, e recebidos pelo respectivo Escrivão, deverá o accusador offerecer o seu libello perante o Juiz Municipal, dentro de vinte e quatro
horas, sob pena de lançamento. (2751)
Art. 338. O lançamento s6mente poderá ser ordenado pelo Juiz
Municipal, quando o Juiz de Direito estiver f6ra do Município, mas
ainda nesse caso deverá ser-lhe concluso o processo, apenas chegue,
para o confirmar ou revogar ex-officio. Nos casos em que.o mesmo
lançamento importe accusação pela Justiça, o Juiz de Direito no mesmo despacho ordenará que se dê vista ao Promotor para vir com seu
libello. (2752)
Quando porém se tratar de dar baixa na culpa, s6mente poderá
ella ser ordenada pelo Juiz de Direito, precedendo audiencia do Promotor Publico, a quem a sentença, depois de proferida, deverá ser
intimada.
Art. 339. Quando fór parte a Justiça, o Escrivão deverá dar vista
por tres dias ao Promotor Publico para offerecer o libello accusatorio; podendo esse prazo ser prorogado por mais quarenta e oito .horas, quando a affluencia dos negocias o exigir. Se findar porém sem
que o mesmo Promotor tenha offerecido o dito libello, será multado
pelo Juiz de Direito em vinte mil réis, dando-se-lhe novamente vista,
por outro tanto tempo, e se findo este ainda não tiver olferecido o
Juizes substitutos, no preparo dos processos de julgamento do Jury, a respeito daquelles
actos que, nas comarcas geraes, competem ao Juiz Municipal, quando o Juiz de Direito se
acha no termo.
(2749) Arts. 101 e 102 da Lei de 1841 e nota 272.6.
('l750) Vide o Decreto de 31 de Agosto de 1850, como nota ao art. 345.
(2751) Arts. 233 do Codigo do Processo, com as notas, e 221 e 251-, e nota 1355.
O accusador, póde juntar documentos ao libello. Aviso de 2 de Abril de 1836.
Do lançamento do auctor, não se póde negar recurso, á vista dos a1'ts. 281 e 285 do Codigo do Processo Criminal (Vide-os com as notas), 71 da Lei de 1841 e 438, §§ 9.° e 10 deste
Regulamento. Aviso de 1 de Ago to de 1859.
E' nullidade deixar de ser ofl'erecido o libeIlo pelo ql1ehoso, dentro de 24 horas; pois recebido f6ra desse termo, por qualquer clausula frivola, induz incompelencia de pessoa e nullidade substancial do processo. Revista do Supremo Tribunal de 3 de Setembro de 1850.
(2752) Só se dá vista neste caso ao Promotor, para vir com o Iibello, depois de intimada a pronuncia do réo, para recorrer se quizer, excepto em caso inaflançavel. Aviso de 12 de
Janeiro de '1854.
A .decretayã~ do lançamento, não compete ás auctoridades na formação da clllpa, e vide
a Revz.sta Jund'/oCa, Março e Abril de'1866, pago 202.
(Notas 950, 1330 a 1333, 1353 a 1357.)
A Relação da Côrte, em Accordão n. 821 de 4 de Julho de 1879, annullou um feito, desde o libello do Promotor, por ter este intervindo, sem estar a parte lançada.
(2753) Nota ao art. 79, § 6.° do Codigo do Processo, que se applique ao caso e art. 254 do
mesmo Codigo, e nota 2188.
Quando a pronunoia, é concernente ao crime de que tratam os arts. 1,0 e 2,0 da Lei de 10
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libello, será multado em cem mil réis e, suspenso para ser processado. (2753 a 2761)
Art. 340. Sómente serão admittidos aquelles libellos que, além
de conterem o nome do réo, especificarem por artigos um facto com
mais ou menos circumstancias, e concluirem pedindo a imposição
de uma pena estabelecida por lei que será apontada, no maximo,
media, ou minimo , quando ella estabelecer esssas graduações. O
Juiz Municipal, ou de Direito mandará reformar aquelles' libellos,
que por outro modo forem feitos, impondo aos que os assignarem
uma multa de vinte a sessenta mil réis. (2762 a 2764)
de Junho de 1835, ao Juiz de Direito, é que compete preparar o processo, e não ao Juiz Municipal, como nos casos communs.
(2754) Notas 2751 e 2752.
O Promotor, não é obrigado a cingir-se ao libello á qualificação da pronuncia. Avisos n,
53 de 28 de Julho de 1843 e 323 de 25 de Julho de 1861(2755) E' nullidade deixar o Promotor de basear o libello na pronuncia a que está o réo
sujeito ou na denuncia a que responde, para o basear em uma certidão de pronuncia de diverso um mario instaurado posteriormente ácerca de outros envolvidos no mesmo crime, no
qual varia a ela sificação do delicto endo no 1.0 o réo con iderado auctor e no 2.° mandataria ou cumplice. Revista do upremo Tribunal de 21 de Agosto de 1861 e Accordão Revisor
de 2 de et mbro de 186~.
(Nota 27Gf.)
(2756) E' nullidade ter sido alterada a classificação do delicto, a arbítrio do quei:!:oso, no
acto da accusação. endo o crime, o do art. 20L do Codigo Criminal, pela sentença de pronuncia que passou em julgado, não podia o libelLo articular o facto por modo a ser classificado em outro artigo do Codigo, Revista n, 1736 de 27 de etembro de 1862.
(2757) A' vi ta de nova provas, diz o Aviso de 13 de Agosto de 1868, ao depois de feito
o libello, cabe ao orgãO da justiça o dever de juntar ao processo, os documentos de novo obtidos; vi to como, perante o Jury, é-lhe permittido alfastar-se da qualificação do crime, feita
anteriormente, e ainda mais, porque a alteração do libello, exigindo novas cópias na fórma
do art. 341 d'este ReguLamento, e dando lugar a modificação da contrariedade, segundo se
deprehende do art. 342, e retardaria sem necessidade o julgamento.
( ota 2761.)
(2758) E' nullidade não ter o libelLo, articulado todas as condições elementares do crime
de perjurio, de modo a se poder conhecer em qual das hypotheses do art. 169 do Codigo Criminal e tava o réo incurso, Accordão da Relação da Côrte n. 6247 de 23 de Ontubro de 1868.
(2759) E' nullidade, não assignalar o libello, o tempo certo em que foi commettido o deHcto, o que dá lugar a vicio, nos quesitos e portanto a nullidade do julgamento, perante o
Jury. Revista do upremo Tribunal n. 2237 de 25 de ovembro de 1875.
(2760) Deve dar-se, sempre visla ao Promotor, sob pena de nullidade, caso haja segundo
julgamento para elle formar o libello ou oíferecer o que se acha feilo. Accordão da RelaçãO
do Maranhão de 24 de etembro de 1 75.
(2761) . E' nullidade, substituir-se o 1ibello escripto, por outro oral, na occasião de ser
deduzida a accusação, alterando-se e sencialmente. a natureza do crime de que se tratava.
Accordão da Re1ar;.ãO do Rio, n. 423 de 23 de Fevereiro de 1877.
(Nota 2757.)
(2761 a) O Promotor não é obrigado a cingir-se, no libello, ao artigo do Codigo em que
O Juiz formador da culpa entendeu dever pronunciar O réo, Revista n. 2334 de 14 de Maio
de 1879.
(2162) O libello, deve ser escriplo e articulado, Ordenação Liv. 3.°, til. 20, princ., §§ 27
e 34. Ordenação, Liv. 5.°, til. 124, pr. e além do nome do réo, natureza do crime. o lugar onde
se perpetrou, e hora, dia mez e anno em que se commetteu o crime; deve conler as circumstancias connexas do facto e inseparaveis d'ella que tendam a uteis esclarecimentos. OrdenaÇãO, Liv. 5,°, tit. 124.
Os nomes das testemunhas devem ser abaixo arrolados.
endo o réo implicado em diversos crimes, no mesmo processo, O libello é só um, comprehendendo todos esses crimes. Aviso de 23 de Março de 1853.
Havendo dW'e ntes réos ou diversos accusadores, o Hbello é só um, comprehendendo os
diversos réos. Aviso acima.
(2163) Ser o libello inepto, ha nullidade, desde a apresentação do mesmo. Accordão da
Relação da Côrte n. 6247 de 23 de OutubrÇ> de 1868.
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Art. 341. Offerecido o libello, deverá Escrivão do Jury preparar uma cópia delle, dos documentos, e do rol das testemunhas, que
entregará ao réo, quando preso, pelo menos tl'es dias antes do seu
julgamento, e ao afiançado, se elle ou seu Procurador apparecerem para recebeI-o, exigindo delles recibo da entrega, que juntará aos autos. (2765 a 2780)
Art. 342. Se o réo quizer offerecer a sua contral'iedade escripta,
ser-lhe-ha acceita, mas sómente se dará vista do processo original a
(2764) Constitue nullidade, não se conformar o libello com a pronuncia e articular um
facto criminoso diverso d'aqueUe porque foi o reo pronunciado, e ter-se omittido, articulado,
sobre a gravidade dos ferimentos e circumstancias IIggravllntes que se deram, e afinal não
ter sido feito de conformidade com este artigo. Accordão da Relação de S. Paulo n. 156 de 18
de Fevereiro de 1876 e n. '169 de 5 de Maio de 1876.
(276<i-a) O Accordão da RelaçãO da Côrte de 3 de Outul)ro de 1879, diz que: - o Promotor Publico, não e obrigado a cingir-se no libello ao artigo do Codigo, em que o Juiz formador da culpa, entendeu dever pronunciar ao reo.
(O Accordão e Revisor.)
.
(276<i-b) Quando o libello não assignala o tempo certo em que foi commettido o delicto,
dá lugar a vicio nos quesitos e motiva a nuUidade do julgamento, perante o Jury. Accordão
Revisor da Bahia de 24 de Outubro de 1879.
(2765) A contrariedade, deve ser articulada. Ordenação, Liv. 3.°, lít. 12/t, § 'l.0, art. 259 do
Codigo do Processo Criminal e 3 do Decreto de 22 de Agosto de 11133.
(2766) Só o reo' póde desistir dos 3 clias que, para preparar a sua clefeza, lhe concede
este artigo, e não o seu curador e clefen 01'. Accordão da Relaç.ão da Côrte de 19 de Julho
de 185t.
(2767) Do processo, deve constar ter-se dado ao reo, o prazo que lhe compete para preparar a sua defeza, mesmo no caso de ter elle de ser julgado ausente. Accordàos da Relação
da Côrte de 30 de Junho de 11>50, e 18 de Novembro de 11>51.
(2168) A Relação da Côrte em Accol'dão n. 3432 de 24 de Agosto de 18GO, annullou um
julgamento, perante o Jury, por não estar datado o recibo passado pelo reo, em que declarava
haver recebido cópia do lIbelJo.
(2769) A Relação da CôrLe em Accordãus n. 3934 de 8 de Março de 1862, e n. 391'7 de 17
de Junho de 1862, annullou uma decisào, por nilO se Ler concedido ao reo o praso legal dos 3
dias de seu julgamento.
(2770) A mesma Relação em Accordão n. 4153 de 10 de Outubro de 1862, annullou uma
decisão, por não se Ler dado ao reo cópia do libello, mandando-se responsabilisar o escrivào,
por não haver cumprido o despacho que assim o determinou.
2711) E' nullidadé, não ter o reo recebido em tempo, a cópia do libello e do rol das 'testemunhas. Accordãos da Relação da Côrte os. 4189 e 4:l01 de 1~ de Dezembro de 1l>6:l.
(2772) A Relação da Côrte em Accordãos ns. 4257 e ft271 de 10 de Março de 1863, annul10u julgamentos, por não se ter dado ao reo o prazo que a Lei concede para preparar a sua
defeza.
(2773) Foi nuIlo um julgamento, porque a cópia do libello, não foi acompanhada do rol
das testemunhas, como prescreve este artigo, e como convinha que 1'os e, para que o reo preparasse com a neccssaria antecipação a sua defeza. Revista n. 1762 Ele 16 de Maio de 1863.
(2774) A Relação da Côrte em Accordão n. 6486 de 27 de Ago to de '1869, annullou uma
decisão. em razão de não se ter dado ao réo appellante e menor o prazo marcado pela Lei,
para o preparo de sua defeza e livramento, firmado por este artigo, 2ó5 do Codigo do Processo
e 5!t da Lei de 1841 e não se póde entender prejudicado, pela renuncia dos autos, por Ler sido
expressa sómente, a respeito dos cinco dias da Lei para o recurso da pronuncia e ser demais
indevidamente admittida e sem validade authentica, a incapacidade do menor e falta de poder 'ao Curador para desistir e transigir, em um caso que affecta a defeza natural.
(2'175) E' null0 o processo, ante o Jury, por ser o recibo do libe110 assignado a rogo, sem
.
testemunhas. Revista n. 2115 de 30 de Abril l:!e 1873.
(2776) A RelaçãO da Côrte em Accordãos n. 7191 de 20 de Outubro de 1871, e 720H de 17
de Novembro do mesmo anno, mandou submetter os réos a novo julgamento, por não se lhes
ter dado o prazo d'este artigo.
•
(2777) E' nullidade a falta de assignatura de 2 testemunhas, no recibo que, da cópia do
libello outrem assignara a rogo do reo. Accordão da RelaçãO da Fortaleza de 30 de Outubro
de 1874.
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elle ou a seu Procurador, dentro do Cartorio do Escrivão, dando-selhe porém os traslados que quizer. (2781)
Art. 343. Os Promotores deverão examinar cuidadosamente, e
com a maior antecedencia passiveI, todos os processos em qoe a Justiça fór parte, e extrahir deltes as necessarias notas, afim de requerer em tempo que se proceda ás diligencias, e se procurem os documentos que possam ser necessarios, e tudo quanto fór a be.m para
sustentar a accusação. Para esse fim o Juiz Municipal" antes de aberta
a sessão, ou Juiz de Direito, depois da abertura delta, lhes mandarão
entregar os processos quando o requererem, por um prazo breve.
(2i82)

Art. 344. No dia assignado para a reunião, achando-se presentes
o Juiz de Direito, Escrivão, Jurados, o Promotor Publico, e as partes
accu adoras havendo-as, principiará a sessão pelo toque da campainha. Em seguida, o Juiz de Direito abrirá a urna das quarenta e oito
ceduLas, e verificando publicamente que se acham todas, as recolherá
outr.a vez, feita logo a chamada dos Jurados pelo Escrivão, para verificar se se acham presentes em numero legal, que é o de trinta e
seis, pelo menos. (2783 a 2807)
(2i78) E' nullidade ter-se deixado de dar em tempo, ao reo, copia do additamento ao libello otl'erecido pelo Promotor Publico. Accordão da Relação de Ouro-Preto n. 14 de 27 de
Abril de 1875.
('2779) E' nullo o julgamento, quando ao reo não foram concedidos os 3 dias da Lei para
preparar a sua defeza. Accordão da RelaçãO da Fortaleza de 15 de Outubro de 1875.
(27 O) E' intimado o reo para preparar a sua dereza. embora se trate do segundo julgamento. Accordão da Relação de . Paulo D. 159 de 7 de Abril de 1876.
Vide ar1. 3- do Codigo do Proces o, e Dotas 1359, 1360 e 26-\4.
(2781) Nota 2G61, e algumas das do art. anterior.
(2782) Vide Das partes respectivas deste Regulamento do Codigo do Processo, e Lei de
i841, o que importa a J:'espeilo dos Promotore .
('27 3) Combinae, com o art. 238 do Codigo do Processo, e algumas das notas do art. i07
da Lei de 1K41.
No termo deve explicar-se, o numero de cedulas, existentes na urna, na occasião da sua
verificaçãO. Accordão da Relaçoão da CôrLe de 3 de Outubro de i 46.
(27 4) O dizer simplesmente o escrivão do Jury que se acha o numero legal de Jurados,
não satisfaz o art. 107 da Lei de 1841. AccordãO da Relação da Côrte de 19 de Julho de i 51.
(27 5) No termo deve constar ter-se feito a chamada dos Jurados. Accordão da mesma
Relação em 1852.
(2786) O Supremo Tribunal em Revista de 9 de Julho de 18132, annuUou um julgamento,
por ter sido a veri!lca~ilO das cedulas, feita pelo escrivão e não pelo Juiz, contra a disposição
deste artigo.
No mesmo sentido, é o Accordão do mesmo Tribunal de 9 de Maio de 1 63; e o de D.
1762 do mesmo mez e anno.
Já assim o det'idira o mesmo Tribunal pela Revista D. 1620 de 28 de Setembro do i85!:l, e
a de n. 1643 de 26 de Julho de 1860' não só por este motivo, como pelo de haver na urna
mais de 48 cedulas.
A Relação de Porto-Alegre em Accordão n. 21 de 3 de Julho de i874, segue a mesma jurisprudencia.
A RelaçãO de . Paulo em Accordão n. -125 de 10 de Dezembro de 1875, annullou um julgamento pelo mesmo motivo; e por não estar o respectivo termo a. ignado pelo Juiz.
Ainda ha, a decisão do mesmo Supremo Tribunal em Revista de 3 de Outubro de i876,
no mesmo sentido, alem de outras.
(Nota 1324.)
O facto de serem as cedulas veriilcadas pelo escrivão e não pelo Juiz, não póde e nem
deve ser motivo de nuUidade.
Neste Regulamento não ha disposição alguma que a decrete de rigor, e nem e muito curial que, se as crie a bel-prazer.
O Juiz, se ilscalisa, como lhe cumpre a contagem das cedulas, ha cumprido o ieu dever
e satisfeito o preceito legal.
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A Relação de Ouro-Preto, em Accordão de 4 de Outubro de 1.878, annullou um julgamento, porque a contagem das cedulas, foi feita pelo Promotor.
E de facto este não a podia fazer.
(2787) A verificação das cedulas, póde ser feita pelo escrÍ\Tão sob a in pecção do Juiz,
diz o Accordão da Relação de S. Paulo n. 139 de 22 de Fevereiro de 1.876.
(2788) O Accordão da Relação da Côrte n. 3212 de 1 de Maio de 1860, annullou um julgamento, por não constar o numero de jurados, com que, se abriu a sessão.
(2789)' O Supremo Tribunal em Revista n. 1509 de 24 de Maio de 1856, annullou um julgamento, por existirem na urna, mais de 48 cedulas, e contendo as excedentes os nomes dos
su pplen teso
(2790) A Relação da Côrte em Accordão n. 55116 de ii de Outubro de 1866, annullou um
julgamento, por não constar dos autos que, fossem lavrados os termos da verificaçãO do numero de jurados e da existencia de 48 cedulas na urna, não procedendo a rasão dada pelo
escrivão de ter sido este o terceiro processo julgado nesse mesmo dia.
(2791) A Relação da Côrte em Accordão n. 6-11 de 12 de Outubl'O de 1869, annullou um
julgamento, por haver mais de 48 cedulas na urna, contendo os nomes dos jurados upplentes e por não constar qual o numero dos jurados presentes.
A mesma Relação em Accordão n. 6118 de 4 de Setembro de 1868, annullou um julgamento, por constar da acta que além das 48 cedula que e achavam na urna, foram nelIa
.lançadas, mais 2:.t, contendo os nomes dos supplentes destinados á. substituiçãO dos Jurados
que faltavam, pertencentes àquelle numero, e que de umas e outra em numero de 70, depois
de misturadas e confundidas, foram sorteados os 12 jurados que serviram no julgamento,
No mesmo sentido foi o Accordão da 'mesma Relação de n. 5544 de 6 de ovembro de
1856, bem como as Revi tas de 28 de Maio de 1856, n. 1643 de 25 de Julho de I 60, n. 1186 de
19 de Março de 1.864, e o Accordão da Relação da Côrte n. 7093 de 14 de JUlllO de 1871.
(2792) Sol) pena de nullidade deve-se declarar no termo da verificação das cedulas o
numero destas que, foram contadas 4ll. Accordão da Relação de S. Paulo de 6 de Outubro de
1874.
(2793) E' nullo o julgamento, perante o Jury, quando não consta do respectivo termo, a
declaraçãO do numero de ceduJas, encontradas na urna. Accordão da Relação de S. Paulo de
3 de Março de 1.874, e 11 do mesmo mez e anno.
(2794) Constitue nullidade do julgamento, não constar do termo da verificação das cedulas, qual o numero dellas, encontradas na urna, e nem estar o respectivo termo assignado
pelo Juiz. Accordão da RelaçãO do Rio n. 4.10 de 23 de [·'evereiro de 1.877.
Anteriormente a mesma Relação em Accordão n. 61 de '1.7 de Novembro de 1874, não julgará. nullidade, e:s..istirem na urna mais de 48 cedulas.
(2795) O Supremo Tribunal em Revista de 3 de Outubro de 1.876, annullou um julgamento, por existirem na urna mais de 48 cedulas, resultando assim ter feito parte do julgamento, cidadãos que não podiam ser considerados legitimos jurados e que talvez indevidamente
flzessem parte do conselho, que julgou o réo.
(2796) A Relação da-Côrte em Accordão n. 3305 de 26 de Julho de 1860, annullou um julgamento, por não constar o numero de jurados, com que se abriu a sessão e no mesmo sentido é o Accordão da mesma Relação n. 3387 de 21 de Julho de 1850.
(2791) A Relação da Côrte em Accordão n. 3557 de '1.6 de Março de 1861, annullou um
julgamento, perante o Jury, por ter sido elle presidido por um Juiz supplente, a quem não
compelia substituir o eífectivo.
A RelaçãO de S. Paulo em Accordão n. 1 de 17 de Março de 1874, diz que: é nuIlo um
julgamento quando o Juiz que o preside, é incompetente para esse acto, por ser improcedente
a rasão de e cusa do Juiz substituto.
('1.798) A RelaçãO da Côrte em Accordão n. 5291 de 8 de Julho de 1.866, annullou um julgamento, por estar em branco na acLa, o espaço em que o escrivão do Jury devera e:s:preslôar
o numero de jurados, com que, foi aberta a sessão respectiva.
('1.799) A Relação da Côrte em Accordão n. 4624 de 26 de Agosto de 1864, annullou um
julgamento, por ter-se aberto a sessão do Jury, com 35 jurados.
(2tlOO) A RelaçãO da Côrte em Accordão n. 6231 de 9 de Outubro de 1868, annullou um
julgamento, por não ter havido numero legal, para funccionar o Tribunal, desde que, tendose aberto a sessão com 39 jurados, retiraram-se tres como testemunhas de processo e serviu
um de defensor, o que reduziu o numero dos desempedidos a 35.
(2801) A RelaçãO de S. Paulo, em Accordão n. 39 de 18 de Setembro de 1874, annullou
um julgamento, em rasão de não ter havido na sessão, numero legal de jurados presentes
para o sorteio e julgamento, excluido dos 36 que compareceram, o jurado que serviu de defensor ao réo.
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Art. 345. Feita a chamada, e averiguado o numero de Jurados
presentes, o Juiz de Direito tomará conhecimento das escusas dos
que faltarem, relevando-os da multa, ou condemnando-os como fór
justo, e quando se não ache completo o numero legal, procederse-ha na fórma do art. 315 do Codigo do Processo Criminal afim de
com pletar-se. (2808 a 2823)
(2 02) E' Dullo o julgameDto, quando se computa no numero legal dos jurados, dous que
foram retirados para servirem de testemuDhas. Accórdão da Relação do Rio D. 241 de 4 de
Fevereiro de 1876.
(2803) Tão' essencial, para installar-se uma sessão judiciaria, o comparecimeDto de 48
jurados, bastando que estejam presentes 36 á vista deste artigo e 101 da Lei de 18401 que, modificaram a disposiçãO do art. 314 do Codigo do Processo Criminal. Aviso de 21: de Fevereiro
de 1873.
(2804) Cópia. - Rio de Janeiro. -Ministro dos Negocios da Justiça, 18 de Novembro
de 1876.
Ill.1UO e Ex. mo Sr. - Tendo o Juiz de Direito interino da comarca de aDta Cruz encerrado a 3.'" ses ão judiciaria do Jury do termo daquelle nome, porque dos jurados presentes, em
Dumero de trinta e sete, alguns estavam impedidos para o julgameDto de dous processos,
unico preparados, COD ultou V. Ex." em omeio de 26 do mez findo, sob n. 99, se em tal caso
cabia a providencia do aviso de 31 de Janeiro de 1853.
Em resposta, declaro a V. Ex." que não foi regular a deliberação do dito Juiz, o qual devia proceder ao sorteio de tantos supplentes quantos falta sem para completar o numero de
quarenta e oito jurados promptos, como determina o citado Avi de accõrdo com o art. L°
do Decreto legislativo n. 558 de 26 de Junho e art. 4.° do regula
to n. 693 de 31 de Agosto
de 1850.

(2805) AppellaçãO crime n. 585. - Da Côrte. - De 14 de Dezembro de 1877.
Appellante Joaquim oares de Almeida, condemnado por homicidio.
Appellada, a ju tiça.
Juizes relator o Sr. Azevedo, e revisores os Srs. Paiva Teixeira e Marian! com todos os
presentes, com assistencia do Ex. mo Promotor da JÓstiç.a.
Julgaram improcedente a appellação, contra os votos dos 81'S. conselheiro Aquino e Castro c Bandeira Duarte, que sustentaram seI' procedente a nullidade allegada pelo appellante
de Dão ter-se feito e~unda chamada no tribunal do Jury quando se procedeu ao seu julgameDto que foi em 2.° lUgar quando já tinham ahido muito jurados e na sala não poder e tar nem ao menos os 36 jurado, Dumero minimo de que marca II Lei.
O r. Conselheiro Olegario declara que sempre que tem de entrar outro proces o em julgamento e as parle recusam o mesmo con elho, deve o Juiz Presidente proceder á Dova
chamada para verificar se o tribunal continua a funccionar legalmente.
O Ex. mo Promotor da Justiça sustentou o contrario.
(2806) Sem motivo plausivel, não se transfere o dia l marcado para a sessão do Jury.
Revista do upremo Tribunal D. 2033 do 22 de Fevereiro oe 1871.
(2801) Constitue Dullidade do julaameDto, a omissão da rubrica do Juiz Pro ideDte do
Jury, ao termo da verifioação das ceéfulas. Accórdãos da Relação de Porto-Alegre de 16 de
Outubro de 1 74, 12 de ovembro do mesmo auno.
E e assim o Accórdão da Relação de . Paulo de 7 de Maio de 1 75.
Combatendo e DO meu ver, com bons fundameDtos a doutrina destes Accórdão , ha um
esLudo DO 9. 0 vo1. do Direito, pago 31.
(28g8) O art. 315 a que se refere este artigo, está revogado pela Lei de 26 de JUDho de
1850 e Deoreto de 3'l di Agosto do mesmo anno que se eDcoDtrará em seguimento.
Art. 104 da Lei de 184.1.
(2809) O Decreto n. 693 de 21 de Agosto de 1850, diz ao art. 4.°:
Quando, POI' falta de Dumero legal de jurados, Dão poder installar-se ou continuar uma
sessão, o Juiz de Direito procederá publicamente ao sorteio de taDtOS uppleDtes quantos faltarem, para completar O Dumero de 48 jurados promptos.
As cedulas, serão extrahidas, por um menor, e os sorteados iDscriptos seguDdo a ordem
do sorteio, Da acta respeotiva, e immediatamente notificados para comparecerem de ordem
do Juiz de Direito.
Art. 5.° Os jurados supplentes, depois de comparecerem, só podem ser excluidos do TribUDal pela presença dos primeiros sorteados, se comparecerem DO mesmo dia. QuaDdo, pol'em aconteça apreseDtarem-se estes em dia posterior, de maneira que o numero dos jurados
presentes ou promptos, exceda dos 48, serão excluidos, DãO os supplentes, mas e ses primeiros sorteados que não se apreseDtaram em tempo, cujos nomes DãO deixarão por es e tardio
compareoimeDto de ser lançados Dovamente Da urna, segundo o disposto DO art. 333 d'este
Rellulamento.
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Art. 6. 0 Quando, esgotada a urna dos supplentes, não poder installar-se 0\1 continuar a
sessão do Jury, o Juiz de Direito, convocando os outros dous cla vicularios da urna geral, procederá ao sorteio subsidiario de tantos quantos faltarem para completar o numero de 48 jurados.
§ l. ° Durante o sorteio, estará prel:'ente a lista dos jurados, afim de se não chamarem
os que residirem a distancia maior de 5 leguas: e só em falta absoluta d'estes, poderão ser
chamados os de maiores distancias.
§ 2.° Na acta deverão ser lançados por sua ordem, os nomes que forem sendo e:!tl'ahidos, ainda quando por morarem alem das 5 leguas, nào ejam chamados, fazendo-se d'essa
deliberação expressa menção na mesma acta.
Art. 7.° Concluido o sorteio de que trata o artigo antecedente, o Juiz de Direito poderá
em attenção ás distancias, marcar novo dia para reunir-se o Jury, fazendo-o publico, por
editaes, e declarando-o nas notificações que mandar fazer.
O adiamento não excederá de 3 dias, se os jurados chamados residirem dentro das 5 leguas de circumferencia. Só no caso de ser necessario recorl'er a maiores distancias, poderá
estender-se ate oi to dias.
Art, 8.° Se apezar da diligencia acima determinada, no dia novamente aprazado não
houver numero suJ:ficiente de jurados, o Juiz de Direito imporá aos que sem cau a justificada, tiverem deixado de comparecer, a multa correspondente aos 15 dias de sessão, ou aos que
faltarem para completaI-os, e convocaI'á nova sessão,
.
Os jurados que houverem comparecido, ficam comprehendidos no beneficio do art. 289 do
Codigo do PI'ocesso Criminal, isto e, não servirão em outra sessão, emquanto não tiverem
servido todos 08 alistado:::, ou não exigir a necessidade, por falta absoluta de outros.
Art. II. São applicaveis, á lista dos jurados upplentes e á urna especial, disposições
analogas ás que a Lei decreta em relação á lista e urna geral, e especialmente as dos arts.
237, 333, 334 e 135 d'este Regulamento.
Art. 12. Nos termos em que se apurarem 50 jurados sómente, não tem lugar as disposições relativas á urna especial e lista dos supplentes, sendo a substituição dos jurados feita
pelo methodo até agora s~uido.
(2810) Não se 'comprehendendo na disposiçãO do Decreto de 16 de Abril de 18~7, sobre o
comparecimento dos empregados publicos nos juizos, o caso de terem :::ido elles sorteados
para o Jury, todas as vezes que o forem, o de fazenda, e que haja ao mesmo tempo necessidade urgente de sua presença nas respectivas repartições, deverá seguir-se a pratica, requisitando o inspector da tbesouraria do Presidente do Tribunal do Jury, a dispensa dos ditos
empregados. Ordem de 2 de Abril de [84\.
(28H) O sorteio de qlUl trata este artigo deverá fazer-se, todas as vezes que fór preciso
inteirar-se o numero de 48 jurados para continuar uma sessão que foi aberta, com um numero menor. Aviso de 31 de Janeiro de [853.
(2812) Reconhecendo o Juiz de Direito poder haver sessão, com 36 jurados, póde não recorrer á urna geral, por quanto tendo o art. 4.° do Decreto á nota 2~09, em vista completar o
n. de 48 jurados sómente para haver sessão, não ha nece sidade de se recorrer ao remedio
extremo da urna geral, se com os jurados dados pela urna especial dos supplentes a sessão
póde installar-se e continuar.
E estando o Tribunal, com numero de jurados igualou superior a 36, porém inferior a
48, e não sendo pos:::ivel organizar-se o conselho pelos impedimentos de uspeições e recusações, para o julgamento de uma causa, deve esta l]car adiada, e não sortear supplentes, quantos bastem para que hajam 48 jurados presentes, porque a providencia do Decreto á nota 2 09,
refere-se á sessão judiciaria, e não a cada ses, ãO diaria, diz respeito a impossibilidade absoluta de se instal1ar e continuar a sessão judiciaria e não á impossibilidade relativa a caela
caUS3. Aviso de 3t de Julho de 1854.
Este Aviso está mais de conformidade com a Lei do que o do numero anterior.
(28[3) Completo o Tribunal com o numero superior a /~ jurados promptos ou presentes,
os jurados primeiro sorteados ficam exclui dos da composiçãO do 'l'ribunal por esse facto, senão comparecerem no mesmo dia em que e apresentaram os primeiros sorteado. E:::ta e:!clusãO, não se estende ao caso em que, bavendo sido dispen ado algum jurado dos primeiros
sorteados ou supplentes, não esteja a casa com numero superior a 48, porquanto o Decreto da
nota 2 09, faz depender a exclusãO do primeiros sorteados de duas condições: a de não haverem comparecido no mesmo dia em que se apresentaram os supplentes e a de se achar o
Tribunal com numero superior a /~ jurados promptos ou presentp.sj de maneira que, sempre
que os jurados primeiro sorteados comparecerem no mesmo dia da apresentaç!lD dos supplentes, ou não estando o Tribunal com numero superior a 48 membros presentes, devem formar
parte do Jury. Aviso de 3 [ de Julho de '1854.
(2814) Quando estiver a funccionar em uma sessão judiciaria 48 jurados, succedendo que
em um ou mais dias faltem alguns por impedidos e se esgote a urna em virtude das recusações e impedimentos, não ha lu~ar recorrer á urna supplementar para preencher o numero
de 48 jurados presentes, mas adIar o julgamento para outra sessão, porquanto só se de~'e recorreI' li urna supplementar na impossibilidade absoluta de continuar a se são judici,aria, e
não na relativa a cada causa, como foi declarado no Aviso da nota 2812. Aviso de ,[ de Agosto de 1859.
(2815) Ao Juiz de Direito compete conforme as circumstancias, e as escusas apresenta-
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das, relevar da mulla ou impol-a ao jurado primeiro sorteado, que compareça em dias po!'teriores ao dOIl supplentes chamados, e que é excluido, porque não acha lugar, pesando as
razões de seu comparecimento tardio. Aviso de 31 de Julho de 1854.
(2816) E' obrigação do Juiz de Direito dispensar immedialamente, o supplente do Juiz
Municipal que estiver cm exercicio quando rÓI' sorteado, para formal' o Tribunal. Aviso de
15 de Março de 18M, ou esteja servindo ao tempo, em que é sorteado para o Jury. ou sobrevenha a necessidade de tomar conta da vara municipal. Aviso de 15 de Julho de 186'~.
(2817) Para fazer a nova convocação de jurados, " competente o Juiz de Direilo, Presidente de sesssão anterior, a qual por falta de numero legal não pode ter lugar. Aviso de 18
de Dezembro de 1867.
(2818) O Accórdão da Relação da Côrte n. 33 1 de 27 de Julho de 1 50, annullou um julgamento, pelo motivo de não con tal' que se tivesse feito a c·hamada do!' jurados.
(2819) A Revista do upremo Trihunal 11. 1820 de 19 de Outubro de 186"', annullou um
julgamento em razão de havel' duvida sobre a idenlidade de um dos jurildos sorteados, visla
a diO'erença de nome,
(2 20) Declara o A viso n. 232 de 3 de Ago to de I ~O que regular e competentemente
procedeu o Juiz Muoicipal, relevando na qualidade de Presidente do Jory, algons do. jorados, das multas a que os sujeitara o Juiz de Direito; devendo ser porlanto. re peitada aquella
decisãO e proceder-se quanto aos jurados dispensados das moita em questão, conforme determina o § unico do art. 4.° do Decrelo n. 41lH de 6 de Maio de 186 .
(2821) A Relação da Côrle cm Accordão n. 434 de 11 de Maio de 1 77, annulJou um jolgamento pela irregolaridade de deixar o escrivão em claro o nomeI'O dos jurados que compareceram a essão, usando de termos lithographados, quando devem ser os termos dos auto', escriplos pelo escrivão na fórma da Lei.
(2822) 2." secção. - Rio de Janeiro. - Ministerio dos Negocios da Justiça, 30 de Oulubro
de 1 71.
111.",0 e Ex. lUO r. - Com o omcio n. 910 de 10 do corrente tran!'miltiu V. Ex." copia do
que lhe dirigiu o Juiz dos Feito!' da Fazenda cou ultando se a relevação ou reducçãO das
multas dos jurados compele ao Juiz de Direito que as impôz, ou ao Juizo dos Feitos da Fazenda, por onde corre a execução.
Em re,posta, declaro que, segundo a expressa disposiçãO do Decreto n. 4.1S1 de 6 de Maio
de 186 , art. 4.", explicaJo pelo Aviso n. 318 de 5 de Outubro de 1871, cabe a auetoI'idade judiciaria que impoz as multas, (\ não ao Juiz dos Feitos da Fazenda, reduzi-las ou releva-las,
a todo o tempo, apezar de inioiada, pendente ou terminada a execução no mesmo juizo.
(2 23) O Decreto de 1868 que se cila no Aviso da nota anterior é assim:
Regulamento n. 4181 de 6 de Maio de 1 6 .
Art. 1.0 As certidões das actas dos tribunaes do Jury, Camaras Municipaes juntas de
qualificação, mesas e colle~ios eleiloraes; as copias authentica das deliberaçõe do Ministros de Estado e dns PreSIdentes de Pl'ovincia. ou das decisões de quaesquer outras auctoridades administrativas ou judiciarias, singulares ou col1ectivas porque con. te a imposiçãO de
muI las, que, nos termos da Lei de 26 de etembro de 1867 n. 1507, deverão ser applicadas á
Fazenda Publioa, serão remettidas petas mencionadas auctoridades:
1." Na Côrte ao 1'hesouro e nas capitaes das provincias ás Thesourarias de Fazenda.
2.° TOS outros municipios as estações flscaes do districto.
• unico. As certidões e copias aulhenticas de que trata este artigo, terãO força de sentença para a cobrança das multas.
Art. 2." Recebidos os documenlos comprobalorios de imposição de multas, as repartições fi caes promoverão a cobrança amigavel dentro do praso de 60 dias.
Art. 3." Findo o praso do articro antecedente, as multa não satisfeila serãO inscriplas
no linos competenles do Thesouro e Thesourarias de Fazenda, expedindo-se logo a certidões preci a para a cobrança executi\-a pelo Juizo dos Feito.
§ unico. A estações llscaes a que se refere o art. 1.0 n. 2, findo o dilo praso e não tendo sido pagas as multas, enviarão na Provincia do Rio de Janeiro ao Thesouro, e nas demais
provincia as Thesourarias de Fazenda, os documentos precisos para a inscripção da divida
e soa cobrança executiva.
Art. 4..° O pagamento das multas quer amigavelmente quer pelo meio executivo não
01)sta a restituiçãO de parle ou de toda a importancia no caso de relevação ou reducção decretadas pelas auctoridades competente adminislrativas ou judiciarias.
§ unico. E tas auctoridades transmittirào logo ás estações fi caes a copia authentica
das decisões contendo relevação ou reducção das multa~ para eífectuar-se a restituição ou
proceder- e como de direito fÔr.
Art. 5." A disposição do art. 27 da Lei n. '1507 de 26 de Setembro de 1867, não altera o
disposlo na legislaçãO até então cm vigor a respeito da execução, liquidação, commntação e
outras providencias concernentes às multas impostas como penas pecuniarias no Codigo Criminal e leis respectivas.
§ 1." Feita a liquidação das multas a que se refere este prtigo, e não havendo COll1l11Utação, a sua cobrança, bem como a das multas de policia administrativa geral e disciplinares, eO'ectuar-se-ha nos termos do presente Regulamento.
~ 2.° As atlribuições que compelirem aos procuradore das comarca I por serem appli51'
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Art. 346. Logo que se tenha reunido o numero legal, deverá o
Juiz de Direito declarar aberta a sessão; quando porém depois de uma
espera rasoavel não se complete, annunciará as multas que houver imposto aos Jurados que faltarem, ou se ausentarem,'e levantará a sessão
adiando-a para o dia seguinte, se não fôr Domingo. (2824 a 2828)
Art. 347. Formado o Tribunal, e praticado o que se acha disposto
nos artigos antecedentes, será admittido o Juiz Municipal a apresentar
todos os processos que tiver formado ou recebido, e que devem ser
julgados pelo Jury, os quaes deverão estar preparados com o competente libello das partes, e necessarias diligencias. (2829 a 283.2)
Art. 348. Immediatamente o Escrivão fará a chamada de todos os
réos presos, dos que se livram, soltos ou af!iançados, dos accusadores ou
auctores, e das testemunhas que constar terem sido notificadas para
comparecer naquella sessão, e notará as faltas das que não estiverem
presentes. (art.240 do Codigo do Processo Criminal). (2833 a 2839)
cadas em beneficio' dos cofres municipaes, serão exercidas pelos procuradores de Fazenda na
Côrte e capitaes de Provincias, e pelos Collectores e mais agentes ftscaes nos outros districtos. (Decl'eto n. 595 de 18 de Março de 1849, arts. 7.°, 9.° e 23.)
§ 3.° Os depositas de .moeda, titulas ou valores que se eífectuavam nas Camara Municipaes para caução de pagamento das multa, serão feitos nos cofres do deposito publico na
Corte e capitaes das Provincias, e nas estações flscaes nos outros districtos. (flecreto citado,
art. 18.)
Art. 6.° As disposições do presente Regulamento, não comprehendem:
1. ° As multas que por Lei tiverem applicação especial a certo e determinado fim ou
instituições pias.
2,0 As multas comminadas nas leis e regulamentos provinciaes e municipaes.
O art. 27 da Lei de 1867, citado ao art. 5. u, diz: as multas applicadas ás Camaras Municipaes, nas leis e regulamentos em vigor, farão parte da receita geral, á excepção das comminadas, nas leis, regulamentos e posturas municipaes.
(2824) Nota 2130, e art. 238 do Codigo do Processo, com as notas.
Vide algumas, do artigo anterior com applícação a este.
Parece que, não póde o Juiz de Direito, não estando designado algum outro julgamento,
multar ao Juiz de Facto que, não se ache presente á leitura das decisões do Con elho de scntença; porque, não é licito, impôr multas ou qualquer outra pena, quando a Lei expressamente, o nlIo determina.
(2825) A Relação da Côrte, em Accordão n. 3564 de 1 de Março de 1861, annullou um
julgamento, por ter intervindo nelle fazendo parte do Con elho, um jurado supplente, cuja
convocação, não constou, ter sido anteriormente feita, precedendo sorteio da urna supplemental'.
(2826) A Revista do Supremo Tribunal n. 2142 de 28 de Outubro de 1873, é no sentido
de não computar-se nos 15 dias da duração da sessão, do Jury, os em que deixa de funccionar o Tribunal, por falta de numero legal de jurados.
(2827) O mesmo Tribunal em Revista n. 2145 de 5 de Novembro de 1873, estabelece: não
constituir nuliidade do processo ante o Jury a falta da acta da re pectiva sessão.
A jurisprudencia dos Tribunaes, em geral, é no sentido contrario.
(2828) Não é irregularidade substancial, o dizer-se, na acta e no termo de abertura da
sessão que, elia teve lugar, com 49 jurados, quando da mesma acta se mostra que, foi com
48. AccordãO da Relação da Côrte de 10 de Fevereiro de 1874.
(2829) Vide art. 239 do Codigo do Processo Criminal.
Os processos de réos ausentes, pronunciados em crimes que, admittem fiança, devem ser
preparados e apresentados ao Jury. Avisos n. 171 de 30 de Setembro de 1839, e n. 220 de 5 de
Dezembro de 1850.
(2830) Não só em sessão de abertura, como nas seguintes, póde o Juiz preparador, apresentar processos. Aviso de 9 de Agosto de 1850, derogando o de 16 de Fevereiro de 1837.
(2831) O Accordão Revisor do Recife de 14 de Junho de 1873, annuUou um processo, por
ter funccionado, como escrivão, quem serviu de testemunha no summario.
(2832) E' irregular a omissão do despacho, declarando que o proces o se acha em termos
de ser submetLido a julgamento. Accordão da Relação de S. Paulo n. 167 de 18 de Fevereiro
de 1876.
Vide art. 329 deste Regulamento e a nota que serve para O caso.
(2833) Notas 1329, 1331, 2644, 2645 e 2741.
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Art. 349. A respeito dos réos, auctores ou accusadores que faltarem, observar-se-ha o que está disposto nos arts. 220 e 221 do Codigo do Processo Criminal, e nos crimes em que tem lugar a denuncia, o Juiz de Direito não julgará a accusação perempta, porém ordenará ao Pl'Omotor Publico que proceda na accusação. (2840 a 2845)
Art. 350. O Juiz de Direito depois do lançamento do accusador,
mandará fazer o feito concluso, sempre que julgar necessario maior
exame, ou entender que tem lugar a baixa na culpa, que nunca deverá ordenar sem audieocia prévia do Promotor Publico, na fórma do
art. 338. (2846)
Arts. 88, 220, 223, 240 e 24.1 do Codigo do Processo, arts. 322 e 351 deste Regulamento,
com algumas das suas notas.
(283'~) E nullidade não se fazer a chamada das testemunhas e não comparecerem estas
no aclo do julgamento. Accordão da RelaçãO da Côrte n. 1257 de 13 de Dezembro de 1845.
(Nota 2 ,6.)
(28::15) O processo, peranle o Jury, deve declarar, sob pena de nultidade, que as testemunhas, residenles fóra do lermo, foram notificadas por precatoria. Accordão da RelaçãO de
Porto-Alegre, de 3 de Julho de 1874·.
(2836) Motiva a nullidade do julgamento, perante o Jury, a falta de notificação de algumas testemunhas, para comparecerem no plenario. Accordãos da 'Relação de Ouro-Preto de
ii de Junho de 1875 e 13 de Julho do me mo anno.
(2837) E' nuUo o julgamento para o qual não foram notificadas as testemunhas. AccordãO da Relação da Fortaleza de 20 de Junho de i876. (Art. 240 do Codigo do Processo.)
(2838) E' nullidade, não terem sido notificadas as testemunha, que deveriam comparecer, para depor no pLenario. Accordão da RelaçãO da Côrte n. 483 de 5 de Junho de i877.
(2839) E' nuHo o julgamento, em que não houve a chamada das partes e testemunhas e
nilo consta por certidão a illcommunicabilidade do conselho de sentença. Accordão da RelaÇãO da Fortaleza de L6 de Junho de i876.
(2840) lotas 1277 a 1282, 1296 a 1306, i329, 1331, 1332 e 1333 sobre a perempção.
O auctor C'\ue não comparece li chamada geraL, no dia da abertura da sessão do Jury, deve
ser lançado da accusaçãO: o mesmo procedimento se tera quando não compareça á chamada
especial no dia do julgamento. Aviso n. 193 de 1 de Ago to de L 59.
Do lançamento dá-se recurso nos termos do art. 71 da Lei de 18U. Accordão da Relação
da Côrte de 7 de Janeiro de L 50.
E de faclo não se póde negaI-o em tal caso, como dos arts. 281 e 285 do Codigo do Processo, e 43 §§ 9." e LO d'e te Regulamento.
O de pacho de lançamento, pro~ rido pelo Presidente do Jury, e interlocutorio simples,
do quaL cabe recurso, no sentido restricto. Accordão da Relação da Côrte de L3 de Abril
de i 69.
(2841) As escu as devem ser attendidas, ainda mesmo quando apresentadas por procurador ou excusador, uma vez que so verifique serem legitimas e fundadas em motivo real.
Aviso de 1 de Abril de i 42.
Art . 220, 221 e 2í1 do Codigo do Processo, 4.2, § 1.0 e 43 da Lei de 1841, 311, § L° e 312
d'este ReguLamenlo, e nota 2L69.
(2842.) E' nuUo o julgamento, quando se lança o auclor presente, porque sem licença,
quer-se fazer representar, por procurador. AccordãO da RelaçãO de Ouro-Preto de 9 de Abril
de 1875.
(2843) lia nullidade, tambem em lançar-se da accusação ao auctor que manda escusa
legitima, mesmo por C[ualquer pessoa, sem procuraçãO e independente de licença previa do
Presidente do 'l'riJlUnal do Ju!'y. Revista do Supremo T.I;ibunal n. 2218 de 11 de Agosto de 1875.
(2 44) Constitue nu11idade, ter-se admittido a viuva do ofl'endido a accu ar, quando não
foi parte queixosa e nem promoveu o andamento da causa. Accordão da Relação de S. Paulo, n. 142. de 17 de Dezembro de 1875.
(2 45) O Accordão da Relação de S. Paulo de 1.4 de Março de 1876, estabelece sobre lançamento do auctor, da accusa~ão, por falta de licença prévia para se fazer representar, por
procurador.
.
.
Decretado o lançamento em provimento de aggravo, no aulo do processo, tem lugar a
perempção da acção, quando o crime li de accusação particular.
E terá lugar algum recurso da decisão que não julga perempta a acção criminall
A Relação do Recife em Accordãos de 1 de Julho de 1879 e 15 de Julho do mesmo anno
decide já pela afIlrmativa e já pela negativa.
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Art. 351. A chamada dos auctores, réos e testemunhas será feita
pelo Porteiro, á porta do Tribunal em altas 'vozes, e de assim o haver
cumprido passará certidão. que se juntará aos autos. (2H47 a 2853)
Al't. 352. O Juiz de Direito, onde não houver Porteiro do Jury,
nomeará para servir esse lugar um Offieial de Justiça. (2854 e 28;)5)
Art. 353. Se o Juiz de Direito, nos autos que forem apresentados para o julgamento do ,Jury, achar alguns que não sejam da competencia desse Tribunal, os fará por seu despacho remetter ao Juizo
d'onde tiverem vindo, com as explicitas razões da iúcompetencia e
indicação dos termos que se deverem seguir. (2856 a 2859)
(28'.6) Notas 1330 a 1332, 1333, 1353 a 1337 e 950.
Vide algumas das notas do artigo anterior e as do art. 338 ã'este Regulamento.
(2847)
otas 561 a 569 e 1335.
A chamada dos auctores, réos e testemunhas nas sessões do Jury, de que trata este artigo é a mesma de que falia o art. 348, não devendo fazer duvida o dizer-se n'este que será
feita pelo escrivão; e n'a'luel\e que será feita pelo porteiro. Aviso de 20 de Outubro de 1843.
(2848) Ha porteiros: dos auditorios, do Jury, das Relações e do upremo Tribunal, Ordenação, Liv. L", tit. 1.0, arts. 352 do Codigo do Processo, 40 e 42 da Lei de 18 de etembro
do 1822, e 1,2, 3 do Decreto de 6 de Novembro de Un3.
Os lugares de porteiro, ão providos vitaliciamente, pelo governo, mediante concurso. Lei
de tl ele Outubro ele 1827, art. 2." do Decreto de 1 de Julho de 1830, e arts. 1.°,4.° e 10 do
Decreto de ilO de Agosto de 1851, exceptuados os porteiros das Relações, que são nomeados
pelos respectivos Presidentes. Art. 7.° elo Decreto de 6 de Novem])ro de 1873 e 14, § 2." do de
2 de Maio de 1874.
(2849) O porteiro do Jury, nomeado pela Camara Municipal e pago pelo cofre d'esta, deve
continuar a servir, deferindo-lhe o Presidente do Jury o competente juramento, antes de se
abrir a sessão, do que se fará men\ão na acta respectiva: juramento, que deve ser repetido
em todas as outras sessões que se seguirem. Aviso de 9 de Dezembro de 1857.
(2850) O Presidente da Provincia, não podia fazer nomeao,;ão do porteiro dos auditorios,
em vista dos Decretos de 1 de Julho de t 30, 31 de Agosto de lH51, arts. 10, §§ 1.0 e 2.°, Decreto de Hs de Fevereiro de 18(iO, e ainda quando, este ultimo Decreto, não prohibisse como
prohibe, que da sua data em diante, seja provido o omcio de porteiro dos auditorios; pois que
deve ser servido pelo omcial de justi\a que estiver ele semana., nunca o provimento interino
de tal oillcio compete ao Pre,idente da Provincia, senãO á auctoridade judiciaria, nos termos
do Decreto de 1 de Jul1l0 de 1830, não derogado pela Lei de 30 de Outubro de 1834, como é
expresso no art. 30 do Decreto de 30 de Agosto de '1851. Aviso de 20 de Abril de 1864.
(2851) Decreto n. 3615 de 21 de Fevereiro de 1866. Hei por bem revogar o Decreto n. 2530
de '18 de Fevereiro de 1860 que ordenára a maneira pela qual, tinha de fazer-!;e a substituiÇão do porteiro do auditorios, nos juizos em que este omcio não estiver vitaliciamente provido, e rcstabelecer as disposições dos Decretos n. 817 de 30 de Agosto de 1851 e n. 11173 de
31 de Janeiro de 1857 que haviam sido derogados pelo referido Decreto.
(2852) Constitue nullidade, não ter sido assignada pelo porteiro do Jury, a certidão da
chamada das partes e testemunhas. Accordão da Relação da Fortaleza de 30 de Outubro
de 1874.
(2 53) E' nullo o julgamento, quando não existe no proce so, a certidão do porteiro do
JUl'Y, de ter sido por elle feita a chamada do' réo e testemuuhas, na fórma d'este artigo. AccOl'dãoS da Relação da Fortaleza de 2. e 19 de Junho de 1874.
(2854) Art. lOS da Lei de 1841.
Totas 544, 561,562, 563, 565 a 568.
Nos impedimentos ou faltas dos porteiros dos auditorios, serve qualquer omcial de justi-l
ça, nomeado pelo Juiz de Direito, nos termos da sua residencia e pelo Juiz Municipal, nos de
roais termos, art. 4,0 do Decreto de 30 de Agosto de'Il:\51, e para esta nomeação diz o mesmo
artigo, entre Juizes da mesma classe, preferem pela prioridade na numeração das varas.
(2~55) Nos impedimentos ou faltas do porteiro do Jury, o Juiz de Direito, Presidente do
Tribunal, nomeará para servir o lugar a um omcial de ju tiça. Art. 352. do Codigo do Processo e Aviso de 9 de Dezembro de 1857.
Póde confiar-se o titulo de oftlcial de justiça, a algum soldado permanente, para os trahalhos do Jury, quando não se possa de outra fórma supprir aquella falta. Aviso de 2.3 de
Janeiro de 1854.
(2856) No despacho que o Juiz der, quando lhe são entregues os autos, póde nomear Curador ao réo menor, escravo e etc., constando não ter elle quem o defenda.
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Art. 354. Se nos que forem da competencia do Jury encontrar
qualquer nuUidade ou falta dos esclarecimentos precisos, procederá
na fórma do § 2.° do art. 200 do presente Regulamento. (2~60 a 2862)
Art. 355. Depois de terem comparecido os auctores e os réos
ou seus legitimas Procuradores, ou tomada a accusaçào pela Justiça,
mandará o Juíz de Direito chamar as testemunhas e recolhei-as em
lugar d'onde nào possam ouvir os debates, oelD as respostas umas
das outras. O mesmo se praticará com as testemunhas que tiverem
de ser inquiridas em quaesquer processos policiaes ou criminaes.
(28G3 a 2878)
A Lei ingleza admitte o direito dos indigentes (Btll"n, Justice), no sentido de que a justificação d'este estado, feHa diante da justiça, traz como consequencia a dispensa de não pagar as despezas do processo; mas não se encontra na Inglaterra, instituição legal, no intuito
de se nomear um defensor ao acousado incli~ente.
Os costumes, porem. e a humanidade do Juizes que desejam manter um debate legal, e
as tradicções da honra do fôro, 5upprem o silencio da Lei.
E assim e raro que os indigentes, compareçam sem defen 01'.
(2857) Não e es encial a nomeação e juramento do Curador ao advogado que, defende o
réo escravo, com procuração do seu senhor. Accordão da Relação de Ouro-Preto de ao de
Agosto de '1878.
A Relação do Rio em Accordão de 20 de Março de 1874 n. 8066 annullou um julgamento
perante o Jury porque além de outros motivos, não se nomeou curador ao reo que era menor
no tempo do delicto.
(2 58) O Accordão da RelaçãO da Côrte, n. 3169, julgou nullo um processo de calumnia
e injuria verbal que entretanto, havia sido submettido ao JUI'Y, pelo Juiz de Direi to, a quem
mandal'am advertir, por não ter procedido, conforme este artigo.
("l859) Consultou-se ao governo: se o Juiz, Presidente do Tribunal do Jury, póde ser dado como te temunha pelo reo, em sua contrariedade ao libello e respondeu o Avi o de 10 de
Outubro de 1 71 que, conclusos o auto nos termos deste artigo e seguinte, póde o Juiz de
Direito, jurando que nada sabe dos artigos da contrariedade, declarar por seu despacho que
fique de nenhum efl'eito, a indicação do seu nome, no rol das testemunhas, ou averbar-se de
suspeito, quando tiver de depôr, omciando neste caso ao Juiz supplente afim de o substituir
na presidencia do Jllry, no dia eguinte para o julgamento da causa.
Vide a consulta do Con elho de Estado a respeito na Revista Jtwidica de Dezembro de
1871, pags. 303.
(Nota 97 ).
(2860) Art. 25, § 3.° da Lei de '184.1, e nota i340.
Os proce sos que o Presidente do Jury, achar regulares, instruidos e devidamente preparados, mandará por seu despacho, que entrem em julgamento, no dia competente. Aviso de
23 de Março de 1 '55.
Poderá no mesmo despacho nomear curador ao reo, se fór' menor, escravo, miseravel e
etc. Citado Aviso.
( 'otas 2856 e 2857.)
(2861) A nullidade resultante de motivo pessoal, a um reo, não aproveita ao litis-conorte. Accordão da Relação da Côrte n. 7710 de 3 de Outubro de i873.
(2862) E' nullidade, negar-se o o/fendido (queixoso) a exame de sanidade, requerido pelo
reo a bem da sua defeza. Revi ta do upremo Tribunal n. 1736 de 21 de etembro de 1862.
(2 63) O accusador não tem direito de pretender a inquirição de testemunhas que, não
foram dadas a rol ao accusado, ou notificadas, sem soienoia do mesmo acou ado, a dias antes do seu julgamento, salvo a hypothese do art. 265 do Codigo do Processo, e 358 deste Regulamento.
(2864) A admissão de comparecimento por procurador, só se deve entender do auctor que,
com licença do Juiz, póde accusar por procurador no termos do art. 92 d!l Lei de i 4l e não
e applicavel ao réo senão nas audiencia ou sessões, em que não lhe toca ser julgado e em
que tiver obtido a dispensa de que trata o art. Si[ deste Regulamento. A iso de n. 82 de 20
de Outubro de 1843.
(286-) A Relação da Córte, em Accordãos ns. 35i6 de 1'2 de Fevereiro de 1 6i, n. 3061 de
26 de Março de 186i, n. 3617 de 7 de Junho de 1861, estatlliu não ser motivo de nullidade, o
ter sido a llccusação sustentada no Jury pelo denunciante, a quem cabe, como ao queixoso, o
direito de accusar, appellar e seguir o processo, em todos os seus termos.
(2866) A infracção da incommunicabilidade das testemunhas, cuja observancia deve constar da acta, importa falta de uma formula subslancial. Revista do Supremo Tribunal de 7 de
Julho de 1860.
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Art. 356. As testemunhas deverão ser apresentadas em rol pelo
accusador e l'éo, para serem por e!le cbamadas. (2879 a 2892)
(2867) Supposto se declare no termo a 11. que, as testemunhas foram recolhidas a uma
sala, não tem eIle, todavia uma fé e força tal que, na e:x.istencia de uma prova, clara e concludente em contrario, não a perca e não seja considerada mais do que uma declaração pIO
forma, de se acto. Revi ta do Supremo Tribunal de 15 de Maio de 1861.
E" nullidade, não constar do processo, haverem sido ns testemunhas recolhidas a Ingar
donde não podessem ouvir os debates, contra o disposto neste artigo. Revista n. 1640 de 7 de
Julho de 1870.
(2 68) A Relação de . Paulo em Accordão de 1 de etembro de 1 74, n. 39, nnnuIlou
um julgamento, por não constar que, tivessem sido recolhidns as testemunhas da accusação
à sala, donde não podessem ouvir os debates, - e no mesmo sentido o Accordão da Relação
de Ouro Preto de '18 de Julho de 1879.
(2869) A Relação da Côrte em Accordão n. i02 de 23 de Março de 1815, annullou um julgamento, pela l'azão de terem as testemunhas, a principio recolhidas á sala competente, sahido depois, communicando-se com pessoas de fóra.
Arts. 88, 240 e 344 deste Regulamento.
(2R70) E' nuIlo o julgamento, em que, não consta que, as testemunhas comparecessem
à sessãO; e que, tiv.essem sido recolhidas no caso de comparecimento na fórma deste artigo e
351. Accordão da Relação da Fortaleza de ~ de Junho de 1874.
(2871) Não é nullidade, quando se omitte a declaração do afr'astamento das testemunhas, para não ouvirem umas os depoimentos da outras e o debates, faltando a assignntura
de um dos omciaes de justiça na certidão da incommunicabilidade, supprindo a lacuna da
assignatura á acta da sessão. Accordão da Relação da Côrte n. 495 de 24 de .Tulho de 1817.
(2872) A Relação do Recife em Accordão de 15 de Novembro de 1873, annullou um julgamento perante o Jury, em razão de ter-se dado, por preparado o processo, sem estar recolhida em cartorio, a carta precatoria, expedida, para a citação das testemunhas.
(2g7~)
ão nullos os julgamentos em que não foram notificadas, todas as testemunhas
para o Julgamento. Accordãos da RelaçãO da Côrte n. 2097 de 23 de I ovembro de 1855, n.
a303 de II de Maio de 18GO, e 3696 de 7 de Junho de 1861.
(2874) A Relação da Côrte em Accordão n. 3352 de 26 de Junho de 1860, annulLou um
julgamento, por falta de inquirição das testemunhas.
.
(2875) A Relação da Côrte em Accordão de 4 de Maio de 1860, n. 3316, annuIlou um julgamento, por nãO se ter ouvido as testemunhas, referidas e informantes.
(2876) A Relação da Côrte em Accordão n. 1257 de 13 de Dezembro de 1845, annullou um
julgamento, por não se haver feito a chamada das testemunhas, como cumpria, e nem haverem estas comparecido no acto do julgamento.
(2817) O Accordão de mesma RelaçãO n. 2097 de 23 de Novemhro de 1 55, annullou um
julgamento, por não terem sido inquiridas as testemunhas, antes do julgamento.
(2878) A Relação da Côrte em Accordão n. 4812 de 11 de Novembro de 1864, annullou um
julgamento por o Juiz de Direito não. o ter adiado, a pedido do Promotor, por não terem
comparecido as testemunhas que, aliás, o Jury, havia di pensado.
(Art. 42, § 1.0 da Lei e notas 2162 e 2169. Vide artigo seguinte e notas-e nota 785.
(2879) O inimigo das partes, não está impedido de ser inquirido, como testemunha. Aviso de 2 de Setembro de 1834.
(2880) O depoimento das testemunhas, deve ser eseripto, quando as partes assim o requererem. Aviso de 25 de Novembro de 1 3'~.
Não podem ser testemunhas os declarados no art. 89 do Codigo do Processo.
.
Talvez fosse sempre conveniente, mandar escrever o depoimento das testemunhas, pela
utilidade que, resulta, no caso de appellação, quando o Juiz não se conformar com a decisãO
do Jury.
(28xlJ A falta da assignatura do Juiz, no depoimento das testemunhas, induz nullidade
do depoimento. Aviso de 29 de Al)ril de 1837.
.
.
(2882) As testemunhas do 1'130 devem ser notificadas pelo menos, tres dias anles do julgamento. Aviso de 2 de Abril de 1836.
(2883) Os membros do Conselho de jurados que já tiverem sido designados, para formar
a sessão judiciaria, não podem· ser compellidos a depôr, como testemunhas, nos processos que
forem submettidos ao JuJ'Y, durante a dita sessão; salvo se antes de sorteados para compôr
o Conselho dos 48, já estiverem notificados para depôr, ou apontado no rol das testemunhas
por algumas da partes; ou e voluntariamente declararem que estãO promptos para depôr;
ou e finalmente forem requeridos para i o depois de já formado o Jury dos 12 membros
que tem de julgar o processo. Aviso de 29 de Abril de 1843.
E fóra desses casos, accrescenta o Aviso, seria manifesto que, à nomeação delles, para
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Art. 357. Recolhidas as testemunhas, na fórma do art. 355, proceder-se-ha .ao sorteio de doze Jurados, para a formaçào do Conselho,
sendo as cedulas til'adas da nrna por um menor, e observando-se o
disposto nos arts. 275, 276, 277 e 278 do Codigo do Processo Criminal, até que aquella formação se efIectue. (2893 a 2920)
testemunhas, contra a sua vontade, não era mais do que, um ardil para removeI-os do julgamento, sem justa causa, e ampliar assim as recusações que, a Lei permitte, o que não é
admis ivel à vista dos principios de direito, 11a muito consagrados em todas as legisla<;ões e
que serviram de fundamento ás dispo ições da OrdenaçãO, Liv. 3.·, tit. 21, §§ 25 e 26.
No entanto, declara o A,iso de 21 de Outubro de 1868 que nem o Aviso acima e nem a
Ordenação, Liv. 3." tH. 21, § t3, prohibe que sejam apontados no rol das testemunhas os Juize de Facto ou de Direito.
(~ota 2892.)
(2884) O Supremo Tribunal em Revista n. 1675 de 6 de Julho de 1861, annullou um julgamento. por não ter havido defeza do réo quando este empregou diligencias, para produzir
testemunhas que, entretanto, não foram ouvidas.
(28 -) Devem ser notificadas todas as testemunhas do summario. Accordãos da Rela<;ão
da Córte de 18 de Janeiro de 1 53 Il- 3387 de 27 de Julho de 18ti0, n. 43 1 de 4 de Agosto
de 1 63.
E é essencial a citação de todas as testemunhas do summario. Revistas ns. 17 6 de 19
de Março de 1864, 1795 de 30 de Abril do mesmo anilO, 1804 de 6 de Setembro do di to anno,
1894 de 31 de Outubro de 1866.
(2886) A Relação da Córte em Accordão de 23 de Outubro de 1868, n. 6235, annullou um
julgamento, em razão de se ter proseguido no julgamento da cau a, depois do requerimento
da accu ac;ão, para que fos em conduzida a testemunhas debaixo de vara.
Deferido o requerimento deveria sustar-se no julgamento alé se mostrar cumprido o
mandado; vislo a com-enieucia de ouvir-se, além das testemunhas do plenario, as que a parle
pretendia apre entar e cuja notificação requerera.
(2887) A falta de comparecimento das testemuuhas, perante o Jury, não e reputa preteri<;ão de formula, desde que não houve reclamação das partes. Revista n. 2142 de 28 de Outubro de 1873.
(28 8) A Rela<;~o de Porto-Alegre em Accordão n. 27 de 14 de Julho de 1 74, annullou
um julgamento perante o Jury, por f-alta da citação das le temunhas da defeza.
(2 9)
ob pena de nullidade, devem ser notillcada as testemunhas da formação da culpa. Accordão da Relação da Fortaleza de 17 de Novembro de 1874.
(2890) A Relação de Porto-Alegre em Accordão n. 61 de 29 de Maio de 187~ annu110u
um julgamento, em razão de não se ter nonsllltado ao Conselho de Jurados e l)artes, e dispen ayam o oompareoimento das te temunhas que faltaram para no oaso affirmativo seguir-se
o julgamento.
(2891) E' l1ullidade quando, não tendo oomparecido as testemunhal' não consta que, a
respeito se tivesse con ultado o Jury. AccordãO da Rela<;ão da Fortaleza de 10 de Mar<;o
de 1816.
Não é nu11idade do julgamento, o não oomparecimento das testemunhas, de de que convieram no julgamento o Promotor, o réo e o Jury de sentença. Accordão da RelaçãO de Porto-Alegre de 26 de Junho de '1877.
(2892) E' nu110 o julgamento, per~nte o Jury, quando intervir Juiz de Facto, dado em
rol e notificado, como testemunha do reo. Aocordão da Relação de Ouro-Preto de 18 de etembro de 1877.
(Nota 2 83.)
ide algumas das notas ao artigo anterior.
(2893) Tendo-se em um sorteamento apurado apenas 11 jurado!', em consequencia da
recusações permittidas pelo art. 275 do Codigo do Processo, para preencher o numero leCTal
concordaram o aocu ador e accu ado em appro,ar um do recusados e o 'upremo Tribunal
em Revi ta de 13 de Dezembro de 1 62, annullou o julgamento firmado em que es!'a e colha
se tornou ampla, fazendo desapparecer a influencia da sorte, principio constituti,o da formação do Jury.
N'este sentido já deoidira a RelaçãO da Côrte em Acoordão de 7 de Março de 1857.
(2894) E' apenas irregularidade, que não produz nullidade, a exolusão de jurados sorteados para compôr o oonselho do 12, quando nãO for feito o sorteio de conformidade com os
arts. 61 e 277 do Codigo do Processo Criminal, e 247 d'este Regulamento. AccordàO da Relação de Ouro-Preto de 7 de Ago to de 1 71,.
(2895) A Relação de S. Paulo, em Accordão de 6 de Outubro de 1 74, annullou um julgamento em razão de ter figurado, com aocrescimo de um nome na assignatura do julgamento um dos jurados sorteados para o Conselho dos 1'1.
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E outro Accordão da mesma Relação e da mesma data, annuUãra outro julgamento, por
ter servido no Conselho um jurado que servira em um julgamento anterior,
(2896) E' nuilo o julgamento quando não consta a convocaçãO de jurados que figuraram
no Jury de sentença, Accordãos da Relação de Porto-Alegre de 12 de Maio de 1876, e o anterior de 7 de Abril do mesmo anno.
, (2897) Não vale o julgamento em que intervém um jurado, que u a ahi, de nome que não
e o seu, AccordãO da Relação de Ouro-Preto de 3 de Dezembro de 1875.
(2898) A Relação da Côrte em Accordão de 1 de Maio de 1817, não achou nullidade em
um julgamento, apezar da irregularidade das assignaturas de dous jurados, sorteados para
o Jury de sentença.
(2899) E' nuUo o julgamento, quando o Juiz de Direito para completar o Conselho, tira
uma cedula da urna supplementar quando estava esgotada a dos jurados, que formavam o
Tribunal. Relação da Côrte em Accordão n. 3297 de 24 de Abril de 1860.
(2900) E' nuUo o julgamento, quando faz parte do Conselho, um jurado supplenle, cuja
convocação não consla ler sido anteriormente feita, precedendo sorteio da urna supplementaro Accordão da Relação da Côrte n, 3564 de 1 de Março de 1861.
(2901) A Revista do Supremo Tribunal de 15 de Maio de 1 61, annuUou uma decisão,
por ter faltado o Juiz Presidente do Jury e pelo facto de eslando sorteados os Juizes proceder-se a novo sorteio.
('2902) E' nuUidade ter o Juiz de Direito, depois de formado o conselho, dissolvido este
por se haver reconhecido que faziam parte.do mesmo, dous cunhados, quando devia ter substiluido um d'estes, tornando assim incompetente o 2.° Conselho. Accordão da Relação da
Côrte n. 3924 de 8 de Março de 1862,
.
(2903) FIa nullidade quando se inlJibe de fazer parle do conselho, um dos jurados sorteados, sob prete~to de ser sogro do Juiz de Direito, quando não era isso motivo de escusa
segundo o art. 277 do Codigo do Processo, o que deu lugar a que fosse substituido por outro
que ficou incompetente. Accordão da Relação da Côrte n. 62ill de 9 de Outubro de '1!l68.
E a Relação da Bahia em Accordão de 20 de etembro de lH78, annuilou um julgamento,
por se ter obstado que um enteado servisse com o padraslo no Conselho de senten\a.
(2904) E' nuilo o julgamento, quando serve no Conselho um jurado que constava ter sido
recusado. Revista do Supremo Tribunal de 9 de Maio de 1863.
(2905) E' nuilidade, quando deixam de fazer parte do Conselho, jurados não recusados
pelas partes, pel.o motivo de já terem sido sorteados e acceitos seus primos-irmãos, porque
tal prohibição não se comprehende no art, 277 do Codigo do Processo, que não menciona os
primos-irmãos. Revista de 29 de Julho de 1865.
(2906) Ha nuUidade, quando faz parte do Con elho, quem procurou nos autos o interesse
do réo e promoveu os termos da sua dereza. Accordão da Relação da Côrte n. 7811 de 1871.
(2907) Ha nuUidade, quando intervem no julgamento, jurados sorteado em substituição
de outros que não tinham impedimento legal. Accordão da Rela\ão da Côrte n. 7792 de 18 de
Novembro de un3.
(2908) A. mesma Relação em Accordão n. '778 de 24 de Setembro de 1873, annullou um
julgamento pela razão de se ter chamado para servir especialmente em dito julgamento, jurados supplentes.
(2909) ,E' oullidade, quando intervem no julgamento, como membro do .Jury de sen tença, quem foi perito ao exame de sanidade. Accordão da Rela\ão da Côrte n. 772u de 6 de Fevereiro de 1874.
('2DtO) E' nllllidade, quando não consta do termo respectivo o grão e parentesco, com o
Presidente do T·ribunal e os jurados, já acceitos, dos que foram con iderados inhibidos de
servir no mesmo Conselho, o que impede conhecer-se, se foi restriclamente observado o disposto no art. 'l.77 do Codigo do Processo Criminal. Accordão da Relação de S. Paulo de 17 de
Março de 1 74.
(2911) E' nullidade ter feito parte do Jury de sen tença um primo-irmão do réo. Accordão da RelaçãO da Côrte n. 7939 de 3l de Março de 1874.
(2912) E' nullidade er excluido do Conselho 01.° upplente do Juiz Municipal, constando
dos autos que e tava em exercicio o .Juiz etrectivo, caso que em nada obstava que servisse no
Jury. Accordão da Relação de S. Paulo n. 27 de 31 de Julho de 1874.
(2913) E' ,nullidade ter funccionado como jurado, o Dele~ado que oEliciou no processo
nas pri meiras diligencias. Accordão da Relação de S. Paulo de <lI de Julho de 1874.
(2914) E' nullidade, não se ter e~plicado no termo do sorteio, a causa legal da e~clusão
dos jurados, que se declararam impedidos. AccordãO da Relação de S. Paulo de 6 de Outubro de L874.
,
(29l5) Constitue nullidade, não se declarar expressamente no termo respectivo, qual o
impedimento que concorreu, para que os jurados, sorteados, não servissem no Conselho.
E é, ainda n ullidade, conceder-se dispensa ao jurado sorteado, que ailega escusa grave,
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Art. 358. Formado o conselho e prestado o juramento, segundo
a formula junta ao art. 2 3 do Codigo elo Processo Criminal, o que
deverá ser certiflcano pelo Escrivão na respectiva acta, o Juiz de Direito proceclerá ao interrogatorio do réo, que será escripto e junto ao
pl'oces.'o, que dirigirá nos termos dos arts. 259, 260, 261, 262, 263,
264 e 26G elo dito Codigo, (2921 a 2933)
quando não faz a alle"'ação, sob juramento. Accordão da Relação de . Paulo n. 113 de 6 de
Agosto de 1 75.
(2916) E' nuIlidade, ter sido admittido ao Conselho, um jurado que não se achou presente
ao acto do sorteio, e só se apresentou quando tinha a Promotoria esgotado o numero de suas
recu 'ações. AccordãO da Relação de . Paulo de 31 de Agosto de 1875.
(2917) E' nuIlidade, computar- e no numero legal dos jurados dous que foram retirados
para servir de testemunha. Accordão da Relação da Côrte de 4. de Fevereiro de 1 76.
(29l8) E' nuIlidade, funccionar no Jury de sentença, um jurado casado com uma sobrinha da parte, por ser dos excluido , se~undo dispõe o art. 6l do Codigo do Processo. Accordão da RelaÇão da Fortaleza, de 17 de Julho de 1874.
(29l9) E' nuUidade fazer parte do Jury de sentença, jurados que, não consta da acta por
copia, nem de peça alguma do processo que. tivessem sido sorteados e convocados anteriormente J1elos seus nomes, para fazerem parte do tril)unal, como requer o art. 4.· do Decreto
n. 693 e 31 de Agosto de 1850. Accordão da RelaçãO da Fortaleza de 2 de Junho de 187i-.
(2920) Prodllz nuUidade a exclusão do Con elho, a jurados que não tinham impedimento,
nem jurado su peiC,'iiO. AocordãO da RelaçãO do Rio n. 5 8 dc 3G de Novembro de 1 17.
A Relação da Bahia em Accordão de 4 de MarC,'o de 1 79, annuUou um julgame.nto perante o Jury, por terem !'ido excluido de servir como jurados, 3 cidadãOs sob pre~exto de
haverem servido no L· julgamento, não e tendo dado appellação pelo Juiz de Direito, nem
protesto por novo julgamento.
, ide art. 368 deste Regulamento, e a nota que sirva para o caso do presente artigo.
(Notas 1.393 a 14l9.)
(2921) Arts. 98 do Cocligo do Processo e 222.
(Notas 1.310 a 1372, l37iJ.)
E' formalidade substancial a leitura do processo, sob pena de nullidade. Revista do upremo Tribunal de 3 de etembro de 1859.
(292Z)
e o accu ado fôr menor deve dar-se-lhe Curador, para o acto do interrogatorio,
ou juramentos como tal ao seu advogado, no termo da Ordenação, Liv. 3,·, tit. 41, •.• e
9.·, Pereira e ouza, n. 4.3:l, e que supposto, nãO devam os advogados dos maiores en,olverem-se no acto das perguntas, entende-se que, os Curadores podem ratificar a resposta do
menor, lanto mais, porque, . certo que, este goza do beneficio da restituiC,'ãO, ate contra a
sua propria canOs ão.
(Z923) Os documentos podem ser oO'erecidos, pelas partes, na occasiãO do interrogatorio,
tanto para corroborarem a accusaçàO como a defesa. Aviso de 2 de Abril de 1836.
O documentos, para que possam servir, devem ser reconhecidos verdadeiros, pelo Juiz,
ou pelo Tabellião Publico. Arl. 92 do Codigo do Proce soo
Vide arts. 27, Z7i3 e 259 do Codigo do Processo.
O Decreto u. 4 24 de 22 de Tovembro de 1 '71, diz ao art. 53:
,'0 interrogatorio, o accusado tem o direito de juntar, quael'quer documento e justificaC,'ões procel'sados em outro juizo, para erem apreciados, como fôr de direito.
E se allegur com fundamento a neoe sidade· de prazo para isso, ser-lhe-ha concedido, ale
lres dias.
Consultae o art. '179, §~ 8.·, 9.· e 10 da Constituição.
Nointerrogatorio, não pMe intervir o advogado, deve antes, o mesmo reo responder ás
perguntas que, lhe forem feitas, sem que venha, uma artificiosa e antecipada defeza perturbar as diligencias, empregadas pelo Juiz, no intento de de cobrir a verdade.
(2924.) O Juiz deve abster-se de considerar o interrogatorio como um ponto de accusação, quando elle, é mais do que tudo, um meio de defeza para o reo. sempre no pensamento
de I'(ue ao accusador é que cabe estabelecer a prova da accu ação, devendo o accu ado pa sal' por innocente em quauto es a prova não se a ha as entada em seguras base.
Os inglezes, com o seu bom senso pratico, e OR juristas na ua maioria, opinam no sentido de excluir-se todo o inl.errogatorio pelo presidente inglez, porque assim fica segura melhormente a sua imparcialidade e por conseguinte o seu ascendente legitimo sobre os jurados
Benthan e os seus disciJ ulos, são os unicos que e:o::primem o voto I'(ue o Juiz lenha o direito de intel'l'ogar o accnsndo, invocando o principio de que se não deve despre ar nenhum
meio de prova, accrescentllndo que em muitos casos, as declarações do accusado fornecem a
melhor prova, podendo a sua contls lIo conduzir á manifestação a mais completa da verdade.
Na !"ranC,'a o interrogatorio, ao contrario é muitas ,ezes um meio de lortul'a moral para
\lO

4'j,\,

Art. 359. Na occaSlao do debate (mas sem interrupção a quem
estiver falLando), póde qualquer Juizo de Facto fazer as observações
que, julgar convenientes, fazer interrogar de novo algnma testemunha, requerendo·o ao Juiz de Direito, e pedir que o Jury vote sobre
qualquer ponto particular de facto, que julgar importante. A estes
requerimentos dará o Juiz de Direito a consideração que merecerem,
·mas deverá fazeI-os escrever no processo, bem como o seu deferimento para que constem a todo o tempo. (2934)
Art. 360. Se depois dos debates, o depoimento de uma ou mais
testemunhas, ou um ou mais documentos, forem arguidos de falsos,
com fundamento ra~oavel, quer pelas partes, quer pelo Promotor
Publico, o Juiz de Direito examinará mui diligente e escrupu!osamente o fundamento dessa arguição, e por si só decidirá summaria e verbalmente, fazendo reduzir tudo a um só termo, em que se declare a
natureza da arguição, as razões ou fundamentos della, as averiguações, exames e mais diligencias a que se procedeu, e em virtude das
o accusado, como se póde ver em infinitas causa, como na celebre de Lafarge em que o
Juiz, renovava as queslões com uma insistencia pouco generosa.
Ao depois, ha um grande perigo no systema francez, pela impressão penosa que fica no
espirito que assistem a essa especie de lucta entre o Presidente e 'o accusado e o silencio que
este oppãe ás questães daquelie, fazendo nascer a confusão no espirito dos julgadores e do
publico.
(2925) Considerou-se nullidade, deixar o Juiz de Direito de assignar o interrogatorio feito ao reo, como determina o art. 99 do Codigo do Processo Criminal. Accordão da Relação
da Côrte de 17 de Agosto de 18í-6.
(2926) E' nullidade, não se ter procedido no plenario ao interrogalorio do reo. Accordão
da Relação de Porto-Alegre de 4 de Agosto de '1874, n. 28.
(2027) Constitue nullidade faltar a assignatura de duas testemunhas uo interrogalorio do
1'130 perante o Jury. Accordão da Relação de Ouro-Preto de 16 de Outubro de 1874.
(2928) E' nullidade ser o interrogatorio assignado por uma, e não por duas lestemunhas
não sabendo o 1'130 escrever, contra o disposto no art. 9\:J do Codigo do Processo. Accordão da
Rela\ão de Porto-Alegre de 'l.9 de Maio de 1875.
(2929) A Relação da Côrte em Accordão n. 6201 de 2 de Outubro de 1.868, annul10u um
julgamento, por nào constar do processo que tivesse prestado juramento o Conselho quando
em segundo lugar, teve de julgar o reo.
(2930) Não e nullidade perante o Jury, a tiubstituição por motivo de molestia de um dos
membros do Jury de sentença, depois de se haver procedido á leitura do processo. Accordão
da Relação da Côrte n. 1629 de 12 de Setembro de 1873.
(2931.) A RelaçãO da Côrte em Accordão de n. 7891 de 13 de Março de I 14, não julgou
nullidade não se ter junto ao processo, a acta dos trabalhos do Jury, advertindo-se, apenas
ao escrivão.
O Supremo Tribunal porem, em Revista n, 2154 de 16 de Maio de 1814, diz: ser indispensavel, a copia da acta, para na appellação verificar-se as nullidades do processo que viciam
o julgamento, perante o Jury.
(2932) A Relação de S. Paulo, em AccordãO n. 39 de 18 de Setembro de 1814, annullou
um julgamento em rasãO de não estar assignado o termo de juramento do Conselho de sentença por todos os 12 membros sorteados para elie.
(2933) A RelaçãO de S. Paulo em Accordão de 7 de Maio de 1875, diz ser nullidade: a
omissão no termo do sorteio dos jurados dos nomes dos sorteados, recusados c impedidos.
(2934) Nota 1.441.
O Juiz de Direito, não póde propôr questões, a respeilo de crimes, não mencionados no
libelio, ainda que, resultem dos debates. Accordão da RelaçãO da Côrte de 30 de Julho de
1850.
O Juiz de Direito tem a faculdade de aifastar-se de qualquer classificação anteriormente
feita, todas as vezes que, não mude de natureza; e que quando do processo, ou dos debates,
resultem circumstancias que modifiquem os factos nem por isto deve o Juiz de Direito deixar de propôr os quesitos no sentido da modificaçãO. Aviso n. 53 de 28 de Julho de 1843, e
Accordão da Relação da Côrte de 28 de Outubro de 1851.
O 1.0 Accordão, parece mais de conformidade com este Regulamento, salvo ligeira modificação.

quaes se julgou ou não procedente a mesma argUlçao, e será esse
termo assignado pelo dito Juiz e partes. (2935)
Art. 361. No caso de entender o Juiz de Direito pelas averiguações a que proceder, que concorrem vehementes indicios da falsidade arguida ou de outra qualquer occorrente, proporá como primeiro
quesito aos Jurados, na mesma occasião em que fizer os outros sobre a causa principal o seguinte: -Póde o Jury pronunciar alguma
decisão definitiva sobre a causa principal, sem attenção ao depoimento ou documento, arguido de falso? (2936)
Art. 362. Retirando-se os Jurados para a sala das suas conferencias em que devem estar sós, e as portas fechadas, na fórma do art.
B73 do presente Regulamento, examinarão se, no caso de se provar
a arguida falsidade do depoimento ou documento, poderá eUa influir sobre a decisão da causa principal, de maneira que essa decisão tenha
necessariamente de ser differente, nesse ou no caso contrario: e quando depois de conferenciarem, decidirem aillrmativamente sobre o primeiro quesito, isto é, se certificarem de que 11 questão incidente de
falsidade lhes não impede aj uisar e dicidir sobre à causa principal
assim o declararão e responderão aos outros quesitos. (2937 a 2943)
Art. 363. Se os Jurados porém resolverem negativamente a
questão logo suspenderão o acto, e nada mais decidirão sobre a causa principal, e o Jury apresentará ao Juiz de Direito esta sua resolução. - O jul'Y não póde pronunciar decisão definitiva sobre a causa
pl'incipal, sem attenção ao depoimento ou ao documento arguido de
falso - e com isto se haverá o Conselho por dissolvido.
Art. 364. O Juiz de Direito, em ambos os casos, remetterá o documento ou depoimento arguido de falso, e todos os documentos e
esclarecimentos obtidos com os indiciados delinquentes ao Juiz com·
petente para a formação da culpa. (2944)
(293:-) Arls. 266 do Codigo do Processo, e 55 da Lei de 1841.
Importa nullidade do julgamento, ter o Juiz de Direito, entendido que, haçia vehementes
indicios de fal idade em uma testemunha e em 1.0 quezito, além dos que fizera sobre a caul>a principal, nilo haver propo lo ao Jury, a questãO; - se podia decidir, sem em})argo da falidade arguida. Áccóruão da Relação da Fortaleza de 5 de Outubro de 1815.
(2936) Art. 55 da Lei de um.
(2937) Art. 56 da Lei de 1841, e notas 144·2 e 2839.
E' nullidade ter entrado o Juiz de Direito, com o EscrivãO, Promotor ejurados para a sala
secreta, aonde jantaram todos. Revista do Supremo Tribunal de 21 de Agoslo de 1861.
(2938) E' nullidade haver o Juiz de Direito, entrado por vezes, na ala secreta do Conselho, sendQ que, se este precisava de esclarecimentos, cumpria pedi-los, por escripto. Accórdão da RelaçãO da Côrte n. 4034 de 15 de Julho de 1862.
(2939) E' nullidade, haver communicação de fóra, com um membro do Conselho. Accórdão n. 4381 de 4 de Agosto de 1863.
(2940) A Relação da Côrte, em Accórdão n. 6511 de 12 de Outubro de 1869, annullon uma
decisão por estar a signada, sómente por um official de justiça, a certidão da incommunicabilidade dos jurados sorteados, para o julgamento.
(2941) E' nullidade ter o Juiz de Direito, mandado entrar para a sala secreta, um medico para examinar um jurado que tivera um ataque. Accórdão da RelaçãO da Côrte n. 7185 de
3 de ovembro de 1811.
(294'2) E' nullidade estar postado á porta da sala secreta, um só oilicial de justiça. Accórdão da Relação de Porto-Alegre n. 14 de 15 de Maio de 1874.
('2943) Constitue nullidade, ser assignada a certidão de incommunicabilidade do Jurj',
sómente por um official de justiça. Accórdãa da Relação da Côrte, n. 498 de 20 de Julho
de 1817.
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Art. 365. Formada a culpa da falsidade, e feita a remessa do
processo e dos delinquentes. na fórma dos arts. 318, 319, 320 e 321
do presente Regulamento, e no caso de que a deci~ào da causa principal tivesse ficado StJ pensa, será ella decidida conjunctamente, por
novo Conselbo de Jurados (no qual nào poderá entrar .nenhum dos
membros que formaram o 1.0), com a causa de falsidade arguida, na
mesma ses~ão do Jury, se chegar a tempo, ou na immediatamente
seguin te. (2945)
Art. 366. Em todos os casos achando·se a causa em estado de
ser decidida por parecer aos Jurados que nada mais resta para examinar, o Juiz de Direito resumirá. com a maior clareza passiveI, toda
a materia da accusação e da defeza, e as razões expendidas pró ou
contra, e depois proporá aos Jurados sorteados as questões de facto
necessarias para poder fazer a applicação do direito, da maneira indicada nos arts. 59, GO, 61, 6~, 03 e 64 da Lei de 3 de Dezembro de
1841. (2946 a 3018)
(2944) Art. 56 da Lei de 1841.
Da com])inac;ãO deste art. 304 com o citado da Lei de 1841, e deduz claramente flue, o
Juiz de Direito, se deve limitar ás averiguações, e:xames e diligencias, e não julgar procedente
ou improcedente a arguição.
(29~) Art. 57 da Lei de 184l.
A Relação da Bahia em Accórdão de 27 de Junho de 1868, decidiu que, ficando n causa
suspensa por motivo de falsidade arguida e julgada procedente, devia o Juiz de Direito ter
promovido a conclusão do processo de falsidade, pelos meios legaes para se cumprir a disposiÇãO deste artigo.
(29~6) Art. 4.6 § 3. 0 , 269 do Codigo dó Proces o Criminal, 58 da Lei de 1841 e 3i3 deste
Regulamento.
( atas 2484, 2625 e 2666.)
A Lei Belga de 1831 supprimiu o resumo do Presidente, vendo nelie uma grande influencia sobre a consciencia e a opiniãO dos jurados.
No emtanto, se esse resumo, como o quer a nossa Lei e a de todos os povos cultos, deve ser todo imparcial, parece ter a grande vantagem de se apresentar em termos breves o pró e contra, de modo a por em relevo O que deve ser a razão decisiva do vel·dicl.
Mas é claro que, o Presidente não deye supprir nada á accusação e nada á defesa; pois
a sua missão e dil'igir os debates no maior intere::;se da justiça e da verdade.
Aos olhos de Mittermaler, o resumo elos Pre. identes inglezes e as instrucções que, elles diio
aos jurados, são verdadeiros modelos; mas comprehende-se que, essas instrucções, não versam, senão, sobre as dilIiculdades, quer de factos, quer de di['eito que a causa póde apresentar, e unicamente destinadas a esclarecer qualquer duvida que, se possa erguer no espirito
des jurados.
De facto, Juizes ingllliles, reproduzem as provas, com grande imparcialidade, cingindo-se
ás notas escriptas, por elles tomadas com a maior fidelidade; e até, muitas vezes, não fazem
elles, mais do que, lêr essas notas aos jurados.
Esses Juizes dirigem a attenc;.ão dos jurados, sobre o ponto de ~'ista decisivo na causa
su])mettida ao seu ex.ame, esforçando-se em guiar ou facilitar as uas deliberações, e teem
como dever essencial a recommendação aos jurados que, devem começar por examinar, tudo
o que e relativo ao corpo de delicto, a materialidade do crime e ao depois de não 11aver mais
duvida sobre a mesma materialidade, passar ao e:xame das provas contra o accusado.
Um dos pontos que, os Presidentes, se esforçam de pôr em relevo, em suas instrucções
ao Jury, e que, não deve condemnar-se, quando e:xiste uma duvida rasoavel ('reasonable doubt),
ou como diz Starkie; não se devendo reconhecer a culpabilidade, senão quando, se é convencido por provas taes, que elIas bastassem para se decidir nos negocias da mais alta importancia e de interesse pessoal.
Quando a prova, e indirecta, ou resulta de presumpções, o Juiz previne aos jurados contra os perigos deste genera de provas.
E' assim que se deve proceder entre nós, com a maior imparcialidade, sem haver da
parte do Juiz Presidente, qualquer interesse que, não seja muito legitimo e honroso.
(~9~7} Quando o Juiz de Direito, não faz resumo dos debates, é nu110 o julgamento. Accordão da Relação da Corte de 6 de Outubro de 1861.
(2948) E' nullidade, não ter sido presente ao Jury, a menoridade, pois que, sendo uma
circumstancia, póde influir na imposição da pena. Revista 1'\. 1271" de 13 de Novembro d~ 1816.
(2949) E' nullidade, 'não formular, o Juiz de Direito, tantos quezitos quantos forem as
oircumstancias mencionadas no libello. Aocordão da Relação da Corte de 23 de Março de 1847.
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(2949-a) ConsLitue nullidade, não ter o Juiz de Direito, formulado os quesitos, sobre lodos os crimes mencionados no libello. Accordão da Relação da Côrte de 2 de Setembro de
1 48.
(2950) E' nullidade, formular-se quesito, sobre a materia do art. 3.° do Codigo Criminal,
isto e, se o reo procedeu com conhecimento do mal e intenção de o praticar, por não importar semelhante quesito declaração do facto. Accordão da Relação da Côrte de 23 de Agosto
de'J 30.
E são assim o Aviso n. 133 de 14 de Abril de 18;)8, e a Revista do Supremo Tribunal n.
1 88 de 25 de Julho de 1866,
('lU51) E' DulJidade não se fazer quesito sobre circumstancia aggravante, que consla dos
autos. Accordão da Relação da Côrte de 6 de Setembro de 1850.
(2952) E' nullidude não se fazer o quesito sobre o facto de alienação mental, quando e
mesmo apresentado em defeza, contra o disposto no art. 61 da Lei de 1841. Revista de 3 de
Dezembro de 1852.
(295::1) E' nullidade faltar um quesito, dentre os que devem ser propostos. Accordão da
Relação da Côrte de 9 de Fel'ereiro de 1856.
(2954) E' nullidade considerar C'ircumstancia aggravante, um facto que por lei não se
considera tal. Revista n, 6616 de 8 de Outubro de 1859.
(2955) E' nullillade, ter sido feito o quesito da tentativa, englobadamente, sem se separar os factos por meio de proposições simples e bem di tinctas. Revistas n. 6606 de 3 de Setembro de 1 59, e 30 de • ovembro do mesmo anno.
(2956) A RelaçãO da Côrte em Accordão n. 3212 de '1 de Maio de 1860 annullou um julgamento em razilo de não ter o Juiz de Direito, feito 2 quesitos: 1.0, se o reo fez os ferimentos, e 2.", se com elles tentou mutar, euglobando ambas as questões no 1.0 quesito.
(29-7) E' nullidade não se ter feito o quesitos obre a tentativa, mas sobre o crime consummado. AccordãO da Relação da Côrte n. 3296 de 18 de Maio de 1860.
(295) E' nullidade ter sido feito o 'luesito de tentativa, sem especificação do!; factos, que
a con tituem na fÓI'ma definida no Codigo. Revi, ta de 25 de Julho de 1 60.
A Revi ta de 24 de Outllbro do mosmo anno, diz me mo que: não e da competencia do
Jury re,olver, se houve ou não tentativa, em ra zão de ser questão de direito e sim verificar
a existencia dos facto que a cou tituem na fórma do Codigo (§ 2.° do art. 2.°), pois de outra
fórma, se daria aos jurado, meros Juizes de factos, contra todo o direito a attribuição de decidir uma questão importante de direito criminal.
(29-9) A Relação da Corte em Accordão n. 6503 de 24 de etembro de 1864, annullou um
julgamento por se ter feito com irreguluridade o quesito de tentativa de morte, perguntaudo-se simplesmente, se com o tiro tentou ·0 reo matar, quando se devera fazer a pergunta
no termos do art. 2.", § 2.° do Codigo Criminal.
(2900) A Relação da Côrte em Accordilo n. 63 8 de 23 de Março de 1 6P. annullou um
julgamento, por ter ido feito com irreguLaridade o quesito de tentativa; porquanto, tratando- e de urna tentativa de morte 'lue pl'oduziu os ferimento constantes do corpo de delicto,
de,era o Juiz de Direito, alem do que itos relativos á mesma tentativa, formular outros,
(Iuanto ao ferimentos, sua natureza e gravidade.
(296L) O quesito do Jury sobre tentativa deve ser formulado conforme o § 2.° do art. 2.°
do Codigo Criminal e não simpLe mente: se com o tiro pretendeu o reo matar, o que e irregular a annullavel. Accordão da Relação da Côrte n. (j~03 de 'H de etembro de 1 69; e no
mesmo entido, as Revistas n. 2032 de L7 de Agosto de I 70 e 14 de etembro de I 70 n.2039.
O Accordão da Relaçi'ia da Côrte n. 6228 de 16 de Outubro de i 68, nilo diverge das decisões d'esta nota.
(2962) A Revista do upremo Tribunal n. 2055 de 1 de Março de 1871. manda propôr separaclamente. todas as circumstancias 'lue se deram constituti,a do crime de tentativa de
homicidio, aflm de que os jurudos, respondendo a cada uma d'eUas, pronunciem o eu veredictltln sobre o facto com suas especificadas circumstuncias e d'esta arte habilitar o Juiz de
Direito a applicar a Lei, ab olvendo ou condemnando.
O Accordão da Relação da Côrte o. 7746 do aono de 1813, e Re,ista n. 2145 do mesmo
aono, ainda sustentam a mesma jurisprudencia.
(2963) E' nullidade, omittir o Juiz no quesito que formular sobre tentativa, o complemento, se o facto deixou de realisar-se por circum tancias independentes da vontade do reo.
Accordão da Relação de Ouro-Preto de 12 de Março de i 75.
'
(:1964) Constitue nullidade fazer o Juiz de Direito quesitos sobre a tentati,a, sem ter feito
quesitos sobre ferimentos, quando devera .fazel-os, sobre ambos os fa los mas primeiramente
sobre estes e sua 'gravidade e depois sobre aquelle. Accordão da Relação de Ouro-Preto de
13 de Julho de 1875.
(Nota 3U97.)
('!965) E' nul10 o julgamento, quando não se fizerem os quesitos de harmonia com o libello. Accordão da Relação da Côrte n. 3374 de 13 de Julho de 1860.
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(2966) Ra nuUidade quando O Presidente do Jury, deixou de fazer os quesitos sobre os
ferimentos, que resultam do tiro. Accordão da Relação do Rio n. 3576 de 12 de Fevereiro
de 1861.
(2967) Ha nullidade, não ter o Juiz de Direi to, depois da palavra concorl'er, accrescentado
di"ectamente, e mencionado os factos de cumplicidade. Revista n. 1672 de 18 de Mar(,'o de 1861.
(2968) Ra nuUidade, não ter o Juiz de Direito feito quesitos especiacs, sobre a autoria e
cumplicidade do crime. Accordão da Relação do Rio n. 3514 de 12 de Março de 1861.
(296':1) O Juiz Presidente do Tribunal do Jury, deve submetter, sob pena de nuUid!l:de,
de modo preciso á decisão dos jurados, os factos demonstrativos da cumplicidade, isto e, a
existencia de taes e taes factos positivos, particulari ando e demonstrando a maneira, porque
o aceusado, se diz ter concorrido directamente ou cooperado para a perpetração e consummação do crime. Revista n. 1796 de 30 de Abril de 1864.
(2970) Ra nullidade, quando são propostos regularmente os quesitos de cumplicidadf'l ou
concorrencia directa do crime; isto e, quando os que itos são formulados em termos generlcos e indeterminados, em vez de se especificar o facto e circumstancias de que era o reo arguido. Revista n. 1749 de 3 de Junho de 1863 e Accordão da Relaçâo do Rio n. 5386 de 15 de
Junho de 1866.
(2971) O Accordão da Relação da Côrte n. 6390 de 14 de Maio de 1869, annullou um julgamento, por não se ter no L" quesito especificado o modo porque o réo pronunciado cumplice, concorreu para a morte de que e accusado, sendo incurial o quesito, em que apenas se
pergu nta, - se o reo concorreu directamente, mas sem se dizer como, para o crime de que se
trata.
(2972) Ra nuIlidade, quando o Juiz de Direito, deixa de formular quesitos sobre a cumplicidade, contra o constante dos autos. AccordãQ da Relação de Ouro-Preto de 27 de Abril
de 1875.
(Nota 2026.)
(2973) Ra nullidade quando no quesito, sobre a reducção á escravidão, não se mencionam as palavras - pessoa livre, - que e o que constitue o crime. Accordão da RelaçllO da
Côrte n. 3514 de '12 de Março de I 61.- e anteriormente em Accordão n. 3446 de ii de etembro de I!)GO, a IDesma Relação, decidira no mesmo sentido.
(2974) Ha nuUidade quando o Juiz de Direito, não faz o quesito sobre circumstancias attenuantes. Accordão da Relação da Côrte n. 3680 de 26 de Abril de 1861, e Accordão da Relação de S. Paulo n. 114 de 6 de Agosto de 1815.
(2975) Ra nullidade, quando não são feitos regularmente os quesitos, sobre a olI'ensa feita, com o fim de injuriar. Accordão da Relação da Côrte n. 3715 de 7 de Junho de 1861.
(2976) Ha nullidade quando não se formula o quesito sobre o medo irresistivel, sem se
designar o facto, que occasionou o medo. Accordãos da Relação da Côrte n. 3561, e n. 3702 de
21 de Junho de Hltil, bem como o de n. 3701.
(2976 a) Ra nuUidade quando o Juiz de Direito, não formula os quesitos especiaes, sobre
os diversos factos, que constituem o crime de estellionato, sobre que versa a accusação. Accordão da Relação da Côrte n. 4080 de 5 de Setembro de 1862.
(2917) Ea nuUidade de julgamento, quando o Presidente do Jury em vez de fazer tantas
series de quesitos quantos eram os delictos de estellionato commettidos pelo reo, como prescreve o art. 63 da Lei de 1841, englobou-os. perguntando, somente uma vez acerca das circumstancias aggravantes que aliás podiam dar-se de um dos delictos e não a re peito de outros e vice-versa. Revista n. 2168 de 22 de Agosto de 1874.
('2978) Ra irregularidade nos quesitos quando, se tratando da morte, proveniente do espancamento, não se pergunta, L", se o reo tinha espancado o o(fendido, e 2.°, se d'esse espancamento re&ultou a morte. Revista n. 1'162 de 16 de Maio de 1863; e anteriormente o mesmo
Tribunal assim o decidira com maior desenvolvimento em Revista de 13 de Dezembro de 1862.
(Nota 597 do meu Codigo Criminal).
(2919) A RelaçãO d~ Côrte. el? Accordão n. 6395. de Junho de '1866, annuJlou um julgamento, por não ter o Jmz de DIreIto, formulado quesItos so))re os ferimentos e sobre o facto
de haver dos ferimentos resultado a morte.
(2980) Quando a morte fôr instantanea, não ha necessidade do quesito do art. 194 do Codigo Criminal. Accordão da Relação da Côrte n. 8053 de 13 de Março de 1874.
('2981)
ão tem elI'eito o julgamento, quando não se fizerem os quesitos segundo dispõe
o art. 194 do Codigo Criminal. Accordão da Relação da Fortaleza de 20 de Ju'nho de 1876.
(298'2) Consti tue nnllidad~ qu.ando o Jury affirma em um quesito que o mal causado foi
mortal; e em outro que o ofiendldo morreu. não porque fosse mortal o mal causado' mas,
por falta da neces aria diligencia para removei-o, convindo em tal caso que o Juiz de Direito
voltasse o Jury, á sala das suas conferencias para resolver a incoherencia. Accordão da Relação de Porto-Alegre de 26 de Junho de 1877.
(2983) Anteriormente, em AccordãO n. 6177 da Relação do Rio de 2 de Outubro de i868,
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annuUou-se um julgamento, por não ter o Juiz de Direito formulado quesitos sobre a natureza dos ferimentos e se estes eram mortaes a juizo dos facultativos.
('2984) Ha nuUidade quando o Juiz de Direito, deixa de fazer quesitos, sobre a natureza e
gravidade do ferimento de que resultou a morte do oITendido, bem como se este fuorreu, por
ser mortal o mal causado, ou por não ter applicado a necessaria diligencia, dando assim lugar, a que fosse o reo condemnado, como auctor de ferimentos leves, quando podia ser o caso
do art. 194 ou 205 do Codigo Criminal. O mesmo Accordão acima.
(2985) A Revista n. 1659 de 20 de Fevereiro de 1861, annullou um julgamento, por não se
haverem cumprido as dispo ições do art. 195 do Codigo Criminal e a do art. 194, que demanda
a verificação dos facultativos, se o mal causado foi mortal não podendo por esta falta ser o
recorrente condemnado, como o foi no art. 193 do Codigo citado, devendo sêl-o no 194.
No mesmo sentido, ha as decisões do mesmo Tribunal n . 1558 e 1683.
(2986) A Relação da Côrte em Accordão n. 7777 de 12 de Dezembro de 1873 diz: não constituir nullidade, a falta de quesito, sobre ser mortal, o mal causado, quando a duvida se acha
resolvida, no corpo de delicto.
(2987) A mesma Relação em Accordão n. 7787 de 5 de Março de 1874, diz: não ser nullidade o facto de se não ter formulado questão sobre a mortalidade dos ferimentos, de conformidade com o art. 194 do Codigo' Criminal, a um reo condemnado no medio do art. 192 do
dito Codigo.
Ea nullidade, quando não se faz o quesito sobre a causa da morte, quando não foi esta
immediata á oITensa. Accordão da Relação do Rio n. 744 de 12 de 'ovembro de 187!:!.
(2988) Ha nullidade, quando o Juiz de Direito, não formula quesito sobre o mandato do
crime. Accordão da Relação da Côrte n. 54.19 de 7 de Ago to de 1866.
(2989) I:Ia nullidade, não ter o Juiz de Direito, formulado os quesitos, separadamente sobre o ferimento e a natureza delles. Accordão da Relação da Côrte n. 5434 de 7 de Agosto de
1866.
(2990) Ha nullidade, quando o Juiz de Direito, deixar de fazer quesito sobre o art. 10, §
4.° do Corugo Criminal, como foi requerido pela defeza; isto é, se o crime foi commettido casualmente, no exercicio ou pratica de um acto licito, feito com tenção ordinariaj entretanto
que, se fosse julgado provado, importaria absolviçãO do réo. Accordão da Relação do Rio n.
6176 de 9 de Outubro de 1868.
(2991) NãO iJa nullidade quando se omitte o quesito sobre a casualidade do facto, propondo-se o da justificativa pelo quo foi o réo absolvido. Accordão da Relação da Côrte n. 495
de 13 de Julho de 1817.
(2992) Ha nullidade ter-se deixado de formular quesitos, sobre circumstancias aggravantes ou attenuantes, os quaes, posto que em regra devem ser ommittidos quando se trata de
crimes da Lei de 10 de Junho de 1835, não podiam deixar de ser feitos, desde que disputavam-se, não sobre a responsabilidade do accusado, senão sobre uma das condições requeridas, para que o seu crime' podesse ser punido com a citada Lei. Accordão da Relação da
Côrte n. 6232 de 9 de Outuhro de 186!:!.
('2993) lia nullidade, quando tratando-se do crime de falsidade, o primeiro quesito, não
li feito de modo a se fazer sobresahir a circumstancia de haver O reo exigido o pagamento
dos titulos que, se diz terem sido falsificados, sendo esta circumstancia de exigencia, caracteri tica da vontade de effectivamente defraudar alguem. AccordãO da Rela\.ão da Côrte n.
6231 de 9 de Outubro de 1868.
(2994) Ha nullidade quando o Juiz de Direito, não observa a formula substancial do art.
28~ do Codigo do Processo, e 63 da Lei de 1841, fazendo duas séries di:;:linctas de quesitos,
sobre os dous diversos crimes, porque foi o reo accusado e suas circum tancias: sendo manifestamente deficiente por sua formula e no interesse pratico da applicação da Lei. (Arts.
5!:l e 67 da Lei de 'J84t) o unico quesito proposto, sobre o 2.° facto conjunctamente com a materia relativa ao 1.0. Accordão da Relação da Côrte, n. 6257 de 4 de Dezembro de 1868.
(2995) E' nullidade, não ter o Juiz de Direito feito os quesitos de conformidade com o
Iibello, e como mandam os arts. 59 e 63 da Lei de l8H, e irregularmente perguntado, se o reo
conjunctamente com os outros commetteu o crime por que e accusado, quando devia só e directamente referir-se ao réo sujeito a julgamento. Accordão da Relação da Côrte n. 627 de 7
de Dezembro de 'J868.
(2996) Constitue nullidade o ter-se feito o 1.0 quesi to, com irregularidade, a respeito do
crime de roubo, sem se consultar especialmente sobre a circumstancia da violencia, indispensavel para que se dê o dito crime de roubo,
Nos casos do art. 269 do Codigo Criminal, não deve ser feita uma simples pergunta, deve-se antes classificar o facto criminoso de furto on roubo, para conforme as respo tas do
Jury, e decidido se houve ou não a violencia, applicar-se a pena. em que houver incorrido.
O AccordãO da Relação de S. Paulo n. 10, de 5 de Maio de '1874, diz: ser ponto principal
da causa no crime de roubo a oircumstanoia da violencia.
(2097) E' nullo o julgamento, quando O Juiz de Direito deixa de formular o quesito, [.0,
sobre a criminalidade do reo, accusado, como mandante referindo-se, ao mandatario do cri-
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me, nominalmente, o que não devia fazer para não se dar duvida sobre a intenc;.ão do Jury.
Accordão da Relação da Côrte n. 6497 de 5 de Setembro de 1869.
(29!l8) E' nullidade, terem os quesitos sido feitos com irregularidade; por quanto sendo
'l os reos, deviam ser separados os quesitos, a respeito de cnda um d'elles, e nãO erem englobados, como foram. Accordão da Relação da Côrte n. 6519 de ~4 de elembro de 1869 e
Accordão da Relação da Fortaleza de ti de Agosto de 1875,
(2999) lia nuUidade, quando no [,0 que ito, não se especificam os factos constitutivos do
crime de resistencia, como o define o art. 116 do Codigo Criminal. Accordão da Relac:ão da
Côrte n. 6503 de 21 de etembro de 1 69.
(3000) Ha nullidade quando não é proposta a L" questão, ao Jury, de conformidade com o
libeUo. Accordãos da Relação da c.ôrte n. 620 de l6 ele Outubro de 1 60, e n. 6272 de 7 de Dezembro de 186!); Revistas do upremo Tribunal n. '1762 de 9 de Maio de 1863, 1890 de 22 de
Agosto de 1866, n. 1933 de l3 de ovembro de '1867, e a de 22 de Maio de 1868,
(3001) lia nullidade quando se enj!lobam o quesitos a cada um dos accusados que, são
dous, formula que a Lei reprova, como inconveniente aos interes~es da justiça e tão irregular, quanto e positiva e terminante a regra que, violou-se do art. :!8~ do Codigo do Proce 50.
Accordão da Relação da Côrte n. 7629 de 12 de etembro .de l87il.
(3002) NuUiflca o julgamento, o facto de deixar o Juiz de Direito de formular quesitos,
sobre dous pontos diversos de accusação, com as respectivas circumstancias, quando assim
articula o libello. Accordão da Relação de S. Paulo n. 8 de 18 de Abril de 1 74..
(3003) lia nullidade quando não se articula no libello, nem se fez quesitos sóbre a connivencia em especie prevista na [,a parte do art. l25 do Codigo Criminal. Accordão da Relação de Ouro-Preto n. 9 de 21 de AlJril de 1874.
(3004) E' nuUidade do julgamento, o englobar-se no quesito, circumstancias elementares
do crime de estupro. Accordão da Relação de Porto-Alegre de 3 de Julho de 1 74.
Deve o reo responder por ambos os crimes, sendo a mulher virgem, menor de 17 annos,
arts. 219 e 222 <lo Codigo Criminal. A circumstancia do delloramento, devendo considerar-se
uma das aggravantes do delicto, na fórlUa do art. 17 do Codigo Criminal, o crime e punido
em tal caso com o gráo maximo do art. 222. Revista do Supremo Tribunal n. 2254 de 28 de
Junho de 1876.
.
(3005) Ha nuUidade deixar o presidente do Jury de repetir tantos quesitos necessarios,
para serem comprehendidos, os diversos factos, criminosos imputados ao reo accu ado. Accordão d~ Relação de S. Paulo de 7 de Maio de 1875.
(3006) E' de nuUidade, englobar-se em um só quesito, dous factos criminosos, aLtribuidos ao reo, quando sobre cada um deltes, se deviam fazer perguntas distinctas e separada.
accordão da RelaçãO de Ouro-Preto de 29 de Maio de 1875.
(3007) Ha nuUidade, quando não são os que itos propostos de conformidade com o líbello, deixando-se de propôr os relativos ao escravo accusado de ter matado ao seu senhor:
nos termos do art. 1.0 da Lei de 10 de Junho de 183~, como cumpria que o fossem em observancia do art. 59 da Lei de l841. Acoordão da Relação de Porto-ôJegl'e de 19 de Outubro de
1874.
(3008) E' de nuUidade não constar dos autos, os quesitos propostos quanto a um reo, deparando-se, só com as respostas. Accordão da Relação de Porto-I\.legre de 19 de Outubro de
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(3009) E' nuUidade, alterar o Presidente do Jury, na formação dos quesitos. o valor que
mencionava um dos artigos do libeUo. AccordãO da Relação de Ouro-Preto de 27 de \'bril de
1875.
(30l0) E' nuUidade, não ter sido o 1.0 quesito formulado, de conformidade com o libeUo,
na forma da Lei. AccordãO da Relação de S. Paulo de 31 de Agosto de 1875.
(30ll) E' nuUidade, não terem sido os quesitos formulados e respondidos curialmente na
fórma do art. 1167 deste Regulamento. Accordão da Relação de S. Paulo n. 123 de 31 de Ago to de 1875.
(3012) E' nuUidade formular-se um quesito, sem relação e nem fundamento, com o líbeUo e accusação, o qual fez alterar a clas iflcação cio crime e consequentemente a correspondente penalidade. Accordão da Relação do Rio de 31 de Agosto de 1875.
(3013) Deixar o Juiz de redigir o quesito sobre o lIagrante, perguntando, 1.0 se o reo foi
encontrado commettendo o crime, e 2." se fugiu perseguido pelo clamor publico. Accordão da
Relação de Ouro-Preto n. 56 de 13 de Abril de '1875".
Esta decisão destôa da do Accordão da RelaçãO do Rio n. 6587 de 6 de Dezembro de 1869,
como da nota 916.
(3014) E' nuUidade deixar o Juiz (le Direito de fflzer um quesito especial, sempre que
co~star ser o reo menor de t7 annos, afim de não ser p.rivado o reo de gosar o favor que a
Lei lhe concede em attenção á sua pouca idade. Revista n. t651, e a Relação da Bahia em
Accordão de 19 de Março de 1875, sustentado pela Revista de 20 de Novembro de 1875 que, só
se deve propôr um tal quesito quando fór duvidosa a menoridade do reo; porque esta cir-
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Art. 367. Quando o Juiz de direito, com referencia ao libello, tiver de propor a questào, nos termos do art. 59 da lei citada, e entender que alguma circumstancia exposta no dito libello nào é absolutamente connexa e inseparavel do facto, de maneira que nào possa
este existir ou subsistir sem elIa, diviciirá em duas a mesma questào:
(3019 a 3022)
i. a O réo praticou o facto de que consta o libello? (3023 e 3024)
cumstancia está incluida implicitamente no art. 18 do Codigo Criminal, sobre os quaes ê o
quesito feito por modo absoluto.
(3015) Ba nuUidade quando não se faz o quesito sobre ajustificabilidade do crime, quando
do interrogatorio do réo se deduz que foi elIe allegado. Accordão da Rell\Ção de . Paulo de
17 de Dezembro de 1875.
(3016) E' nulIidade, terem sido substituidos os quesitos, tendo já o Jury respondido aos
primeiros. Accordão da RelaçãO de S. Paulo de 10 de Dezembro de 1875.
(3017) E' nuUidade, recusar o Juiz de Direito, propôr ao Jury, quesito Ilobre imprudencia
no caso do art. 19 da Lei de 20 de Setembro de 1871, privando assim o réo de uma defesa,
muito importante. AccordãO da Relação de . Paulo de 14 de Agosto de 1874.
'os crimes de que trata o art. 19 citado, é nuUo o julgamento em que não se proposerem
os quesitos, em ordem a se poder verificar, se houve,- imprudencia,- inobservancia de algum regulamento ou postura munioipal. Accordão da Relação da Fortaleza de 8 de Junho
de 1875.
Cabe accusação publica no crime citado, art. 19, como deoidiu o Accordlio da Relação da
Côrte de 18 de Fevereiro de 1876.
Este art. 19, não póde ser attendido, senão quando houve verdadeira imprudencia e com
evidencia demonstrada dos autos, sendo contrario, uma verdadeira anarchia no intuito de fazer desapparecer as penalidades dos arts. 192 e 193 do Codigo Criminal. Accordão da RelaÇãO do Recife de 13 de Julho de 1877.
.
(3018) Ba nuUidade quando não se propõe os quesito, em fôrma simples e distincta. Accordão da RelaçãO da Fortaleza de 10 de Março de 1876.
Vide art. 371 d'este Hegulamento.
(3019) Vide notas ao artigo anterior e a de n. 2031.
O Juiz de Direito, deve fazer quesitos, a respeito de todos os crimes, mencionados no líbelIo. Accordãos da Relação da Côrte de 23 de Março de 1847 e 2 de Setembro de 1848.
As questões apresentadas pelo Juiz de Direito aos jurados, devem ser de c.onformidade
com o libello em proposições simples e bem distinctas, para que, de suas respostas, não resulte o menor equivoco ou amphibologia. Accordão da RelaçãO da Côrte de 2 de Março de 1852.
(3020) Em vista da juridioa doutrina do Aviso n. 53 de 28 de Julho de 1843, o Juiz Municipal, sustentando a pronuncia, póde alterar a classificação do delicto, sendo permittido ao
Promotor usar da mesmo. faouldade, quando articula o libelIo, até porque é possivel que se
desoubram novas oircumstancias, podendo com maiol'ia de ?'a~ão o Juiz de Direito em presenç,a da discussão e provas e~hibidas, ante o Tribunal dos Jurados, que elle preside, adoptar afinal, a classifloação do delicto que lhe parec'lr mais aoertada e propõr de conformidade
com elIa, os quesitos que devem ser respondidos pelo Jllry de sentença. Hevista n. 2055 de 1
de Março de 1871.
(Nota 2934.)
No emtanto, o AccordíIo da Helação de S. Paulo n. 123 de 31 de Agosto de 1875, diz.que
não é admissivel isto que altera a classificação do crime e sujeita o réo a uma condemnação
imprevista, por facto, não artioulado no libeUo.
(3021) E' nuIlo o julgamento, quando articulando-se no libeIlo, que as otrensas physicas
foram graves, deixando-se de propór quesitos, n'este sentido, contra o preceito do art. 367
d'este Regulamento, quando, aliás, se devia dar liberdade ao Conselho, para conhecer de um
crime, ouja e::t.istencia poderia affirmar. Accordão da Relação de Porto-Alegre n. 61 de 20 de
Maio de 1875.
(3022) E' nnlIo o julgamento, quando se engloba em um só quesito, os nomes de 2 réos
e quando ha contradicção nas respostas do Jury. Aocordão da Relação de Porto-Alegre de 12
de Maio de 1876.
(3023) A Relação da Côrte em Acoordllo n. 6519 de 24 de Setembro de 1869, annuUon um
julgamento, por haverem sido fei tos os qU'esitos com irregularid.ade, porquanto sendo 2 os réos,
deviam ser os quesitos separados, a respeito de cada um d'eUes, e não englobadamente como
foram.
(3024) E' nuUidade, haver-se aocumulado no quesito, sobre o facto principal, a cirlllimstanoia de envenenamento, que deveria ser proposta em quesito especial. Accordão da RelaçãO
de 5. Paulo de 4 de Fe\"erclro de 1876.
61
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2: O I'éo praticou o facto mencionado com a circumstancia tal?
Art. 368. No caso do dito art. 59, e do art. 00 da mesma lei, o
Juiz de Direito repetirá a questão tantas vezes, quantas forem as circumstancias aggravantes de que se tiver apresentado revestido o deHcto, pela maneira seguinte: (3025 a 3030)
1. a O réo commetteu o delicto com tal circumstancia aggravante?
2." O réo commetteu o delicto com a circumstancia aggravante
tal?
'
3." etc., etc. (3031 a 3033)
Art. 369. Se o réo apresentar em sua defesa, ou no debate alIegar como escusa, um facto que a lei reconhece como justificativo, e
que o isente da pena, o Juiz de Direito proporá a seguinte questão:
(30.34 a 3036)

O Jury reconhece a 'existencia de tal facto ou circumstancia? (Art.
61 da Lei de 3 de Dezembro de 1841)

E o Jury responderá-Sim, por unanimidade, o Jury reconhece
a existencia de tal facto ou circumstancia.
Não, por tantos vOt08, o Jory não reconhece a existencia de tal
facto ou circumstancias. (3037)
(3025) Nota 2951,
(3026) O Supremo Tribunal, em Revista n. 1762 de 16 de Maio de 1863 annullou um julgamento, por não terem os jurados repetido as palavras contidas no quesito.
(3027) A Relaçã,o da Côrte em Accordão n. 5965 de 29 de Novembro de 1867, annuUou um
julgamento, por haver contradicção, entre as respostas do Jury, relativas as circumstancias
aggravantes e attenuantes.
(3028) E' nullo o julgamento quando se omitte o quesito, sobre oircumstancia aggravante, allegada no libello embora o Promotor Publico tenha d'ella desistido. Accordão da Relação de S. Paulo n. 119 de 10 de Agosto de '1875.
(3029) Nilo e nullidade; mas irregular, a falta de quesito sobre circumstancia aggravante, articulada no libello, quando pelas respostas do Jury, e o reo absolvido. Accordão da Relação de S. Paulo n. 158 de 7 de Abril de 1876.
, (3030) Não se póde apresentar em um s6 quesito diversas ciroumsLancias aggravantes.
(3031) Notas 2952, 2955, 2992 e outras dos artigos anteriores, desde 366.
No quesito ou questão, a respeito do crime, não se devem incluir circumstancias aggravantes, ou outras que, na fórma d'este artigo e anterior se devem separar. Accordão da Relação da Côrte de 28 de Setembro de 1852.
.
(Nota 2951.)
(30-l2) A irregularidade sobre a propositura do quesito, sobre a premeditação, não vicia o julgamento, tendo o réo contra si, outras circumstancias aggravantes. Revista do Supremo Tribunal n. 2142 de 2'3 de Outubro de 1873.
(3033) E' nullidade, accumular-se diversas circumstancias aggravantes, em um só quesito, quando deviam ser propostas em questões ou quesitos distiactos e separados, conforme
o art. 60 da Lei de 184.1.
E figurar, entre os quesitos, uma circumstancia aggravante, não olassificada, como tal
nos arts. 16 e 17 do Codigo Criminal. Aocordão da Relação de Porto-Alegre n. 4.7 de 19 de
Outubro de 1874.
(3034.) Notas 2948, 2952, 2990, 2991 e 3015.
E' irregular o quesito, em que se articula uma questão de direito, quando o Jury só tem
a competencia para responder sobre questões de facto. Accordão da Relação de S. Paulo n.
20 de 21 de Julho de 1874.
(3035) A Relação da Côrte, em Accordão de 24 de Julho de 1877, annullou um julgamento, pela irregularidade dos quesitos, sobre a justificabilidade do crime.
(3036) Ha nullidade do julgamento quando não se dá a resposta, sobre os quesitos da
justificabilidade do crime, de perfeita conformidade com o mesmo quesito. Accord1!o da Relação da Côrte n. 744 de 12 de Novembro de 1878.
( ota 3051.)
(3037) A Relação da Côrte, em Accordão n. 5571 de ii de Dezembro ~ 1866, annuUou
um julgamento por não haver na resposta a um dos quesitos, a declaração do numero de votes com que foi dada.
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Art. 370. Se o réo fór menor de 14 annos, o Juiz de Direito fará
a seguinte questão:
O réo obrou com descernimento? (Art. 62 da Lei de 3 de Dezembro de 1841. (3038)
E o Jury responderá- Sim, por unanimidade, o réo obrou com
discernimen to.
Não, pOl' unanimidade, o réo não obrou com discernimento.
Art. 371. No caso do art. 63 da Lei de 3 de Dezembro de 1841,
quando o Juiz de Direito tiver de fazer differentes quesitos, sempre
os proporá em proposições simples, e bem distinctas, de maneira
que sobre cada um delles possa ter lugar, sem menor equivoco, ou
amphibologia, a resposta. (3039 a 301,3)

°

(3038) As noções do bem e do mal, sendo, aliás, innatas no homem, não se desenvolvem
senão gradualmente, e d'ahi a hypothese do discernimento, não se suppondo criminosos os
menores de 14 aonos. Art. 10, § l.u do Codigo Criminal.
Pelas leis inglezas, o menino com menos de 7 annos, não poderá ser nunca perseguido;
mas de 7 a 14 annos, senão responsavel de pleno direito pelos crimes commettidos, todavia
pMe sei-o excepcionalmente, a reconhecer-se que teve pleno conhecimento do mal praticado,
pela applicaçílO da maxima: malitia sllpplet retatem; sendo com tudo mitigadas as penas, em
razão da idatle.
O Codigo penal francez marca a idade de 16 annos, devendo ser absolvido se até essa
idade o Jury reconhece que obrou sem discernimento j sendo o Presidente do Tribunal, por
isso mesau:> obrigado a formular o quesito, sob pena de nullidade: se o accusado obrou com
discernimento, como do art. 340 do Codigo de InstrucçãO Criminal, analogo ao nosso.
A Lei romana a este respeito da idade, fazia diversas distincções. Emquanto não excedia
a idade de dez e meio annos, para o varão e nove e meio para a mulher, não havia a puniçãO, e d'ahi até t4 annos para o homem e i2 para a mulher, embora a protecção dada, péla
mesma presumpção com tudo, era admittida a prova em contrario, se se demONstrava que
tinha havido consciencia do mal praticado' sendo porém, indulgente a puniçãO.
Desde a puberdade até á maioridade (25 annos), o auctor do facto criminoso, era punido,
como se fosse maior.
E as distincções, com tudo, não se admittiam nos crimes atrozes: porque a lei presumia
que a immoralidade d'esses crimes, devia ferir até a intelligencia do menino.
A palavra, discernimento, deve ser tomada em sentido eSRecial.
A respo ta do Jury, no sentido da culpabilidade' mas n'egativa a respeito do discernimento, seria uma insensatez, nos casos ordinarios: mas aqui, se trata de um menino. que
talvez comprehende e a criminalidade da ua acção: mas que, não poderia sentir o mal que
praticou, enão como sente uma criança de 14 annos; e não como póde sentir e comprehender uma pessoa de maioridade.
Pela nossa Lei criminal se houve discernimento, os menores de 14 annos, podem ser recolhido' a uma C/lsa de correcçãO, pelo tempo que parecer ao Presidente do Jury mas não
xcedendo o recolhimento a idade de 17 annos. Art. 13 do Codigo Criminal.
Posto que não possam ser punidos os mencionados no art. 10 do Codigo Criminal (comprehendidos os menores de 14 annos), c.omtudo os seus bens, ficam sujeitos á satisfação do
mal causado. Art. 11 do mesmo Codigo.
(3039) Art. 284 do Codigo do Proce 50 e 63 da Lei de 1841, com as notas.
Examinae as notas 1445 a 144R, 2035, 2036, 2037, 299'~, 3005 e 2977.
A Relação da Côrte, em Accordão n. 3113 de 7 de Junho de 1861, annullou umjulgamento, por ter o Conselho respondido negativamente á existencia dos crimes de roubo e estellionato, e respondido que havia altenuantes.
(3040) A Relação de S. Paulo em Accordão n. 6 de 5 de Maio de 1874, annulIou um julgalIJento, por causa da irregularidade dos quesitos e incongruencia das respostas.
(3041) Constitue nullidade, a accumulação em um só quesito, de factos criminosos distinctos. Accordão da Rela\ão de . Paulo n. 172 de 5 de Maio de 1816.
(30~2) Constitue nullidade, não se haver feito, séries distinctas de quesitos, versando a
accusação, sobre furtos de objectos diversos, pertencentes' a olfendidos, tambem diversos.
Accordão da RelaçãO do Rio n. 434 de 1 de Maio de 1877.

(3043) Ra nullidade, quando nlio se formula quesitos, sobre todos os pontos da accusa\ãO,- e quando 'e envolve em um só quesito, o mandante e o mandatario. Accordão da Relação de Ouro-Preto de 28 de Março de 1879.

•
Art. 372. Para responder ao quesito do art. 64 da Lei de 3 de
Dezembro de 1841, a saber: - Existem circumstancias attenuantes a
favor do réo?-proceder-se-ha da seguinte maneira: (3044 a 3049)
O Presidente do Jury lerá o art. 18 do Codigo Criminal, e depois
proporá á votaçào-Se existem circumstancias attenuantes a favor
do réo? -Se a resposta fôr negativa fará immediatamente escrever
esta resposta-Não existem circumstancias attenuantes a favor do
réo, - Se porém fôr affirmativa, não a fará escrever, mas irá pondo
á votação a existencia de cada uma das circumstancias que aquelle
artigo menciona, e quando se decidir que existe alguma, fará escrever-Existe a circumstancia attenuante de (por exemplo) não ter havido no delinquente pleno conhecimento do mal, e directa intençào
de o praticar. - E assim a respeito das mais. (3050)
Art. 373, Propostas as questões pelo Juiz de Direito e por escripta nos autos, os Jurados se recolherão á sala das suas conferencias, e ahi a sós, e a portas fechadas, principiarão por nomear d'entre
os seus membros, em escrutinio secreto por maioria absoluta de votos, o seu Presidente e um Secretario, depois do que, conferenciarão
sobre cada processo que fôr' submettido ao seu exame pela maneira
seguinte: (305'1 a 3080)
(3044) ~otas 2038 a 2041, 2914, 2\)54, 2992 e 30L4.
Art, (i4 da Lei de 1841.
O Supremo l'ribunal em Revista de '12 de Março de 1.862, annullou um julgamento, em
razão de se não ter proposto a votação dos jurados, como cumpria que o fosse, logo que se
reconheceu por empate a e:!istencia de cil'cumstancias attenuantes: e isto contra a e:!pressa
disposição d'este art. 372, preterindo-se assim uma das formulas substanciaes do processo,
que deveria ser stricta e rigorosamente observada.
(3045) O mesmo Supremo Tribunal p.m Revista de 26 de Julho de 186'.!, annullou um julgamento perante o Jury, porque não foram mandados escrever pejo Juiz e distinctamente
enunciadas quatro circumstancias attenuantes, reconhecidas pelo Jury, como se acha estabelecido e ate e~emplificadamente n'este artigo.
Diz a mesma Revista que: tendo o Jury reconhecido quatro circumstancias attenuantes
e uma só aggravante, a condemnação deveria ser no minimo.
(30W). A Relação do Rio em Accordão n. 6485 de 27 de Agosto de l869, annullou um ju 1"'amento, pela razão de não se ter observado o disposto n'este artigo, quanto á especificação
das circumstancias attenuantes reconhecidas pelo Jury, em termos genericos, sem se declarar quaes eram elIas.
(3047) A Relação da Cárte em Accordão n, 6498 de 3 de Setembro de 1869, não considerou nulIidade, o ter o Juiz dei:!ado de fazer quesitos sobre circumstancias attenuantes, sómente porque tendo sido o 1.0 quesido respondido negativamente, -ficavam os demais preju(licados.
Declarou-se, porém, que seria nullidade, se não fosse essa circumstancia e mandou-se
pela falta advertir o Juiz.
(3048) Não se deve fazer quesito, sobre circumstancia attenuante especial, e sim sobre
todas em geral. Accordão da Relação de S. Paulo n. 110 de 20 de Agosto de 1875.
(3049) Na concorrencia de circumsLancias aggravantes, com uma só attenuante, applica-se a pena do gráo médio. Accordão da Relação de Ouro-Preto de 30 de Agosto de 1878.
(3050) Notas 2914" 301.4, 3048 e outras anteriores; bem como, as da L" parte d'este artigo.
O Supremo Tribunal em Revista de 23 de Maio de 1863, annullou um julgamento, pela
razão de não ter o Jury respondido, segundo manda este arti~o, e sim sómente que havia
circumstancias attenuantes, e fazendo o Juiz de Direito voltar o Conselho á sala secreta, para
corrigir, negou este a existencia das circumstancias o que levou o Juiz a condemnar o réo
no gráo ma:!imo e no mesmo sentido, é a Revista n. 1749 de 3 de Junho do mesmo anno.
A Relação da Côrte em AccordãOs n, 4257 e 4211. de 10 de Março de 1863, annulIaram
julgamentos, em razão de nào haver o conselho declarado quaes as circumstancias attenuantes que entendia haver a favor dos réos.
(Nota 3053.)
(305l)
otas 2931 a 2943 e mais as 2025, 2026, 2029 e 2039.
Arts. 238, 243, 270 e 333 do Codigo do Processo.
E' nullldade, não se provar o concurso simultaneo de todos Of{ requisites que o Codigo

e:xige para a justiflaabilidade do arime, embora se decidisse, em quesito anterior, que era elie
justiflcavel. Accordão da Relação do Rio de 9 de Fevereiro de 1856.
(Notas 3035 e 3000.)
(3052) Havendo contradicções nas respostas aos quesitos, nulliflca-se o julgamento, como
o dizer-se que o rêo commetleu o crime impellido, por motivo frivolo, e accrescentar-se que
se achava em estado de alienação mental. Accordão da Relação da Côrte n. 5894 de 6 de Dezembro de 1857.
(3053) Ha nuUidade quando não se responde ao quesito sobre circumstancias attenuantes, na fórma do art. anterior. Revista do Supremo Tribunal n. 1616 de 8 de Outubro de.1859.
(305~) Ha nullidade, quando o Jury responde aos quesitos, omittindo a palavra - nãonas respostas negativas. A.ccordão da Relação da Côrte n. 3338 de 28 de Junho de 1860.
(3055) Ha nuUidade, quando o Jl1iz de Direito, manda que o Conselho responda de novo
a um quesito, quando ê clara a resposta e ter-se valide. o Conselho d'essa occasião, para reformar a resposta dada a outro quesito, sobre circumstancia. Revista n. 16i3 de 25 de Julho
de 1860.
(3056) E' nullidade ter declarado o Conselho que, por falta de maioria, não respondera
a um quesito de tentativa de morte que constituia o facto oriminoso. Accordão da Relação da
Côrte n. 3576 de 12 de Fevereiro de 1861.
(3057) E' nuUidade ter 'o conselho respondido negativamente a e:xistencia do crime de
roubo e tentativa de esteUionato e respondido que havia attenuantes. Accordão da Relação
do Rio, n. 3713 de 7 de 'Junho de 1861.
(a058) E' nuUidade, responderem os quesitos diversamente do modo porque foram propostos. Accordão n. 11115 de 7 de Junho de 1861.
(3059) E' nuUidade não terem os jurados repetido, nas suas respostas, as palavras dos
quesitos. Revista n. 1762 de 16 de Maio de 1862.
(3000) Nullifioa o julgamento, reconhecer o Jury, a e~istencia de ciroumstanoias attenuantes sem indical-as, e negai-as depois, por occasião de voltar á sala. Revista de 23 de
Março de 1863.
(3061) Ha nullidade, quando tendo o Conselho de jurado, voltado á sala secreta por
ordem do Juiz de Direito, para declarar quaes as circumstancias attenuanles que havia, visto
não terem sido especificadas, sujeitado novamente á votação o quesito das attenuantes que
foi então negado, quando antes fôra affirmado: do que resultou ser imposta a pena em gráo
ditrerente do que era legal. Revista n. 17i9 de 3 de Junho de 1863.
(3062) E' nullidade, quando os quesitoR dãO lugar a respostas amphibologicas. Revista
de 16 de Setembro de 1865.
(3063) E' nuUidade ter o Jury dado como circumstancia attenuante, um facto que não ê
como tal, reconhecido pelo Codigo, qual o nilO ter o réo formado o projecto do crime, e considerando-o oomprehendido no art. l!l, § 9." do Codigo Criminal, e haver o Juiz tomado irregularmente essa supposta circumstanoia altenuante para o etreito de impôr as penas em que foi
julgado o rêo, em gráo minimo, como se fosse pela Lei reconbecido esse facto, como circumstanoia attenuante. Accordão da Relação da Côrte n. 6503 de 24 de Setembro de 1869.
C.:106~) A Relação da Côrte em Aceordão de 12 de Setembro de 1873, annuUou um julgamento em razão de ter o Jury respondido pela negativa ao primeiro quesito da primeira série, sobre um dos ofl"endidos, sendo elles 2, e julgar prej udicados os da 2.· série; porque podia o Conselho julgar não provado o facto en'! relaçãO ao primeiro dos otrendidos e decidir de
outro modo, a respeito do segundo.
(3065) Dá lugar a nuUidade, quando apparece na resposta, aos quesitos, entre os membros do Jury da sentença um crue não figurou no sorteio. Revista n. 2055 de 1 de Março de

·llm.

(3066) Não se deve julgar quebrado o preceito da incommunicabilidade pelo facto de ministrar-se alimento aos jurados. Aocordão da RelaçãO do Rio de 22 de Maio de 1 68.
O Supremo Tribunal, porém, em Revista de 21 de Agosto de 11161, annuUou um julgamento, porque o Juiz de Direito interrompendo a sessão, entrára com Promolor, escrivãO para a sala secreta, aonde jantaram, o que foi confirmado pelo Accordão da RelaçãO da Bahia
de 2 de Setembro de '1862.
(3067) E' nullidade haver oommunicação de fó1'a, com um membro do Conselho. Aceordão da Relação do Rio n. 4138 de 4 de Agosto de 1863.
(3058) E' nuUidade, haver o Conselho respondido a um quesito unanimemente, quando
mandado voltar á sala secreta, depois de têl-o feito por empate. Accordão da Relação da
Côrte h. 7208 de 17 de Novembro de 1871.
(3069) A Relação de S. Paulo em Accordão n. 5 de 21 de Abril de 1874, arrnuHou um julgamento, pelo desaccôrdo entre o quesito proposto ao Jury, e as respostas dos jurados.
(3070) A mesma Relação em Aceordão de 5 de Maio de 1874, annullou um julgamento
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Art. 374. O secretario fará a leitura do libello, da contrat'iedade,
de qualquet' outra peça do processo, que o Presidente julgar conveniente, ou algum dos membros requerer, e das questões propostas
pelo Juiz de Direito.
Art. 375. Finda a leitura, admittidas as observações que cada
um dos membros tivel' para fazer, e ultimada a discussão, o Presidente porá a votos separadamente, e pela ordem em que se acharem
escriptas, as questões, propostas pelo Juiz de Direito, para o que estará sobre a Mesa o escrutinio, e terào os membros do Jury uma porção de pequenos cartões, em que estarào escriptas as palavras - Sim,
-Não.
Art. 376. Começando o Presidente pela primeira questào, declarará que vae pôr á votaçào.-Se o réo F. pratícou tal facto?-e immediatamente lançará no escrutínio, com toda a cl!utela, o cartão indicativo do seu voto, e o mesmo farão o secretario, e todos os mais
membl'Os, pelos quaes correrá o escrutínio. (3081)
pela incongruencia na resposta dos quesilos, como reconhecer-se a imprudencia do agente, e
depois a casualidade do cri me.
(3011) A. mesma Relação em Accordão de i8 de Setembro de 1874, julgou nuUidade não
estarem assignadas, por todos os membros do Conselho, as respostas escriptas ás questões
propostas.
(3012) O upremo Tribunal em Revista de 1'2 de Maio de 186G, julgou nullidade manifesta, o não :o:e ter dado no julgamento do recorrente, o cumprimento da Lei que, terminantemente di põe que, os orteados e juramentados se recolham li !laIa das suas conferencias,
sós e a portas fechadas, afim de evitar quaesquer sugestões ou influencia estranha, como é
e>:presso no art. 33~ do Codigo do Processo Criminal, sendo indispensa-rel a observação deste
preceito, importando a sua preterição, insanavel nullidade.
(3013) A Relação da Côrte em Accordão n. 6508 de i7 de Setembro de 1869, annullou um
julgamento, por haver o Conselho infringido a forma determinada neste artigo, re!lpondendo
ao 1.0 quesito sobre o facto principal affirmativamente, e a todos os outros negativamente;
mas em uma só resposta comprehendidos os quesitos 2.° a 7.°, sobre as. condições do crime
de que se tratava, e circumstancias aggravantes e attenuantes.
(3014) PJ.'oduz nullidade, haveI.' discordancia da fOJ.'ma da respo ta, com a da pergunta
feita no quesito. Accordão da Relação de Oll'i'o-Preto de 12 de Novembro de 187".
(g075) NuUiflca o julgamento quando o .Tury. considera, como simples attenuante, uma
circumstancia que. quando provada, escu ada o réo. Accordão da Relação de Ouro-Preto n.
1,0 de i2 de Novembro de 187ft.
(3076) A Relação de OurO-PJ.'eto em Accordão n. 14 de 21 de AbJ.'il de 1875, julgou de
nuUidade, negar o Jury em crime de estellionato, cuja existencia, já tinha reconhecido nas
respostas aos quesitos, a fJ.'aude, circumstancia, sem a qual e se crime não se concebe.
(3077)
ullifica o Ceito, haver o Conselho de jurados, voltando á sala para completar as
respostas, dadas aos quesitos, alterado a resposta dada, a um dos mef'lmof'l quesitos, por modo
a vir ser absolvido o réo que, antes teria de ser condemnado. Accordão da RelaçãO de S.
Paulo de 26 de Outubro de lH15.
(3078) E' nullidade, ter sido respondido pelo Jury, em senlido opposto, o quesito. pelo
qual se mandou recolher li sala secJ.'eta para rectificar. Accordão da RelaçãO da Côrte n. 241
de 4 de Fevereiro de 187li.
(3019) Ha nuUidade, quando ha contradicção e incohürencia nas respof'ltas dos quesitos,
como reconhecer-f'le ao mesmo tempo a autoria e cumplicidade. Accordllo da Relação da Fortaleza de 24 de Julho de i874.
(3080) lIa nullidade, quando a certidão da íncommuníca])ilidade do Conselho é passada
pelo escrivão, sendo que, tal certidão para garantir e authenticar devidamente o facto da incommunicabilidade, devera ter sido passada pelos officiaes de ju liça, na conformidade do
que. dispõe o formulari.o, .sobre a marcha dos.processo.f'l criminaes, co~ relação 8:0 art. 33.3 do
Godlgo do Processo Crlmmal que conflou a 00 ervanCla de a formal1dade aos dltos offiClaes,
e não limitarem-se a aSf'lignar, como o fizeram, a referida certidão. Accordão da Relação da
Córte de 3 de Outubro de 1876.
(3081) Notas 3072 e 3073.
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Art. 377. Quando todos tiverem votado, o Presidente tornará o
escrutinio, e verificada a votação pelo C:onselho, conforme o resultado della, mandará escrever pelo Secretario a resposta, por urna das
maneiras seguintes: (3082 a 3087)
o caso de ser aOirmativa - O JUI'Y respondeu á 1. 8 questão.Sim, por unanimidade, o réo F. praticou tal facto.
O Jury respondeu á 1.a questão. - Sim, por tantos votos, o réo
F. praticou tal facto. (3088)
No caso de negativa.-O Jury respondeu á 1. 8 questão.-Não,
por unanimidade, o réo F. não praticou tal facto.
ão, por tantos votos,
O Jury respondeu á primeira questão. o réo F. nào praticou tal facto.
o caso de empate. -O Jury respondeu á primeira questão.Sim, o réo F. praticou tal facto. ào, o réo F. nào praticou tal facto. - Por igual numero de votos. (3089 a 3091)
Art. 378. Da mesma maneira se procederá a respeito de cada
uma das outras questões, até que dadas e escriptas todas as respostas, voltem os Jurados á sala da sessão, e abi as apresente o Presidente da Conferencia ao Juiz ne Direito, que na conformidade dellas
proferirá a sentença. (3092 e 3093)
(30 2.) 'otas 3022, 3073, e outras dos artigos anteriores.
E' nullidade, não se repetir a affirmativa e negativa pela forma prescripta neste artigo,
uma vez verificado o empate de volos. o que e mais urna garantia á justiça. Revista de 2.4
de Julho de 186l.
(30 3) O upremo Tribunal em Revista de 1~ de Julho de \ 66 julgou nullidade manifesta, as respostas do Jury, aos quesitos feito pelo Juiz de Direito, serem escriptas pelo proprio Pre idente, contra a e:Ipressa disposiçãO de te artigo' accrescendo que, não consta ter-se
procedido em escrutinio secreto, á nomeação do Presidente e ecretario.
(3084) A Relação da Côrte em Accordão n. 5960 de fi de Dezembro de 1867, nulificou um
julgamento, por não haver o Jury, como manda este artigo, repetido a formula do mesmo
quesito e usado de simples negativa.
(30 -) E' nullidade re ponder o Jury, de modo i ncompleto, aos quesitos propostos, contra a di po ição deste artigo. Accordão da RelaçãO de . Paulo n. 113 de 6 de Agosto de 1875.
(3086) E' nu110 o julgamento, quando em vez do ecretario, e o Presidente quem e creve
as re postas do Jury. Accordão da Relação da Fortaleza de 10 de Outubro de 1876.
ti
(30 7) E' nullidade do julgamento ter havido Mbslituição das respostas dadas ao quesitos sem que conste o motivo desse facto. Accordão da llelaÇáo da Côrte n. 4 8 de 24 de Julho de 1877.
(3088) O quesito, não pMe ser negativo e a1Ti.rmativo, ao mesmo tempo contendo na summa sim, por tanto votos, e repetido com o não antecedido. Accordão da Relaç-ão de OuroPreto de 3 de Dezembro de 1875.
(30 9) Nota 1286, 13~2., 1385.
A Relação da Côrte em Accol'dão n. 720 de 17 de ovembro de l 7\, annu110u um julgamento, pela razão de ter o Conselho respondido unanimemente, quando mandado voltar li
sala secreta, depois de tel-o feito por empate.
(3090) "o caso de ompate, deve a re!'posta ao quesito ser dada pela forma ordenada neste artigo. Accordão da RelaçãO da Côrte n. 78ll de i8 de Novembro de Un3.
(309\) A RelaçãO da Côrte em Accordão n. 120 de 23 de Março de \ 75, annuUou um julgamento, pela violação da formula substancial, corno a de não repetir as respostas da decisão empatada por egual numero de votos, como determina a Lei de 1 H e este Regulamento,
neste artigo.
O Accordão da Relação da Côrte n. 46 de 4. de Maio de 1877, e no mesmo sentido.
(3092) Notas 3065, 3077.
Arts. 2.50, '270, 332 e 33~ do Codigo do Processo, 79, § 1,0 da Lei de 184\, 449, 1.0 e 454
deste Regulamento.
E' nuUo o processo ante o Jury havendo dilferença de nome, entre o do jurado sorteado
e o que assigna o veridictum. Accordão, Revista do Recife de 14 de Junho dé \873.
(3093) E' nuUidade do jul~amento, considerar o Jury como imples attennante, uma cir<'umstancia que quando provaaa, e:ICU aria ao reo.
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Art. 379. A resposta a cada um dos quesitos ou questões, depois de declarar o seu numero, como por exemplo.-O Jury respondeu á 1. a questão.-O.Jury respondeu á 2." 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 quesito, com o accrescimo unicamente da affirmativa ou negativa. como nos exemplos postos em os artigos precedentes. (3094 a 309S)
Art. 380. Se a decisão do Jury fór negativa, o Juiz de Direito
absolverá o accusado, ordenando irnmediatamente a sua soltura, se
estiver preso. (3099)
Art. 331. Se a decisão fÓr affirmativa o Juiz de Direito condem·
nará o réo na pena correspondente no gráo maximo, médio ou minimo, segund'o as regras do direito, á vista das decisões do Jury
sobre o facto e suas cil'cumstanL:ias. (8100 a ;J10S)
E' nuUidade tambem, as contradicções nas respostas, dadas aos quesitos.
E é ainda, nuUidade, a discordancia da resposta, com a da pergunta, feita no quesito.
Accordão da Relação de Ouro-Preto de l2 de ~ovembro de 1874.
(3094) Notas 3003 e 3040.
Embora as respostas do Jury, não sejam de conformidade com o que prescreve este artigo, relativamente ás circumstancias justificativas que aliás o foram, no sentido de absolver; não póde o Juiz condemnar, fundado em irregularidade das respostas, porque, não é
esta a intelligencia que se deve dar a este artigo. Revista n. 1661 de 24 de Outubro de 1860.
(3095) O Supremo Tribunal em Revista n. 1640 de 7 de Julho de 1860,9 de Maio de 18ô~,
n. 1762, e a Relação da Côrte em Accordãos n. 557l de fi de Dezembro de 1866, e n. 5900 de
6 de Dezembro de 1867, annullaram julgamentos, por não terem os jurados repetido as palavras, de conformidade com este artigo.
(3096) O Accordão da Relação da Côrte n. 7858 de 27 de Fevereiro de 1874, confirmou
uma decisão do Jury, apezar do voto do relator que queria mandar a causa a novo JUI'V, pela
irregularidade dos quesitos, não repetindo as perguntas do Juiz de Direito, como manda este
Regulamento e a Lei de 1841.
(3097) A Relação da Côrte em Accordão n. 7959 de 31 de Março de 1874, decidiu pela nallidade do julgamento, por isto que o quesito sobre tentativa foi respondido com flagrante violação deste artigo.
(3098) E' nuUidade não se haver reproduzido o quesito, na resposta a eUe dada, provindo
d'ahi confusão que embaraça o conhecimento da intenção do Jury. Accordão da Relação de
S. Paulo de 4 de Fevereiro de 1876, n. 146.
(3099) Notas 1387 a 1391,,1393 e 2119.
Arts. 271 e 273 do Codigo do Processo Criminal, I 84 da Lei de 1841(3100) Art. 272 do Codigo do Processo, e 67 da Lei de 184,[.
( 'otas 1387 a 1391, 1445 e outras.)
E' nullidade, impôr O Juiz, tantas vezes a pena, quantos os ofl'endldos, em um caso em
que as offensas physicas foram praticadas em um contlicto, em acto successivo, e sem nova
intenção. Revista do Supremo Tribunal n. '16l6 de 8 de Outubro de 1859.
A Relação do Recife em Accordão de 5 de Novembro de 1870, consagra doutrina identica, quando impôz a pena do art. 193 do Codigo Criminal, uma vez, ao réo que matára a esposa infiel e cumplice em acto succesllivo.
Tambem da mesma maneira, é o Accordão da mesma, Relação de 6 de .Tulho de '1872.
E do mesmo modo, é o Accordão da Relação da Côrte n. 117 de \4 de Maio de 1875.
O Accordão da RelaçãO de Ouro-Preto em Accordão de 30 de Agosto de lSi8, é no mosmo
sentido.
(3\01) Diverge, porém dos julgados da nota anterior a Revista n. 2259 de 30 de Agosto
de 1876, o Accordão da RelaçãO da Bahia de 4 de Agosto de 1876 quando diz que: o crime de
damno, praticado em tres predios diversos, em ditferentes lugares, mezes e dias distiuctos,
embora pelo mesmo agente, não é punido, como um só crime.
Como nota a uma 2." edição do meu Codigo Criminal. pronuncio-me pela opiniãO dos
julgados desta e não da nota anterior; e assim tenho procedido como Juiz, no tribunal a que
pertenço, segundo o que se acha consignado no 81'1. 6l do Codigo Criminal, combinado com o
art. 62; porque no meu ver os dous artigos se combinam bem, não sendo o 2.°, mais do que
o corollario do 1. °
Tantas as penas, quantos os delictos, é o systomo mais racional, o o I'{ue mais satisfaz
as e::tigencias sociaes, pelo lado da justiça,
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Art. 382. Se a decisão fór empatada por igual numero de votos
allirmativos e negativos, a sentença será proferida conforme a opinião
mais favoravel ao accusado. (3109)
Art. 383. Quando o delicto fór daquelles em que tenha lugar a
pena de morte, sómente será imposta ao réo, quando a decisão alirmativa do Jury tiver sido unanime, ou por duas terças partes de votos, nào sómente sobre o facto principal, como tambem sobre cada
uma das circumstancias aggravantes, cuja existencia a lei requer;
aliás se lhe imporá a pena immediatamente menor pela decisão da
maioria absoluta. (3110)
E' a sociedade, impondo a pena, éonforme o delicto e o gráo de perversidade do agente
criminoso.
O contrario, parece-me, seria a simplicidade obtida em prejuizo das e:rigencias da justiça
ou segurança social e um vicio radical na Lei de repressão, ao que felizmente não se presta,
o nOS80 Codigo Criminal.
E por ventura, o culpado que, muitas vezes tem infringido a lei geral, terá O direito de
se quei:s:ar e accusar de grande severidade o poder que, successivamente lhe infiinge diversas
punições 1
.
Não, certamente, porque tem elle conhecido a pena legal e solida no momento de obrar
que, todo o delicto arrasta o 8eu castigo, e então se ha submettido voluntariamente a todas
as penas que contra elle tivessem de ser pronunciadas em virtude da Lei infringida.
Um delicto, não póde aO'astar, nem diminuir a pena de um outro.
O direito romano, consagrava o preceito: Plura delicta concun'entia non (aciunt ut ullitts
impurritas detu1", neque enim clelictum, ob aliud delictum minuit pomam,-e nota.velmente a
lei 2 tr. De p"ivat, delict dizia: mmquam plu1"a delicta concurrentia faciunt ut ullius ij)~

punilas detvr.

Era a regra que, vigorava, no antigo direito francez, quando Jousse, assim se e:s:primia:
-quando um accusado, e convencido de muitos crimes, devendo cada um, ter uma pena particular, acarreta tantas penas, quantos os delictos dilferentes.
Pretender que aquelle que commelteu muitos delictos, satisfaz a justiça, soffrendo a pena
do mais grave, e sustentar que a concorrencia das infrac\ões, é um motivo de impunidade,
uma escusa peremptoria em rela\ão a todos os delictos, menos graves, concorrentes com o 1.0
A ma:s:ima: a cada delicto, a sua pena, não é sómente um principio de justi\8 absoluta,
e sim uma regra de prudencia, que o interesse social ordena ao legislador de adoptar, quando
a sua applicação não encontra obstaculos.
A e te respeito e na 2.& ediçãO do Codigo Criminal, quando tratar do art. 61 d'aquelle Codigo, entrarei em maiores desenvolvimentos.
(3LOt) E' nullidade ter sido o reo condemnado na sentença criminal, a sati fazer, tambem damno causado. Revista n. 1606 de 3 de Setembro de 1859.
(3103) Constitue nuUidade não especificar o Juiz de Direito, o artigo do Codigo em que
julgou o reo incurso e em que gráo, a respectiva pena, O que e caso simplesmente de advertencia ao Juiz. Accordão da Relação da Côrle n. 6485 de 21 de A.gosto de 1869.
(3104) A mesma Relação em Accordão n. 6945 de 6 de etembro de 1869, não considerou
nullidade o ter o Juiz dei:s:ado de declarar qual o artigo do Codigo, e o gráo da pena, em que
julgava o reo incurso, mandando-o, no emtanto advertil-o por esta falta, que foi sanada no
Accordão.
(3105) Constitue nullidade ser applicada a pena e julgado crime não designado na pronuncia ou no libello' sendo de intuição que o réo nlio podia ser punido por um crime, a elle
imputado, pela La vez na sentença condemnatoria.
Nem tal procedimento e suffragado pelo Aviso de 28 de Julho de 1843, que permUte apenas, variar na classificação do delicto, desde a pronuncia alé à sentença definitiva; e nunca
que se accumule aos delictos, cuja classiflca\.ão não foi alterada, nem ao menos posta em duvida, enxertando-se outro delicto do qual o reo não teve conhecimento, senão depois de julgado. Accordão da RelaçãO da Côrte de 19 de Julho de 1853.
(3106) Constitue nullidade, usar-se de arbitrio na imposição da pena. dei:s:ando de impôr-se as verificadas na Lei e contra o disposto nos arts. 272 e 303 do Codigo do Processo
Criminal. Revista n. 2130 de 19 de Julho de 1873.
(3l01) E' nuUidade, não ter sido imposta ao réo a pena legal e correspondente ao artigo
da Lei e gráo de pena. Revista n. 2212 çle 7 de Agosto de 1875.
(3107-a) O Juiz que profere a sentença, equivocando-se, pMe rectificai-a, em aclo successivo e solemne, na presença das partes, do Conselho de Jurados e do publico. Accordão da
Relaçlio de Ouro-Preto de 17 de Dezembro de 1875.
(3108) Quanto ás penas impostas a escravos pela Lei de 10 de Junho de 1835, con ultae
os diversos julgados, na nota 594, ao art. 192 do meu Coçligo Criminal.
6'.l
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Art. 384. Todas as decisões do J ury deverão ser dadas em escrutinio secreto; nem se poderá fazer, declaraçào alguma no processo, por onde se conheça quaes os Jurados vencidos e quaes os vencedores. (Art. 65 da Lei de 3 de Dezembl'O de 1841). (3111 e 3112)
Art. 385. ~e se tratar de crime por abuso da expressão do pensamento, além do que fica disposto, se observará o que a respeito
delle dispõe os a1'ts. 271~ 272, 273 e 274 do CodiflO do Processo Criminal. (3113)

CAPITULO XlI
DO PROCESSO DE CONTRABANDO.

lO

(3114)

Art. 386. O Juiz Municipal conhecerá e julgará definitivamente
o crime de contrabando, na fórma do art. 17, § '1.0 da Lei de 3 de Dezembro de 1841, por via de denuncia dada pelo Promotor Publico, ou
por qualquer do Povo, e revestida das formalidades exigidas nos arts.
78 e 79 do Godigo do Processo Criminal, ou ex-omcio. (3115)
Art. 387. O Juiz Municipal, recebendo a denuncia, se a nào achar
em conformidade dos ditos artigos, a mandará emendar, tendo o
maior escrupulo em exigir a bem clara e circumstanciada exposiçào do facto criminoso, isto é, de como, quando, e sobre que generos e mercadorias se commetteu o contrabando, e bem assim a de·
claração (pelo menos approximada, e quando fór passiveI) do seu valor, o qual será regulado pelas Pautas das Alfandegas e Consulados.
Art. 388. Tomada e autoada a denuncia, o Juiz Municipal mano
dará citar o denunciado para a sua primeira audiencia, que nunca
será a do mesmo dia da citação.
.
Art. 389. Comparecendo o denunciado, o Juiz Municipal, com
citação do Promotor Publico, ou do denunciante, lhe fará os interrogatorios necessarios, na conformidade dos arts. 98 e 99 do Codigo
do Processo Criminal, e quando o mesmo denunciado, respondendo
aos interrogatorios, declarar que tem a allegar defeza, e produzir proNotas 2121 a 2129 e outras do presente trabalho em lugares respectivos.
(3109) Art. 66 da Lei de 1841.
O empate de votos sobre o crime, vale a absolviçãO d'elle; e o empate em relação as circumstancias aggravantes, vale a sua não e~istencia, e por isto minoração da pena; e pelo
contrario, o empate sobre circumstancias attenuantes vale a e~lsLencia d'elles; porque não
só assim reclama o voto de Minerva; mas e e:xpresso n'este artigo e no citado da Lei de "1841,
conforme a opinião mais favoravel ao accusado.
(3110) Nota 828.
Vide arts. 94 e 332 do Codigo do Processo e 66 da Lei de 181:1.
Está restaurado O art. 332, como da nota 2043 e pois para a imposição da pena de morte,
só a unanimidade.
E' o meio de tornaI-a de uma imposiçãO difficil, sendo um grande passo no sentido de um
progresso, de ha muito esperado, por todos os corações generosos.
Para maiores esclarecimentos, recorrei ás notas 161 a "170 do meu Codigo Criminal, bem
como a de n. 594 do mesmo.
'
Jd. tenho muita materia escripta para uma 2." edição do mesmo Codigo Criminal, aos
arta. 38 e 43.
A RelaçãO de S. Paulo, em Accordão n. 39 de 18 de SetembrO de 1874, annullou um julgamento pela razão de não estarem assignadas, por todos os membros do Conselho, as respostas esoriptas aos quesitos propostos.
(3112) Nilo e nullidade do julgamento, perante o Jury, a deolaraçãO de vencido, feita por
um dos membros do Conselho de sentença, sob sua assignatura.
Parece-me que houve preoipitaçãO, n'este julgamento, desdI! que, a sua doutrina, e contraria ao que se lê n'este artigo, quando se exige o e!'crutinio seoreto, e no intuito de não se
saber quaes OS jurados venoidos e quaes os vencedores.

vas, o Juiz Municipal lhe assignará para isso o prazo de cinco dias,
que por motivo justificado pod~rá pro rogar por outros cinco.
Art. 390. No prazo assignado, e que sómente correrá depois
que o respectivo Escrivão tiver dado ao denunciado o traslado da denuncia, e dos documentos com que houver sido instruida, apresentará este a sua defesa por es.cripto, assignada por advogado, declarando nesse mesmo acto as testemunhas que tem a produzir, e que
não poderào ser substituidas por outras.
Art. 391. A nomeação das testemunhas, tanto do denunciante
como do denunciado, será feita de maneira que bem as faça conhecer para evitar qualquer fraude, declarando-se os seus nomes, estado,
profissão, domieilio ou resideneia.
Art. :192. Apresentada a defesa do denunciado, o Juiz em audien·
eia fará assignar uma dilação de dez dias improrogaveis para a inquirição das testemunhas de ambas as partes; e finda essa dilação, com
as provas, ou sem elIas. se farào os autos conclusos para serem definitivamente julgados, com a absolvição, ou condemnação do réo.
Art. 393. Se o denunciado não tiver comparecido na audiencia
para que fôra citado, ou se, tendo comparecido, renunciar á defesa.
o processo seguirá á revelia. e o Juiz inquirindo as testemunhas do
denunciante, decidirá definitivamente, condemnando ou absolvendo
o réo. (3116)
Art. 394. Independentemente da denuncia, deverá o 1uiz Municipal, ex-omeio, conhecer do crime de contrabando, cuja existencia
por qua[qner maneira lhe vier á noticia. (3117)
Art. 395. Neste caso, ao processo determinado no art. 388, e
seguintes, procederá um al1to em que o Juiz Municipal fará declarar
a noticia que teve da existencia do delicto, com as circumstancias
exigidas no art. 387: e inquil'il'á sobre elte até tres testemunhas, que
verifiquem essa existencia, sem o que não pl'oseguirá.
CAPITULO XIII
DO PHOCKSSO DE RKSPO 'SADlL1DADE DOS EMPREGADOS
NÃO PRIVILEGIADOS. (3118 A 3166)

Art. 396. O Juiz de Direito conhecerá dos crimes de responsabilidade dos Empregados Publicas não privilegiados por meio de queixa ou denuncia do Promotor Publico, de qualquer cidadão, ou de
(3113) Examinae as notas aos artigos citados do Codigo do Processo.
(3114) Notas 1823 a 1826.
O art. 3.", ii 1.0 da Lei n. 2033 de 20 de Setembro de i811, diz: aos Juizes Municipaes
compete: a ol'ganisaçãO do processo crime de contrabando, fóra do flagrante delicto; e pelo
art. 5.°, § 1.0 da mesma Lei, oas comarcas especiaes, pertence aos Juizes de Direito, o prooeSi!!O e julgamento dos crimes de contrabando fóra do flagrante delicto.
ão identicoi!! Oi!! artigos 13, á 6.°, e 16, § 1.0 do Decreto n. 4824 de 22 de Novembro de 1871.
O art. 171 do Codigo Criminal, define o que seja crime de contrabando.
Vide o Aviso Circular ri. 89 de 3 de Ou tubro de 1844, como nota, 1824.
O Aviso D. 431 de 20 de Setembro de 1865 declara que: quando o contrabando, à appreltendido em flagrante, o 'p'rocesso, é da .competencia da auctoridade administrativa e assim o
diz tambem a Ordem o. 390 de 30 de ovembro de 18M.
(3115) Vide a nota anterior.
(3t16) Nota 1825.
(3li7) Lei de 20 de Setembro de 181i, art. 15, ~§ 1.°,3. 8 e 5.°, de conformidade com est~
artigo.

(3U8) Notas 416, 418, 41R, 663, 868, 1063 a H82, 1830 1831, 1923, 19i3, 1950, 1966, 1976 a
1978,' 2074,2077, 221t, 2374, 2318,2461, 24H2, 2483,2600 e 2664.
Arts. 150 a 174, 335 a 337 do Codigo do Processo, 25, §§ 1.0 e 5.°, 17, § 3.° e 94. da Lei
de 1841.
N'estes processos, servem os escrivães do Juizo Municipal, diz o Marquez de S. Vicente,
á pago 35 dos seus apontamentos :sobre o Processo Criminal.
O contrario, porem, se 11a seguido na pratica.
(3119) O § 4.° do Aviso Circular de 27 de Agosto de 1855, deve ser entendido exemplificalivamente e não taxativamente e portanto o crime de que trata o art. 125 do Codigo Criminal- fuga de presos por negligencia ou connivencia -, sendo praticado por carcereiro, está
sem duvida incluido na classe dos de responsabilidade e como tal deve ser processado e punido., Aviso de 14 de Junho de Hl57.
(3120) O Aviso de 3 de Junho de 1850, declara que o Juiz de Direito deve conhecer dos
crimes de responsabilidade, de,sde que elle lhe conste por documentos submettidos ao seu
criterio, independente de 'ordem do governo ou denuncia.
(3121) O empregado publico responsabilisado, não pMe exercer o seu emprego, emquanlo
a sentença de absolvição, não passa em julgado. Aviso de 14 de Abril de 1859.
(3122) O peitante, não sendo empregado publico, não pMe ser julgado no juizo especial,
e sim ne commum. Revista de 10 de Dezembro de 1859.
(3123) Nos processos de responsabilidade, mesmo quando o accusado resida em dislriclo
diverso da culpa, e essencial a citação do accusado, não só para os aclos do summario, roas
para os do julgamento. Accordão da Relação da Côrte, de 2T de Agosto de 1858.
(3124) O empregado publico, suspenso, em processo de responsabilidade de um emprego,
fica igualmente suspenso de outro qualquer que occupe, mesmo de eleição popular. Aviso de
3 de Março de 1860.
(3125) Deve ser julgado no juizo commum e não no de Direito aquelle que, não sendo
empregado publico, houver commettido o crime de peculato de que trata O art, 172 do Codigo
Criminal. Aviso de 21 de Maio de 1860..
(312ü) A pena de suspensão, imposta ao empregado publico, por crime de responsabilidade, não deve ser cumprida, senão depois que a sentença do Juiz de Direito, da qual se appellou, e confirmada pelo Tribunal superior. Decreto de 5 de Novembro de 1856 e Aviso de
15 de Setembro de 1860.
(3126 a) , Declara o Aviso de 24 de Dezembro de 1879, que o Processo Criminal instaurado
contra o funccionario publico não tira os eITeitos da suspen ão admin~trativa.
(3127) Os advogados que aconselham contra as Ordenações e Direito expresso, exercem
uma industria privada, não podendo ser considerados empregados publicos e nem como taes,
sujeitos a processo de responsabilidade. Aviso de 29 de Setembro de 1860.
(3128) O Juiz de Paz, pronunciado, só póde presidir li meza parochial, quando a pronuncia e r,roferida, em crime de responsabilidade. Aviso de 6 de Novembro de 1860.
(Nota 3130, 2." parte.)
(3129) O Juiz 'de Direito interino deve ser processado em crime de responsabilidade pela
Relação e nunca perante o Juiz de,Direito, incompetente n'este caso, attenta a qualidade em
que e aquelle processado. Revista n. 1686 de 17 de Julho de lH61.
(3130) Appellando para a RelaçãO, um empregado publico, condemnado como incurso
nos arts. 1-45 e 154 do Codigo Criminal e extraviando-se a carta de sentença que em parte
confirmava e em parte reformava o primeiro julgamento, consultou-se se deveria ter por
cumprida a pena; visto haver decorrido tempõ superior ao da suspensão, e em solução declarou o Aviso dé 31 de Agosto de 1861 que os julgadores cumprem, mas J?ãO supprem as
Leis; e nos casos occorrentes; e assim, não se deveria dar n'este caso, a pena por cumprida,
devendo-se emprega,r antes, os meios legaes para se descobrir a causa e o auctor do desapparecimento do processo.
Assi~ mais, consultando-se um Juiz de Paz, condemnado por crime de responsabilidade
tendo lfppellado da sentença e pendente a ap[ ellação, poderia exercer as funcções do seu
emprego, respondeu o Aviso de 30 de Setembro de 1861, pela negativa, por quanto só podia
exercer o emprego, no acto da eleição.
(Nota 312~.)
(3131) Em um mesmo processo de responsabilidade, podem ser comprehendidos diversos
funccionarios publicos, quando forem reos. Aviso de 5 de Junho de 18ô2.
(3132) O Supremo Tribunal em Revista n. 1752 de 28 de Março de 1863, annullou um
julgamento de r'esponsabilidade, por ter sido accusado e condemnado o delinquente, por crime
de responsabilidade, sem ter sido notificado; pois que ainda, estando ausente, em Provincia
diversa, se lhe podesse formar culpa sem previa intimação, o mesmo não succede no plenario.
(3133) Não tendo effeito suspensivo o recurso, conforme o disposto no art. 72 da Lei de
1841, e 165 do Codigo do Processo; podia o 5. u supplente do Juiz de Direito, exercer o cargo
d'este>; v,isto ter a' seu favor o despacho de pronuncia, sem aguardar a decisãO do recurso interposto ex-officio. Aviso de 4 de Fevereiro de 1864.
.
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(~134) A suspensão por acto administrativo, subsiste emquanto não houver sentença passada em julgado. Avisos de 11 de Julho de 184'2, 5 de Março de 1849, 4 de Junho de 1862, e
23 de Junho de 1865.
(:1135) Nos processos de responsabilidade, a parte quehosa tem o direito de appellar,
embora o libello seja conforme a Lei, otl'erecido pela Promotoria. Revista n. 2087 de 27 de
Abril de J872.
(3136) Não incorrem em processo de responsabilidade os vereadores da Camara Municipal da Côrte que, a despeito de ordens do Governo, se reputam com a attribuição de concederem licenças a emprezas, para assentamento de carris de ferro, dentro das ruas da cidade. Accordão da RelaçãO da Côrte n. 4208 de 26 de' Setembro de 1873.
A discussãO havida, ê bastante curiosa, e vide-a no Direito, 2. ° volume, pags. 5 a 95.
(3137) E' substancial que. a queixa seja jurada, me mo em processo de responsabilidade.
Accordào da Relação de Ouro-Preto de 8 de Maio de 1873.
(Nota 3142).
(3138)
ão ê criminoso em processo dê responsabilidade, o funcciouario que procede contra a Lei e~pressa, sem má fó, sem conhecimento do mal e directa intenção de o praticar.
AccordãOS da Relação da Côrte n. 8005 de 20 de Fevereiro de 1874, e n. 8046 de 13 de Março
do mesmo anno e o da Relação de Ouro-Preto de 1!t de Maio de 1875.
Não se apoiam nos principios de direito, estes julgados.
A ignorancia da Lei, não póde aproveitar a ninguem, maxime ao empregado publico, Ordenação, Livro 1.0, tit. 20, § 2.", e Alvará de 'lO de Junho de 1755.
E' de principio rigoroso que, ninguem possa invocar a ignorancia da Lei para se desculpar de um delicto, desde então em virtude do adagio, meno consetul' ignorare lege, e ao depois pela rasão de que as leis penaes se fundam sobre a equidade natural, sobre a moral universal, e que cada um, . por intuito, capaz de discernir, o bem do mal.
Diz a Revista do Supremo Tribunal n. 2271 de 17 de Fevereiro de 1877 que, em qualquer
crime de responsabilidade, nãO póde ser applicada a circumstancia attenuante, da falta de
pleno conhecimento do mal e directa intenção de o praticar; pois seria o mesmo que, ao empregado publico, podesse aproveitar a ignorancia contra a Lei e espirito do art. 153 do Codigo Criminal.
E de facto, diz bem o julgado do upremo Tribunal; porque a ignorancia ou erro de direito a ninguem aproveita em materia criminal, - error jUl'is nocet.
A boa fê póde aproveitar a respeito do facto, mas nãO relativamente ao direito.
A ignorancia da Lei pela auctoridade, não ê admissivel, e nem isenta do crime, salvo se
houve equivoco, no modo de interpreta-la.
A admittir-se o contrario, e a applícação para o caso ~art. 3.° do Codigo Criminal, a
auctoridade seria sempre isenta da culpa, podendo praticar t6dos os absurdos, sem o menor
correctivo e com offensa do direito que, manda cumprir a Lei severamente, no intuito da boa
ordem social e como garantia, ao direito individual.
_
Aquelle que ê revestido de caracter publico, tem deveres importanlissimos, presumindose sempre a tendencia para o bem e quando aberra a sua punição, ê tanto mais necessaria
quando a confiança que, em si se depositava.
Se o empregado publico, pôde ser escusado, por ignorancia, então seria iniquo condemnar
ao infeliz que, ignora atê, os principios os mais comesinhos de uma educação, e cujo meio
sooial e viciado.
(3139) O processo de responsabilidade, â revelia do rêo, não auctoriaa a suppressão das
formulas. Accordão da Relação do Rio n. 780t de 27 de Março de H174.
(3HO) O subdelegado que, obsta o curso da eleição popular, está sujeito a processo de
responsabilidade, e não ao de injurias verbaes. Decisão na Ga:eta Juridica de Junho de '1.874,
pag.441.
O Juiz que cumpre as ordens legaes do governo, não incorre em responsabilidade; nem é
responsavel pelos desmandos ou excessos dos executores de seus mandados. Chronica do Fó1'0, n. 31.
(3141) J!Io commette crime, o magistrado que, em um recurso de aggra,o, usando de
interpretação judicial, nega por erro de apreciaçãO, um etleito suspensi\o. Accordão da Relação da Côrte de 21·de Julho de 1874.
(3142) A falta de juramento na denuncia, dada mesmo por cl'ime de responsabilidade,
annullou o processo; porque a accusação só tem começo, no oífereci mento do libello, lançamento que se faz delle, ainda que, por efreito de communicaçãO no correr da formação da
culpa, tambem produz nullidage de todo o processado. Accordão da Relação de Ouro-Preto
de 2 de Junho de 1.874.
(Nota 3137.)
(31.43) Como não havia praso fatal, para a interposição do recurso, outhorgado ];leIo art.
181 do revogado Regimento de custas, o Juiz que, a todo o tempo, delle conhecia, não incorria em processo de responsabilidade.
Realisa-se, só, o crime do art. 159 do Codigo Criminal, quando a recusa, ê arbitraria, de
má fê e injustifioave!. Acoordão da Relação de Ouro- Preto de 7 de Agosto de 1874.
(31H) Incorre em crime de responsabilidade, o Juiz de Direito que, manda prender o rêo

afiançado, sem que, a sentença condemnatoria tenha passado em julgado. Acoordão da Relação de Porto-Alegre de 29 de Maio de 1875.
(3145) A boa ou má aprecia~·ãO da prova dos autos, feita pelo Juiz, não póde ser parte,
para se o responsabilisar, como criminoso. Accordão da Relação de Porto-Alegre de 4 de Junho de 1875.
(3146) Accusações infundadas, e além disso destruidas, por provas em contrario, não
pódem motivar a responsabilidade do Juiz. Accordão da Relação de Porto-Alegre de 8 de Junho de 1875.
(3147) Não incorre em responsabilidade o Juiz, pelas deoisões que, prefere no desempenho regular de suas [uncções: pois que, dellas, cabem os recursos legaes. Accordão da Relaç.ão de Belem de 28 de Julho de 1874.
(314H) Não incorre em responsabilidade, o Presidente da Província que. suspen~~ um
Juiz Municipal do e:s:ercicio de suas funcções, nos termos da Lei e o manda responsablhsar.
Revista n. 167 de 21 de Agosto de 1875.
(3149) Não incorre, em responsabilidade, o carcereiro que dá cumprimento. l\ uma ordem
de habeas-corpus, emanada do Juiz Municipal. Accordão da RelaçãO de Ouro-Preto n. 54 de
2 de Julho de 1875.
(3150) Não sendo crime, o facto arguido na denuncia, O Juiz não deve recebei-a, nem
instaurar o processo.
E neste caso, é o denunciante quem· paga as custas.
..
Com a resposta do denunciado, evidenciando-se a improcedencia da responsabilIdade,
póde o Juiz, dar por concluido o processo e proferir sua sentença, de nãO pronuncia, i?dependentemente de inquirir testemunhas. Accordão da Relação de . Paulo de 13 de Abril de
1875.
(3151) E' nullo, o processo de responsabilidade, instau.rado contra um empregado da r~
partição dos telegraphos, sem que, tenham sido préviamente, tomadas as suas contas e liquidada a sua responsabilidade, com'o empregado da Fazenda.
/;. audiencia do julgamento nesses processos, é uma só e continua, á semelhança dos julgamentos, perante o Jury. Accordão da Relação de S. Paulo n. 106 de Agosto de 1875.
(3152) O Juiz de Direito que confirmar em recurso, a não pronuncia dada, por um Juiz
inferior em processo de responsabilidade, contra um empregado seu subalterno, deve ex-omcio recorrer para a Relação. Accordão da Relação de Ouro-Preto de 16 de Abril de 1875.
(3153) Da suspensão do fUI ccionario, ordenada, pelo Juiz, em virtude da deoisão da auctoridade administrativa, nem uma responsabilidade, póde resultar para o mesmo Juiz. Revista do Supremo Tribunal n. 165 de 19 de Dezembro de 18'74.
(3154) Juiz, que dizem ser dependente e haver antecipadamente, manifestado a sua opinião sobre o processo, Róde ser averbado de suspeito. mas não responsabilisado pelo crime
previsto no art. 129 do Codigo Criminal. Accordão da RelaçãO da Fortaleza de 12 de Junho
de 18'74. .
(3155) Tem lugar a responsabilidade do juiz, quando funcciona em autos, em que foi
procurador das partes 1
E sendo, falta leve, deiia de ser processado, para ser advertido'l
A Relação de Ouro-Preto em Accordão de 24 de Julho de 1874, decide pela negativa o
1.0 ponto, e pela affirmativa o 2.•.
(3156) Empregado da Fazenda que, commette crime de peculato e outros que, não tendem
a ordem do serviço interno, está sujeito à jurisdicção do Juiz de Direito, como da Lei de 4
de Outubro de 1831, art. 6.°, § L·, Decreto n. 736 de 20 de Novembro de 1850, art. 4.°, § 3.·,
Decreto n. 5548 de 10 de Março de 1860, art. 2.°, § 12, e arts. 150 e 157 do Codigo do Processo.
(3157) Nullo é o processo de responsabilidade, instaurado sobre denuncia particular,
quando não é esta im;truida com os documentos ou justificações que, façam certa a e~isten
cia do delicto. AccordãO da RelaçãO do Rio, n. 122 de 25 de Fevereiro de 1876.
(3i58) A denuncia poi' crime de responsabilidade deve ser instruida com documentos.
E incorre em responsabilidade o Juiz de Direito que suspende ao Promotor do exeroicio
das suas funcções. Accordãos da RelaçãO de S. Paulo de 6 de Outubro de 1874, 4 de Fevereiro de 1875 e Revista n. 2248 de 1 de Abril de 1816.
(3159) Não commette crime o Juiz de Paz que segue a opinião da mesa parochial.
E mesmo nos crimes de responsabilidade, o denunciante particular paga as custas. AocordãO da RelaçãO de Ouro-Preto de 9 de Maio de 1876.
(3160) Presidente da Provincia, é processado por crime de responsabilidade, perante o
Supremo Tribunal, embora ao tempo em que se commetteu o crime, não servisse ainda
3Quelle cargo. Accordão da Relação da Côrte de 18 de Maio de 1877.
Funda-se o Accordlio nos arts. 164, § 20, 179, § 15 da Constituição do Imperio; mas parece que, forçando-os, pOI'que o privilegio não póde abranger factos anteriores, praticados em
e~ercicio de um outro emprego, como o de Delegado.
(3161) Os Juizes de Direito, accusados por crime commum, são processados pela mesm.

estrangeiro em causa propria, e bem assim ex-ameio, nos termos do
art. 157 do Codigo do Processo Criminal, e quando lhe fór ordenado
por Auctol'idade superior. (3167 e 3168)
Art. 397. A queixa, ou denuncia sómente será admittida, sendo
apresentada com as formalidades especificadas no art. 152 do Codigo
do Processo Criminal. (3169)
Art. 398. Logo que se apresentar uma queixa ou denuncia legal
e regularmente formalisada, o Juiz de Direito a mandará autoar, e ordenará por seu despacho, que o denunciado seja ouvido por escripto,
salvo verificando-se algum dos casos em que o não deve ser, conforme o art. 160 do Codigo do Processo Criminal. (3170)
Art. 399. Para esta audiencia expedirá ordem ao mesmo denunciado, directamente ou por intermedio do Juiz Municipal respectivo,
acompanhada da queixa ou denuncia, e documento, com declaração
dos nomes do accusador e das testemunhas, afim de que responda
no prazo im prorogavel de quinze dias. (3171)
AI't. 400. Dada a resposta do accusado, ou sem ella, nos casos
de a não ter dado em t.empo, ou de nào dever ser ouvido, na fórma
do art. 160 do Codigo do Proceso Criminal, o Juiz de Direito ordenará o processo, fazendo autoar as peças instructivas, e procedendo
ás diligencias ordenadas nos arts. 80 e 142 do Codigo do Processo
maneira de processo, por crime de responsabilidade que e o disposto nos art·. 90, 91 e segnintes do Decreto de 2 de Maio de 1874. Accordão da Relação da Corte, n. 468 de 13 de
Agoslo de 1877.
(3l62) A ommissão do empregado publico, da qnal não resulta prejuizo algum, publico
ou partícula r, não e crime: e simples falta ou erro do omcio que só sujeita á pena disciplinar. Accordão da Relação de Ouro-Preto de 13 de etembro de 1878.
(3163)
lia commette crimes de responsabilidade, o Juiz Superior que, adverte o inferior, por ter dehado de oumprir o que lhe foi ordenado, com relação á ordem do processo.
Revista do upremo Tribunal de 6 de Julho de H178.
(3163 a) O thesoureiro das loterias, não e empregado publico, e deve responder no [61'0
commum, pelos desfalques que se derem nos cofres das loterias.
lntelligenoia dos arts. -170 a 172 do Codigo Criminal. Accordão da Relação da CÔrte de 13
de Dezembro de 1878.
.
(3164) O Juiz Municipal, é incompetente para ordenar a prisão, em materia exclusivamente do Juiz de Direito, como de responsabilidade, mesmo na denuncia, articulando-se indevidamente o orime de estellionato. Accordão da Relação da Corte de L° de Junho de 1877,
n.4íO.
(3165) O ajudante do escrivão da collectoria, é empregado publico, e como tal de,e ser
responsabilisado. Accordão da Relação do Rio n. 783 de 18 de Fevereiro de 1879.
(31G';)
lia incorre em responsabilidade, os vereadores que (,A)Dcedem uma lioença com
restricções contra a recommendação do Ministro que a quizera, por motivo diverso, no interesse da salUBridade publica. Aocordão da Relação da Côrte n. 7!?6 de 11 de Março de 1879.
(3166 a) Sendo exoepcional a jurisdicçlio da Assemblea Provincial, convertida em Tribunal de Justiça, não póde a sua jUl'isdioção ficar preventa pelas das justiças ordinarias, e a
pronuncia por ellas decretada produz, desde logo, todos os devidos elfeilos. Aviso de 22 de
Abril de 1879.
(3167) Vide algumas das notas anteriores, a come\,sr da de 31l8.
Os Juizes de Direito são obrigados a tomar oonhecimento dos crimes de regpQnsabilidade
de empregados publicas não privilegiados, ainda que não recebam ordem do governo para
isso, nem tenham denunoia de taes crimes, bastando para cumprimento do seu dever, que
qualquer auctoridade, lhes remetta dooumentos que provem a e~istenoia dos factos qualificados criminosos. Aviso de 3 de Junho de 1850.
(3168) O Codigo do Prooesso, e este Regulamento, quando tratam, dos orimes de responsabilidade dos empregados publicas e forma do respectivo procesRo, nada dispondo, quanto li
questãO, se em um processo podem ser comprehendidos, diver os funocionarios publicas
quando forem co-reos, em oontrario ao que se aoha estabelecido ácerca dos processos, por
crimes communs, é claro que se deve seguir a regra que se observa, para estes processo e
crimes, convindo por tanto que, em um mesmo processo de responsabilidade, sejam compre-

Criminal, e ás mais que Julgar convenientes, segundo o que achar
verificado, pronunciará, ou nào o accusado. (3172 e 3173)
Art. 401. Se o indiciado fór pronunciado, o Juiz de Direito mandará logo dar vista ao Promotor Pu blico para este formar o libello, e
no caso de haver parte accusadora, poderá ser admittida a addir ou
declarar o libello oflicia!, com tanto que o faça no prazo de trez dias.
(3li4 a 3176)
Art. 402. Offel'ecido o libeIlo em audiencias pelo Promotor com
additamento, ou sem elle, o Juiz mandará notificar o réo ou seu legitimo Pl'ocurador para apresentar a sua contrariedade, produzir os
documentos de sua defesa, e nomear testemunbas no termo de oito
dias, que poderá ser razoavelmente prorogado. (3177)
Art. 403. Findo este termo, na proxima audiencia, presente o
Promotor, a parte accuaadora, o réo, seus Procuradores e Advogados, o Juiz fazendo ler pelo escrivào o libello, contrariedade, e mais
peças do processo, procederá á inquil'ição das testemunhas, que ti·
verem sido apresentadas, ás quaes poderào lambem o Promotor, e as
partes fazer as perguntas que· julgarem convenientes. (3178).
Art. 404. Findas as inquirições, immediatamente se farào os autos conclusos ao Juiz, o qual, depois de um bem meditado exame,
proferirá a sentença definitiva, condemnando ou absolvendo o réo.
(3'172 a 3180).
hendidos os funccionarios publicos que, como auctores ou cumplices, tiverem parte no crime
que, der lugar, ao mesmo processo. A,iso de 5 de Junho de 1863.
(3169) E:Iaminae o artigo citado do Codigo do Processo, com as notas, e vide a de n. 10H5.
(3170) Vide as notas ao art. 160 citado.
(3171) Art. 152 do Codigo do Processo e notas.
O praso marcado, neste artigo, não póde ser prorogado, por ter o empregado de responder a mais de uma queixa ou denuncia, devendo em taes casos, contar-se o de 15 dias para
responder a cada uma dellas. Aviso de 23 de Dezembro de 1852.
(3172) Notas 750, 1l11, 3133.
As testemunhas da formação da culpa, nos processos de responsabilidade, devem ser inquiridas; pelo proprio Juiz formador da culpa, mandando-as citar por deprecada para comparecerem no seu Juizo, no caso de residirem em diversa comarca. Aviso de 16 de Março
de 1854.
(3173) A Relação da Côrte em Accordão n. 6i94 de 24 de Agosto de 1869, annuUou um
julgamento por se ter procedido a elIe, sem apresentação previa do libello accusatorio, contrariedade e mais formalidades prescriptas n'este artigo e seguintes, e haver o Juiz lavrado
a sua sentença condemnatol'ia, sem declarar o artigo do Codigo Criminal, e o gráo da pena
em que julgava o reo incurso, e mandou responsabilisar ao Juiz.
(3174) Nota anterior.
Addir, quer dizer: emendar ou accrescentar alguma cousa, sem mudar a substancia da
acção.
De qualquer addição, deve-se dar noticia, á parte corno se usa no civel e e previsto na
OrdenaçãO, Liv. 3.°, tit. 1.", § 7.° e tit. 20, §§ 7.° e 8.°
(3175) A palavra -logo, que se encontra n'este artigo, não póde ser entendida de maneira que e:Ielua o recurso facultado no art. 438, § 3.° d'este Regulamento; porque, se assim
se entendesse aqueUe artigo, não só seria illusoria a disposição final do dito § 3.°, como iria
este art. 40k de encontro ás disposições do art. 167 do Codigo do Processo, e arts. 69, § 3.° e
70 da Lei de 1841. Aviso de 12 de Janeiro de 1854-.
(3176) A falta de additamento ou declaração do libello, nll0 póde prejudicar ao queixoso
ofl'endido, porque, por este artigo ate o 403, orrerecido o libello, pelo Promotor, com additamento ou sem elle, e sempre a parte accusadora admittida na audiencia da accusação e não
e lançada. Revista n. 20l:!7 de 27 de Ahril de 1872.
'
(3177) Notas 762 e 3132.
(3178) Nota 3151.
A Revista do Supremo Tribunal n. 2130 de 2 de Julho de 1873, annuUou um julgamento,
por não se ter feito expressa declaraçãO de cada um dos termos de que trata este artigo como
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Art. 405. Quando o Juiz proceder ex-oflicio, 00 em virtude de
ordem superior, seguirá a mesma ordem de Processo, fazendo autoar a ordem, ou papeis que houver recebido, ou os traslados oecessarias e papeis, que servirem de base ao procedimento.
C-\PlTULO X[V
DA EXECUÇÃO DA sE~rENçA

(3181

A

3189)

Art. 406, Logo que as sentenças condemnatorias tiverem passado em julgado, serão os réos postos á-disposição do Juiz Municipal re Pf'ctivo, em virtude de ordem por escripto do Juiz de Direito.
(3100 a 3199)
era do cle,er do escrivão; notando-se que os termos de audiencia, do recebimento do libello,
e do jull;amento, vem por copia, quando são elles, aliás, peças pertencentes ao processo.
(3179) Nota 1076.
A senteuÇII condemnatoria, não obstante a appellação interposta. sUl'pende, como a simples pronuncia, o exercicio das func~õe publicas. Avisos de 18 de Abril e 10 de i'lIaio de 1864.
(3180) Passando em julgado a sentença produz loclos os 'seus efTeitos um cios quaes, e
fazer ce sal' a suspensão admini tralh'a, sem necessidade de communicação ao presidente
que suspendeu e mandou proces ar. Aviso n. 2 3 de ti de Outubro de 1 64.
O .\.vi o da nola 231 , diz o onlrario de te.
(:'118l) Vide arls. 66 e 61 do 'Codigo Criminal.
A execução das entenças do Juiz de Direito, ou Tribunaes, compete ao Juiz ?!Iunicipal
de seus respectivos termos. Codigo do Proc o. art. 35, § 2.", e 211. § 9. ° desle Regulamento.
A respeito das enteuças do npremo Tribunal e RelaçãO, vide o Decreto de 1 de etembro de 1 28. arl. 4.°. § 9.°, Decreto de 20 de Dezembro cle 1830, arls. 35 e 36, Regulamento de 3 de Janeiro de t8:'13 llrt. 89.
Nas comal'cas especiaes são e"Xecutadas as senlenças dos Juizes de DiJ'eilo. por elles mesmo..
De 'reta n. 4.24 de 2':1, de ovembro de 't871, art. 13 in fine, e Aviso de 5 de Fevereiro de 1 74.
( ata 3198.
(3182) Toda a sentença ou Accordão, mesmo de absolvição, erá intimada ao Promotor
Publico. Aviso de a de Abril de 1843.
(~I 3) O escrivão do Jury e execuções criminaes, não e o da execuções .civeis. Accordão
de 20 de Junho de 1844.
(31 4) Das sentenças proferidas pelas auctoridades judiciarias, no casos em que lhes
coml ete o julgamenlo final, oabe a execução 11 essas mesmas auctol'idades. A,iso de 15 cle
Dezembro de 1851.
(::11 5) Quando forem remettidos os reos de um para outro lugar afim de cumprirem a
sentença, em se haver liquidado a multa no Juizo, que os remette, deve a liquôdaçilO fazerse no juizo das execuÇÕes cio lugar, oncle se acharem os me mo reos. Avi o de 5 de Abril de I 50.
(:'1186)
usp ndem-se as execuções das senlenças:
Pendente o recurso de revista, nos'hasos de pena capilal, degredo ou gal·s. Lei de 1 de
Setembro de I 28, art. 7." Avisos de 22 de Janeiro de 1 -5, 2-i de Ontubro de 1 11, e 20 de
Agosto de 1 74.
Os reos condemnados que se acllarem no estado de loucura, não serão punidos em quanto
nene se c·onserval'em. Arl. 64 do Codigo Criminal.
(3181) Quando forem os reos convencido de mais de um delicto, soil'rerão as penas COI'poraes, umas depois das outras, principiando c seguindo da maior para a menor, com attenção ao grào de intensidade, e não ao tempo da duração. Arl. lil do Codigo Criminal.
(3188) Ta e"Xecução clas senlenças crimes, no fóro commum, devem os Juizes. regular- e
pelas disposições cleste capitulo. Aviso n. 348 de '~ cle Agosto de 1.,69.
(311$9) O reo, póde espontaneamente, recolher-se li prisão, para cumprir a pena. embora
o auMor não se apresente, promovendo a execução da sentença. Aviso de 15 de Abril de 1 12.
(3190) Vide arts. 211, § 9.° deste Regulamento. e 35, § 2.° do Codigo do Processo.
( Totas 15'0,2282 e oulras da epigraphe de, te Titulo.)
O I?rocesso principal, fica sempre no Juizo de Direilo, o qual remette ao Municipal, a sentença, (ordem ou guia), extrllhicla cio processo, para oumprir.
(3191) Na sentença em que rór o e cravo condemnado a açoutes, deve o Juiz que a proferir, tambem condemnal-o a trazer um ferro pelo tempo e maneira que fór de iguado. conro
' .
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Art. 407. O Juiz Municipal recebendo esta ordem ordenará que
o réo seja recommendado na cadêa, se já estiver preso, ou que seja
recolhido á prisão, quando o dever ser, em razão da pena, expedindo
para esse fim mandado, e fazendo proceder ás mais diligencias necessarias. (3200)
Art. 408. Estando o réo preso, se a sentença lhe tiver imposto
a pena de morte, o JDiz Municipal a fará dar á execução, na conformidade dos arts. 39, 40, 41, 42 e 43, do Codigo Criminal, e Junta a
certidão aos autos declarará por sua sentença terminada e concluida
a execução, dando parte ao Juiz de Direito, para a fazer averbar no
processo principal. (3201)
forme o art. 60 do Codigo Criminal, não competindo esta attribuição ao Juiz executor, ao
qual só incumbe a fiel execução das sentenças, nãO podendo alteraI-as para mais ou para
menos.
(3192) A pena de suspensão imposta ao empregado publico, por crime de responsabilidade, não deve ser cumprida, senão depois que, a sentença do Juiz de Direito, da qual se
appellou é conf:l.rmada pelo Tribunal superior. Decreto 1&l5 de 5 de Novembro de 1856. Avisos de 15 de Setembro de 1860, e 31 de .Agosto de 1861.
(3HJ4) Logo que, a sentença condemnatoria do Jury, passa em julgado, deve o escrivão
fazer o processo concluso ao Juiz de Direito, que mandará por seu despacho, remetter ao
Juiz Municipal competente ordem, por elle assignada, para ser cumprida a sentença, devendo
este Juiz ao recebe-la, mandar autoa-Ia, para proceder nos termos do art. 407. Aviso de 2
de Agosto de 1859.
(3195) Sendo o recurso de graça um m!lio excepcional da diminuição da pena imposta
definitivamente pelos Tribunaes ordinarios, não suspende a execução da mesma, devendo
todo o tempo decorrido em sua execuçãO, ser levado em conta, quando se tratar de executar
o Decreto de Graça, o que não se dá com o tempo decorrido de detençào do réo, salvo se no
Decreto de Graça ou de commutação, se determina que, seja elle levado em conta. Aviso n.
517 de 14 de Novembro de 1865.
Vide o art. 66 da Lei de 1841, e notas.
(3196) Suscitou-se um conflicto de jurisdicção, entre o Juiz de Direito e Juiz Municipal
de Mamanguape na Parahyba, entendendo aquelIe, que lhe cabia mandar pór em liberdade,
um escravo condemnado a açoutes, pelo Jury e dos quaes tinha soffrido 200, faltando 100 para
o complemento da sentença; e isto a requerimento do senhor do dito escravo, allegando com
attestado medico, não poder o escravo soífrer o resto de açoutes, sem comprometter a existencia.
O Juiz Municipal disse que, o Juiz de Direito, nada mais tinha com a pena do réo que
estava em cumprimento d'ella, e não satisfez a ordem do Juiz de Direito que soltou o escravo, por habeas-corptls.
Evidentemente o Juiz de Direito procedeu contra direito e arrogou-se o direito de perdoar que não tem, accrescendo que nada mais tinha que vêr com a sentença.
A Relação do Recife, decidiu o conflicto contra o Juiz de Direito em Accordão de 16 de
Novembro de 1872; e não deu pela soltura por habeas-corpus em Accordão de 24 de Setembro de 1872.
(3197) A Secção de Justiça do Conselho de Estado, diz: 1.°, que o requerer a execução,
compete áquelle, a quem compete a acção; 2.°, que esse direito, é por consequencia exclusivo, em relação á justiça publica, ou a outrem, que não intentou a acção; 3.0 que, em relaçãO ao réo executado, porém, o direito do auctor não póde ir até o abuso, de conservaI-o infinitamente em uma situação provisoria e desesperada, privado dos seus direitos politicos e
liberdade civil; 4.° que, portanto, esse direito do auctor, nãO póde, outrosim, impedir ao réo,
de entregar-se á prisão, para cumprir a pena, sendo que, ainda se não negou ao réo o direito
de entregar-se á prisão, ou para recorrer ou para ser julgado, quando o crime é inaflançavel.
O Codigo HeRpanhol, no art. 28 diz que: as sentenças condemnatorjas, começam a contar-se para os detidos, desde que o réo se apresenta ou é preso.
Os principios de direito, ensinam isso mesmo que dispõe o Codigo Hespanhol.
O Ministro se conformou com este parecer (de 30 de Março de 1872) em ó de Abril do
mesmo anno.
(3'198) Declara o Aviso de 18 de Abril de 1873, que a execução das sentenças crimes, no
careeres especiaes, incumbe aos Juizes de Direito, comprehendidos os das varas privativas.
(Nota 3181.)
(3199) Não se tendo eífectivamente applicado a pena de prisão com trabalho, por se achar
o paciente enfermo, e nem se devendo dar de novo começo ao cumprimento da pena imposta,
ou fazer-se o accrescentamento da 6."' parte do tempo de prisão simples, porque ha mais de
um anno, está o roo preso á. disposiçãO do Juiz, em cumprimento de sentença, e nenhuma
applicação podendo ter ao caso O disposto no art. 49 do Codi~ Criminal, desde que ha na Ca-

Art. 409. Se a pena imposta pela sentença rÓI' de galés. o Juiz
Municipal, se houver dentro do Municipio, Arsenal de Marinha, ou
qualquer outro estabelecimento e obras publicas, em que, segundo
as ordens do Governo na Córte, e dos Presidentes nas Provincias, se
empreguem galés, mandará expedir carta de guia dirigida á Auctoridade ou Empregado encarregado da direcção ou administração de
taes estabelecimentos ou obras, para fazer empregar nel1as o réo, recommendando-lhe que o faça ter debaixo de boa guarda e segurança
por todo o tempo da condemnação. (3202 a 3208)
Art. 410. Se a pena fór de prisão com trabalbos, procederá o
Juiz Municipal da mesma fórma, dirigindo a carta de guia á Auctoridade encarregada da direcção ou administração das Casas de Correcção, ou quaesquer outras prisões, destinadas para esse fim, que estejam dentro do Municipio. (3209 a 3213)
pilaI uma penitenciaria, destinada ao cumprimento da pena de prisão com trabalho: julga-se
insubsistente o motivo que auctorisou a prisãO, e conseguintemente illegal, a detenção em
que ainda se conserva o réo, depois de expirado o tempo da pena imposta na sentença. Accordão da Relação de S. Paulo de 9 de Julho de 1875.
(3200) Nota 3194 e outras d'este capitulo.
(3201) Notas 1630, 1631, 1633, 1634, 1636 a 1639, 1640 a 1646, muito interessantes para o caso.
Vide o art. 66 do Codigo Criminal, annotado por mim.
(3'202) A pena de galés tem pararias, deve contar-se do dia em que ella se começa a cum·
prir, pela maneira ordenada no art. It4 do Codigo Criminal. Aviso de 24 de Dezembro de 1849.
(3203) Os condemnados ás penas de galés temporarias, em lugar designado na sentença,
não podem obter substituiçãO, ainda que haja ahi casa de correição. Aviso de 22 de Julho
de 1850.
(3201,) Tambem, nos réos escravos, não se substitue pena de galês, por prisão com trabalho. Aviso de 9 de Agosto de 1850.
(3205) Os rêos de crimes civis, só podem ser remettidos, para o presidio de Fernando,
em cumprimento da pena.
\.0 Quando forem militares condemnados a mais de dous annos de galês.
2.° Quando forem condemnados por crime de moeda falsa.
3.° Quando forem condemnados a degredo.
4.° Quando no lugar em que deve executar-se a pena de prisãO, não haja cadeias seguras, precedendo n'este caso, ordem do governo. Decreto de 5 de Março de 1859.
(3206) O direito dominical sobre o escravo, desapparece pelo factO da condemnação definitiva do mesmo escravo, á pena de galês perpetuas; e assim uma vez perdoado, e considerada a pena extincta, não pMe o condemnado voltar á escravidão. Aviso de 30 de Outubro
de 1872.
(3207) Con idera-se cumprida a pena de galés, desde que se acha provado, que o roo
trouxe ferro aos pés, durante o teRlpO da condemnação, ainda mesmo que por facto independente da sua vontade, não tenha sido remettido para Fernando de aranha, como determina
a sentença. Accordão da Relação da Fortaleza de 17 de Janeiro de 1877.
(320) O Art. 44 do Codigo Criminal, diz: a pena de galês, sujeitará os rêos a andarem
com calceta no pé e corrente de ferro, juntos ou separados, e a empregarem-se nos trabalhos
publlcos da Provincia, onde tiver sido commettido o delicto, á disposiçãO do ioverno.
(3208 a) O rêo de varios crimes, julgado incurso na pena de galés perpetuas e em outras
menores, impõe-se sómente aquella primeira pena.
O réo de crimes connexos, condemnado a galés perpetuas, e em outras penas menores,
que protestou por novo Jury, responde de novo ao 2.° julgamento por todos os crimes que
sãO indivisiveis. Accordão da Relação de Ouro-Preto de 7 de Novembro de 1879.
(3209) Nota 3199.
A pena de prisãO, deve ser cumprida e executada na conformidade do art. 47 do Codigo
Criminal, devendo ser resl?onsabilisados, aqueUes que o deixarem de cumprir, ou de o fazer
cumprir. Aviso de 9 de MaIO de 1834.
(3210)
os lugares, onde houver casa de correição, só' deve considerar-se começada a
execução da sentença, que decreta a pena de prisão com trabalho, depois que fôr a eUa elrectivamente recolhido o rêo condemnado, cumprindo aos Juizes da execução, terem attenção
sob sua responsabilidade ao art. 83, § L° da Lei de 1841.
Nos lugares, porém, onde nilo houver casa de correiÇão, deve contar-se o tempo de prisão ell'ectiva, com o augmento da 6.'" parte, na fórma do art. 49 do Codigo Criminal, desde a

Art. 411. 'Quando nos Municipios, em que os réos se acharem·
presos, nào houverem os sobreditos estabelecimentos em que tenham
lugar os trabalhos de galés ou não existam Ca as de Correcção, ou
prisões com trabalhos, o Juiz Municipal dirigirá as cartas de guia ao
Juiz Mu.nicipal do Termo mais visinho ou mais facil, em que houverem taes estabelecimentos ou prisões; e este, cumprindo a carta de
guia, a fará autoar pelo Escrivão das Execuções, e expedirá outra
com o teor dessa á respectiva Auctoridade. (3214)
Art. 412. As cartas de guia deverão conter especificadamente
os nomes e sobrenomes dos réos, e os appellidos por que forem conhecidos; a sua natlll'alidade; Fi liação, idade, estado, mode de vida,
estatura e mais signaes, porque physicamente se distinguiam; o t~or
das sentenças contra elles proferidas, e todas as mai declarações,
que as circumstancias exigirem, na fórma do Modelo n. 6. (3215)
Art. 4'13. As Auctoriclades ou Empregados, que houverem recebido os réos para o cumprimento das sentenças, deverão passar recibos, nos quaes se designarão os mesmos réos com indicações iguaes
ás da guia. Estes recibos serào entregues pelos conductores dos ditos
réos á Auctoridade que houver feito a remessa e juntos aos respectivos aulas.
Art. 414. Se a pena fór de prisão simples, o Juiz Municipal expedirá ordem para que o réo seja preso, se estiver solto, ou fique e
se conserve preso na Cadêa do Município, declarando nella o tempo
da pl'isão, na fórma da senteqça, e o Escrivão das Execuções fará
assento no lugar competente do livro re pectivo da cadêa, com declaração do dia, mez e anno, em que principia o cumprimento da
pena, assignado pelo carcereiro; e a copia autheotica deste assento
será junta aos autos. (3216 a 3220)
data em que se tiver proferido a sentença, ainda 'luando d'ella se haja appellado. Aviso de
'14 de Junho de 1850.
(::!211) Quando não ha casa de correição, com os arranjos necessarios, para o traba1l10
dos roos, procede-se corno diz o art. <19 do Codigo Criminal.
A prisão não póde ser, fóra do districto do reo, porque seria augmentar a pena com o
degredo. Avi o de Itl de Junho de 1850.
(3212) A pena de prisão, deve ser cumprida na cadeia de ignada na sentença, e só por
circumstancias extraordinarias, póde o reo ser provisoriamente transferido para o logar deEignado na sentença, apenas cessarem as circumstancias extraordinal'ias. Aviso n. 285 de 19
de Junho de J 69.
(~213) O Aviso de 17 de Agosto de 1876, manifesta o pensamento de se fundar penitenciarias agricolas, presidios militares e nucleos coloniaes.
(3211:) Vide as notas do artigo anterior.
Quando nilo seja possivel, a remessa de que trata este artigo, o Juiz executor deve procedeI' 6. substituiç.ãO se não tiver sido feita na sentenc;.a, da pena de prisão com trabalho, pela
de prisão simples, com o augmento da 6." parte. Aviso n. 43 de 5 de l'evereiro de iS7::!.
(3215) No expediente do Ministerio da Justiça de 27 de Outubro de 1869, le-se um Aviso
mandando responsabilisar a quem fór culpado, da não e'Xpedição de guia ou da falta do eu
lançamento, no livro da cadeia. fDiar'ia Otricia~ de 28 do mesmo mez.) O modelo, bem como
outros de que trata este Regulamento, serão encontrados no fim.
,
(3216) Notas 2132, 2133 e 3209.
Este artigo e o 450, parecem revogados pelo 14, § 6.° da Lei n. 2033 de 20 de Setembro
de 1871.
Vide art. 83 da Lei de 1841.
(3217) l\. prisão, como pena não póde ser marcada na propria casa do individuo, sujeito
a ella; pois o contrario se dispõe no al't. 47 do Codigo Criminal; e a não ser assim faltaria a
segurança do preso e seria impraticavel a vigilancia das auctoridades e guardas. Aviso n. 12
de 3 de Abril de J843.
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Art. 415. Se a pena fÓr de banimento, o Juiz Municipal fará intimar o réo, para que, no prazo que lhe assigoar, se aprompte para
sabir do Imperio. Se o mesmo réo estiver em porto de mar, ou em
alguma Cidade ou Villa da fronteira, o Juiz Municipal o fará embarcar, ou sabir do territorio do Brazi!; sendo acompanhado até o embarque, ou até os limites do Imperio, por Omcia] de Justiça, o qual
então lhe communicará a pena de prisão perpetua, imposta pelo art.
50 do Codigo Criminal, no caso de voltar; do que passará certidão
para ser junta ao aotos. t322l) .
Art. 41G. Quando o réo não estiver em porto de mar, nem em
Cidade, ou Villa limitrophe, o Juiz Municipal executor o remetterá
com carta de guia ao Juiz Municipal do porto de mar, Cidade ou Villa
limitrophe, que lhe ficar mais perto, du mais facil; e este, cumprindo
a carta de guia, o fará embarcar ou sahir dos limites do territorio do
Brazil, na fórma do artigo antecedente, e remetterá a certidão para
se ajuntar aos autos.
Art. 417. Se a pena fór de degredo, o Juiz Municipal executor
remetterá o réo com carta de guia ao Juiz Municipal do Termo, que
comprehender o lugar destinado pela sentença para residencia do réo;
e este Juiz, cumprindo a dita guia, a fal á autoar, e immediatamente
lavrar o termo da apresentação do réo, designado com todas as indicações especificadas na dita guia, obriganclo-o por esse mesmo termo,
que elle a signará, apresentar-se em Juizo em certos prazos, mais ou
meno breves, conforme as circumstancias, e não sabir do dito lugar
emquanto durar o tempo do degredo: e de tudo enviará certidão para
se juntar aos autos principaes.
Art. 418. Se a pena fór de desterro, o Juiz Municipal executor
mandará intimar o réo para se apromptar e sabir do Termo, ou Termos que a sentença lbe tiver interdicto, no prazo que lhe assignar,
e findo este prazo, o constrangerá a sabir, solto, se a pena fór sómente de seis mezes, e debaixo da prisão, se o mesmo desterro fór
por mais tempo.
(3~18) o Aviso n. 8 de 25 de Janeiro de 1850, manda fazer extensivo o de 24 de Julho
de 1847, ao corpo policial da Córte, para que cumpram as praças do sobredito corpo as
sentenças de pri ãO a que, forem condemnadas no quartel, contanto que não exceda ai anno,
ficando sujeitos os sentenciados ao Juizo que, mandar cumprir a sentença.

(3219) Convem manter e re peita r o previlegio que, ad instar dos militares tem officiaes
da guarda nacional, prevenidos ou iniciado em crimes, de não serem recolhidos á cadeia,
havendo pri ão propria ou mais decente, Aviso n. 141 de 24 de Julho de 1854; só tendo de
perder o po to nos casos do art. 66 da lei de 19 de etembro de 1850, como dos avisos de 27
de Junho de 1851 e n. 565 de ::lO de Novembro de 1851, e não go a d' ste favor, o official que,
commette crime inaflançavel. Aviso n. 513 de 30 de Novembro de 1859.

(3220) As prisões dos omciaes da 1." ou extincta 2." linha, me mo por ordem de auctoridade civil, nos casos em que estas podem ordena-los, não devem er, senão, em fortalezas ou
quarteis, conforme a Provisão de 1~ de Agosto de 1 31 e Aviso de ~9 do clito mez e anno e
ficam neste caso â di po iÇãO da auctoridade que, ordenar a pri 110. Avi o n. 191 de 17 de Julho de 1 -5.
(3221) A pena no caso deste artigo, e 50 do Cocligo Criminal e no caso do art. 419 deste
Ref(ulamento, imposta pelo art. 54 do mesmo Codigo Criminal, se-lo-ha ao reo pelo Juiz da
.1." culpa; pois cabe em sua alç.ada. Aviso de 15 de Fevereiro de 1837, e Decreto de 3 de Setembro de 1847.
Em nenhum dos artigos do Codigo Criminal, se encontra a pena de banimento, apesar
das disposições, acima, e este artigo do Regulamento n. 120, e seguinte:
O art. 7.·, § 3.° da Constituição do Imperio já faliava, tambem na pena do banimento.
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Art. 419. No caso do artigo antecedente, e de ir o réo solto
cumprir a sentença, levará elle mesmo a carta de guia para as Justiças de qualquer termo, onde se apresentar fóra daquelles, que a sentença lhe inbibiu, tendo assignado 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 fárma do art.
54 do Codigo Criminal. Feita a apresentação daquella guia, o mesmo
réo remetterá disso certidão ao Juiz respectivo.
Art. 420. No caso, porém, em que o réo vá preso, será acompanhado por um Oficial de Justiça, o qual, logo que o mesmo réo
estiver fóra dos 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 art. 54 do Codigo Criminal, e de tudo passará certidão para
ser junta aos autos.
Art. 421. Ao Juizo, em ql1e existir o processo principal, communicará á Auctoridade, ou empregado, ao qual houverem sido remet·
tidos os condemnados, a soltura, obito, fuga, ou qualquer interrupção,
que tiverem os mesmos condemnados, na execução da pena, e taes
communicações serão juntas ao dito processo.
Art. 422. Quando a communicação fór da soltura do réo, por se
haver terminado o tempo da pena de galés, prisão, desterro, ou degredo, etc., ou da morte do que tivesse sido condemnado em pena
de galés, prisão ou degredo perpetuo, fazendo·se os autos conclusos
ao Juiz, este haverá a sentença por cumprida, e mandará dar baixa
na culpa, havendo a execução por extincta, no caso do fallecimento
do réo. (3222 e 3223)
Al't. 423. Se a pena fór de multa, o Juiz Municipal executor a
fará immediatamente liquidar pela maneira seguinte. (3224 a 3228)

(3222) Vide o arl. 424 seguinte:
A morte do reo, faz cessar, desde logo, a acção da justi~,a, porque como diz Ayrault, Ins·
trucção Judiciaria, liv. 2.°, pago LO. n. 21 j desde que, nilO existe accusado, nãO póde haver
nem accusador, e nem accusaçãO.
Cessa, não RÓ o processo, como a pena, - de(uncto eo qui "eus (tdt criminis et pcene ea;tincta, L. 6.° do Dig, de publicis jtldiciis, por ser a pena estabelecida no fim louvavel de cor·
rigir - quod pcena con.çtituitur in emendationem hominum; quce mOl'tuo eo in quem constitU'L videtu,' desinit. L. 20 Dig. de pcenis.
Desapparece, ate o crime-si decesserit, crimen solvitw', cl"imen mm·te finitun est, LL.
1.. ° e 5," do Cod. si reus vel accusator.
Este principio e conforme o art. 179 da Constituição.
A morte do condemnado, antes da execução da sentença definitiva, liberta somente da
pena, e deha subsistir a acção quanto ao embolso das despezas do processo. Mangin, AcçãO
Publica e Civil n, 28'1. Faustin Helie, Precesso Criminal, tomo 3.°, pagina 520. Carnot, tomo L",
pago 6'1.
(3223) Os Presidentes de Provincia, a quem ex-officio, se remetterá cópia da pronuncia
dos Commandantes militares, a farãO executar.
O mesmo fará.() Juiz Criminal do districto, a respeito daquelles culpados, em cuja pronuncia intervier. Art. 166 do Codigo do Processo.
As penas pedidas no civel, ~ão executadas pelo Juizo do Civel, mas no caso do reo as nlio
pagar, seja a sentença remettida ao Juiz Criminal, para a commutação em prislio. Aviso de
18 de Outubro de llS54.
(3224) Para a liquidação da multa, foi expedido o Decreto n. 595 de 18 de Março de 1849,
e ei-Io:
.
Art. L° O Juiz da execução, no mesmo despacho em que mandar cumprir a sentença,
ordenará as diligencias necessarias para a liquidação da multa, se a houver.

503
Art. 2.° Quando a multa fór de tantos por cento do valor de qualquer objecto, se este
ja estiver liquidado e conhecido, o Juiz mandara fazer a conta e por eUa ficara liquidada a
multa.
Quando, porém, o valor d'esse objecto não fór conhecido, o Juiz nomeara um arbitrador,
para o liquidar e ter lugar depois a conta.
Art. 3.° Quando a multa fór correspondente a um certo espaço de tempo, devera o Juiz
mandar avaliar, por um arbitrador, quanto pôde o condemnado haver, em cada dia pelos seus
bens, emprego ou industria, para que o contador, regulando-se por este arbitramento, designe
a som ma correspondente ao tempo marcado na sentença. (Art. 55 do Codigo Criminal, e 4.25
d'este Regulamento.)
Art. 4..0 O arbitrador, de que tratam os artigos antecedentes sera nominalmente designado no despacho do Juiz, que em caso algum deixara sua designação dependente do escrivão, nem de qualquer terceiro, nem mesmo a titulo de informação.
Art. 5.°
o mesmo dia em que fór o despacho entregue ao escrivão, ou no diª immediato, sera o arbitrador avisado e juramentado, dando logo e em Reguida, o seu arbitramento
fundamentado, por elle escripto e assignado, ou lavrado pelo escrivão e assignado pelo arbitrador.
Se, porém, o arbitramento depender de maior exame, podera o Juiz nomear dous arbitradores, em vez de um, e marcar-lhes um prazo improrogavel que não excede de 8 dias para
ambos conjunctamente.
endo advogados, terão vista dos autos; não o sendo, poderão examinaI-os no cartorio,
onde o escrivão lh'os franqueara em quanto durar o prazo marcado.
Art. 6.° Feito o arbitramento, irá em 24 horas o feito ao contador, independente de no,o
despacho e este em 48 horas improrogaveis, liquidara a multa e tornará o feito ao cartorio.
Art. 7.° Esta liquidação será intimada ao réo, e ao procurador da Comarca que poderá,
dentro de cinco dias, requerer nova liquidação, por arllitradores escolhidos a aprazimento das
partes para o que indicará cada uma tres nomes, dentre os quaes o Juiz escolherá um.
e esses dous, assim escolhido discordarem, o Juiz indicará 3.°, que será obrigado a concordar com algum dos laudos, ou com o primeiro arbitramento.
Quem requerer a 2," liquidaçãO deve fazer as intimações e diligencias necessarias, para
que e conclua dentro de 20 dias; e só no caso de impedimentos alheios á sua vontade, poderá o Juiz conceder-lhe outros tantos dias, além do praso necessario para correr qualquer
citação edital ou por precataria.
e nos prazos marcados, não se concluir a segunda liquidaçãO, subsiste a primeira. Se
porém, o Juiz entender que essa primeira é evidentemente exagerada ou diminuta, poderá
ex-omcio ordenar que se prosiga nas diligencias da 2.", ou mesmo que se faça independente
de reclamação oontra a 1."
Art. 8.° e algum dos arbitradores escolhidos, sob proposta da parte não der laudo, será
processado como desobediente e sub tituido por outro escoUlido pelo Juiz, independente de audiencia dos interessados.
Art. 9.° O aocu ador particular, ou o Promotor publico, podem espontaneamente apparecer e intervir na liquidação qualquer que seja o seu estado, preferindo nesse caso, ao procurador da Camara.
O Juiz, lambem póde ordenar que, o Promotor Publico intervenha. Nos casos em que a
multa não fór applicada á munioipalidade, e sim a beneficio de 3.°, a este oompetem os direito que, acima se reconhecem, no procurador da Camara.
Art. 10. Se contra a 1." liquidação não se reclamar e passados oito dias, contado da
intimação, o réo não tiver pago a quantia liquidada, será recoll1ido á prisão, ou neUa canseI"
vado, até prestar fiança idonea, ou pagar, (art. 56 do Codigo Criminal) ou cumprir a pena
sub titutiva da multa. (Codigo Criminal, art. 57).
Quando o réo condemnado a atisfazer O damno causado pelo delicto, não tiver bens
para serem executados, afim de realisar-se a indemnisação ao offendido, o Juiz do processo
civil da indemnisaçãO, o remettera ao Juiz Criminal para reduzir a ~atisfação do damno, á
prisão. (Aviso de 18 de Outubro de 1 54).
e se houver ordenado nova liquidação, os oito dias, contar-se-hão da 2." intimação.
Quando porém, essa nova liquidação houver sido requerida pelo 1"0, em vez de 2." intima~ãO, basta que ex-officio o escrivão assigne em <ludiencia os oito dias que, correrão logo, quer
tenham estado presentes o réo e seus proouradores, quer não.
Art. U. Concluido o praso dos oito dias, se o réo não tÍ\'er pago, o escrivão fara logo nas
24 horas seguintes, os autos conclusos ao Juiz, para reduzir a multa a outra pena, segundo
as regras seguintes:
Art. 12. Se a multa tiver sido imposta ao réo oondemnado em prisão simples, por infraoÇão de um mesmo artigo da Lei, sera commutada em um terço mais da pena de prisão que,
lhe tiver sido imposta por esta infraoção. (Codigo do Processo, art. 291).
Para o caso deste artigo, ainda subsistem as hypotheses do arts. 57,90,99,100,101,119,
197, 201, e 206 do Codigo Criminal. Avisos de 17 de Junho de 1836 e 15 de Fevereiro de 1837.
E art. 431 deste Regulamento, com exemplos nos arts. 130, 135, § 2.°, H17, 140, 1·1,6, e 215
do Codigo Criminal.
.
Na reduoção ou commutação das pennas de multa, quando não estiver especialmente regulada, se deverá proceder na fórma do art. 3.° deste Deoreto, e 4.25 deste Regulamento, bem
como o 431, quer as multas, sejam municipaes, quer por infracção da Lei Criminal. (Aviso de
15 de Junho de 1860).
Art. 13 Quando não se verificar a bypothese do artigo antecedente e a multa impo ta
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ror correspondente a um certo espaço de tempo, a commutação será em prisão com trabalho,
por e~se mesmo tempo. (Art. 57 do Ccdigo Criminal.)
(Vide art. 1~32 d'este Regulamento.)
Temos exemplos d'esta hypothe e no Codigo Criminal, arts. 102, 125, 176, 202, 204, 219 e
outros.
Art. 14. Quando a multa fór, sem relação a tempo, o Juiz nomeara arbi~radores para
calcularem o tempo de prisão com trabalho necessario ao reo, para ganhar a importancia da
multa, e n'esse tempo lhe ~erá commutada.
(Codigo Criminal art, 57.)
Art. 433 d'este Regulamento. E~ta regra tem applicação nas hypotheses seguintes: ainda
que, no caso de tal especie concorra pri ão com trabalho, ainda C]ue a multa não se refira a
espaço de tempo d'esta, com exemplos no Codigo Criminal, arts. '129, s 8.", 167, 169, '257, 260,
264, 265 e outros.
Em 2.° lugar, ainda que tal multa concorra com suspeflsão do emprego, ou com outra
pena de tempo determinado, uma vez que se lião refira ao espaço de tempo d'elln. Exemplo
os do Codigo Criminal, arts. 135, § 4·, '138, H , l49, 157, 158, 159, 164, 165, 171,220, 22l, 224
e outros.
Finalmente no caso de que tal multa, não concorra com nenhuma outra pena que tenha
tempo designado, como no~ exemplos que ot1'erece o mesmo Codigo Criminal, arts. 152, 162,
177, 188, lF6, 261, 287, 29'2, 293, 304 a 307 e outros.
Art. 15. Quando não houver prisão, com trabalho, terá luaar a reducção d'esse tempo a
prisão simples com augmento da 6. a parte do tempo. (Codigo Criminal, art. 49.)
Art. 434 d'este Regulamento.
Art. 16. Feita a reducção, o réo erá immediatamente enviado a cumprir a pena subsLitutiva da multa, salvo se estiver cumprin lo outra pena de maior ou igual inten idade. (Codigo Criminal, art. 61); devendo mesmo n'esse caso, fazer-se as communicações nece sarias,
para concluida uma pena, começar logo o cumprimento da outra.
Esta disposiçãO, não comprehende o caso de estar provado no processo que o réo tem
meios de pagar a multa, devendo n'essa bypothese conservar-se em prisãO indefinidamente
até pagar. (Codigo Criminal, art. 56.)
As multas applicadas ti Camaras llIunicipaes, nas Leis e Regulamentos em vigor, farão
parte da receita geral, á excepção das comminadas nas Leis. Regulamentos e posturas municipaes. (Vide art. 27 da Lei n. 1507 de.2'. de etembro de 1867 e Regulamento n. 4181 de ti
de Maio de 1868.)
Art. 17. A todo o tempo que o réo satisfizer em dinheiro, a importancia da multa, ou da
parte que lhe faltar, para se haver por cumprida a sentença, será posto em liberdade, nãO
estando por tal preso. Tambem, poderá o .Juiz admittir fiança idonea ao pagamento em temIa
razoavel, que não exceda de 1 mez, nas multas inferiores a 400$; de tres mezes, nas inferiores a 1:000$; e de 6 mezes nas outras. (Codigo Criminal, al'ts. 32 e 57.)
.\rt. "18. Só será admi ttido a afiançar:
\.0 Quem hypoLbecal' bens de raiz equivalentes á multa, e sitos na mesma Comarca, mo trando que, os possue livres e desemhargado , e !lob _ua livre administração.
2.° Os que depositarem no cofre da Camara Municipal o valor da multa cm moeda, apolices da divida publica de que mostrarem ter a plena propriedade, ou trastes de ouro ou prata, devidamente avaliado:=: e que cubram com segllrança, o valor da multa. (Codigo do Processo, art. '107, e Lei de 1841, art. 46.)
(Vide-os com as notas e estes artigos citados; e as notas 879, 882 a 885.)
Art. 19. O Juiz que, admittir fiança, que não tenha esses requisitos, incorrera na multa
de 100" a 200$. O escrivão que, não tiver informado ao Juiz contra essa falta, incorrerá na de
20.. a go . O fiador que, sem ter os meios de fazer etrectiva a fiança, a assignar incorrerá em
prisão de um a trez 'mezes e as testemunhas de abono, em prisão de oito dias a um mez.
(Art. 112 da Lei de 1841.)
Art. 20. Os Juizes de Direito nas correições examinarão com especial aUenção, se os
Juizes e escrivães, contadores e arbitradores têm cumprido com zelo estes deveres, impondo-lhes multas de 10 a 100", conforme a gravidade das faltas.
Art. 21 Ninguem poderá ser recolhido á prisão, nem n'ella conservado, a pretexto de
multa, emquanto não estiver liquidada.
(Parece de equidade e conforme a disposição do art. 83 da Lei de 1841 e 458 d'este Regulamento, que o tempo de prisão excedente ao marcado na sentença, se leve em conta da satisfação da multa, na quota proporcional).
.
Sempre que os r60s forem remettidos para cumprimento da sentença, sem se ter liquidado a multa, no Juizo que os remetter deve a liquidação ser feita no Juizo da execuções
do lagar em que os mesmos r60s se acharem. Aviso de 5 de Abril de 1850.
A liquidação das multas, deve er regulada pelos artigos ant/lcedentes, em qualquer Juizo; pois que as regras n'elles estabelecidas, sào geraes e communs a todos os Juizos Criminaes. Aviso de 15 de Dezembro de 1851.
Quando a pena do escravo fór commutada em açoites, não haverá mais pagamentos de
multa, porque o senhor do escravo, só é obrigado a pagar o damno causado e li muHa não 6
damno. Aviso de 13 de Abril de 1855.
Para se proceder á commutação, não é necessario que o réo prove insolvabilidade, a qual
sempre se presume em seu favor, quando no processo não se acbar provado O contrario. Aviso
de 15 de Junho de 1860.
'Vide o Aviso de 1860, art. 12,
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Art. 424. Quando a multa imposta fôr de tantos por cento do
valor de qualquer objecto, se este já estiver liquidado e conhecido,
o Juiz mandará fazer a conta, e POI' ella ficará liquidada a multa.
Quando, porém, o valor desse objecto não estiver liquidado, o Juiz
nomeará arbitras para o liquidarem, e ter depois lugar a conta da liquidação da multa. (3220)
AI't. 425. Quando a multa fór correspondente a um certo espaço
de tempo, deverá o Juiz mandar avaliar por peritos, quanto póde o
condemnado haver em cada dia pelos seus bens, emprego, ou industria, para que o Contador, regulando-se por este arbitramento, designe a som ma correspondente ao tempo marcado na sentença.
Art. 426. Os peritos devem ser nomeados pelo Juiz, que fará intimar ás partes esta nomeação, assignando-Ihes quarenta e oito horas para opporem contra os nomeados qualquer razão que tenham,
e que o Juiz attenderá, ou desprezará, conforme ajuizar da sua procedencia: e se dentro desse Pl'aZO, nada fól' contra elles allegado,
ou se otrerecerem allegações, que nào sejam attendidas, o Juiz lhes
deferirá o juramento, deb,iixo do qual darão seu arbitramento fundamentado, que o E~crivão reduzirá a termo .assignado por elles e
pelo Juiz.
Art. 427. Feita a liquidação da multa, será intimada ás partes
qut', dentro de cinco dias, poderão, por meio de requerimentos funrtados em razões attendiveis, allegar contra a liquidação feita, o que
julga rem con venien te.
Art. 42. Se o Juiz attender que na liquidação houve abuso, ou
lesão, poderá, á vista dos requerimentos, ou mesmo no ex-otlieio, ordenar nova liquidação, especificando no seu despacho qual o abuso,
ou lesão que julga ter havido.
Art. 22. As mulLas actualmente illiquidas, ser-ão immediatamente liquidadas, mesmo
quando os réos tenham outras penas de longa duração a cumprir. Os escrivães mandarão
ex-omcio conclusos aos Juizes, todos os processos de execução criminal em que houver multas illiquidasj os Juizes farão a este respeito as maiore recommendações e diligencias.
Art. 23. Logo que as multas estiverem liquidadas, os procuradores das Camaras Muniipaes ou as partes interessadas, poderão requerer contra os bens do multado as providencias necessarias para se fazer etrectiva a cobran~a.
(32.'25) As mulLas impo tas pelos Presidentes de Provincia, em virtude da Lei regulamentar da eleiçõe, ou por qualquer motivo, podem. er relevadas pelo me mos Presidente,
em qualquer tempo, estejam ou não em ~ráo de execuçãO, ou já se tenIJa recolhido aos cofres, a importancia d'ellas, quando pelos tundamentos da reolamação fõr reconhecida a sua
injustiça. Aviso n. '192 de 13 de Abril de 1869.
(3'226) Para relevaçãO da mulLa imposla por factos relativos a trabalhos eleitoraes, deve
ha er decisão espeoial, não se podendo entender, que a annulla~ão d'estes trabalhos traga
forçosamente afluella relevação. Aviso n. 183 de 30 de Junho de 1870.

(3227) A pena de dole, deve ser liquidada, pelo processo estahelecido no Regulamento
de 1849, transcripto n'este artigo, por .er O dote estabelecido em favor da olfendida e como
substituição da mulla com que, em outros caso o Codigo Criminal augmenta as penas corporaes. Aviso de 23 de Outubro de 1860.
Contra a doutrina d'este Aviso, se oppõe a dos de 18 de Outubro de IBM e n. 262 de Junho de 1865.

(3228) O Deoreto que commuta a pena em deportação, para fóra do Imperio, não desobriga da multa respectiva. Aviso de 18 de Abril de 1837.
(3229) Arts. 3.° e 12 do Decreto de 1849, como nota ao artigo anterior.
Decreto n. 1696 de 15 de Setembro de 1869, art. 6.°;
A commulaçlIO da pena de multa que não fór correspondente a certo tempo nunca poderá exceder a 1:: annos de prisão com trabalho.
o~
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Art. 429. Depois de liquidada definitivamente a multa, o Juiz
ordenará por seu despacho, que, se o réo, dentro de oito dias contados da intimação, não pagar a quantia liquidada, seja recolhido á
prisão, ou neIla conservado até pagar, ou prestar fiança idonea ao
pagamento em tempo razoave!. (3230)
Art. 430. Se o multado, porém mostrar que não tem meios para
pagar as multas, na fórma do al'tigo antecedente, o Juiz as commutará observando as regras seguintes. (3231)
Art. 431. Se a multa tiver sido imposta ao réo condemnado em
prisão simples, por infracção de um mesmo artigo de Lei, será commutada em um terço mais da pena de prisão, que lhe tiver sido imposta, por essa infracção. (3232)
Art. 432. Quando não se verificar a hypothese antecedente, e a
multa imposta fór correspondente a um certo espaço de tempo, a commutação será em pl'isão com trabalho por esse mesmo tempo. (3233)
Art. 433. Quando a multa fór sem relação a tempo, o Juiz nomeará peritos para arbitrarem o tempo de prisão com o trabalho
necessario ao réo para ganhar a importancia da multa, e nesse tempo
lhe será commutada. (3234)
I
Art. 434. Quando não houver prisão com trabalho, terá lugar a
reducção desse tempo á prisão simples, com o augmento da terça
parte do tempo. (3235)
Art. 435. Na liquidação e com mutação das multas são partes os
réos, e o Procurador da Camara Municipal. Exceptua-se o caso especial de ser a multa applicada a beneficio de terceiro, caso em que
esse, e não o Procurador da Camara deve ser ouvido. (3236)
Art. 436. Nos casos em que os réos são remettidos de uns para
outros termos, não para cumprir sentença, mas para outro qualquer
fim, a guia, e o recibo suffrerão as alterações marcadas nos modelos
0.° 7, sendo, porém, o expediente conforme ao que fica acima determinado. (3237)

•
(3230)

Arts. 56 e 57 do Codigo Criminal e 10 do Decreto de '1849, como nota ao art. 423.

(3231) Art. ii do Decreto de 1849, como nota ao art. 423.
(3232) Para o caso (reste artigo, ate 435, vide a nota 1460.
Art. 291 do Codigo do Processo, que revogou o 57 do Codigo Criminal.
Decreto de 1849, como nota ao art. 423. Avisos de 17 de Junho de 1836 e 13 de Fevereiro
de "1837.
(3233) Art. 13 do Decreto de '1849, como nota ao art. 423, quando diz que: o art. 291 do
Codigo do Procetlso, se refere a prisão simples, e só n'esta parte alterou o art. 57 do 'Codigo
Criminal.
(3234) Art. 57 do Codigo Criminal e 14 do Decreto de 1849, como nota 3224.
(3235) Avitlo de 14 de Junho de 1850. Art. 15 do Decreto á nota 3224.
(3236) Arts. 32, 56, 57 do Codigo Criminal, 107 e 312 do Codigo do Processo, 4.6 e 112 da
Lei de 184.1, 16 a 23 do Decreto á nota 3224.
(3237) Art. 166 do Codigo do Processo e Aviso de 1854, ao art. 10 do Deereto á. nota 3224.
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CAPITULO XV
DOS RECURSOS

(3238 a 3243)

Art. 437. Das decisões, despachos e sentenças, de que trata
este Regulamento, se dão os seguintes recursos:
1.° Recurso (tornado em sentido stricto.)
2.° Appellação.
3.° Protesto pai' novo julgamento.
-i. o Revista.

Do recurso (3244)
Art. 438. Os' recursos dão-se: (3245)
1.° Da decisão que obriga a termo'de bem viver, e de segurança,
e a apresentar passaporte. (3246)
2,° Da decisão que declara improcedente o corpo de delicto. (3247)
(3238) 'otas 1461. a 1512, 19~!J, 2062 a 2088.
Os Juizes Municipaes, depois de terem reformauo uma sentença de sustentaçíIo de pronuncia, por occasiãO do recurso d'ella interposto, podem se a parte contraria recorrer d'essa
nova entença, reformai-a tambem; e nada impede que, ainda n'este caso, o Juiz de Direito
conheça do recurso. que d'essa ultima decisão, interponha a parte, por se entir aggra,ada.
A im decidido por Consulta da es.ão de Justiça no Conselho de Estado, Aviso de 14 de Novembro de 1843, para o Presidente da Bahia e na antiga Ga~eta dos T"i/Funaes n. 6.
(3239) Emquanto a decisão do Juiz Municipal, que sustenta a pronuncia, aberta pelo Delegado e ubdelegado e vice-versa, sta pendente do recurso, nos termos dos arts, 69 e 70 da
Lei de '\l:141., os autos principae devem ficar no 'cartorio do escrivão, do me mo Juizo Municipal, de quem se recorreu, alé que seja apresentado o provimento ou não provimento do recurso, no termo marcado pelo art. 77 da referida Lei: mas logo que a decisão do recurso é
apre entada e mandada cumprir pelo Juiz ~1l1unicipal recorrido devem volver os referidos aulos principaes, como os, do recur o, por oppem;o ao Juiz formador da culpa; isto é ao Delegado ou ubdelegado. Aviso de í de Outubro de 1 46.
lIoje se"uem no proprios autos, § I." do art. 17 da Lei n. 2033 de 21 de Setembro de 1871.
(32110) Podem er tratados durante as ferias e não se suspendem pela super,enienoia
d'eUas, o recur os crimes. Decreto n. 1.283 de 30 de Novembro de 1 53, art. 3.°, § 2.°

(3241) Poderá ter lugar, a carta testemunhavel, e d'el1a se deve tomar conhecimento,
porque é fundada em Lei. Aviso de I de Setembro de 1849.
'ota 1494 e art. 17 da Lei n. 2033 de 1 71.
(32'>2) Os prasos qne o 3rt. 72 da Lei de 1><41, fi:!ou para a interpo ição do recur o e o
art. 73 para a ua apresentação, não são nece arios e impreteri,eis; mas podem ar renunciado e abreviados pelas parte, como lhe convi r. Aviso de H de •'overubro de 1853.
(3243) O recursO em geral, Ó apro,eita aquelle que d'elle usou, sendo que ~ó o Juiz,
pela apreciaçãO do facto, póde decidir se lhe são applio3vei as e:!cepções que o direito admitte, quando as l'ozões de decidir se referem ao delicto, e nilo ao delinfluente; ao facto connexo
e commum, e uão á pessoa. Aviso de 27 de Dezem))ro de 1,,55,

(3244) Notas que se citam na - 323R
(3245)

olas 591, 1352 a 1357.

(::1246) Arts. 203 do Codigo do Proce so e 69, § 1.0 da Lei de 1 41.

(3247) !'ião é reformavel, pelo proprio Juiz que a proferiu, a sentença que tem decidido
de um recur,o inlerposto da pronuncia, vi, to que uma tal sentença, pelo que toca á materia
do l'ecurso, se considera como d flnitiva, e com ella finda o officio do Juiz, Aviso n. 90 de
'li de Novembro de 1843, e accrescenta. que níIo se póde por isso admittir que o Juiz de Direito, tornando conhecimento de um novo recurso, pOI' occasião da denegação da fiança, ao
mesmo réo pronunciado, vá revogar ou alterar a entença de pronuncia já confirmada por
elle, ou por seu antecessor, mandando fazer nova classificação do deliclo: antes é do seu dever, no conhecimento do recurso sobre a fiança cin~ir-se á classiflcaç~o anteriormentll feita.
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3.° Do despacho que pronuncia, ou não pronuncia, "quando fôr
proferido pelos Juizes Municipaes, Chefe~ de Policia, ou pelos Juizes
de Direito nos crimes de responsabilidade. (3248 a 3250)
4.° Do que sustenta ou revoga a pronuncia. (3251
5.° Da concessão ou denegação da fiança, e do seu arbitra·
mento. (3252)
0.° Da decisão que julga perdida a quantia affiançada. (8253)
7.° Da decisão contra a prescripção allegada. (3254)
8. ° Da decisão q ue concede soltura em consequencia de habeas·
C01'pUS. E' sómente competente para conceder habeas-corpus o Juiz
superior ao que decretou a prisão. (3255)
São superiores, para esse fim, aos Juizes de Paz, Subdelegados,
Delegados e Juizes Municipaes, os de Direito, as Relações e o Supremo Tribunal de Justiça.
São igualmente superiores aos Juizes eie Direito e Chefes de Policia, as Relações e Supremo Tribunal de Justiça.
9.° Da decisão do Juiz de Direito sobre as questões incidentes,
de que trata o art. 281 do Codigo do Processo Criminal. (3256),
(3248) Vitle o Aviso tle 12 de Janeiro de J854, como nota ao art. 401. Art. 69, § 3.° da Lei
de 1841 e nota 2068.
ão é admissivel o reto·urso interposto da pronuncia na parte em que se classifica o delicto, especificando-se o artigo da Lei em que o réo é injulgado incurso:
L" Porque o recurso que a Lei concede, é da pronuncia, mas esta subsiste, ainda que
outra seja a classificação, e tenha provimento o recurso fundado n'ella.
\1.0 Porque esse recurso de classificação, não podendo deixar de ser commum ao queixoso, daria lugar a que el1e recorresse da pronuncia do réo, o que seria absurdo e impol·taria
uma inversão prejudiciaL
3.° Porque o dito recurso da classificação, seria inutil, visto como ella não obriga á accusação e ao julgamento, sendo que, aliás, para o efreito unico que da mesma cla siflcação
resulta, isto é, a concessão ou denegação da fiança está estabelecido em recurso proprio.
Todavia, nada impede que o réo no seu recurso trate da classificação e que o Juiz em
gráo de recurso a reforme. Aviso de 21 de Fevereiro de 1855.
.
(3249) A Lei não manda intimar ao Promotor Publico o recurso de pronuncia nos crimes em que a Justiça deve tomllr parte, falta que aliás póde ser supprida pelo arbitrio que
tem o Juiz de ouvir O Promotor Publico. Aviso de 27 de Dezembro de 1855.
O art, 16, § 2.° da Lei n. 2033 de 20 de Setembro de 1~7J, diz:
Nos processos, por crimes em que caiba a acç<io publica, embora promovidos por accusaÇãO particular, pertence tambem ao Promotor Publico promover os termos da accusação e
interpõr qualquer recurso, que no caso couber, quer na formação da culpa, quer no julga-

.
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(3250) Emquanto o crime não prescrever o réo despronunciado com novas provas, pólle
ser novamente denunciado ou querellado. Aviso de 1855 da nota anterior e vide o de 4 de
Agosto de 1862, como nota ao art. 145 do Codigo do Processo.
(3251)

Art. 69,

(3252)

Art.

~94

§

3.° da Lei de 1841 e nota 2073.

do Codigo do Processo e 69,

§ 4.°

da Lei de 1841.

No conhecimento do recurso sobre a fiança, é do dever do Juiz cingir-se á classificação
anteriormente feita, sem que obste a faculdade de alterar essa classificação nos termos do
Aviso de 2~ de Julho de 1843. Aviso n. 90 de 11 de ovembro de 1843; porque o Aviso de 28
de Julho, trata de classificações do delicto feitas por diversa auctoridade que não podem firmar regra para outras superiores ou independentes que tem de intervir no processo.
. (3253) Arts. 299 do Codigo do Processo e 69, § 5.° da Lei de 1841.
(3254) Art. 69, § 6.° da Lei de 1841 e nota 520.
(3255) Art. 69, § 7.° da Lei de 1841.
(3256) Art. 71 da Lei de 1841 e notas 1434 a 1440 e 207" •
O despacho de lançamento proferido pelo Presidente do Jury, é interlocutorio simples. do
qual calle o recurso, no sentido restricto. Accordão da RelaçãO da Côrte de 13 de Abril de 1869.
(Nota 597.)
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10.° Dos despachos do Juiz de Direito sobl'e a organisação do
processo e qnaesquer diligencias precisas a que se refere o art. 285
do mesmo Codigo. (82;')7)
Art. 439. Destes recursos, são necessarios os seguintes que devem ser interpostos ex-oflicio, pelo Juiz; (3258)
1.° O que concede soltura em consequencia de habeas·co?'pus. (3259)
2. 0 O que se interpõe do despacho de não pronuncia nos casos
de responsabilidade. (3260 e 3261)
O' mais são voluntarios, e serão interpostos a arbitlio das partes.
Art. 440. São competentes para conbecer destes recur os: (3262)
1.0 A Relação do di tricto, dos que forem interpostos das decisões e despachos dos Juizes de Direito e Cbefes de Policia. (3263
a 3269)
2. Os Juizes de Direito, dos que o fôrem das decisões e des0

(3257) Arls. 281, 285 do Codigo do Proce so e 71 da Lei de 1841, e

li

notas citadns ao

1\ anterior.

(3258) Notas 2065, 2075.)
Encontral'eis a Reforma de 1871, com relação a esle arligo.
(3259) Art. 69, § 7.° da Lei de 1841.
(3260) A rt. 70 da Lei de 184t e notas 1829 e 2074.
A generalidade do art. 70 da Lei de 1 4[, quando manda interp6r ex-officio o recur!'o de
não pronuncia, demonRtra claramenle que todas as auctoridades competente!', para a formação da ulpa, nos rimes de re!'ponsabilidade, não e!'tão isentos d'esse de~er que a Lei
muito terminantemente lhes impõe; e 8endo os Delegados aucloridade inferiores aos Juizes
d Direito, não é duvidoso que para estes e não para as Relaf;õe8, devem laes recursos ser
interpostos, como é tambem expresso no referido art. 70 e 440, :; 2. ° d'este Regulamento. Avi o
de 31 de Maio de 1851.
(3:l(j1) Re ur80 'ex-omcio, 8Ó tem lugar da não pronuncia, nos casos de responsabilidade. Accordão da Relação do Recife de 15 de Oulubro de 1 72.
O upremo Tl'ibunal, não tomou conhecimento do feito, pela razão de se ter manifestado
fóra do praso cm Revisla n. 2124 de 30 de Ago. to de 1873.
(326'2) Art. 70 da Lei de 1841 e nota 2073.
(3263)
ómente aos Tribunaes uperiores compete deoidir em gráo de recurso, as duvidas que ocoorrem, ácerca da apreciação dos fac los e applícação das Leis. Aviso de 16 de Junho de 1 69.
(3264) Ha recurso da decisãO do Juiz de Direito, sobre questões incidentes, relativas á
organisaçilo do processo. Aviso de 1 de Agosto de 1859.
(3265) O Juiz que profere o de!'pacho de pronunoia ou não pronuncia quando por qualquer
circumstancia se ache na instancia superior é incompetente para conhecer do mesmo de pacho, em gráo de recurso. Accordão da Relação da Côrte de 9 de Outubro de 1 63.
(3266) O desembargador, Promotor da Justiça, não deve ser contemplado na distribuição
de recursos orimes, incl1l8ive o de habeas-C01}JlI , porque, como ora!iO da justiça na 2. a in lancia, é oonsiderado parle n'esses recur8os, e tem de promover o julgamento dos processo
e providenoiar sobre a execução dos julgados, segundo dispõe o Regulamen o de 3 de Janei~o
úe 1833. Aviso de 20 de Julho de 1868.
Hoje regula o Decreto de 2 de Maio de i874.
(3267) Os dezembargadores que intervém, na decisão do recurso de pronunoia proferida
pelo Juiz de Direito, em processo de responsabilidade, não ficam iuhibido de serem Juizes,
na appellação interposta da sentença final do' mesmo .Juiz de Direito: porquanto o facto de
intervirem na deci8ão do recurso de pronunoia não converte aljuelles dezembargadores, em
Juizes prooessantes da La in lancia. Aviso de 29 de Junho de 1 6 .
(3268) Das decisões dos Juizes de Direito, quer das comarca geraes, quer da especiae8,
o recurso será interposto para a Relação do Districto. Art. 5 do Decreto n. 4 24 de 22 de
ovembro de H!7I.
(3269) O Decreto n. 5618 de 2 de Maio de 1874, trata dos reoursos perante as Relações, e
do modo porque se os processa, nos arts. 10, § 1.0, n. 1, 14, 22, n. 3, 110 a 115.
Vide o meu trabalho sobre o Decrelo de 1874.
(3270) Nota 3260.
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pachos dos Juizes de Paz, Subdelegados, Delegados e Juizes Muni~
cipaes. (3270)
Art. 441. Quando o Juiz interpuzer o recurso ex-officio, em algum dos casos acima mencionados, o declarará no fim da sua decisão
ou despacho, e ordenará ao Escrivão, que immediatamenle remetta
os autos ao superior' a quem competir o seu conhecimento. (3271)
Art. 442. Os recursos interpostos pelas partes, o serão por meio
ele uma petição simples, assignada pelo recorrente, ou seu legitimo
Procurador, dirigida ao Juiz que proferiu a decisão, ou despacho de
que se recorre, dentro de cinco dias: e nella se especificarão todas
as peças dos .autos, de que se pretenda traslado para documentar
recurso. (3272)
Art. 443. Sendo estas petições apresentadas ao Juiz dentro dos
cinco dias, o que se verificará por informação do Escrivão, que a dará
á requisição da parte, independentemente de despacho, o mesmo Juiz
ordenará, que se tome o recurso por termo nos autos, e se expeçam
os traslados pedidos com brevidacle, assignando praso ao Escrivão
para o fazer, se o julgar preciso, ou se lhe fôr requerido. Se o praso
dos cinco dias, contados da intimação ou publicação em presença
dl'ls partes, ou seus Procuradores, já tiver decorrido, o Juiz nào admittirá o c1ito recurso. (3273)
Art. 444. Interposto e admittido o recurso da maneira exposta,
se seguirá no seu expediente exact.amente o que está estabelecido
nos arts. 73, 74, 7';), 76 e 77 da Lei de 3 de Dezembro de 1841. (3274)
Art. 445. A interposição destes recursos não produz t'fIeito uspensivo; e por isso não ob tante a sua existencia proseguir-se-ba nos
termos posteriores e regulares do processo, como se recurso não
houvera. excepto quando foi interposto de de~pacho de pronuncia.
porque então se suspenderá a remessa do processo para o Jury aI"
a apresentação do mesmo recurso ao Juiz á qua, segundo o art. 74
da Lei de 3 de Dezembro de 1841. (3275)
Art. 446. Dar-se-ha tambem recurso, no ca~o da indevida inscripçào ou omissão na lista geral dos Jurados, o qual será interposto
para o Governo na Côrte, e para os Presidentes .nas Provincias; sendo
processado e decidido na conformidade dos arts. 10'1 e 102 da Lei de
3 de Dezem bro de 1841. (3:276)
Art. 447. Quando as representações, que os Chefes de Policia ou

°

(3271) Notas 1165 e 2075.
(3272) Vide o Aviso de 30 de Novembro de 1869, como nota ao art. 73 da Lei de 1841.
Vide o arL. 72 da mesma Lei.
Notas 1471, [478, [480, 2076 a 2078.
(3273) Arts. 72 e 73 da Lei de 1841.
(Notas 2076, 2018 a 20~0.)
(3274) Kotas 2079, 2080, 2087 e 3242.
(3-275) Notas 2076 a 2078, 2081 a 2085.
A 2." parte d'este artigo, é applicave[ tão sómente aos crimes communs. Avisos de [O de
Julho de 1851.
•
Vide-o em seus fundamentos. Declara o Aviso de 29 de Setembro de 1868, que a intelligencia dada por um Juiz Municipal a este artigo, no senLido de tornar suspensivo para todos
os eifeitos o recurso interposto da pronuncia, não e conforma com a disposiçãO do 2." trecho
do art. 72 da Lei de t841., o que já. foi explicado pelo Aviso de 10 de Junho de [851, e é conforme com a letra d'esse Aviso.
(3276) Tambem ha recurso nos casos dos arts. 491 a 494 d'este Rellulamento.

ull

Delegados. no exerclCLO da attribuição que lhes confere o § 9.° do art.
58 deste Regulamento, não fõrem attendidas pelas Camaras Municipaes, e entenderem os mesmos Chefes de Policia e Delegados, que
não procedem as razões que estas lhe 0ppllzerem, nsarào do recurso
marcado no art. 73 da Lei de:l de Outllbl'O de 181:1, por meio de
representações circum taociadas e motivadas, ás quaes juntarào cópias authenticas daquellas que houverem dirigido ás ditas Camaras,
e de quaesquer respostas que estas lhe tenham dado.

Da appellação. (3277 a 3286)
Art. 448. As appellações são igualmente necessarias, isto é, interpostas ex-ameio, ou voluntarias que ficarão ao arbítrio das pai teso
(3286 a).
(3277) Vide alguns dos arts. que se aclJam entre 05 292 a 311 do Codigo do Processo e
78 a 90 da Lei de 1841.
'enhuma sentença appellavel se executa, senão depois de passado o termo em que as
partes podem appellar. Aviso de 5 de Agosto de 1853.
(Notas 1513 a 1552, 153ô a 1559, 2089 a 2139.)
(3278)
ão póde o Juiz ou Rela<;ãO, em orime de responsabilidade, intentado por um terceiro contra o Juizo que proferiu a sentença, mandar tomar termo da aPEellação, jã tendo
passado os dias da Lei, para esta. Re\Tista n. 2002 de 15 de etembro de 1869.
(3219) Pelo espirito e letra das disposições combinada~ do Regulamento de 3 de Janeiro
de 1833, subsiste a pratica de não serem decididas as appellaçãe crimes, por menos de 5 Juizes, como bem entendeu o Presidente da Relação do IIlaranhão que em casos identicos, não
deverá admittir qualquer prooedimento em contrario. Aviso de 12 de Abril de 1 72.
A este Avi o, se oppãe o espirito e dispo itivo mesmo, do Decreto de 2 de Maio de 1874:
e sendo elle cumprido em as Relaçãe de 5 e 7 membros, erá uma perturbação no serviço
publico' porque os Juizes de Direito da Capital ou das Comarcas proximas deixarão os seu
lugare pelos trabalhos da Relação, desde que as appelia<;ões crimes, são os feitos que mais
abundam.
(32 O)
ão se conhece da appella<;ão, se o respectivo termo não e assignado dentro do
prazo legal embora interpo ta ao depois de lida a seutença. Accordão da Relação da Côrte
n. 7681, de 1 de Ago to de 1 73.
(32 I) 'os processos da al<;ada, em que o auctor appeliar para um Juiz de Direito, e o
reo para outro na Comarca que tenha dois deve o Juiz que primeiro fôr designado para conhecer da causa, julgar ambos os recursos. Avi o de 26 de Janeiro de 1859.
(3282) As sentenças de absolviçãO proferidas pelo Jury, em crimes inafian<;a"eis, não devem er executadas, sem que haja decorrido o prazo da Lei, para a interposiçãO da appelIaÇão, embora tenha o Promotor declarado que não pretende u ar de tal direito. A"i o de 26
de Abril de 1 59.
(\ ide nota 1514.)
(3283) Suscitando- c no Supremo Tribunal a questão de e saber se o mesmo Tribunal
póde, em todos os ca.os, entrar no conhecimento da injustiça do julgado, foi decidido por 7
\'otos contra 4, na sessão de 15 de Maio de t 61,- que só lhe e licito tomar conhecimento da
injustiça, notoria, quando a appelIação e interposta pelo Juiz 'de Direito e não pela parte.
Posteriormente, por AccordilO de 6 dc .Julho de 186l, na Revista Criminal n. 1615, se ampliou esta intelligencia, entrando o 'l'ribunal na apreciação da ju tiça do julaament em attenção á gravidade da pena, em uma causa em que era recorrente o pr prio accu ado.
(3284) A Relação da Côrte, cm Accordãos n. 3652 de 26 de Iarço de 186l e n. 43H de i9
de Junho de 1863, não conheccu da appellação, por não eyistir nos autos, nem a petição e nem
o termo da appellação, ficando em igor a sentença.
(3285) Não conhece a Relação de uma appeIla ção que foi interposta, fóra do prazo legal.
Accordão da RelaçãO do Rio de 28 de Março de 1876.
(3286) Appellação, devolve ao Tribunal superior o conhecimento de todo o feilo. Accordão da Relação do Rio n. 419 de 20 de· Abril de 1877.
(3286 a) A appellação interposta pelo reo, embora de sentença proferida por Juiz incompetente, supre a falta de que o presidente do Tribunal do Jury, devera ter interposto eY-ofricio, pois devolve ao Tribunal da Relação o pleno conhecimento da causa. Accordão, Revista
da RelaçãO "do Rio, de 5 de Setembro de 1879.

Art. 449. As appellações necessarias, ou ex-officio tem lugar,
quer a pal'te tambem appelle, quer não: (3287)
1.° Quando o Juiz de Direito entender que o Jury proferiu decisão sobre o ponto principal da cau a contraria á evidencia resultante dos debates, depoimentos e provas perante elle apresentadas.
(3:288 a 3291).
2.° Quando a pena applicada em consequencia da decisão do
Jury fôr de morte, ou galés perpetuas. (3292 a 3296)
Art. 450. As appellações voluntarias ou a arbitrio das partes,
dão-se: (32tJ7)
'1.0 Das sentenças dos Juizes Municipaes, Delegados e Subdelegados, nos casos em que Ibes compete o julgamento final. (3298 e 3290)
(3'287) Art. 79 da Lei de 184[,
(Nota 2131.)
(3288) O Juiz de Direito, quando interpozer a appel1ação, ex-omcio, no caso d'este paragrapho, deve, depois de declarar que appella, proferir a entença, conforme a decisão do Jury, afim de se poder tomar conhecimento da appellação no Tribunal competente. Aviso de \I
de Março de 1850.
(3289) E' nullidade, nãO ter o Juiz de Direito appellado immediatamente depois de serem
lidas as deeisões do Jllry, o que impede de se tomar conhe imento da appellaC:ão. Accordãos
da Relação da Corte n. 3732 de l-l de Junho de 186l e n. 4115 de 16 de Setembro de i86'l,
(3290) E' cabida a appellação de que tratam os arts. 79, § 1.0 e 449, § [,0 d'este Regulamento, nos crime!j afianc:avei (era crime de calumnia do art. 231 do Codigo Criminal), e interposta el1a, póde ser arrazoada pelo Juiz que assumir a jurisdicçãO. Accordão da Relação
da Côrte de 14 de Agosto de 18G5.
(3291) O Juiz deve proferir a sentença absolutoria, embora appelle ex-ollicio da decisão
do Jury. Accordão da Relação da Corte n. 475 de i8 de Maio de 1817.
(Vide notas 18i5, 2107 a 2118.)
(3292) Notas '2119 a 2.l20.)
Pelos Accordãos da Relac:.ãO da Corte de 14 de Novembro de 181,3 e n. 3647 de 4 de Junho
de 1861, são no sentido de que o Juiz deve appellar, no caso de ser um reo condemnado por
commutação á pena de prisão perpetua, como nos casos dos §§ 1.0 e 2.° do art. 45 do Codigo
Criminal.
Em sentido contrario, mas sem razão ha outros Accordãos, como das notas acima citadas.
(3293) O Supremo Tribunal em Revista de 'lI de Fevereiro de 1866, mandou rever o feito, por inju tiça notoria, porquanto, determinando o art. 79 da Lei de 1841 e este §, que o
Juiz de Direito, appellará da sentença que applicar a pena de morte, em virtude da decisão
do Jury, não se podia deixar de conhecer da appellação, pelo simples facto de já ser a 2.° exofficio; pois que a limitação estabelecida no art. 79 citado, não se refere ao caso de que se
trata, que e, d'este §, mas sim e unicamente ao db § L" que, manda que o Juiz appellará,
quando se não conformar com a deci ão dos Jurados, sobre o ponto principal da causa, por
lhe parecer contraria á evidencia, resultante dos debates, depoimentos e provas perante elle
apresen todas.
(3294) E' irregular o Presidente do 'l'ribunal do Jury, arrasoar quando a appellação foi
por força d'este §, por isto que vae de encontro ao disposto no art. 445 d'este Regulamento.
Accordão da Relação de Ouro-Preto de 7 de Agosto de 1874.
(3295) Dá-se appellação quando se impõe ao reo escravo, a pena de galés perpetuas,
quando o crime, é do Codigo Criminal, e não da Lei de 10 de Junho de 1835. Accordão da Rélação da Corte de 28 de Novembro de '1876. (Art. 45~ d'este Regulamento.)
(3296) Da sentença do Jury, que condemna a g-ales perpetuas, ainda que seja pela 2."
vez, deve o Presidente do Tribunal appellar para a Relac:.ão. Revista n. 231::: de 31 de Julho
de 1878.
lO 1.0 julgamento, o reo protestara por novo julgamento.
(Nota 3333.)
(3297) , Segundo o art. 78 da Lei.
(3298) Art. 69, § 6.° da Lei de 1811 e nota 2071.
As disposições do arl. 78 da Lei de 184'( e § acima, são especialmente relativas ás sentenças definitivas dos Juizes Municipaes, e etc" nos casos em que lhes compete ojulgamento
final; isto e, as sentenças de condemnaçãO, ou absolviçãO dos crimes de contrabando, e d'aquelles em que, anteriormente, conheciam e julgavam definitivamente, os Juizes de Paz. Accordão de 30 de Julho de 1844, n. 57.
(3299) Competindo o julgamento final, ao subdelegado, quando se declarar incompetente,
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2.° Das decisões definitivas ou interlocu torias, com força de definitivas, proferidas pelos Juizes de Direito, nos casos em que lhes
compete haver por findo o processo. (3300 e 3301)
3.° Das sentenças dos Juizes de Direito, que absolverem, ou
condemnarem nos crimes de responsabilida1e. (3302)
4.° Nos casos do art. 301 do Codigo do Processo Criminal.
5.° Das sentenças dos Chefes de Policia, nos casos em que lhes
compete o julgamento final.
Art. 451. As appellações que forem interpostas pelas partes, o
serão dentro de oito dias (contados daquelles em que forem notificadas as decisões, ou sentença ás mesmas partes, ou seus Procuradores), em audiencia, ou por meio de uma simples petição assignada
pelo appellante, ou seu legitimo Procurador, dirigida ao Juiz que proferiu a decisão ou sentença de que se appella; o qual mandará tomar
as appellações por termos nos respectivos autos, sendo interpostas
em tempo. (3303 a 3309)
tem lugar a appellação d'este §, interposta para o Juiz de Direito, na fórma do art. 452, e os
Juizes de Direito devem usar da facufdade do art, 25 da Lei de 1841, de conformidade com a
doutrina dos AviSaR de 20 de Agosto de 1851 e n. 213 de 19 de Maio de Hl62.
E' do Aviso de'5 de Maio de 1868, e fazei a applicação, tendo em vista a Reforma de 1871.
(3300) Nota 597.
Não tem lugar a appellação da sentença, que julga a comminação com que se fez a citação do impressor para a exhibição de um autographo; visto como se trata de um simples preparo de processo do crime de abuso de liberdade de imprensa. Revista n. 3223 de 13 de Novembro de 1878.
(3301) Os romanos davam o nome de Decreto,- a sentença interlocutoria, que era aquelia
que determinava algum art. incidente.
E julgavam elles, dando-se 3 cedulas a cada um dos Juizes, escripta em uma a lettraA-que significava-absolvo-em ou!:ra a letra -C-, que significava-condemno-ena
3." as letras- . L.-non licet, isto "!, que não estava bem provado e devia ser definida a
decisão.
e os AA, excediam aos CC, e mesmo se empatava, e o Pretor mandava em paz, dizendo - videtur non (ecisse, e se o numero dos CC, era excedente ,aos AA, o Pretor dizia - videtul' (ecisse.
\
(3302) Art. 78, §§ L° e 2.° da Lei de 18d e nota 1182.
(3303) Art. 310 do Codigo do ProceRSo.
(Notas 1556, 1557, 2101, 327>;, 3280, 2093, 2094 e 2096.)
Julgado e condemnado um individuo, pMe, apparecendo annos depois, e intimando-se-lhes
a sentença condemnatoria, appellar d'ella. Accordão da Relação da Côrte n. 3910 de 21 de
larço de 1862.
(330't-) E' nuUidade, não se dar vista dos autos ao reo, quando declara que pretende arrazoar perante a Relação. Revistas n. 1795 de 19 de Março de 1864, n. 1786 de 30 de Abril do
mesmo anno, e a de 19 de Março de 1865.
(3305) E' nuUidade tambem, ser a appellação interpo ta pela parte, no cartorio do escrivão, quando devera ser em audiencia ou por petição nos termos d'este artigo, não se tomando, por isto, conhecimento da appellação interposta, pela Promotoria publica. Accordão da
Relação da Côrte n. 59B't- de 21 de Fevereiro de 1868.
(3306) Quando o recorrente e Promotor, não appellam, no prazo da Lei, e passando em
julgado a appeUaçãO, não podia a RelaçãO por um Accordão proferido em autos de queixa por
crime de responsabilidade, intentada por um 3.·, contra o Juizo, mandar tomar o termo de
appeUação, por não ser tal procedimento auctorisado, por disposição alguma da legislaçãO vigente. Revista n. 2002 de 15 de Setembro de 1869.
(3307) A Relação da Côrte, em Accordão de 10 de Dezembro de 1869, não tomou conhecimento da appel1açãO, por ter sido interposta, fóra do prazo legal, embora fosse tomado o
termo em cumprimento de ordem do Presidente da RelaçãO, que não podia regularmente ordenar tal providencia. Accordão, Revista do Rio de 10 de Dezembro de 1869.
(3308) O prazo fatal, para a interposição da appel1ação no crime, comprehende o do te rmo em cartorio. Accordão da Relação da Côrte n. 7598 de 25 de Julho de 1873.
(3309) A disposiçãO do art. 17, § 5.° da Lei n. 20~3 de 20 de Setembro de 1871, ultima
parte, tornou-se incompativel com a disposiçãO d'este artigo, revogando-o tacitamente, na
'5
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Art. 452. São competentes para conhecer das appellações:
1. 0 As Relações do districto, nos casos de que tratam o art. 449
e os §§ 2. 0 , 3.°, 4.° e 5. 0 do ·art. 450. (3310)
2. 0 Os Juizes de Direito, das comprehendidas no § 1.° do dito
art. ~50. (331 i)
Art. 453. Para a decisão das appellações serão remettidos ao
Juiz superior os proprios autos, quando neUes fór comprehendido um
só réo: ou quando sendo mais, forem todos appellantes, ou interessados igualmente na decisão da appellação: quando no processo houver mais do que um réo, e dever pro seguir a re8peito dos que ainda
não tiverem sido julgados, subirá ao Juizo superior o traslado, dando
o Juiz do Feito todas as providencias para a sua breve extracção e
expedição. (3312 a 3321)
Art. 454. Quando o Juiz de Direito interpozer a appellação exofficio, no caso do § 1.0 do art. 449, deverá escrever no processo os
fundamentos de sua convicção contraria á decisão do Jory. A Relação á vista delles decidirá se a causa deve ser, ou não submettida a
novo Jury; e quando decidir negativamente, se as razões produzidas
parte relativa ao tempo marcado, para a interposição das appellações. Accordão da Relação
de Porto-Alegre n. 27 de 25 de Agosto de 1874.
(3309 a) Approveita sómente ao réo condemnado que appellou o AccordãO que annulla
o julgamento por preterições de formulas substanciaes do processo embora houvessem sido
tambem cendemnados outros réos. AccordãO da Relação de Ouro-Preto de 19 de Setembro
de 18'19.
Direito, 20.° volume, pago 537.
E 8 mesma Relação ainda em Accordão de 17 de Outubro de 1879, diz que: a appeUação
criminal aproveita sómente ao réo que a interpoz.
(3310) A RelaçãO, não pMe julgar nuUo o processo oriminal, sob o fundamento de não
ser criminoso o faoto pelo qual, foi ao réo condem ado pelo Jury. Revista n. 20.28 de 10 de
Agosto de 1870.
(3311) Notas 451 e 3299.
(3312) Nota ao art. 224 do Codigo do Processo e as de n. 2H8, 2138 e 2139.
Entend'endo o Juiz de Direito, como Juiz da appeIlaçãO, que o processo está regular, e
que não é necessario algumas das diligencias de que trata o art. 25, § 3.° da Lei de 1841, póde, não obstante conceder ás partes algum prazo para arrazoarem ou allegarem o seu direito, na fórma do art. 25 do Regulamento das Relações, sendo, porém, o praso restricto a cinco
dias, igual ao que a Lei concede a cada uma das partes, no caso de reourso. Aviso de 29 de
Julho de 1842.
Ainda diz: no julgamento das appeIlações interpostas das sentenças orimes definitivas,
proferidas pelos Juizes Municipaes, Delegados e Subdelegados, não deve o Juiz de Direito prooeder na fórma do art. 224 do Codigo do Processo.
E comquanto o art. \16 da Lei de 1841, tenha e8tabelecido que a fórma do proces80, seja
a mesma determinada pelo Codigo do Processo Criminal, que não e8tiver em opposição, com
a mesma Lei, todavia, não tem lugar a doutrina do art. 224 do Codigo do Procesl'o, não só
porque a fórma do processo e8tabelecida para um Tribunal coUectivo, nào se deve applicar a
um Juizo 8ingular, como tambem porque as di8posições do citado art. 224 estão em opposição com as do art. 25, § 3.° da Lei de 1841, e bem assim com as d'este Regulamento, que a
desenvolveram.
O art. 224 do Codigo do Processo, manda em todo o caso, sem fazer excepção ou differença, ratificar a queixa e defeza, e reperguntar as testemunhas; e o § 3.° do art. 25 da Lei de
18U, estabelece mui diversa doutrina.
(3313) Deve-se sobrestal' no julgamento da appellação interp08ta pelo réo evadido, sendo
o crime inaflançavel, até que seja de novo recolhido á prisão. Accordãos da Relação da Côrte
n. 3664 de 16 de Abril e n. 3724 de 21 de Junho de 18ti1.
(3319) Quando ha réos ausentes que devem ser julgados, devem os autos subi!', por traslado. Aocordão da RelaçãO da Côrte n. 7737 de 5 de 'Setembro de 1873.
E' no mesmo sentido, o Accordão da mesma RelaçãO de n. 7648 de 1 de Agosto de 1873.
(33~0) Manda-se descer o feito, para se concertar o traslado, oomo é de Lei. Accordão da
Relação da Côrte n. 5351 de 3 de Julho de 1866.
.
(3321) Deve ReI' oonferido e ooncertado o traslado, quando não podem subir por appellação
os proprios originaes. Accordão da Relação da Côrte n. ~710 de 6 de Fevereiro de 1874.

pelo Juiz de Direito lhe parecerem notoriamente frivolas, e infundadas, de maneira que se manifeste prevaricação, abuso ou falta de exa·
cção da parte delte, lbe mandará fazer effectiva a responsabilidade.
(3322 a 3326)
Nem o réo nem o accusador terão direito de sollicitar aquelle
procedimento da parte do Juiz de Direito, o qual não o poderá ter, se,
immediatamenLe que as decisões do Jury forem lidas em publico, não
declarar que appella ex-oflicio, o que será declarado pelo Escrivão do
J ury. (3327 e 3328)
Art. 455. Se a appellação rôr interposta, no caso do § 2. 0 do referido art. 449 o Juiz de Direito nenhuma observação fará, nem a respeito da sentença e da pena, nem a respeito das circumstancias fa·
vara veis, ou desfavoraveis ao réo, quaesquer que eUas sejam, anteriores ou posteriores ao julgamento, salvo se entender que se acha
tambem no casÇl do § 1. 0 do citado artigo.
Art. 456. Se a Relação, nos casos da appellação ex-oflicio, de
que trata o art. 449, conhecer pelo exame escrupuloso do processo,
ou que neUe não foram guardadas as formulas substanciaes; ou que
a decisão é manifestamente contraria á evidencia resultante dos depoimentos, provas e actos constantes do mesmo processo, ordenará
que a causa seja submettida a novo Jury. (3329 a 3331)
Art. 85 da Lei de 1841.
(3322) A Relação da Côrte em Accordão de 23 de Março de 1866, n. 5314, mandou unanimemente, um processo a novo Jury advertindo o Juiz de Direito, por não ter dado as razões da sua convicção, contraria a decisão do Jury, como é de Lei.
(3323) O Juiz de Direito não póde desistir da appellação e::r-officio. Aviso de 14 de Novembro de 1H43.
(3324) O Juiz substituto não póde desistir da appellação interposta pelo Juiz de Direito,
embora e te por impedido, não tenha lançado nos autos, os motivos da appellaçãO. Aviso de
13 de Julho de 1843.
E quando o ubstituto, não póde consultar com O Juiz de Direito impedido e dar as razões da appellação, deve fazer subir os autos.
E O praso marcado para O Juiz de Direito dar os autos com as suas razões, deve ser o
mesmo ooncedido ás partes para interporem a appellaçãO sob pena de incorrer em negligencia ou falta de e:taoção no cumprimento dos seus deveres.
(3325) O Juiz de Direito, não pôde dei:tar de admittir e fazer seguir a appellação que
d'elle se interpoz, não lhe competindo e:taminar, se é ou não cabida. Aviso de 11 de Janeiro
de 1854.
(3326) O Juiz de Direito, quando appella, por causa da decisão do Jury ser contraria a
prova nos autos c evidencia dos debates, deve escrever os motivos do seu procedimento. Acoordão da Relação de Porto-Alegre de 26 de Maio de 1876.
(3327) O escrivão não pMe omittir o que o Juiz de Direito declarou que appellava, antes
de dar a sentença. Aviso de 9 de Março de 1851 e diJferentes decisões da RelaçãO da Côrte.
(3328) A Relação da Côrte em Accordão n. 3782 de 11 de Junho de 1861 e n. 4115 de 16
de etembro de 1862, dei:tou de tomar conhecimento das appellações, em razão de não ter o
Juiz de Direito appeltado immediatamente depois de serem lidas as decisões do Jury.
E a mesma RelaçãO em Accordào n. 6042 de 21 de Fevereiro de 1868, não tomou conhecimento de uma appellação, por nãO haver o escrivão declarado, que o Juiz de Dil'eito, não se
conformando com a decisãO do Jury, appellára immediatamente.
Não constando do respectivo termo, immediatamente de que falia este artigo, não conheceu a Relação da Côrte de diversas appellações. Accordãos n. 6846 de Dezembro de 1870, n.
7045 de 17 de MaiC' .<:le 1871, o de 30 de Junho do mesmo anuo, n. 7180 de 3 de Dezembro, e o
de D. 7222 de 24 d.:. Novembro, tudo de 1871.
Não se conhece da appellação omcial, diz o Accordão da Relação de • Paulo de 4 de Fevereiro de 1876, sem que conste dos autos, por certidão passada pelo escrivão, baver o Juiz
de Direito interposto a mesma appellação, logo que foi conheoida a decisão do Jur~'.
(3329) Art. 79, § 1. 0 da Lei de 1841.
(Nota 2130 e mais arts. 302 do Codigo do Processo e 81 da Lei de 1841.)
O Aviso de 3 de Abril de 1843 que mandava aos escrivães das Relações, intimar aos Promotores as sentenças crimes, para as Revistas, não ~gora hoje, ao depois do Deoreto de 2 de

1:H6

Art. 457. No caso de ser a causa remettida pela Relação a novo
Jury, será formado de maneira, que nelle nào entre algum dos Jurados, que proferirào a primeira decisão, e presidido pelo substituto do
Juiz de Direito que tiver interposto a appellacão ex-alicio. (3332 a
3334).
Art. 458. A appellacão que, ex-oflicio, ou a requerimento da parte, fÓI' interposta de sentença condemnatoria, terá effeito suspensivo
para se não dar a execução antes da decisão superior, excepto: (333f»
1.° Quando o appellante estiver preso, e a pena imposta fór a de
prisão simples, ou com trabalho, onde houver casa de Correcçào com
systema penitenciaria; porque em tal caso, o Juiz da execução, se a
condemnação tiver sido de prisão simples, fará abrir assento ao réo
de estar preso em cumprimento da sentença: e se fór de prisão com
trabalho, o fará recolher á casa de Correcçào. (~336 e 3337).
2. 0 Quando a pena fór pecuniaria; porque neste caso o Juiz executor obrigará o réo a depositar a importancia da condemnação, proMaio de 1874; pois remettem ex-offieio ao Procurador da Coroa, certidão d'aquelles feitos, em
que se possa tentar a Revista por parte da justiça. Art. 37 do mesmo Decreto, § 8.°, ns.1 e 2.
(3330) D'este artigo, se deduz que, necessariamente, se ha de formar novo processo, em
que se guardem todas as formalidades prescriptas nos Codigos. Aviso de 31 de Novembro de 1835.
(3331) Quando a Relação conhecer que houve falta no processo da formação da culpa,
manda proceder a nova formação, no competente Juizo, enviando para isto os autos, ao de
Direito. Decreto de 21 de Julho de 1847.
(3332) E' nulio o julgamento quando intervem um jurado que já funccionou no LO j ulgamento. Accordão da Relação da Côrte n. 385 de 28 de Novembro de 1876, e assim o Accordão da mesma Relação, n. 6485 de 27 de Agosto de 1869.
.
(3333) Arts. 303, 304 do Codigo do Processo, 81 e 82 da Lei de 1841, e 502 d'este Regulamento.
Mas, se o novo Jury, tiver sido requerido pelo reo, em recurso a novo julgamento, então
sendo alú condemnado á morte ou a gales, deve o Juiz de Direito appeliar. Aviso de 18 de
Outubro de 1849.
(Notas 1204 a, 3393 e 3396.)
(3334) Este artigo tem toda a ligação com o anterior, do qual decorre e por conseguinte,
referente ao art. 449 e §§; mas tomei sempre como regra da minha vida de Juiz, não presidir duas vezes ao julgamento de um reo, e porque me parecia, dar àssim, mais garantia ao
accusado; e accresce que por mais cuidado que se tenba, e possivel que durante os trabalhos
ou no resumo dos debates se revelie insensivelmente a opinião do Juiz, e não é só isto; pois
se os jurados, são outros e nunca um só dos que já serviram, sob pena de nullidade, é rasoavel que outro seja o Presidente do Tribunal.
( 'otas 2130, 29\10, 2." parte.)
O legitimo substituto do Juiz de Direito para presidir ao Jury na hypothese d'este artigo,
é aquelle que a Lei chama, segundo a ordem por eila prescripta, o qual em tempo deve ser
prevenido; por não ser caso de impedimento repentino e slIperveniente, nem convir que, a
titulo de urgencia, os Juizes de Direito se façam substituir pelos supplentes de sua preferencia. Aviso de 7 de Janeiro de 1867.
(3335) Notas 1514, 1521, 2112 e 2133.
Art. 165, § 4.° e notas do Codigo do Processo.
(3336) O reo que pendente a appeliação, cumprir a pena de prisão simples que lhe foi
imposta, deve ser posto em liberdade, ainda que a appelIação não esteja decidida e da sua
decisão 'possa resultar ser o réo condemnado a maior pena. Aviso de 6 de Agosto de 1859.
O reo preso, que fór condemnado á pena de prisãO com trabalho, não será obrigado a este,
.pendente a appeliação.
Confirmada, porém, a sentença, será levado em conta, no cumprimento da pena, o tempo
de prisãO simples que o réo tiver sofl'rido, desde a sentença de 1." instancia descontada a
5.· parte.
O disposto n'este artigo, não terá lugar, se o réo preferir o cumprimento da pena de prisão com trabalho, não obstante a appeliação. Decreto n. 1696 de 15 de Setembro de 1869,·art. 7.°
(3337) Art. 83 da Lei de 1841 e § 1.0
Pelo art. 179, § 9.° da Constituição, não fica preso aquelle que se livra solto.
N'este caso não tem lugar a fiança, como e:xplica o Aviso de 30 de Junho de 1873.
Algumas das notas citadas a 3i:l35.

cedendo pelos meios coactivos, quando o não faça voluntaria, e ami·
gavelmente; mas nào poderá sofl'rer prisão a pretexto de pagamento
da multa emquanto não fór decidida a appellação. (3338).
Art. 459. Se a appellação fór interposta de sentença de absolvição será esta, não obstante a pendencia desse recurso, posta logo em
execução. soltando·se o réo, se estiver preso, excepto: (3339).
1. 0 Quando a absolvição tiver sido em consequencia de decisão
do Jury, de que o Juiz de Direito tenba interposto a appellação exofficio, na conformidade do art. 4.49.
2. 0 Quando o réo tiver sido processado por crimes, em que não
é permittida a fiança,
estes casos ficará suspenso o effeito da absolvição e o réo conservado na prisão em que estiver, até á decisão do Tribunal superior.
(3340).
.
Art. 460. Da imposição das penas de multa e prisão estabelecidas neste Regulamento por virtude do art. 112 da Lei de 3 de Dezembro de 1841, dar-se-ha o recurso de appellação para a Relação do districto, quando forem impostas pelos Juizes de Direito e Chefes de
Policia, e para os Juizes de Direito, quando o forem por auctoridades
inferiores. (3341).
Art. 461. Esta appellação deverá ser interposta dentro de 24 horas depois de intimada a sentença á parte, e terá efl'eito suspensivo
LIuando a pena fOr de priflão, procedendo-se na fôrma do art. 458, §
2.° deste Regulamento, quando fOr de multa.
Do protesto

P01'

novo julgamento. (3342 a 3347)

Art. 462. O réo, a quem, por sentença do Jury, fór imposta a
pena de morte, ou de galés perpetuas, poderá protestar por julga(3338) Art. 83 da Lei de 1841.
(3339) Notas 1182, 21lZ, 2136 e 2137.
Nenhuma sentença appellavel se executa, senão depois de passado o tempo em que as
partes podem appellar. Aviso de 5 de Agosto de 1853.
Vide o Avi!<o de 3 de Junho de 1862, como nota ao art. 174 do r:odigo do Processo Criminal.
(3340) Arts. 174 do Codigo do Processo e 84 da Lei de 1 41.
(3341) A Relação da çôrte em Accordão n. 7925 de 1 de Maio de 1.874, absolveu a um Juiz
Municipal supplente, condemnado pelo Chefe de policia em multa, por não ter enviado nos
prasos competentes, os mappas dos crimes e fundou-se n'este artigo.
( ota 2t17.)
(3342) Arts. 308 e 310 do Codigo do Processo, 86, 87, 88 da Lei de 1841, 503 e 504 d'este
Regulamento.
Usando o réo d'e te recurso, ficam sem elfeito quaesquer outros i pois que este prefere
como é expresso no art. 88 da Lei de 1841.
(Notas 1554 a 1557, 2120, 2128, 2'140 a 2144.)
(331-3) A Relação da Côrte em Accordão n. 6384 de 11 de Junhe de 1869, mandou no interesse da Lei, que ficasse nuIlo todo o processado, da interposiçãO do recur o de protesto
por novo julgamento em diante; por ter-se feito e admiltido protesto, por novo julgamento
em crime de que trata a Lei da 10 de Junho de 1835 e Decreto de ~ de Janeiro de 1: 54, tomando-se conhecimento da appellação interposta pelo Juiz da sentença de ab olvição proferida pelo Juiz em segundo julgamento.
(3344) A RelaçãO da Côrte em Accordão n. 6393 de 4 de Junho de 1 69, annullou um julgamento por ter sido o réo admittido a appellar e usar do recurso de protesto, por novo Jury,
quando se o julgou incurso no gráo medio do art. 192 do Codigo Criminal e condemnado á
pena de prisão perpetua com trabalho, por ser maior de 60 annos, (art. 45, § 2. o do citado Co-
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mento em novo Jury; fazendo este protesto dentro de oito dias depois de lhe ser notificada a sentença, ou publicada na sua presença.
(3348)
Art. 463. Neste caso se procederá a novo julgamento em outro
Jury no mesmo lugar do primeiro, obsflrvanrlo.·se a respeito dos Jurados. e do Presidente do Jury, o que fica determinado no art. 457:
e sómente no caso de impossibilidade de se formar novo Jury no
mesmo lugar, se poderá submetter o processo ao do mais visinho.
(3349)
Da 1·euista. (3350 a 3354)
Art. 464. O recurso de revista é só permittido nos casos restrictos especificados no art. 89 da Lei de 3 de Dezembro de 1841; e a
respeito de sua interposição e expediente se observarão as disposições da Lei de 18 de Setembro de 1828, Decreto de 20 de Dezembro
de 1830, e mais legislação em vigor.
digo) não havendo, por isso, lugar a esse recurso que só cabe, quando a pena e etrectivamente
imposta, à de morte ou de gales perpetuas na fórma do art. 81 da Lei de 1841, e 462, abaixo
d'este Regulamento.
No mesmo sentido e o Accordão da mesma Relação de n. 6558 de 26 de ovembro de 1869,
tratando-se n'este Accordão de uma mu1her a quem se commutou a pena em prisão perpetua. Assim e o AccordãO da mesma Relação de 15 de Outubro de 1850.
(3345) Ra nullidade quando o Juiz, contra o preceito do art. 4.° da Lei de 10 de Junho de
1835, admitte o recurso de protesto, por novo Jury, dando assim lugar a que houvesse julgamento inteiramente illegal, e mandou-se subsistir a sentença proferida em 1.0 julgamento.
Accordão da Relação da Côrte n. 6411 de 25 de Junho de 1869.
(3346) Nas sentenças proferidas no caso da Lei de 10 de Junho de 1835, não cabe o protesto, por novo julgamento. Revista n. 2069 de 1 de Julho de 1811 e Accordão, Revista do Recife de 6 de Julho de 1812.
(3341) Sentença proferida, em novo julgamento, por virtude de protesto, interposto de
uma outra que não condemnára á pena de morte ou gales perpetuas, não póde produzir effeito, visto a de que se protestára ter passado em julgado, por não se ter d'ella appellado.
Accordão da Relação da Fortaleza, de 28 de Fevereiro de 1814.
(Nota 3208 a.)
(3348) Vide as notas da epigraphe.
(3349) Notas desde a de 3342 e a 2139.
A disposiçãO final d'este artigo, não comprehende o caso de não poder o Juiz Municipal
que se declarou suspeito, para acceitar a Presidencia do Jury, a que tem de responder um
réo sujeito a novo julgamento; convindo, porem, que em observancia do Decreto n. 3313 de
1 de Janeiro de 1865, seja eUa occupada, na falta de outros substitutos, não pelos supplentes
do mesmo Juiz Municipal, mas pelo Juiz de Direito da Comarca mais proxima. Aviso de 13
de Outubro de 1871, n. 339.
(3350) Notas 3l:l a 43, 926, 2102, 2146 a 2156.
Arts. 89 e 90 da Lei de 1841.
O Supremo Tribunal em Revista n. 2004 de 13 de Outubro de 1869, não conheceu da Revista por não caber tal recurso, nos processos contra escravos; a quem coube a pp.na de morte.
A Revista n. 2069 de 1 de Setembro de 1871, é mais ou menos, no sentido da de 1869, e
assim a de n. 2290 de 15 de Setembro de 1811, e outras, sendo que, conhecendo do feito, por
Revista, ba muitas outras decisões.
(3351) E' nuUa a sentença proferida contra o julgado, em gráo de revista. Revista n. 8311
de 1 de Outubro de 1873.
(3352) Da sentença de não pronuncia, proferida pelas Relações, não cabe o recurso de
revista n. 2239 de 20 de Novembro de 1815.
(3353) O réo condemnado a cumprir a pena de prisão simples, não e3:cedendo a 6 mezes,
solTre constrangimento illegal, sendo ordenada a sua prisão,' emquanto perde o recurso de
Revista, e concede-se-lhe }u;zbeas-corpus.
E embora recolhido, em seguida à casa de detenção, por se achar pronunciado em crimes inaflançaveis, volta a completar o tempo da pena de prisãO simples, se a decisão da Revista lhe foi desfavoravel. Revista n. 2216 de 21 de Março de 1811.
(3354) Não cabe Revista, da decisão do Juiz de Direito, em gráu de appellação, nos
casos do art. 12, § 1.° do Codi&o do Processo. Revista n, 2152 de 25 de Abril de 1814,
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CAPITULO XVI
DOS EMOLUMENTOS, SALAIUOS E CUSTAS JUDICIAES

Art. 465. Os Chefes de Policia, Juizes de Direito, Delegados,
Subdelegados, escrivães e Officiaes de Justi.ca, perceberão pelos actos
e cWigencias que praticarem, nos negocias policiaes e crrminaes, os
emolumentos e salarios marcados no Alvará de 10 de Outubro de 1754
para as Provincias de Minas Geraes, Goyaz e Matto Grosso. Os Chefes de policia e Juizes de Direito, os que percebiam os Ouvidores de
Comarca e os Delegados e Subdelegados, os que levavam os Juizes
de Fóra. (3355 a 33(3).
e assim a Revista n. 2155 de 22 de Abril de 1874; bem como as Revistas n. 2215 de 28 de Julho de 1875, n. 2211 de 28 do mesmo mez de Julho e anno, 22Hi de 4 de Agosto do mesmo
anno.
Diverge, porem a Revista n. 2213 de 24 de Julho de 1875.
Para completar esta nota, vide a 2156.
(::I354-a) Depois de impetrada a revista, não póde o Tribunal da Relação proferir mais
despacho algum no feito. Revista n. 9400 de 3 de Maio de 1879.
(3354-b) Da sentença e Accordilos proferidos em uma simples justificação, não cabe a
manifestação da revista. Revista n. 9397 de 7 de Maio de 1879.
(3354-c) O praso para a manifestar;ão da Revista, não se conta da data da publicação do
Accordão recorrido, se este oppozer embargos dos quaes desistiu. Revista n. 9447 de 12 de
Julho de 1897. Dil-eito, 19.° vol., pago 648.
(3354-d) Recurso de Revista, admitte-se da sentenr;a pela qual, em gráo de appellação,
o Juiz de Direito julga prescripto o termo de bem viver, pois que, o lermo de bem viver é
medida de policia administrativa, não é pena e não prescreve. Revista n. 2343 de 3 de etembro de 1879.
(3:;55) Art. 113 da Lei de 1841.
Ao depois do Alvará de 1754 que, então vigorava, tivemos o Regimento das custas de 3
de Março de 1855, mandado cu mprir pelo Decreto n. 1569 da mesma data, e actualmente nos
rege o de 2 de Setembro de 187!~, mandado cumprir pelo Decreto n. 5737 da mesma data.
Os Juizes, escrivães, omciaes de .justiça e mais empregados que, forem necessarios. para
as diligencias judiciaes, a que procederem os Juizes Municipaes, de,em perceber os salarios
de estada, ida e volta que, se acham marcados no Regimento. Aviso n. 86 de 30 de Setembro
de 18't4.
(3356) Conforme o Regimento, só é permittido conLar custas, dos termos ncUe e~pressa
dos: quanto ao mais, por elle só tem o escrivães a rasa por ser do seu omcio lança-los, e
não eslarem a is o e pecialmente obrigadas as partes. Aviso de 28 de Julho de '1 51.
(3357) Não se póde considerar devido, o pagamento das custas, nos processos crimes,
senllO quando houver sentença final e irrevogavel, sendo que a sustentação da pronuncia póde ainda /leal' intlrmada pela decisão do Jury_
Os Avisos de 4 de Janeiro e 17 de Julho de 1840, sómente decidiram que na sustentação da
pronuncia houvesse condemnaçãO de custas, mas não que, ellas fo sem 10lTo exigíveis' sendo
certo que, conforme a legif.laÇilo, em todos os julgamentos, mesmo incidentes ou emergentes
do processo, e sempre condemnado nas custas, a parte vencida, mas sómente são devidas logo as cuslas do retardamento, porque, tambem, se não restituem afinal. Aviso de 15 de Março de H!56.
As CURtas dos autos e~-officios, nãO serão pagas logo depois delles concluidos, mas sim
contadas para que as pague a parte que, afinal, fór nellas condemnada. Aviso n. 56 de 25 de
Janeiro de 1~56.
(Nota :;578.)
(3358) Lido O § 4.° do art. 1.68 do novo Regimento de custas, se vê que e elle referente
tãO sómente á custa dos processos e actos judiciaes in specie, e não comprehende certidões
traslados e papeis avulsos, os quaes são pagos aos tabelliães, escrivães e mais officiae , logo
depois de concluiclos, e independente de custa, como se coUige do § 1.0 do art. 201 do mesmo
Regimento, e é conforme o Aviso n. 000 de 13 de Outubro de 1858. ( ota 3578.)
(3359) Quem requer um acto qualquer, póde interinamente pagar as custas delle. Aviso
de 8 de Março de 1837.
(3360) O Juiz Municipal que, sahe do seu termo para ir presidir o Jury no julgamento
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Art. 466. Os Juizes Municipaes perceberão por taes actos e diligencias os emolumentos que percebiam os Juizes de Fóra em dobro;
nào se entendendo esta disposição favoravel e excepcional aos Escrivães e Officiaes de Justiça do seu Juizo, que os haverão singelos. (3364)
Art. 467. As Auctoridades criminaes de que trata este Regula·
mento, os Escrivàes e Officiaes de Justiça tem o direito de cobrar exe·
cutivámente a importancia dos emolumentos e salarios, que lhes forem devidos. e contados na conformidade dos artigos antecedentes,
e das leis em· vigor; quer das partes que requererem, ou a favor de
quem se fizerem as diligencias, e praticarem os actos antes da sentença: quer das que forem condemnadas, quer finalmente do cofre
da Municipalidade, nos termos do art. 307 do Codigo do Processo
Criminal. (3365 a 3375)
de uma causa em que é impedido o Juiz de Direito, deve perceber os emolumentos que este
perceberia se presidisse, e nada se lhe deve descontar no ordenado. Aviso de i6 de Outubro
de 1856.
(3361) Os JuiZ'es de Paz, não teem direito a emolumentos a titulo de estado, caminho e
conducç"io, quando tenham de pratiCar actos policiaes e criminaes fóra do lugar de sua residencia á vista do art. 1<l6, combinado com os 108 a '111 do Regimento de custas. Aviso de 16
de Outubro de 1856.
(336'2) Os Delegados e Subdelegados de policia, não teem direito a emolumentos a titulo
de estada, caminho e conducção, quando tenham de praticar actos polieiaes e criminaes, [óra
do lugar da sua resldencia, segundo o regimento de custas. Aviso de 18 de Outubro de 1856.
(33Ij3) O Aviso de 15 de Março de 1856, embora faUe de processos instaurados em omcio,
estabelece comtudo, uma regra invariavel, que o pagamento das custas nos processos crimes,
só se póde considerar devido, quando houverem obtido sentença final e irrevogavel, e a razão
não foi outra, como é expresso no mesmo Aviso, senão, porque a pronuncia, ainda que sustentada, póde ficar infirmada pela decisão do Jury, razão que, igualmente se dá nos processos
crimes, onde não é a justiça, mas um parlicular o accusador, seguindo-se que, a disposiçlIO
do Aviso póde ser applicada a todos os processos ainda que, não e:s:-officio. Aviso de 27 de
Setembro de 1861.
(3364) Revogado pelo art. 187 do Regimento das custas de 3 de Março de 1855, e o novo
Regimento de 1874.
.
(3365) Arts. 307 do Codigo do Processo, e 98 da Lei de 1841, e nota 2177.
Os salarios dos officiaes de justiça, pelas diligencias que fizerem a bem do expediente dos
processos criminaes, devem ser regulados pelo Regimento respectivo, para serem pagos por
quem fór condemnado nas custas. Aviso n. 86 de ilO de Setembro de 1844.
(3366) O novo Regimento de custas, não isenta as municipalidades do pagamento de custas, nos processos em que decahirem, os quaes devem ser exigidos afinal, como a respeito
das mais partes. Aviso de 3 de Outubro de '1855.
(3367) O novo Regimento de custas, apenas marca a taxa dos salarios e emolumentos, e
nada innovou sobre a obrigaçãO de pagar no direito de haver custas, conforme estava disposto e regulado na legislação anterior; por conseguinte, devem as Camaras Municipaes, pagar as custas dos prezos pobres, porém, na razão e proporçllO da metade a que são eUas sómente obrigadas pelo art. 51 do citado Regimen to. Aviso de 29 de Dezembro de 1855.
(3368) Os bens municipaes, nãO estão sujeitos á penhora, porquanto, não pódem ser alienados, sem auctorisação do poder competente. Aviso de 24 de Março de 1863. (Nota 3371).
(3369) As custas devidas, pelas Camaras Municipaes, em virtude do art. 307 do Codigo
do Processo Criminal, estãO sujeitas ás disposições das Ordenações, Liv. '1.0, Til. 79, § 18. Tit.
84, § 30, Tit. 91, § 19; e por tanto, a prescripção; e que por este artigo, sliO asCamaras como
devedoras equiparadas, a qualquer parte e sujeitas ao executivo. Aviso n. 548 de 21 de Dezembro de 1 63.
(Nota 3371.)
(3310) Tratando-se de processos regulares, em que os Juizes profiram a sentença de não
pronuncia e sustentação, e não de simples averiguações policiaes, de que não resulte, acção
ou processo criminal, não póde a Camara Municipal, eximir-se á obrigação de pagar as custas ex-vi do que dispõe o art. 301 do Codigo do Processo, e o 467 deste Regulamento, e Aviso de 5 de Abril de 1852 n. 97. Aviso n. 211 de 19 de Maio de 1865.
(3371) Não existe antinomia, entre os Avisos de 24 de Março e 2l de Dezembro de i863.
(Notas 3368, 3369) porque o 1.0 não alterou este artigo (467), e o 2.° não offendeu a regra estabelecida pelo 1.0 Aviso n. 391 de 9 de Setembro de 1865.
(3372) Não sendo sujeitos á penhoraI os beIls dlls Camaras Municipaes, nem os seus ren-
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Art. 468. Não poderão os Escrivães retardar o andamento, remessa e expedição dos autos, e a.extracção e entrega dos traslados
a pretexto da falta do pagamento das custas, sob pena de se lhe fazer effectiva a responsabilidade pelo delicto do art. 129, § 6.° do Codigo Criminal. (3376 a 3378).
Art. 469. Se o réo condemnado fôr tão pobre, que não possa pagar as custas, o Escrivão haverá metade dellas do cofre da Camara
dimentos, não podem ser expedidos, contra ellas, mandados executivos, devendo, porém, as
mesmas Camaras, solicitar da auctoridade competente os precisos meios para pagamento das
custas, a que forem obrigadas, quando não seja sufficiente a respectiva verba. Aviso n. 328
de 31 de Julho de 1867.
(3373) As custas pagas no correr do processo, pelo réo, que é afinal absolvido, não podem
ser exigidas integralmente da municipalidade: esta paga sómente, metade dos emolumentos.
E as despezas, com os documentos de que necessita o réo, para requerer á municipalidade
o pagamento das custas, não podem ser contadas nas custas judiciaes do processo, que termina com a sentença final. Aviso de 5 de Outubro de 1867.
(337 /.) Pelo facto de trazer o réo defensor, nilo se póde concluir que tenha fortuna. E se
não é notoriamente sabido o seu estado de pobreza, póde-se provar, por attestações e informações j Aviso de 14 de Junho de 1872, n. 181, e accrescenta: a obrigação do pagam'ento das
custas comprehende as do processo de liquidação da multa, e pesa sobre a Camara do lugar
da condemnação.
(3375) O novo Regimento das custas de 2 de Setembro de 1874, diz ao art. 54, § 1.°:
Quando a municipalidade fór condemnada nas custas, pagará sómente a metade d'estes
emolumentos, e os Juizes, escrivães e mais empregados, a quem competirem, perderão a outra metade.
§ 2.° Nas causas em que os Promotores decahirem, a Camara Municipal será obrigada
sómente ás custas, desde o ponto em que os mesmos Promotores tomarem a accusação.
Dispõe o art. 205 do Regimento de 2 de Setembro de 1874: os emolumentos ou honorarios, os salarios e custeio, continuam a ser cobrados executivamente.
Extrahido dos autos o mandado contendo a sentença ou despacho que manda pagar as
custas e a conta feita pelo contador, ou o contraoto no caso do art. 202, será a parte citada
para pagar no praso de 24 horas.
Não etrectuando o pagamento, proceder-se-ha á penhora que, decididos os embargos oppostos, como contestação á acção, será julgada por sentença, proseguindo n'este caso a execução até a exoussão dos bens e elfeotivo pagamento.
Pelas Ordenações, Liv. 1.0, TiL. 79, § i8, Til 84, § 30. Tit. 92, § 18, sob pena de prescripção, os tabelliíles, escrivães, omciaes de justiça, procuradores e advogados, dentro de 3 mezes, a contar da sentença definitiva, devem oobrar executivamente os seus salarios e honorarios.
Passados os 3 mezes, póde-se cobrar, menos pela via excepcional do executivo, e ~im por
acção ordinaria do libello.
Da execução por custas não se concede vista. Accordão da Relação da Côrte, de 9 de Julho de 1844.
(3376) lotas 2175 a 2177.
Lei de 1841, art. 98 e Regulamento de 15 de Março de 1842, art. H.
A Relação da Côrte em Accordão de 2.7 de Março de 1860, mandou responsabilisar a um
e orivão do Jury, por haver demorado a remessa das custas, por mais de 5 mezes, e julgou
a appellação fóra de tempo.
(3377) A 2,9 parte do art. 199 do Regimento de 2 de Setembro de 1874, é assim: os escrivães, tabelliães e mais omciaes dos Juizos e Tribunaes, que exigirem ou receberem custas
excessÍ\ras ou indevidas, ou por oausa d'ellas demorarem a expediçãO dos autos, termos ou
traslados, serão condemnados pelos res~ectivos Juizes, ou pelos Presidentes dos Tribunaes,
nas penas disciplinares seguintes:
Prisão até 5 dias.
uspensão até 30 dias.
RestituiçãO em tresdobro do que de mais receberem.
Estas penas, são independentes da responsabilidade criminal, qual no caso couber.
Este artigo do Regimento, é a reprodução do art. 183 do de 1855.
(3378) A' vista dos arts. 199,201, §§ 1.0 e 3.°, 203, 2.· parte, e 204 do Regimento das custas, e Avisos de 3 de Outubro de 1855, 25 de Janeiro de 1856 e 13 de Outubro de 1858, podem
os taballiães e escrivães e outros officiaes judiciaes, demorar, por falta de pagamento de custas, a expediçãO dos autos, termos e traslados, salva a excepção do art. 201, § 2.°. (E' quando
as oustas não são cotadas á margem e eto.) A.viso de li de Fevereiro de 1875.
(Notas 3357 e 3358.)
(3379) Notas 1548, 1532 a 1552 e 2117.
66
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Municipal da cabeça do Termo; ficando-lhe salvo o direito para haver
a outl'a metade do mesmo réo, quando melhore de fortuna. (3379 e 3380)
Art. 470. Tambem se não retardará a expedição e julgamento
dos processos criminaes e policiaes, em qualquer Instancia, pela falta do seIlo e preparo; e quando, findo o processo, alguma quantia se
dever do dito sello, o Escrivão do Feito,' como fiscal neste caso, a
haverá da parte vencida, e a entregará na Estação Fiscal respectiva,
cobrando o competente conhecimento, que juntará aos autos. As auctoridãdes com as quaes servirem os ditos Escrivães, ficam encarregadas de fiscalisar a maneira porque elles cumprem esta disposição,
e poderão impôr·lhes a pena de multa até iODaDDO, quando forem
negligentes naquella cobrança. (3381 a 3386)
Art. 471. As appellações e recursos continuarão a ser preparados com a importancia das assignaturas, braçagens e mais contribuições, estabelecidas pelas leis em vigor, para serem apresentados ás
Relações, salvo sendo as mesmas appeIlações e recursos de presos
pobres. (3387 e 3388)
Arts. 307 do Codigo do Processo e 99 da Lei de 1841, 40 do Regulamento de 15 de Março
de 1842 e Avisos de 23 de Novembro e 3 de Dezembro de 1835, 4 de Janeiro e 17 de Julho
de 1840.
(Nota 3375.)
(3380) A disposição clara e positiva d'este artigo, não deixa lugar a duvidas j pois trata-se unicamente das custas do escrivão nos proce sos em que são condemnados réos pobres
e não se distinguem custas d'estes ou d'aque11es actos. Aviso de 21 de Fevereiro de 1866;
accrescentando que a disposiçãO d'este artigo, repetiu apenas a do 99 da Lei de 1841, não derogada pelo art. 51 do Regimento de 1855.
(3381) Notas 2178 a 2181.

.

O Juiz, certificado da pobreza do réo, dá nos autos, o despacho de estar isento de seilo.
Aviso de 11 de Outubro de 1831.
(3382) E' inadmissivel paralysar-se o andamento de processos crimes, por falta de pagamento de seilo e preparo, porquanto os arts. 98\\ 100 da Lei de 1841, e~pressamente determinam que o julgamento tenha lngar independentemente d'esse reqnisito, permittindo que
tal pagamento se possa verificar depois do julgamento. Aviso de 27 de Fevereiro de 1849.
(3383) Nos processos policiaes, nãO se exige o pagamento do se110, antes do seu julgamento, mas posteriormente ao mesmo, nenhum acto mais deve ser admittido, sem que esteja
verificado o pagamento do se110, visto como, só até ahi vai a letra e razão da Lei, qnando determina, que taes processos, sejam julgados na mesma audiencia ou quando muito na seguinte. Aviso de 29 de Maio de 1852.
(3384) São isentos do seilo fuo os processos em que fôr parte a justiça, sendo porém, o
réo afinal con,demnado e sujeito ao pagamento do sell0, se não fór pobre. Aviso de 8 de Agosto
de 1853.
(3385) Nos autos policiaes, não se devendo admittir acto algum, depois da senten ..a, sem
estar pago o sello. (Nota ;)383) fica fóra de duvida que, depois de escri~ta a certidão da sentença e da remessa dos autos para o contador on Juiz de Direito em correição, assim corno,
em outras quaesquer hypotheses, não figuradas, ficam sujeitas á revalidação todas as folhas
dos mesmos autos que não tiverem pago antes o competente sello e o escrivão que taes actos
tiver praticado ficà ipso facto incurso na multa do art. 87, § 6." do Regulamento de 10 de Julho de 1850, devendo a dita multa ser imposta ou julgada pelo collector respectivo, ou chefe
de repartição arrecadad(jra na fórma dos arts. 91 e 92 do citado Regulamento. Aviso de 16 de
Janeiro de 1855.
(3386) Sobre o se110 de processos criminaes e policiaes, mandados, certidões, precatarias
e outros papeis, ainda avulsos, vide o Aviso de 8 de Agosto de 1862.
(3387) Deve ser feita a remessa e promovido o e~pediente de todas as appe11ações criminaes e~-officio do escrivãO respectivo, sendo porém, a cargo das partes interessadas o pagamento do seilo, e porte do correio j mas no caso de serem os appellantes notoriamente indigentes, se deverá fazer o pagamento do sello dos autos e porte do correio, por Qoota da rubrica
das despezas eventuaes do ministerio da justiça. Aviso de ti de Setembro de 1840.
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Art. 472. Os Promotores Publicas haverão das partes, ou do
cofre da Municipalidade, na conformidade do art. 307 do Codigo do
Processo Criminal, os seguintes emolumentos: (3389)
1.° Por offerecimento do libello, mil e seiscentos reis. (3390)
2.° Por cada snstentaçào de accusação no Jury, nos termos dos
arts. 261 e 265 do Codigo do Processo Criminal, tres mil e duzentos
réis. (::1391)
3.° Pela sustentação da acctlsaçào por meio de arrazoados escriptas que tenham lugar em qualquer processo policial, ou criminal,
ainda que os mesmos arrazoados sejam mais de um, dous mil e quatrocentos réis. (3392 e 3393)
CAPITULO XVII
DISPOSIÇÕES GERAES

Art. 473. Por via de regra, os cargos de Juiz Municipal e de Orphàos serão reunidos na mesma pessoa salvo nos casos seguintes.
Art. 474. Nos termos muito populosos, onde um só Juiz não puder, sem prejuizo e atrazo de expediente. accumulal-os, serào separados e providos em diversas pessoas. (3394)
Art. 475. Nos termos em que houver Juiz do Civel, e puder este, sem prejuízo e atrazo do expediente, accumular as funcções de Juiz
dos Orpbãos, exercel-as-ha na fórma do art. 118 da Lei de 3 de Dezembro de 1841. Se porém a população da Cidade, Villa, ou Termo
(3388) Os autos crimes de réos notoriamente pobres quando forem enviados, em virtude
de recur os, devem ser recebido!' nos correios sem pagamento adiantado das partes' cumprindo aos escrivães e secretarios dos Juizes, averbar a importancia da despeza para que seja
contemplado, como custas e pagos pelos que forem afinal obrigados li sua indemnisação. E é
expre so nos a1'ts. 204 e 206 do Regulamento n. 399 de 21 de Dezembro de 1844, o qual não
foi n'esta parte revogado pelo Decreto n. 3443 de 12 de Abril de 1865.
Para ter lugar o favor, devem os secretarios e escrivães, fazer no sobrescripto dos autos,
como é expresso no art. 204 do citado Regulamento uma declaração assignada, mencionando
o motivo da isenção. Aviso de 4 de ovembro de 1868.
(3389) O Regimento das custas de 1874, marca estes emolumentos. (Arts. 95 e 96.)
(3390) Pelo libello da accusação, 6,000.

§

2.° do art. 95 do Regimento de 1874.

(3391) Da sustentação da accusação perante o Jury 10$000, em qualquer outro Juizo 5$000.
Arl. 96, § 1.0 do Regimento de 1.874.
(3392) Arts. 227 e 232 do Codigo do Processo e 53 da Lei de 1841.
Deve-!'e contar ao Promotor, a quantia de 2 400, em vista deste §, desde que elle diga, pouco
ou muito em qualquer processo policial ou criminal, com o fim de sustentar a accusação ou
eja uma e mais vezes; mas não sendo os arrazoados em ditos processos, ou não sendo no
intuito de sustentar a accusação não se lhe conta a dita quantia; porquanto a clausula d'este
!l, nas palavras, pela sustentação da accu ação, exclue as hypothe!'es e casos que o Promotor
figurou, como os arrazoados sob,!,e concessão e arbitramento das fianças, e sobre as pronuncias, as quaes, se n1l0 referem li accusaçãO, que é posterior á. pronuncia, e começa depo' d'ella.
Em consequencia do referido presupposto compete-~he os emolumen1os d'este artigo entre
outros, no caso de que trata o art. 338 in fine e nas appellações. Aviso de 16 de Março de 1852.
(3393) Pelas respostas nos autos sobre requerimentos de fiança 5~000, art. 95, § LO do dito
Regimento, razões de recurso, appellação ou revista 10 000, § 3.° e pelo § 4.° percebem 5S000,
pela resposta nos autos, sobre a desistencia da accusaçll.C, prescripção ou perempção da acctlsação.
Pelo § 2.° do art. 96, percebem 5 000, de assistirem li formadão da culpa, ou qualquer outro acto do processo que exija sua presença.
(3394) Art. 116 da Lei de 1841 e nota 2224 e seguintes.
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fór grande, e o expediente do Juizo dos Orphãos rÓl' muito avultado,
annexar-se·ha o cargo do Juiz dos Orphã0s ao de Juiz Municipal.
Art. 476.' Nos Termos, em que houver Juiz do Civel accumulan·
do as funcções .de Juiz dos Orpbãos, o Juiz Municipal exercerá sómente as attribuições policiaes e crimínaes que lhe confere a Lei de
3 de Dezembro de 1841.
Art. 477. Nos lugares onde houver Juiz do Civel, e este accumular as funcções de Juiz dos Feitos da Fazenda, não accumulará as de
Juiz dos Orphãos, as quaes serão exercidas pelo Juiz Municipal.
Art. 478. Nos lugares onde houver mais de um Juiz do Civel, o
Governo accumuJará a um delles o cargo de Juiz dos Orpbãos. quando possa isso ter lugar sem prejuízo e atrazo do expediente. No caso
contrario exercerá as funcções de Juiz dos Orpbãos e Municipal, salva a disposição do art. 117 da Lei de 3 de Dezembro de 1841.
Art. 479, Nos lugares onde não bouver Juiz do Civel. accumularão os Juizes Municipaes o cargo de Provedores de Capellas e Residuos. (3395)
Art. 480. Quando houver mais de um Juiz Municipal o Governo,
designará d'entre eltes um que sirva esse cargo.
Art. 481. Todas as vezes que algum Juiz do Civel faliecer, fór
removido para um lugar vago, ou promovido a uma Relação, será havido por extincto o seu lugar, e as suas funcções passarào a ser exercidas pelo respectivo Juiz Municipal. (3396)
Art. 482. Quando, e,m conformidade dos arts. 20 e 31 da Lei de
3 de Dezembro de 184'1, se reunirem dous ou mais Termos, escreve·
rão por distribuição (cada um no seu ramo), perante o Juiz Municipal e de Orphãos todos os Escrivães que serviam perante o Juiz Municipal e de Orpbãos dos ditos Termos, quando separados. (3397 e
3398)
Art. 483. O producto das multas impostas em virtude do presente Regulamento, será entregue aos Procuradores das Camaras Municipaes, afim de coadjuvaI-as nas despezas que fazem com o Jury, e
com as custas dos processos dos presos pobres. (3399)
Art. 484. As penas de prisão e de multa estabelecidas no presente Regulamento, em virtude do rt. 112 da Lei de 3 de Dezembro
(3395) Nos lugares em que não ha Juizes do civel, não podem os municipaes que com elles exercem cumulativamente a jurisdicçãO civil, accnmular tambem o cargo de provedor de
capellas e residuos, que exclusivamente compete aos ditos Juizes do civel; e sendo o referido
cargo de natureza privativa em razão da jurisdicção voluntaria e administrativas que lhe
compete, deve ser exercido por um só Juiz, sendo que, por consequencia, nos lugares em que
ha mais de um Juiz do civel ou municipal, cumpre que o PreRidente da Provincia, designe
aquelle que ha de exercer a jurisdicção de provedor. Aviso de 14 de Dezembro de 185q.
(3396) Nota 2222.
(3397) Art. 39 e seguintes do Codigo do Processo.
A distribuiçãO de que faUa este artigo, refere-se aos feitos de todos os termos, devendo
assim os escrivães de orphãos escrever todos, indistinctamente por distribuição nos feitos de
orphãos dos mesmos termos. Aviso n. 42 de 18 de Abril de 1842.
(3398) Extinguem-se os officios de escrivão dos termos, quando elles perdem Ofôro civil,
segundo os arts. 20 e 31 da Lei de 1841; os serventuarios vitalicios, porém, continuarãO a servir na cabeça do termo. Aviso de HJ de Julho de 1859.
(3399) Notas 1451, 1612 a 1616. Arts. 286, 326, do Codigo do Processo e 34ó d'este Regulamento.
Este arti~o, apenas declarou que as multas devem ser entregues aos procuradores das
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de 1841, serão sempre impostas com audiencia verbal ou por escripto
(segundo o exigir a natureza do caso e as circumstancias) da pessoa
em quem tiverem de recahir, e á sua revelia quando não responder
no prazo que lhe fór marcado (o qual nunca excederá a tres dias), ou
não comparecer.
Art. 485. Se esta em sua resposta allegar factos e declarar que
quer proval·os, ser-Ibe-hão para esse fim concedidos oito dias, dentro dos quaes deverá apresentar todos os documentos e testemunbas
que tiver em seu favor, cujos depoimentos serão escriptos no processo que se formar.
Art. 486. O processo pela desobediencia ou injuria, de que tratam os arts. 203 e 204 do Codigo do Processo Criminal, será organisado pelos Chefes de Policia, Juizes Municipaes, Delegados e Subdelegados.-Quando fór o Chefe de Policia ou o Juiz de Direito o desobedecido ou injuriado será organisado pelo Jiliz Municipal, e quando este o houver sido ou o Delegado, ou Subdelegado, será feito pelos seus supplentes. (3400)
Art. 487. Os actuaes Juizes do Civel, ainda mesmo quando accumularem as funcções de Juiz de Orpbãos, e os Escrivães e Tabelliães
que perante elles servem não estào sujeitos ás Correições de que
trata a Sec. 3.a, Cap. 1.° das disposições Criminaes. (3401)
Art. 488. As visitas que o Decreto de 12 de Abril de 1832 encarrega aos Juizes de Paz, serão feitas pelos respectivos Subdelegados.
Art. 4 9. Os Desembargadores e luizes de Direito que forem nomeados Chefes de Policia, e os cidadãos que forem nomeados Delegados e Subdelegados são obrigados a acceitar esses cargos. (Art. 2.°
da Lei de 3 de Dezembro de 18'd). (3402).
Art. 490. Aos Desembargadores e Juizes de Direito não se admittirá outro motivo de escusa, que não seja o de molestia que os inhabilite para servir taes cargos. (3403)
Art. 491. Aos cidadãos que forem nomeados para servir de Delegados e Subdelegados serão admittidos como motivos de escusa,
Camaras, sem todavia, ter alterado a disposição do art. 286 do Codigo do Processo, explicado
pelo Aviso de 19 de Junho de 11'<34, que não se acha revogado, e antes pelo contrario, foi confirmado pelos esclarecimentos do Aviso de 29 de Dezembro de 1857, não se podendo deprehender} que tratando este artigo do destino das multas, fossem cobradas pelas Camaras do
lugar aa reunião. Aviso de 30 de Novembro de 1861.
(3400) Notas 317 e as do artigo citado do Codigo do Processo, 1239 a 1249.
Art. 128 do Codigo Criminal, com as minhas notas. A Lei de 20 de etembro de 1 71, art.
lO, modificou a disposição d'este artigo, bem como os arts. 47 e 48 do Decreto n. 4824 de 22
de Novembro de 1811.
(3401)
ão estando de accordo com a letra e espirito da Lei do Regulamento (art. 26, §
3.·) a disposiçãO do presente artigo, na parte em que exceptua das correições aos tabelliães e
escrivães que servem perante os Juizes do civel actuaes, foi o mesmo artigo revogado, mas
n'essa parte sómente, pelo Decreto de 31 de Julho de 1845 que sujeitou os referidos tabelliães
e escrivães as correições. Decreto de 2 de Outubro de 1851.
(3402) Art. 50 do Codigo do Processo CriminaL
(3403) Notas 1747, 1748 e outras. .
.
Este artigo é revogado, porque não é obrigatoria a acceitação do cargo de Chefe de Policia. Art. 1.., § 5.° da Lei n. 2033 de 20 de Setembro de 187l.
Pelo Aviso de 22 de Outubro de 1855, se tinha estabelecido o dever do Dezembargador de
acceitar o cargo, por motivos do publico serviço, e o Aviso de 24 de Maio de 1859, decidiu ser
oaso de desobedienoia a recusa.
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além de molestia que os inhabilite: 1. 0 , o exerci cio de outros cargos
incompativeis com aquelles, uma vez que os prefiram e sirvam efIectivamente j 2. 0 , o acharem-se no exercicio effectivo e não interrompido de outros cargos publicos, gratuitos, pelo espaço de oito annos;
3. 0 , a impossibilidade em que estiverem de residir permanentemente
n.o districto, sem notavel prejuizo dos seus interesses, ou pelo modo
de vida que tiverem adoptado, ou porque tenham estabelecimentos
em outros pontos. (3404)
Art. 492. Aquelles que allegarem e provarem taes motivos ou
outros igualmente plausiveis serão escusos, emqnanto elles durarem,
pelo Governo na Côrte e pelos Presidentes nas Provincias.
Art. 493. Quando os motivos de escusa allegados pelo nomeado
forem julgados improcedentes, e o Governo ou os Presidentes se convencerem de que a reluctancia do nomeado é filha do desejo de se
subtrahir á obrigação que tem todo o cidadão de supportar os onus
da sociedade, poderá o mesmo nomeado ser constrangido, debaixo
da pena de desobediencia, que lhe será competentemente imposta
tantas vezes quantas se negar a servir (3405)
Art. 494. Da decisão do Presidente da Provincia que desattende
os motivos de escusa que allegarem os nomeados, poderão estes re·
correr para o Governo Geral, suspenso todo e qualquer procedimento, apenas fôr o recurso apresentado ao mesmo Presidente que, com
sua informação, o remetterá ao Ministro e Secretario de Estado dos
Negocias da Justiça. (3406)
Art. /1-95. Os Chefes de Policia, Juizes de Direito, Juizes Municipaes, Delegados e Subdelegados, levarão ao conhecimento dos Presiden tes das Provincias (sem prejuizo das disposições do art. 53 do Codigo do Processo Criminal, e dos arts. 180 e 181 deste Regulamento)
todos os obstaculos, lacunas e duvidas que encontrarem na execução
do mesmo Regulamento e da Lei de 3 de Dezembro de 1841, e isto
por meio de representações nas quaes exporão os casos occorrentes
com todas as circumstancias que os revestirem, e todas as razões de
duvida que se lhe offerecerem. (3407)
Art. 496. Os mesmos Presidentes ouvirão sobre estas representações aquellas Auctoridades criminaes e púliciaes da Provincia que
tiverem em maior conceito pelas suas letras, pratica e intelligencia,
as quaes declararão se tem encontrado as mesmas lacunas, obstaculos e duvidas, e a maneira porque tem procedido em casos semelhantes. Se houver Relação na Provincia será tambem ouvido o seu Presidente.
Art. 497. Preparadas assim as ditas representações, serão remettidas pelos ditos Presidentes ao Ministro e Secretario de Estado
dos Negocias da Justiça, com aquellas reflexões e observações que
julgarem conveniente addicionar-Ihes.

(3404) Art. 2. 0 da Lei de 1841.
(3405) Vide o Aviso de 1862, ao art. 17 do Codigo do Processo.
(3406) Este recurso, não tem limitação de tempo. Aviso de 14 de Agosto de 1843.
(3407) Notas 510 a 512, para os casos d'este artigo ate o 499.
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Art. 498. Se as referidas representações e duvidas parecerem
fundadas e procedentes, o Ministro e Secretario de Estado dos Negocias da Justiça lhes fará juntar todos os papeis que possam existir na
respectiva Secretaria sobre o mesmo assumpto, e aquelles que com
elie tiverem relação, e sujeitará tudo ao exame da respectiva secção
do Conselho de Estado.
Art. 499. Por estas disposições não fica prejudicada a faculdade
que exercem os Presidentes das Provincias de dar ás Auctoridades
policiaes e criminae , aquelles esclarecimentos que ão indispensaveis para o bom e regular andamento dos negocio. (31:08)
Art. 500. Todos os actos em que a lei requer juramento, ainda
mesmo os de denuncia, praticados pelos Promotores, o serão debai·
xo do juramento que prestam para servir o seu cargo. (34.09)
Art. 501.
os crimes de que trata a Lei de 10 de Junho de 1H35,
não haverá recurso algum, nem mesmo o de Revista, mas prevalece
o que se dá para o Poder Moderador, nos termos do Decreto de 9 de
Março de 1837. (3410.)
Art. 502. Quando a Relação, nos casos de que trata. o art. 449
mandar proceder a novo Jury, não poderá o Juiz de Direito interpôr
da sua decisão as appellações ex-officio de que trata o art. 449. (3411)
Art. 503. Nas causas crimes, de que trata esse Regulamento,
não poderão as parte u ar de embarg s, qualquer que seja a denominação e natureza das decisões e sentenças da i. a e 2. n instancia,
quer interlocutorias, quer definitivas.
Art. 504. Quando o réo condemnado usar de recurso do protesto por novo julgamento, ficarão sem effeito as appellações ex-oflicio
interpostas pelo Juiz de Direito e quaesquer outro recursos. (3412)
Paulino José Soares de Souza, do Meu conselho, Ministro e Secretario de E tado dos Negocios da Justiça, assim o tenha entendido
e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em trmta e um de Janeiro
de mil e oitocento qnaffmta e dou , vigesimo primeiro da Independencia e do 1m perio. (%13).-Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. -Paulino José Soat'es de Souza.
(30108)

o Aviso de 1856,

á nota 512.

(3109) Art. 15 da Lei de 20 de Setembro de 1871 e 22 do Decreto n. 01824 de 22 de Novembro de 1871 e Aviso de 28 de Julho de 1857.
(3410) Art, 80 da Lei de 1 41. Notas 2121 a 2129.
Vide o meu Codigo Criminal e Aviso na nota 59(, a Lei de 10 de Junho de 1835 commentada.
(3111) Art. 79 e

§§

82 da Lei de 1841. Notas 2113, 21U, 2131 e 3333.

(34.12) Art. 332 do Codigo do Processo.
(3H3) O Ree-ulamento n. 122 de 2 de Fevereiro de 184&l, foi todo de occasillo, para execução da Lei de 1812 e Regulamento n. 120 de 184'1, e tudo o que n'elle se trata está prevenido
nos commentarios e annotações que se vem de fazer, e é o motivo porque lenho como ocioso
transcrevei-os e annota\-os com o que já se acha feito.
Quem o qulzer examinar, recorra á legislação.
As Leis de 2 de Julho de 18:10, 1 de etembl'o de 1860 e Decreto n. 701. de 9 de Outubro
de 1850, fazem parte do meu Codigo Criminal, pois achei que o seu lugar mais proprio era aili.
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PASSAPORTE

MODELO N. 1

N.O
F.... (Emprego e lugar em que o exercita).
SIGNAES
IDADE
ALTURA.
ROSTO
CABELLOS
OLHOS
NARIZ
BOCA
COR
BARBA

Concedo passaporte a F ... natural de ... profissào
de ... para (lugar para que vae) levando em sua companhia (tantas pessoas, seus nomes e qualidades em
que vão. N. B. endo varões maiores de vinte e um
annos, é necessario que se especifiquem os signaes).
Afiançado por F ... (se tiver prestado fiança) e apresentou tal documento (se tiver apresentado documento).

Valerá pelo tempo de ...
Cidade, ou Villa de ... aos (tantos) do mez de ... do
anno de ...
(Assignado) F ...

Custo do passaporte.

LEGITIMAÇÃO

MODELO N. 2

N.O

SIGNAES
IDADE
ALTURA.
ROSTO
CABELLOS

Perante mim (Chefe de Policia, ou Delegado de )
legitimou-se para obter passaporte para (lugar) F .
natural de ... levando em sua companhia... (tantas
pessoas, seus nomes e qualidades em que vão. N. B.
Sendo varões maiores de vinte e um annos, é necessario que se especifiquem os signaes). Afiançado por
F... (se tiver prestado fiança) e apresentou tal documento (se tiver apresentado documento).

OLI-IOS

NARIZ
BOCA
COR
BARBA

Valerá pelo tempo de ...

Cidade, ou Villa de... aos (tantos) do mez de... do
anno de...

(Assignado) F...
Custo da Legitimação.
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MODELO N. 3
MODELO DE APRESENTAÇÃO PARA O LIVRO

Anno de. . . . .. mez de .....
(Dia)
F. . . . . . . . . ..

Natural de ... idade de... estado (tal) profissão de ... vindo
para ... (o fim) declarou residir na rua de ... n.O ... andar ...
e ter chegado no dia (tantos) do mez de ... do anuo de ... vindo
(se tiver vindo embarcado) no navio tal, do porto, Cidade, ou
Villa de ... (se o lugar d'onde veio é porto, Cidade, ou Villa do
Imperio deve accrescentar) tendo chegado ao Imperio no anno
de ... aos ... dias do mez de ... vindo do (porto, Cidade, ou
Villa estrangeira d'onde veio) no navio tal (se veio embarcado)
apresentou (talou tal documento que ficou archivado) e assignou
a seu rogo a testemunha F . .. por não saber escrever - lj' ..•
Deve tambem assignar quem escreveu o termo.
A' margem deve lançar-se - estatura, cOr, cabellos, olhos, nariz, boca, barba, rosto, pessoas de família e signaes particulares.

MODELO N. 4
POLICIA DA CORTE, OU DA PROVINCIA TAL

Titulo de residencia de estmngeiros
Certifico que a fi ... do livro que serve para apresentacões de estrangeiros, n'esta Cidade, ou Villa de...
constá ter-se apresentado F
natural de ... idade
de ... estado ... profissão de
vindo para (o fim),
e declarou residir na rua de ... n.o
andar ... e ter
chegado no dia (tantos) do mez de
do anno de ...
(se tiver vindo embarcado) no navio tal do porto, Cidade ou VilIa de ... (se o lugar d'onde veio é porto,
Cidade ou Villa do Imperio) deve accrescentar - ten- - - - - - - - - 1 do chegado ao Imperio no anno de ... aos ... dias do
mez de ... vindo, (porto, Cidade ou Villa estrangeira
SIGNAES PARTICULARES.
d'onde veio) apresentou talou tal documento, e veio
---1 no navio tal (se veio embarcado): e com este Titulo
se apresentará no prazo de trez dias ao Inspector de
PESSOAS DA FAMILIA
Quarteirão onde fór residir para lhe pôr o Visto.Fica outrosim obrigado a não mudar de residencia,
1
- - - - - 0 - - - - ou profissão sem que o participe previamente (e nos
-< ~
casos especiaes do Regulamento se dirá, e não mu15 ~
dar de Municipio sem que, etc.) para que isto lhe seja
~ fi5
notado á margem do seu assento sob pena de ser
z ~
processado, segundo a lei. Este só terá vigor pelo
~ eJ
prazo de.. . (e nos casos especiaes do Regulamento
~,
se dirá) - Este tem vigor para sempre. Cidade ou
-< 2$
Villa de... aos... dias do mez. . . do anno de ...

ESTATURA
COR
CABELLOS
OLHOS
ARIZ
BOCA
BARBA
ROSTO
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INDI~~ A1PHAB~TIL~.
no

CODIGO DO PROCESSO
lU DE 1841 EREGULAMENn N.

12~ C~M nOAS AS NOTAS

•

IN~l~~ A1PHAB~TI~~
DO

CODIGO DO PROCESSO
Lei de 3 de Dezembro de i84i
e Regulamento n. i20 de 3i de Janeiro de i842

•••
A
ABSOLVIOO.- O que fór uma vez, não póde responder pelo mesmo crime, art. 327 do Codigo
do Processo, notas 1618 a 1620.
ACAREAÇ:J:O.- A de testemunhas, o que seja.- Art. 96 do Codigo do Processo, nota 835.
AccusAÇ.i:O.- A particular notas 211 e 213,- não se a admitte, quando o Promotor começa o
processo, nota 648,- a faz quem denuncia, notas 652, 708, 1421, 1428 e 1432,- para se a poder fazer por procuraçãO, só com poderes especiaes, notas 1429, 2163 e 2166,- se a faz com
licença do Juiz e no impedimento do auctor art. 92 da lei de 1841, e notas 2162 e 2164,não póde ser feita por quem só tinha poderes para jurar e dar quei-s.a, nota 2168,- não se
póde fazel-a por parte da viuva do otrendido, que não apresentou denuncia ou queixa, nota
2844 -a promovida por Promotor e julgamento de Juiz suspeito, é nulJa, notas 622 e 721,'
- não póde ser lançada d'ella o auctor que manda escusa, nota 121H.
ADDITAR.-O que seja, notas 706 e 3174,-a sua falta, nota 3176.
ADIAMENTO.- Quando o reo o pede, nota 1362,- quem o resolve, nota 3163, quando se dá elIe,
nota 1364,-quando não requerido pelo reo, nota 1395.
ADJUNTOS.- Como nomeados, e como servem, nota 207,- na su~ falta, quem o substitue, a
mesma nota - como se juramentam, a mesma nota,- sua incompatibilidade, nota 201 a,
- não intervem na accusação perante o Jury, nota 20,241 e 1431,- são mulLados quando
não dão a queixa, nota 460.
ADMINISTRAÇ.i:O.- A da justiça, não e obstada pelas ferias, nota 2.
ADVOGADOS.- Quando nos tribunaes, nllta 572,- faliam os que primeiro se apresentam na audiencia, nota 514,- não se comprehendem nas suspeições 1 notas 1135,1'121 e 1312,- nãO estão sujei tos ás pena disci pli nares, nota 1210,- são nomeados para a defeza dos reos no
Jury e accei tam sob pena de desobediencia, notas 1349 e 1588,- e permi ttido á parte, chamaI-os, art. 322 do Codigo do Processo,-quando injuriam ao Jury, nota 1520,- nãO podem defender ou accusar parente, pai, irmão, ou cunhado, nota 1591,- os Juizes os nomeia para defender ao menor, sandêu, louco, miseravel e escravo, nota 15~2,- não são os
Juizes no districto de sua juri dicção, nota 1593,- póde ser chamado, quem faça as vezes
d'elle, embora não forniados, nota 1595,-não podem ser os estrangeiros, nota 1591,-0
que devem elles ser, notas 1598 e 2473,- não se p6de constranger a um professor, servir
como tal, tratando-se de um reo pobre, nota '1598, ultima parte,-sendo nomeados Delegados, como continuam no exercicio da profissão 1 notas 2200 e 2319,- os seus titulos serão
lançados no protocollo das audiencias, nota 2469,-sobre elles e seus provimentos, nota
2470,- não são sujeitos ás correições, nota 2520.
AGGRAVO.- No auto do processo, nota 1437,- não sendo tomado por termo não valei nota 1.439,
- o que dá causa a elle e o que seja, nota 1440,- repara-se o erro, quando em ugar d'elle, recorre-se, nota 1449.
AJUDA DE CUSTO.- A que se marca aos Juizes de Direito removidos, nota 11 e 184,- a dos Juizes Municipaes, nota 1812,- base para ella, nota '1957,- não tem direito a elia quem pede a
remoção, nota 1961, - quem a marca, nota 1912.
AJUNTAMENTOS ILLICITOS.- Arts. 129 e Pp do Regulamento n. 120, e notas 2435 e 2436.
ALÇADA.- A do Supremo Tribunal, nota 41,- a das Relações, a mesma nota, a do Juiz de
Direito e Orphãos, nota 2254,-a do Juiz Municipal, nota 2221.
ALÇADA POLICIAL.- Vide crimes da alçada policial.
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APPELLAÇAO.-A do Juiz de Direito, quando ex-oflicio, arts. 79, §§ 1..0 e 2.° da Lei de '1841,

449, §§ 1.0 e 2.° do Regulamento n. 120, notas 455, 2100, 2lt7, 2130 a, 2L3L e 3288,-a voluntaria, a arbitrio da partes arts. 7íl e §§ da Lei de 184L, 1,50 e §§ do Regulamento n. 120,
- a do Promotor nãO tem etreito suspensivo, nota 229,- e deve arrasoal-a, nota 2.~3,- a
favor da prescripção, nota 520,- como se conta a das partes e ao que se attende, art. 451
do Regulamento n. 120, nota 2106,- não a ha no crime de 10 de Junho de 1 351 arts. 80 da
Lei, 501 do Regulamento n. 120, notas 212L a 2129 e 3295,-e quando a Relação conhece
d'ella, arts. 81, '32 da Lei de LlHl, e 456, 457 do Regulamento n. 120, notas 2Ll'1, 2114,2130,
2131, 3329 a 3384,- e quando não póde, nota 3278,-quando o Juiz de Direito tiver de interpol-a, o fará por si immediatamente, e nos restrictos termos d'elIa, § \.0 do art. 79 da
Lei de 1841 e 454 do Regulamento n. 120, notas 2108, 2L09, 3280, 3327 e 332 ,- e dará as
razões, § 1.0 do art. 79 da Lei, 454 do Regulamento n. 120, notas 2111,3322 e 3326,- a condemnatoria só produz etreito suspensivo... arts. 83 da Lei de 181.1, 458 do Regulamento
n. 120, notas 15L4, 211':! e 2137,-a interposta da absolvição, não suspende a execução, salvo
no caso dos arts. 79, 84 da Lei, 459 do Regulamento n. 120, - sobe no caso d'ella, o processo original, quando não ha mai réo a ser julgado, ficando traslado, aliás I'ubira por
traslado, art. 85 da Lei de 1 41, nota 21 L , :113 ,2139 e 33L9,- quando ha protesto, por
novo Jury, fica sem ef]'eilo, devendo ser interposta, no emtanto, art . 87 e 8 da Lei de
1841, 46':l, 463 do Regulamento n. 120, nota 2120,- com quantos Juizes a Relação conhece
d'ella 1 nota 3278,-aos prol'essos de responsabilidade, póde ser intentada pela parte queixosa, embora não fizesse o libello, nota i:l135 - como se dá nos processos da alçada, nota
1265,-as interpostas pelo Juiz de Direito, da sentenças definitivas notas 1284,2100,3298
e 3299-0 reo não será soIlo havendo ella, nota 1391,- a questão de perempçllO, não dá
lugar a eUa, notas 1438, 2102 - quando se dá, no caso de registro dos nas imentos... nota
1485-quantos os casos d'ella nota 1513,-0 prazo para ella, a mesma nota-quando a
parte e indigente segue ella ... nota 1515,- deve-se receber sem exame, e não negaI-a, notas 1517 e 3325- não se dá quando o Promotor entende que a decisãO é injusta, notas 1520
e 2107 - as interpostas a ex-omcio, ou pelo Promotor e apresentadas fóra do prllzo fatal,
não fica prejudicada, nota 1521- e nem a da parte, por omissão alheia, a mesma nota,o successor, não desiste da interposta no Jury, notas 1845 e 3325,- dá-se das penas de
multa e em 24 horas, com etreito suspensivo, art .460,461 do Regulamento n. 120,-antes
de ser eUa julgada, póde o Juiz de Direito sanar qualquer nullidade, nota 2089-quando
ha a do Juiz, o prazo para a sua apresentação, e o das partes, nota 1843,- não se dá a repetição d'ella, nota 2091-os dias d'ena são continuos, a mesma no L.a , - é nullidade, quando
nos auto não existe a petição e termo d'ella, notas 2092 e 3284,-não e a interpõe, por
procurador, nota 2093,- deve-se lavrar o termo da interposi Ção e fóra do prazo, não se a
conhece, notas 2094, 2095, 3280, 3285, 3306 e 3307,- dá-se vista em 2." instancia para ella,
nãO só ao Promotor, como á parte, notas 2096 e 3304,- quando o réo e condemnado á revelia e comparece annos depois, póde interpol-a, notas 2097 e 31303,- quando se evade o reo,
não segue e11a, notas 2098 e 3313,- deve-se interpoL-a perante o Juiz da sentença, nota
2099,- nos casos do art. 10 do Codigo Criminal, e ex-omcio, e sem a decisão superior, não
se dá liberdade ao reo, nota 2100,- n'este caso o Juiz Municipal não julga 1 a mesma nota,
- qual o prazo para arrazoal-a, nota 2101,- a má classificaçãO ao facto, não dá lugar a
eUa, nota 2L04,- o Juiz de Direito não póde desistir d'ella, notas 2105 e 3323,- e nem o seu
substituto, nota 3324,- póde o Juiz de Direito appellar, quando no crime de furto não se
reconhece a violencia, e no caso de calumnia, notas 2110 e 3390,-quando a parte não arrazoa, nota 2115,- não appella o Juiz de Direito 2." vez, por injustiça da decisão, nota 2116:
- quando em attenção ao sexo ou idade, o Juiz não puder fazer applícação da pena de
morte ou galés, não ha ella 1 notas 2119 e 3292,- quando o Juiz a interpõe e dá a sua opinião, não appella mais e nem preside ao outro julgamento, art. 502 do Regulamento n. 120
e nota 2130,- pendente ella, não é sujeito o reo á pena de trabalho que se lhe impoz, nota
213<1,-no caso d'ella, se dá a fiança, nota 2133,-nos processos da alçada as partes a interpõe para um dos Juizes, devendo conhecer d'elIa o 1.0 designado, nota 3281,-reconhece-se da injustiça notoria, quando ella e pelo Juiz de Direito e não pela parte 1 nota 3283,
- ella devolve ao superior, o conhecimento de todo o feito, notas 32 6 e 32~6 aÃ- o Juiz
deve dar a sentença conforme a decisão do Jury, embora elIa, notas 3288 e il291,- no
caso de morte ou galés perpetuas, o Juiz de Direito appella sempre, arl. 455 do Regulamento n. 120, notas 3293, 3296 e 3333,- e não arrazoa, o mesmo artigo e nota 3294, - não
cabe elIa da sentença que julga a comminarftIo com que se citou o impressor para a exhibição do autographo, nota 3300,- se a interpõe em audiencia, ou por petição, nota 3305,o prazo fatal para ella, comprehende o do termo no cartorio, nota 330 ,- qual o tempo
para a interposição d'ella 1 nota 3309,-:-só a approveita ao reo que a interpoz, nota 3309 a,
- póde o Juiz, quando elIa se dá, conceder prazo ás partes para arrazoar, nota 3312,- e
concertado o traslado, no caso d'ella, notas 3320 e 3321,- o reo que, pendente ella, cumprir a pena de prisão simples, deve ser posto em liberdade, nota 3336,- quando se dá elIa,
não fLca preso aquelle que se livra solto, nota 3337,-não se executa nem uma sentença,
senão passado o tempo d'elIa, nota 3339.

ARCEBISPOS.- Como processados, nota 2483.
ASSEMBLÉA PROVINCIAL.- Responsabilisa aos magistrll~Ss, notas 728, 1082 e 1127,- decide se o

processo deve continuar contra o Presidente da r'rovincia, nota 1094.

ASSENTOS. - O Supremo Tribunal os toma e com'J, nota 38.
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Deve ter a queixa e denuncia, art. 78 do Codigo do Processo, nota 733,- mas
a falta suppre-se pelo juramento, nota 679,- a do Juiz no depoimento, é necessaria, nota
805 e 1031,- deve ter a do Juiz, no passaporte, art. 120 do Codigo do Processo, nota 909,a reconhecida do queixoso ou denunciante, nos processos de responsabilidade, é indispensavel, nota 1083.

ASSIGNATURA. -

Ha uma ou mais, em cada semana, e na casa publica, arts. 58 do Codigo do Processo, 193 e 196 do Regulamento n. 120, nota 2474,- serão pnblicas e com omcial de justiça, art. 59 do mesmo Codigo,- como se conservam as partes, nella, as partes, escrivães,
e e pectadoref';, art. 00 do Codigo do Processo,- para ella, os escrivães de,em ter protocollo, notas 539, 54'!. e 560,- os escrivães que a elIas não comparecem ou não tomam os
requerimentos, são responsabilisados, nota 540,- o Juiz de Direito, deve proceder contra a
auctoridade que não a dá, nota 5'tl,- quando as dá, os Juizes que preparam o feito ou
nelle cooperaram, nota 542,- aonde a deve dar os supplentes, nota 542,- nella os escrivães, dãO informações, nota 543,- para ella, quem vae ver os feitos do Juiz, nota 544,- quando não concorrem á hora aprasada para e11a, os escrivães, porteiros, officiaes de justiça,
incorrem em pena disciplinar, nota 545,- aonde devem estar as pessoas que concorrem ao
acto, nota 546,- nella ninguem alterará VOZCf';, nota 547,- a das Relaçãe". nota 549,- não
é precisa para a formação da culpa, nota 550 - donde vem a palavra della nota 551,- o
que é a ordem della e etc., nota 552,- deve ser feita durante a correição, nota 554,- nunca será a do me mo dia da 'citação, e como nota 555,- para o procef';sos da alçada, marca-se extraordinaria, not~ 556,- não se pMe designar lugar para ella ao Juiz Municipal,
nota 557,- sobre a publicidade delia nota 558 - quando não é feita no dia designado, deve-se mencionar nota 550,- deve ser aberta, ao toque da campainha nota 559.- o porteiro a abrirá, nota 56l,- nelia, como fallam ao Juiz, nota 5'10,- não se entam nelIa os officiaes do Juizo, nota 571,- o lugar dos advogados nclla, art. 195 do Regulamento n. 120,
nota 513,- a sua preferencia em fallar, nota 574,- o lugar que nella occupam os procuradare, nota 575,- o lugar dos inspectores e administradores de mesas de rendas, nella,
nota 576,- a quem nella, se chama, nota 519,- ao depois de uma 2.", pode-se dar a sentença nos proce.o da alçada, nota 1263,- como abertas, na falta do official, nota 138,a do Juizes Municipaes, será oonforme as suas attribuições e distinotas a crimes das civeis, art. 194 do Regulamento n. 120,- no protocollo delias, se lançam os tiLulos dos advogados, nota 2i69.

AUDIENCIA. -

1\ota 390, e 400,- não pódem reclamar contra quem assigna o nome,
acima do seu, sendo-llle superior no serviço militar, nota 1972 a.

AUDlTllRES DE GUERRA. -

Tota 391, além dos emolumentos, nada tem, senão como Juiz de Direito 1 nota 392 em frm, e HJ3ô.

AUDITORES DE MARINHA. AUSENTE. -

O réo, quando não póde ser julgado, oomo se procede a respeito do processo, nota

1306.
AUTOR. -

Se manda e ousa, não e lançado da accusação, nota 12l:H.
A sua corl'espondencia, arts. 185 a 192.

AUTORIDADES POLICIAES. -

B
Não pode a Relação mandal-a dar, quando annulla um processo, nota 1518,
- nllo se dá ao soltos, por llabeas-corpus, nota 1733.
BANIMENTO A PENA DELLE. ão se encontra no Codigo Criminal, nota 3221.
BEM VIVER, O TERMO. - Arts. 121 a 130, e 393 do Codigo do Processo. 111 a 113 do Regulamento n. 120,- como era outr'ora, nota 87,- não se interrompem pela prescripção, a mesma
nota, e 921i - quando se procede a e11e, art. 121 do Codigo do Proce 1'0,- quando se o quebra, art. 122 do mesmo Codigo,- considerações geraes, nota 9tO,- o seu processo, nota
912,-quem é obrigado a as j tT nal-o, nota 914,- ha recurso da deci lIa que obriga, assignal-o, notas 916, ~Jl9, a 2422. (5 processo delle, é equiparado, com o da formação da oulpa, nota 918 e 924, - o réo é obrigado a as ignal-o, nota 919 - qual a pena impo ta a
mesma nota,- quebrado elle, como se prooede, notas 920, 921, 9"2::J e 2'124,- qual o numero
de testemunhas, para elle, nota 919- no caso, não se pMe dar de suspeito o Juiz, nota
9:l2,- nllo cabe delle, reourso de revista, nota 926,-a certidão de11e, se junta ao proeef';SO,
nota 927,- a quem oompete o seu julgamento, nota 927 - quando se dá a prisão, nota 928,
- quando se faz ex-ameio, a Camara Municipal, paga a custaI', nota C 49, 2423- ao individuo, condemnado pelo quebramento delle, não se concede habeas-cOl'PtIS. nota 1690,se o Juiz de Paz foi quem obrigou a assignal-o, remette-o á auotoridade competente, nota
2424.
BIGAMIA. - Não é um crime successivo, nota 530 a.
BISPOS. - Como processados, nota 2483.
BAIXA NA CULPA. -

Quando se conoede o mandado deU a, e para que, arts. 189 do Codigo do Processo,
10 da Lei de 1841, 121 a 127 do Regulamento n. 120 nota 2432, e 2433,- não se dá elia, sem
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vehementes indicios, art. 190 do Codigo do Processo, e com testemunha, art. 191,- o que
deve incluir elia, art. 192,- a que não tiver os quesitos, não é exequivel, art. 193,- a respeito das cousas achadas, nella, art. 194, nota 1231,- quem não as reclamar, art. '195,elia se dá. em casa partioular, art. 196,- não se dá. á. noite, art. 197 - para ella, o omoial
se acompanha de uma testemunha, art. 198,- só de dia se exeouta, art. Hl9- o ortloial,
quando não obedecido, arromba a porta para fazel-a, art. 200,- delI a se forma um au to,
art. 201, nota 1226,- os que forem o objeoto della, serão conduzidos debaixo le vara, art.
202,- oomo se dá. elia, no domioilio dos subditos estrangeiro, nota 1217,- em um navio
dos Estados-Unidos, nota 1219,- quando se passa mandado delia, contra estrangeiro, nota
1220,- não se dá. nas alfandega, nota 1221,- dá.-se no navio desembara<:ados da alfandega, a mesma nota,- em causas civeis, não compete elia, a policia, nota 12211,- quando
não se procede a elia, de má. fé, não ha crime, nota 1223 - no inquerito se p6de dar ella,
nota 1224,- os competentes para conceder mandado della, nota 1225,- quaes os arts. do
Codigo, alterado, a respeito, nota 1227,- nella, deve haver toda a aLtenção com os donos
da ca a, nota 1233,- nella para o abrimento das portas, é necessario mandado expresso,
nota 1"236,- quando não se acha o objecto delia, nota 1238,- como dada em districto alheio,
art, 11 da Lei de 1841,- os Chefes de Policia são incompetentes, para mandar proceder a
ella, nota 2361.

c
CADEIA. - Vide Prisão.
CAMARAS LEGISLATIVAS. - ão inviolaveis os seus membros, pelas opiniões proferidas, em exercicio das suas funcções, nota 724.
CARCEREIRO.-A sua nomeação, arts. 46 e 48 do Regulamento n. 120,- os seus vencimentos,
como se marcam, art. 5.° do mesmo Regulamento, nota 2338,- como deve receber o preso,
nota 960,- o que deixa fugir o prezo incorre em crime de responsabilidade, nota '1075 e
3119,- quando suspemm, nota 1158,- não incorre em responsabilidade, dando cumprimento, a uma ordem de habeas-col'PUS, nota 31 ~9 - as ordens do Chefe de Policia, servem-lhe
de regimento e devem ter em bom e tado o registro dos presos, nota 2332,-um interino,
deve apresentar o seu titulo na repartição fi cal, nota 2333,- o Juiz Munioipal, não o póde
punir disciplinarmente, nota 2331.,-é incompativel com agente do correio, nota 2335,são substituidos por omcial de justiça ou pel'soa habil nota 3336,- o com mandante do
destacamento, não o substitue, nota 2337,- o seu vencimento no termos do Ceará, nota
2338,- percebem carceragem, nota 2338,- deve ser considerado serventuario vitalicio, nota 2337 a,-não convém que seja creado o lugar delle, nota 2367.
CARTAS PARTICULARES. - Como se produzem em Juizo, art. 93 do Codigo do Processo,- o segredo delias, é inviolavel, nota 822,- quando irrogam injuria, dão lugar á oondemnação,
nota 823.
CARTA DE SENTENÇA. - Qnando se extrahe, nota 1556.
CARTAS TESTEMUNHAVEIS. - Não as ha no fôro criminal ~ notas 1494, '1502 e 3241.
CASA. - A do cidadão, é inviolavel, nota 1215,-á noite, ninguem, nelia entra, salvo... art. 197
do Codigo ao Processo, nota 1234.
CAUÇÃO. - Nas suspeições, nota 582.
CEDULAS.-Da verificação deUas, se deve lavrar termo e devem estar na urna em numero legal, notas 1315, 1321, 2787 a 2796,- devem ser verificadas, pelo Juiz de Direito ~ nota 1324,
2786 e 2787.
CHEFE DE POLICIA. - Serão escolhidos dentre... art. 2.° da Lei de '1841, nota l.7117,- como reguladas as suas attl'ibuições, arts. 4.° e 7.° da Lei de '18H, 58 a 61, 1913 do Regulamento
n. 120, notas 25, 26, 2347 a ~373,- não pódem ser votados, para Deputado geral e enador,
nota 173,- podem, er su~pensos pelos Presidentes da Provincia, e governo, notas 1125, e
2.'290,- quando processam e recorrem para o Presidente da Relação, nota 1470,- tem o
tratamento de senhoria, nota 1743- o seu uniforme, nota 1744- ha um em oada Provincia
e um na Côrte, art. 1.0 da Lei de 1l:1lól,- quando nomeados, o que pagam 1 nota 17/16,quem lhes dá. juramento e posse, nota 1748,- qual o ordenado dolles. mesmo os não magistrados, nota 1749,- como são limitadas as suas attl'ibuições, actualmente~ notas 1752,
1753 e 1756,- não ficam suspensas as prisões que fizerem, em despacho de pronunoia, apesar do recurso para o Presidente da Relação, notas 1754 e 237'l,- quando instaura um
proces!'o, pMe ao depois funccionar neUe, como Juiz, nota 1755,- quaes os seus empregados 1 art. 8." da Lei de 1841,- quando os Juizes Municipaes os substituem, o que percebem ~ nota 181\- quando são Juizes de Direito, fazem jus, á entrancia superior, nota 1958,
- devem pre!'tar conta á. thesouraria dos dinheiros despendidos, com o serviço da policia.~
nota 226:3,- quem serve de escrivão perante elles1 nota 2279, como substitui dos, art. 51:1
do Regulamento, notas 2341, e 23'.2,-sãO processados pl:'las Relações, tanto nos crimes de
responsabilidade. como nos oommuns, nota 2'290,- pagam 5 %, a mesma nota,- dãO juramento aos Delegados, no termo da sua residencia, e nos outros é dado elle pelos Juizes
de Direi to, nota 2301,- não são obrigados a accei tar para o cargo de Subdelegado, os propostos pelo Delegado, nota 2305,- quando substituidos por Juiz de Direito de f6ra, estes
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passam o e:xercicio, ao Juiz Municipal, nota 2341,-aos interinos que não são magistrados
que gt'aLificaçã01 nota 2348,-as Assembléas Provinciaes, não os pMe processar, nota 2349,
-podem pôr em custodia aos bebedos e loucos, nota 2H55,-são incompetentes para mandar proceder a penhoras, sequestres e buscas, nota 236l,- como devem proceder ao inquerito, nota 2ii62,-não formam culpa, aos não domiciliarios no lermo da capital, nota 2279,
2247 e 2~6Çl,- como ficou e:xtincta a sua competencia para processar os crimes communs,
nota 2370,-quando ordenam a instrucção de um processo, nãO ficam inhibidos como Juiz
Criminal, nota 2372,-formam culpa aos Delegados, escrivães e omciaes seus, nota 2374.
CITAÇAO.-Como deve ser feita, art. 81 do Codigo do Processo, nota 1025,-0 mandado para
clla, o que deve conter, art. 82 e §§ do mesmo Codigo,-o que seja, nota 751,-deve abranger aos que loca o neaocio, nota 75~,- é a base de todo o processo, nota 753,- por quem
feita, notas 754, 763 e 7'61,,-as pessoas. altamente collocadas, só o são por carta, nota 755,
-quando é delinquente o escravo, é ella feita ao senhor, nota 75ô,-quando o delinquente
é pubere e menor I nota T7,-como se pratica a respeito dos militares e sacerdotes, nota
75R,-quando ao empregado publico, nota 759,-os que não podem tel-a, nota 760,-quando deve ser feita nota 761,- em processo de responsabilidade, nota 762, como se faz por
edi tos, nota 765,- por precatoria, nota 766.- faz-se ao reo, para se vêr processar, nota 767,para quando se faz ella, nota 768, - quando não se faz as testemunhas, nos processos por
quei:xa não ha nullidade, nota 787,- a difrerença entre ella, a notificação e intimação, nota
830,-deve-se proceder a ella quanto ao réo, na inquirição das testemunhas, nota 1026.
CLASSIFICAÇAO.- A do crime, como pôde ser alterada, nota 3020.
CODIGO DO PROCESSO.- Quando foi promulgado, nota 1,- como reformado, a mesma nota.
COMMANDANTE MILITAR.- Póde ser suspenso pelo Presidente da Provincia, nota 1125,- quando
pronunciado, nota 3223.
COMARCA.- Como se póde considerar i nstallada, notas 7, 8 e 9, - como se criam ella , notas
tO e 16,- como são divididas, nota 11,- como se fazem as nomeações para ella , a mesma
nota,- qual a geral e qual a especial nota 11,- como se a classifica, a mesma nota.
COMPETENCIA.- A do fóro, arts. 240 a 246 do Regulamento n. 120, notas 2597 a 2611,- como se
regula, art' 240 do mesmo Regulamen to, notas 259 a 2602,- não a tem o Juizo da l.a culpa, para proceder contra os que incorrem nos crimes dos arls. 50 e 54 do CodiO'o Criminal,
nota 2599,- o lugar do crime, a do reo, nota 2602 - não se a ten;. quando o crime é commettido no !lHo mar, nota 2608.
CONCILlAÇAO.- Como se estabeleceu, nota 78,- a certidão d'ella, por quem subscripta, nota 109.
CONDEMNAÇAO.- Ie mo ao depois d'ella, se póde prestar fiança, nota 872 e em contrario,
noCa 875.
CONFESSO.- Não é tido como tal, o réo que não responde, nota 843.
CONFISSXO.- A do reo, o que prova, art. 94 do Codigo do Processo, notas 824 e 826, - t por
termo nos autos, nota 825,-deve-se propor o que ito a respeito d'ella ao Jury, nota 28,como se applicam as penas só havendo ella, notas 26 a 828 a,-não suppre o corpo de
delicto nota 993.
CONFLlCTOS.- O de jurisdicção, entre as Relações e auctoridades militare, quem d'elles conhece, nota 53,- qual os que julga o Supremo Tribunal, a mesma nota,- entre os Juizes
de Paz e Camara Municipal, nota 79.
CONSELHOS.- O de guerra, nota 52,- qual a fórma de seu proces o, a mesma nota.
- Tem o titulo d'elle o Presidente da Relação, nota 46.

- O de jurado, como se cria e outras disposições, arts. 5.° do Codigo do Processo 27 a 31 da
Lei de 1~41, 223 a 239 do Regulamento n. i20, e nota 16 e 1992,- como se faz o sorteio
d'elle arts. 326 a 328 do ReRulamento n. 120. notas 2723 a 2726-adiada uma essão não
se faz novo sorteio, notas t721 e 2722-quando ha ao depois do sorteio nova revisão, se
procede a novo, nota 2732 - o sorteio para elle, de um que já erviu, não affecta a organisação do tribunal, nota 2724-quando não pMe comparecer ao sorteio d'elle o Presidente da Camara 1 nota 272~ - o que lhe compete, nola 35 e 147 -anles d'elle installado,
quem e:xerce jurisdicçãO, nota 36- quaes os aptos para fazer parte d'eUe, art. 23 do C.odigo
do Processo, 27 da Lei de 1841, 223 do Regulamento, nota 145 a 149 e 159-0 que lhe diz
respeito, as notas anteriores até a 163- como se fazem as listas para os que devem fazer
parte d'elle e quaes os escriptos, arts. 24, 2fl, 26 a 32 do Codigo do Processo, 28, 29 da Lei
de UV.t, 223 do Regulamento n. 120, notas 153 a 163-quando um seu membro e empregado publico nota t4R- como deve ser composto. nota 150 - os que não podem fazer parte
d'elle, nota 151- não serve n'eite o adjunto de> Promotor e Juiz Municipal supplente nem
os com mandantes da L" linha e outros, nota 152 - Dão servem n'elJe os Juizes de paz e
Deputados provinciaes, emquanto occupam os lugares, a mesma nota-devem ser apurados os seus membros annualmente, nota 154- não servem os seus membros de testemunhas, nota 783-sobre o 1.0 e 2.° de accusação, arts. 235 a 253 do Codigo do Proce so-
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sobre o 2.° e Jury de sentenças arts. 254 a 274 do Codigo do Processo- (a maior parte d'esses ultimos artigos sobre o 1.0 e 2.° .Tury de accusação, revogados ou alterados) - de que
numero se deve compor, arts. 238, 259, 314, 320 e 344 do Codigo do Processo, 107 da Lei,
330, 344 do Regulamento-notas 1317, 21 8, 2l:i03,2 04 e 2~0;)-qualquer membro d'elle
póde declarar-se suspeito, nota 1320 - no processo perante elle, deve-se lavrar termo de
tudo, nota 1321-quando não se póde abrir a essão, nota 1322-quando não se o fórma
com as formalidades da Lei, nota 13i3- o Juiz de Direito examina os processos que devem
ser 'ubmettidos a elle, nota 1325-quem apre enta os processos que devem ser submeLtidos a elIe, art. 347 do Regulamento n. 120, nota 1328-qualquer membro d'elle, assigna-se vencido, mas não suspeito, nota 1343 - ao meio que se recorre quando nilo ha
para elle o numero legal, nota 1390-quando comparece um de seus membros dispensado, não ha nullidade, nota 1397 - nãO nuIlidade a não determinação do nome dos seus
membros e dos motivos porque não serviram, nota 139 - qualquer membro d'eIle, póde-se
dar de • uspeito, nota 1;)99- quando algum d'elles serviu na sessão anterior nota 1400é nullidade quando o Juiz de Direito tira uma cedula, para O de entença da urna supplementar. nota 1401- dá lugar a nullidade, quando funcciona n'elle um que foi perito
no eorpo de delict01 nota 1402-quando faz parte do de sentença, um que foi fiador, nota
14.08-no do julgamento, quaes os inhibidos de servir conjunctamente, art. 277-0 juramento dos de sentença, art. 278 do mesmo Codigo-é nullo o do julgamento, quando fór
d'elle parte um cunllado do accusador e um concunhado C:o reo, notas 1406 e 1H3-quando
se dá a separação dos processos n'elle não e o Juiz de Direito que o determina, notas 1408,
14.09 e 1411-deve dar-se o motivo da separação, nota lHO-quando no de sentença, se
recusa um seu membro, não póde ser mais admittido, notas 1405 e 1412-não se pMe excluir do de sentença um sobrinho de outro sorteado, nota 1414-deve constar o gráo de
parentesco dos membros do de sentença, nota l'tl~ - fazendo parte do de sentença um
primo irmão do reo, annulla o julgamento, nota 1416 - quando qualquer membro d'elle
allega suspeição, deve jurar, nota lM7 - um primo irmão de outro do de sentença, não é
impedido, notas 1419 e i422-é impedido para fazer 'parte d'elle, quem foi testemunha na
causa, nota 1421- mencionam-se os nomes dos que não sp.rviram no de sen tença, nota
1424-constará de 48 membros podendo haver sessão com 36, nota 1586-approvado o
mesmo de um julgamento, lavra- e um termo, nota 1626 - devendo prestar novo juramento.
Vide Jurados-Jury-Juizes de Facto.
CONSULTAS.- Ao governo, são no caso de duvidas, obstaculos e lacunas, mas não sobre os casos pendentes, nota 512.
CONTESTAR.-(Testemunhas) o que seja, nota 1023.
CONTRABANDO.- Fóra do flagrante, como se processa, arts. 386 a 395 do Regulamento n. 120,
notas 18~3, 1824, 1825, lii26. 2603 e 3114- ha revista no crime d'eUe, julgado pelo Juiz de
Direito, fóra do flagrante, nota 2147.

e

CORPO DE DELlCTO.-Art. 2"3 do Regulamento n. 120, notas 80 a 981-quando se o fórma e
por quem, arts. 13~, a 139 do Codigo do Proces o, 258, ~59 do Regulamento n. 120J notas 981
\:J~2 e 100o-quando não se o fórma, como se procede, arts. 47 da Lei de 1841 204 e 265 do
Regulamento n. 1~0-0 que seja, notas 980 e 2032-se o faz, mesmo á noite, art. 200 do
Regulamento n. 120 nola 983- se o faz nos cadaveres exhumados no la 9 4 - como é elle
nos crimes de contrabando, nota 985-sem elle póde intentar-se a queixa e denuncia, 8rt.
257 do Regulamento n. 1:l(1, nota 9 ti-quando ha vestigio , se o faz nota 9 7-quando
Dão ha vestigios do crime, pMe deixar-se de escrever art. 257 do Regulamento n. 120, notas 9 8 e 100 - e feito por qualquer auctoridade, nota 9 9 - fórma-se em o crime de falsidade, nota 900 - serve de prova no civel, nota 991- sobre elle no caso de ferimento, nota
992- não o suppre a confissão do reo, nota 993-uma mulher não intervem n'eIle, nota
99'. - não póde ser alterado, nota 995 a - para eLle deve haver boa escolha dos peritos,
notas 996 e 997-os peritos para eIle, sãO obrigados sob multa art. 2."19, 2. a parte do Regulamento n. 120, nota 99 - se o faz na Caixa da Amortização, a respeito das moedas falsas, notas 99D-quem o faz não está inhibido de servir ao aulo de sanidade e á verificação de obito, nola 1003 - n'elle são especificadas todas as circumstancias, nota 1004 - na
falta de escrivão para eUe, quem serve1 nota 1005-0 Juiz formula os quesitos para elle,
nota lU06-será remeltido ao Promotor ou adjunto, a me ma nota-quando se l'órma um
2.° tornando o crime inaflançavel, dá lugar.á nuUidade, nota 1609 - quando o Juiz de paz
o faz, remette immediatamente à auctoridade competente, art. 261 do Regulamento n. 120as entrellinhas n'elIe, devem ser resalvadas no fim, nota 2632-da decisão que julga elie
improcedente ha recurso, nota 2633.
CORRESPONDENCIA - Entre as auctorídades policiaes, art. 185 a 192 do Regulamento n. 120.
CONTRARIEDADE.- Como o réo a póde offerecer, art. 342 do Regulamento n. 120, nota 1360deve ser articulada, nota 2765.
CONTRAVENÇÃO - Só se dá a respeito das posturas municipaes, arts. 205 a 210 do Codigo do
Processo, 511, § 6.° e 128 do Regulamento
120, notas 1254 e 2434, alem das dos artigos
citados.

a.

CORREIO.- Não deve recusar os recibos dos autos remetLidos a outro Juizo por falta de porte,
nota 1558.
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o que sejam e como se procede a ellas, arts. 201 a 210 do Regulamento n. 120,
notas 2499 a 254J.

CORREIÇÕES. COSTUMES. -

Perguntar ao da testemunhas, o que quer dizer, nota 795.

Os da policial o que sejam, notas 1250 e 2690 e art. 299 do Reaulamento
n. 120, -os julgados definitivamente, nota 93,- como se processam, notas 96 eOI251,- os
julgados pelo .Juiz de pa?, nota 9~.- os qu.e não são dell~, nota 96.- não ha para eltes o recurso da reVIsta, nota 97 e 1266 - os reos nelle , se lIvram soltos, art. 37 da Lei e nota
20QL,- qua.ndo apresentada ao Juiz de paz uma denuncia de contravenção as posturas, art.
2U., do Codlgo do Processo,- quando não ha queixa e denuncia, art. 206,- ao delinquente
se permitte a leitura do auto ou requerimento, art. 207,- quando não comparece o delinque!! te, art. 20,,- quando comparece, art. 209,- quaudo se dá a sentença, art. 210,- os
eilel tos e recurso des a sentença, art. 211,- quando os recursos nãO teem lagar, art. 212
do mesmo Codigo,- para se proce sal'. lta audiencias extraordinarias. nota 1252,-0 numero da testemunhas. como se marca, nota 1253 - no processo por elte:;, o que não importa nullidade, nota 125(i,- no processo de julgamento faculta-se ao réo a leitura da petição de queixa, nota 1259,- não é fixo o numero das testemunhas, para eltes, nota 1261,
- a demora do seu proce 50 não motiva nullidade, a mesma nota,- quando se póde proferir a entença ao depois da 2." audiencia, nota 1263,- como se dá o recurso ou appeltaÇão, nota 1265,- nãD é da ordem delles, o da ameaça, nota 1368,- quando nelles as partes
appellam para 2 Juizes, qual o que conhece o feito 1 nota 3261,- o de damno não pertence
a elles, nota 2259,- o processo pelos de desobediencia e injuria, art. 486 do Regulamento
n. 120.
CRIMES AFIANÇA VEIS. - O que sejam, nota 1296.
CRIMES MILITARES. - Quaes SãO, art. 324 do Godigo do Processo, notas 54, 1100, 1176 a, 1177 e
16LO.
CRIMES DE RESPONSABILIDADE. - Vide, processo de responsabilidade.
CURADOR. - E' dado na formação da culpa e julgamento, aos menores, interdictos e escravos,
nolas 975 e 2922 - nãO se da aos réo julgados á revelia, nota 12 0,- dá-se ao menor que
pede, uma ordem de habeas-corptts, nota 172 ,- dá-se no Jury notas 2 56 e 2857,- poderá
o Juiz de Direito, da-lo ao réo no despacho que manda entrar em julgamento um processo, nota :l 61.
CURADOR GERAL. - Não póde ser votado para Deputado geral nota '137,- deve ser nomeado de
preferencia o Promolor publico, nota 219,- não o nomeia o Juiz Municipal supplente, nota
L 90,- é nomeado interinamente pelo Juiz do orphãos, nota 2233.
CUSTAS. - Quem as recebe indevidas a que esta sujeito, nota 174,- como cobradas executivamenle, a mesma nota, a do réo pobr s, não são paga, pela Camara Municipal, ao Juiz
de Direito e Promolor, nota 1532, por falta de pagamento deltas no crime, não ha prisão,
nota 1533 - como ficam a cargo do cofre da municipalidade, nota 1533 - as que, devem
ser pagas pelas Camaras Municipaes. notas lf.35, 1551, 1552 e 15~3 - quando não resulta
processo, das averiguações, a municipalidadc, não as paga nota '1536 - e nem quando decalte o Promolor nota 1537- o que não innovou a r~peito dellas o no,o regimento nota
i53 - quando o réo, é absolvido por procedencia da prescripção quem as paga 1 nota 1539
- o senhor, é responsavel pelas do escravo, nota 1540 - só, cobram-se, na sentença final,
nola 15'.L- como a municipalidade as deve pagar, sem estarem sujeita á penhora, nota
1542- quando as municipalidades, são partes, as pagam integralmente, nota 15113 - as
devida pelas municipalidades, estão sujeitas á prescripção, nota 1544-as municipalidades
quando a deve quiparam-se a qualquer parle e são sujeitas ao executivo, nota 1546as pagas ao correr do processo e havendo absolvição não sujeita as Camaras Municipaes,
nola 1547 - os omciaes de justiça, não teem direito á metade delias pela Camaras Municipaes, nota 1518-0 pagamento das do processo comprehende o da liquidaçãO da multa,
pela municipalidade, nola 1550-e não se póde concluir, para desonerar a municipalidade,
que, o roo acompanhado de defensor, tem fortuna a mesma nota, - nas prescripções as
paga a municipalidade, quando o réo é pobre, nota 1993-são pagas, pelo denunciante particular, mesmo nas causas de re lloDsabilidade, nota 3158 - obre eltas, emolumentos e
salarios, arts. 465 a 472 do Regulamento n. 120, nolas 3355 a 3393.
CRIMES DA ALÇADA. -

D
O criminal, notas 737, 738 e 3102.
Foram supprimidos pelo Codigo do Processo, e restaurado pela reforma de 1841,
art. 19 do Codigo do Processo, art. 1.0 da Lei de 1 41..e § 4.° do art. LO e 7.° do Regulamento n. 120-suas attribuições, arts. 4. 0 da Lei de 1841, e 62 do Regulamento n. 120como ha mais de um, art. 9.° do Regulamento n. líW - como devem proceder e sua incompatibilidades, notas 2293 a 2~03, 2:H4 a 23 2-como se ervem dos omciaes de justiça
dos ubdelagados nola 134 - não podem suspender aos e!1crivães, nota 345 - não pedem
instrucções aos J~izes de Direito, nota 4 !l-não podem d mittir, sem proposta aos inspectores de quarteirãO, noLa 177i - dão juramento e posse aos escrivíl.es dos Subdelegados,

DAMNO. -

DELEGADOS. -

54.2
nota 1772- formam culpa aos seus subalteruos, em crime de responsabilidade, notas 1829 e
2560-organisa a lista dos jurados, arts. 28 a 30 da Lei de 1841,225 a 2~ do Regulamento n. 120, notas 19B9 a 1991 2584 a 2587 - os que não enviarem a lista no praso marcado, incorrem em multa, art. ~O da Lei de 1 41, 235 do Regulamento n. 12(), notas 1991 e 2593nomeiam escrivães na falta do Juizo Municipal, nota 22 O,-serãO conservados, em quanto
bem servirem, art. 28 do Regulamento,- como devem proceder a respeito da força de que
precisarem, nota 2288-não podem ser os oillciaes do exercito e os da policia, nota 2293,
e sim os officiaes reformados, nota 2378 - podem ser o Juizes commissarios dos termos,
nota 2294-,- não podem ser os commerciantes faUidos, nota 22Y5 - quando nomeados os
advogados, podem continuar no e~ercicio da advocacia e corno? notas 2296 e 2379 - são
incompativeis com o cargo judiciaria, nota 2297 - são incompatíveis com os vereadores,
nota 2298 - são incompativeis com o Juiz de Paz? nota 2299 - sãO incompativeis com a
guarda nacional, nota 2300 - para sua nomeação, e essencial a proposta do Chefe de Policia, nota' 2301 - qual o ordenado dos da Côrte 1 nota 2.102 - põem em custodia os bebados e loucos, nota 2355 - como devem proceder ao ing.uerito, nota 2362 - não processam
os crimes communs, nota 2370 - u am de facha, nota 2315 - só pedem instruc!;ões ao Chefe
de policia, nota 2377 - que escusa podem apresentar para não acceitarem O cargo, arts.
491 a 494 do Regulamento n. 120, notas 3404 a 3406.
DELEGAR.- Não podem os Juizes a sua,jurisdicção, nota 5.
DEMITTIR.- As Assembleas provinciaes, o podem, aos magistrados, nota iDS2.

•

DENUNCIA.- Sem ella, não póde o Juiz mandar citar as testemunhas, nota 239 - dá-se da cum-

plicidade do crime inafliançavel, nota 263 - o Promotor que a dá, accusa, nota 270 - o
Promotor a dá, em crime, interessando a fazenda nacional, nota 272 - nãO a dá o Promotor, em responsabilidade, por facto seu, nota 273 - o Promotor a dá no caso da Lei de 2
de Julho de 1850 e na de 1 de Setembro de 1860, nota 276 - não interrompe a prescriPÇão, nota 529 - compete ao Promotor e adjuncto, art. 74 e §§ do Codigo do Processo, notas 649 e 706 - quem não a póde dar, art. 75 do Codigo do Processo, notas 715 a 723 - não
se admitte por discursos legislativos, art. 76 do mesmo Codigo,- quem competente para a
receber, art. 77 do Codigo do Processo, notas 683 e 68 - deve ser assignada e jurada, art.
. 78 do Codigo do Processo,- o que deve conter, art. 79 do mesmo Codigo, notas 735 a 748
- pelo facto delIa, póde accusar-se? nota 647 - o direi to a ella dá o de accusar, nota 652
- não a dá o estrangeiro nota 653 - em que praso, e ella offerecida, nota 656 - quando
dada pelo adjunto, o Promotor addiciona-a, nota 656 - a ella se junta os documentos,
nota 657 - o Promotor, só a dá contra os que lhe parecem crimino os, nota 662 - ha lugar
a elIa quando o senhor e ofl'ensor do escravo, nota 666 - quando elIa não comprehende o
reo, não póde haver a Pronuncia, nota 671- ba differença, entre el1a e a queixa, nota 675
- a falta de assignatura a elIa, é supprida pelo juramento, nota 679 - não é acceita sem
os requesitos legaes, nota 690 - quem a dá independente de recorrer ao governo, nola 699
- o Promotor deve dal-a, salvo .•. notas 700 e 703 - quando se dá nos crimes de responsabilidade dos Ministros e Conselheiros, nota 701- as testemunhas que, nel1a se inquirem, nota 701- não póde dei~ar de ser aceita, mesmo dizendo-se inimigo capital quem a
dá, nota 720 - deve ser recebida por auctoridade do districto da culpa, notas 729 e 730 - é
necessario o comparecimento em Juizo de quem a dá, nota 732- intenta-se ella sem o
corpo de delicto, nota 986 - quem a dá nos processos de responsabilidade, não precisa
comparecer, nota 1083 - nos crimes de responsabilidade, deve ser ella, com as formalidades da Lei, nota 1085 - quaes as formalidades para ella, nota 1086 - deve ser acei ta dos
crimes de responsabilidade com documentos, notas 10 ',3157 e 3158 - é de rigor o juramento, mesmo nos crimes de responsabilidade, notas 3137 e 3142 - quando não e crime o
facto articulado, não se a recebe, nola 3150 - póde ser dada, emquanto o crime, não prescreve, art. 329 do Codigo do Processo, nota 1621 - quando dada por procurador, art. 92 da
Lei de 1841, notas 2162 a 2169.
DENUNCIANTE.- A elle, devem seI,' feitas todas as perguntas, art. 80 do Codigo do Processoo seu juramento, notas 733 e 734 - paga as custas mesmo no crime de responsabilidade,
nota 3159 - póde sustentar a accusação em Juizo, nota 2865.
DEPOSITARIO.-O judicial que não entrega o deposito, está sujeito li prisão? nota 1741.
DEPUTADO PROVINCIAL.- E' inviolavel, pelas opiniões emittidas, no exercicio das suas funcções,
nota 725 - póde ser preso e como, nota 726 - contra elle continua qualquer processo,
nota 727.
DESOBEDIENCIA.- Sofl're a pena della, a testemunha que não comparece, quando citada, art. 95
do Codigo do Processo, nota 1241- e por quem imposta, o mesmo artigo,- quando ao Juiz
ou auctoridade a que esteja sobordinado, como se processa, art. 203 do Codigo do Processo,
nota 1247 - quando ha ella, se prende em flagrante, e como, levando-se o facto ao conhecimento da '" art. 204 do mesmo Codigo - considerações, nota 1239 - quando commettida
por detentor ou carcereiro, nota 1242 - quando pelos peritos, nota 1243 - quando se reflecte ao governo, nilo se a pratica, nota 1244 - o medico que não comparece para dar a
sua opinião sobre os alistados para o e~ercito commette-a, nota 1244-a - quando se falta
ao cumprimento da ordem da auctoridade, nota 1246 - quando não está no e~ercicio do
emprego, nãO se dá ella, a mesma nota - quando se dá, para com os Chefes de um tribunal ou repartição, nota 1248- no processo della, não se póde dar de suspeito o Juiz, mas
este o declara, nota 1249 - soffre as penas deUa, o adv:ogado que se recusa a defesa de um
reo no Jury, nota 1349.
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DESPACHO.- Deve ser datado e assignado, nota 54.8.
DESPEZA.-As secretas, são as unicamente pagas pelo cofre da policia, nota 174.5.
DESPRONUNCIA - Quando se dá, arts. 145 do Codigo do Processo, 286 do Regulamento n. 120,
nota 2668-ha ella, quando se verifica que o reo resistiu aom armas, nota 1044-ella, em
razão de recurso, nãO importa decisão sobre o facto criminoso, innocentando o reo, nota
1045- dada ella não se põe em liberdade o réo por crime inaftançavel sem a decisão do
Juiz ad quem, nota 1167 -quando se dá elia o empregado publico, assume o seu emprego, nota 3133.
DESISTENCIA.-O julgamento d'elia compete ao Juiz Municipal, nota 1822-faz cessar a intervenção criminal, nota 682.
DEZEMBARGADORES.- Não podem ser votados para Deputado geral e Senador, no districto da
sua jurisdicção, nota 173-quando os Juizes de Direito servem na qualidade d'elles, que
ordenado lhes compete, nota 412 - podem ser suspensos pelo Imperador, nota 1125- quando
nomeados Presidentes de Provincia, teem direito ao seu ordenado, até que entrem em exercicio do cargo administrativo, nota 1969-os que conhecem de um recurso, em responsabilidade, podem conhecer da appellação, nota 3267.
DIAS.- Os santificados e feriados, não podem obstar á administração da justiça, nota 553.
DIRECTORES.-Os dos indios, são processados no fôro commum, nota 24.83-a.
DISTRICTO.- O da culpa, o que seja, \l." parte do art. 160 do Codigo do Processo Criminal.
DISTRICTOS.- Quem os marca e como, art. 2. o do Codigo do Processo, e nota 13 - nos dos de
paz ha uma subdelegacia, nota 13-supprimidos elles, cessa a juri dicção do Juiz de Paz,
nota 14. - quaes os funacionarios que n'elles deve existir, art~ 4.." do mesmo Codigo.
DIVISÃO.-A judiciaria, art. 1.0 do Codigo do Processo e notas-a ecclesiastica, não altera a
civil, nota 12, em fim.
DOCUMENTOS.- Devem ser dados gratis ao Promotor, nota 253 - se os junta aos autos, notas
657 e 2650 - entre elies e a queha, deve haver harmonia, nota G67 - como servem elies,
art. 92 do Codigo do Processo, nota 820-quaes os publicos, nota 820-os particulares,
nota 821-se o juntam aos interrogatorios, notas 839, i024 e 2650- por elies se fórma
processo de respon abilidade, nota 3120,3157 e 3158-deve-se admittil-os para corroborar a accusação e a defeza, nota 1379 - não ão acceitos nos recursos, ao depois da resposta do Juiz a quo, nota 1491, convenientemente, podem- e juntar quaesquer, nota 14.92
-devem ser fornecido para se fundamentar qualquer quei:l:a ou denuncia, art. 336 do
Codigo do Processo. nota 1653-como se procede quando alguns são arguidos de falsos no
Jury 1 arts. 55 a 57 da Lei de t841, 360 a 365 do Regulamento, notas 20:22 a 2024, 2936 a
291:5-podem ser juntos pelo accu ador, ao libelio, nota 2751.
DOMICILIO.-O que seja, nota H16-n'elle é que se fórma a culpa1 a mesma nota e lU7, 1366
- preventa a juri dicção não prevalece o fôro d'elle, nota 1367 - aomo se consideram os
que não o tem certo, art. 300, 3." parte do Regulamento n. 120.
DOTE.- A pena d'el1e como se deve liquidar, nota 3227.

E
EDITAL.- A cópia d'elie se junta ao processo, notas 1313,2727, 2735 e 2737 - deve-se fazer um
dos multados no Jury, art. 286 do Codigo do Processo-o reo, cujo nome está n'elle incluido, responde ao Jury, sendo preso, nota 2707 - são por elle convocados para o Jury,
jurados, testemunhas e interessados, art. 329 do Regulamento n. 120, notas 2727 a n,u,
2736, 2734 e 2747 a - quando não inclue o nome do réo, nulli flca o julgamento, nota 2730,
2732 e 2733 - será lido e am :l:ado e remettido aos Subdelegados, art. 33U do Regulamento
n. 120, notas 2742 a 2747 - a cópia d'elle deve ser assignada pelo Juiz, nota 2740.
EDITO.- Como se faz a citação para eIle, notas 765, 1282, 1303, 2727, '2728 e 2731.
EMBARGOS.- Não são admittidos nas causas crimes, nota 1463.
EMOLUMENTOS.- Vide Custas.
EMPATE.- Quando o ha, segue-se a opinião mais favoravel ao réo, arts. 66 da Lei de 1841, 4.82
do Regulamento n. 120, notas 121\6, 1342, 13116 e 3109-quer sobre o facto principal, quer
sobre as circumstancias, segue-se a mesma opinião favoravel, nota 1385.
EMPREGADO PUBLICO.- O que seja, nota 124.6.
ENTRANCIA.- O que seja e quando creadas, nota 384.
ESCRAVOS.- NãO podem ser 8çoutados sem sentença, nota 94. - não dlio quei3:a, nota 1i74 b - não
são considerados miseraveis, nota (39'1-0 perdão muda a sua conrliQil.o social, nota lM4quando pedem habeas-c01-Pus manda-se intimar o senhor, nota 1669- nãO dados á matricula e havendo ordem de prisão contra elles, podem obter habe~-corpus, nota 1681quando condemnados a açoutes, traz tambem um ferro ao pescoço, nota 3191- o que cumpre a pena de ~alés, torna-se livre, nota 3206.

ESCREVENTES JURAMENTADOS.- Nota

290 - podem ter os escrivães das Relações, nota 353.

EScRIVAES.- Os dos Delegados de policia da Côrte, vencem gratificação, nota 2280 - os dos

Delegados em geral, a mesma nota - com quem servem elles mais, notas 2281 e 2282.

- Os das execuções criminaes, o são tambem dos civeis, nota 305 - em geral, nota 22.
-Os do Juizo municipal e outros, como servem e com quem art. 39 do Codigo do Processo,
e mais o que é concernente a elles, arts. 40 a 43 do me mo Codigo do Processo - como
constituidos e sua instituiçãO, nota 2 'O - como nomeados, nota 281- como creados, a
mesma nota-em seus impedimentos, quem serve, notas 2 l-a e 343-nos impedimentos,
por mais de 6 mezes, quem nomeia o substituto, nota 281 b - no caso de vaga, quem faz a
nomeação a mesma nota-como se procede no caso de demis ão e nomeação interina,
nota 281 c- o pretendeu te ao lugar, como procede, nota 282- a inutilisarem-se, como
se procede, nota 283 - como se faz a notação do omcios de justiça, com relação a elles,
nota 284 - em que praso, tiram o titulo, nota 285 - ao depois do exerci cio, é que se considera legal a sua posse. nota 2 5 - como se dá a posse, a mesma nota - não se usa mais
a fiança, nota ~8G-como pagam os direitos, nota 2 7-a que imposto estão sujeitos, a
mesma nota - como recebem os cartorios, nota 28S-lavram escripturas de escravos e ao
que devem attender, nota 289 - como são lavradas essas escripturas, a mesma nota - podem ter escreventes juramentados, nota 290 - quem lhes concede licença, nota 291- servirão como secretarios da junta revisora do recrutamento, nota 294-os seus emolumentos, nota 291 -quando podem demorar os auto, por falta de custas, a mesma notaquando cobram salarios indevidos, quaes as penas a que estão sujeitos, a mesma notaas suas custas são cobradas executivamente, a mesma nota-com quem são incompativeis
e a respeito de qualquer emprego', notas 299, 328, 335 e ,mo - escrevem tanto no civel, como
no crime, nota :\01- CIua! o numero d'elles, nota 300 - prestam gratis aos collectores, quaesquer informações, nota 303 - ervem perante os Chefes de Policia e Delegados, nota 306como se regulam os JuizeR para a suspensão d'elleR, nota 310 - devem cumprir sempre
o despacho do Juiz, nota ::111- as Assembléas Provinciaes, designam o seu numero, nota
314. - o Juiz não os póde prender, nota 317 - deve conhecer de seu impedimento o Juiz,
nota 318-quando o Presidente da Provincia nãO os póde nomear, nota 319-quando condemnado, é substituido, nota 321 - a que Juiz de uma das varas cabe as suas nomeações,
nota ::;22 - quem os nomeia interinamente, notas 323, 34.0 352 e 353 - quando um não acceitar a nomeação, o Presidente da Provincia nomeia outro, nota 32!~-quanto á suspenSão em correição, nota 325 - escrevem por distribuiçãO, notas 329 e 333 - pagam a 3. a parte
aos que se inutilisam, nota 334.-não e podem nomear para taes lugares um membro da
Assembléa Provincial, nota 336-restaurado um termo, podem ser reintegrados, nota 331
-quando a Assembléa Provincial e::s.tingue um officio, só ha a vaga quando morto o serventuario, nota 338, 34,4, e 34.7 - a ASRembléa Provincial cria e annexa-as, nota 339 - quem
annuncia a vara dos officios, nota 34-2-os Delegados e seus supplentes, não podem suspendel-os, nota 345- não perdem o ameio por falta de juramento, nota 34.9 - a quem devem entregar os autos, nota 354 - o que não comparecem ás audiencias, ou não tomam
os requérimentos das parte são respon abilisados, nota 540-dão informações nas audiencias, nota 542 - são suspeitos, como os julgadores, nota 583 - como procedem no caso
de serem dados os Juizes de suspeito, arts. 63, 64 e 65 do Codigo do Processo e notas 635
e 637- devem remetter os autos ao Juiz, embora suspeito, nota 1877 - como se regulam
os tribunaes e Juizes para a suspeiçãO d'elles, nota 1915 a - as Camaras Municipaes, lhes
pagam as custas dos réos pobres, ma só a metade, art. 99 da Lei de 1841 e notas 1532 a
1552 e 21'77-servem e como perante os Subdelegados, nota 2282-abrem audiencia na
falta dos officiaes de justiça, nota 138 e 313.
-O do Jury, ha um, perante cada conselho de jurados, art. i08 da Lei, notas 2189 a 2214como se remettem os processos a elles, arts. 318 a 320 do Regulamento n. 120, notas 1288,
2206, 2'7U a 2113 - quando não é legal a citação feita por elles, nota 1295 - devem assignar
. UlIla relação de todus os proceSSaR, nota 1327 - notam as faltas das partes e testemunhas,
nota 1~~O-farão a chamada dos réoR, testemunhas e partes, nota 1331-serão privativos,
art. 108 da Lei de 184.1, nota 1:{50-devejuntar o libello ao processo, nota 1356-remette
uma cópia do termo dos multados no Jury, á Camara Municipal, art. 286 do Codil!;o do
Processo-quando os réos são pobres, as suas custas são pagas pela Camara Municipal
na metade,' art. 99 da Lei ue 18\1, notas 1532 a 1552 e 2117 - não percebem sala rio, pelas
actas da sessão do Jury e juntas revisoras. nota 2192-devem seUar os livros, nota 2193
- nilo escrevem em processos estranhos aos que são privativos, nota 2194. - o seu officio
é incompativel com o de sollicitador, nota 2191'i-servcm na correição, nota 2196-escrevem perante os Juizes de Direito, em todos os processos de julgamento final, nota 2191não acompanha ao Juiz de Direito, quando vae a outro termo, nota 2198-quem os substitue, nota 2199-Rua nomeação interina, notas 2198 e 2200-suas funcções não podem ser
divididas, Il\)ta 2201-não podem ser coUectores de mezas de rendas, nota 2202-incorre
em crime quem nomeia outro, sob pretexto de falta de confiança, nota 'l203-na Córte ha
dois, com vencimentos, nota 2204-como nomeados, nota 2204-não podem accumular
outro officio~ notas 2205 e 2210-servem perante os Juizes de Direito, nos processos eleitoraes, nota 2201- podem 'ser suspensos pelo Juiz Municipal, nota 2208 - servem na junta
revisora, do alistamento para o exerci to, nota 2209 - funccionam nos processos de responsabilidade, nota 2211- não se lhes abona gratificação, nota 2212 - não servem com o Juiz

Municipal supplente, seu irmão, nota 2213 - a simples falta do seu juramento não e motivo para se os suspender, nota 2214- recebendo um processo, como o faz conclu o ao Juiz
Municipal, art. 324 do Regulamento n. 120 de 1842, nota 2720-elles apresentarão ao Juiz
de Direito os nomes dOR dispensado de servir no Jury, quando tiver de proceder-se a novo
sorteio art. 333 do ~egulamento n. 120-quando se faz o sorteio do Jury, elles escrevem
o termo d'elle em livro competente, art. 3'.lS do mesmo Regulamento - dão vista ao Promotor para o libello, art. 339 do dilo Regulamento-oíferecido o libello, dão uma cópia
d'elle ao reo, pelo menos 3 dias antes do seu julgamento, art. 341 do Regulamento citado
e notas 2765 a 2.7S0 - fazem a chamada dos jurados, art. 344 do Regulamento - farão a
chamada úos reos presos soltos, afiançados, auctores e te temunhas. art. 34 do Regulamento-são elles que verificam as cedula . ou o Juize de Direito~ notas 2786 e 277não devem deixar em branl'o no termo o numero de jurados que comparecerem á sessão
e nem podem usar de termos 1~7thographados, notas 2'/38 e 2821-quando forem testemunhas no summario. não podem servir no omcio para o caso, nota 2 31- não são elles que
passam a certidão da incommunicabilidade do Jury, nota 30S0-não são o das execuções
ci vei s, nota 3183.
ESCRIVAES.-Os dos feitos da fazenda, notas 309 e 351-seu ordenado, a mesma nota-tem
lambem percenlagen , a mesma nota - a que se dá aos que não tem vencimento, a mesma
nota - podem ser escreventes, a me ma nota - não podem arrematar para si e não acceitam deposito, a mesma nota - só recebem o salario, a mesma nota - não recebem do executado a imporlancia da divida, a mesma nota.
- Os de orpbãos, notas 312, 314, 315, 326 e 332.
- Os de paz, arts. 14 e '15 do Codigo do Processo, Dotas 100 a 120 - como nomeados, art. 14 do
mesmo Codigo, e 42 a 44 do Regulamento n. 120 - o que lhe compete, art. 15 do dito Codigo, notas 109 a 120 - poúem ser separados elles, dos da subdelegacia, notas 102 e 110 e
como nota 22 7 - servem e como de tabelliães, notas 103 e 109 - tomam protestos de letras,
a mesma nota - não podem advogar, nota 104 - quando fazem procuração, notas 105 e 119por quem rubricados os livros de notas, nota 105 - como reintegrados, nota 106 - por falta
de zelo, não podem ser desti tuido , nota 106 - como demi ttidos e nomeados, a mesma nota
e 22. 5- como substituidus em caso repentino, notas 106, 115 e 2286- quando incompativeis,
nota 101- subscrevem a certidõe!l das conciliações, nota 109 - são encarregados dos asentos de nascimento, casamenlo e obito nota '111-servem nas juntas de alistamento
para o exercito, nota 112-servem na junta ela ificadora de escravos, nota 113-quaes
os seus salarios, nota 114 -quando multados, nota 115 - devem ser maiores de 21 annos,
nota 115 -devem ter protocollos, nota 117 - suas obrigações nota 118 - passam certidões,
nota 119-quando fazem notificações, nota 120-os seus titulos não pagam seUo, nem direitos, nota 23:lil- quando demittido o do Juizo da subdelegacia, estão igualmente demittidos, notas 22.85 e 2324 - podem ser demittidos, por falta de confiança ~ nota 2328.
- O da provedoria, notas 301, 316 e 32.0.
- Os do Subdelegado, como nomeados, nota 2281,.
-Os da Relaçõe são dous, como nomeados e no caso de impedimento, nota 355-0 das
appellações do commercio, escreverão nas Relações, nota 355- trazem capa e ,olta, assistindo aos trabalhos das Relações, a mesma nota - podem ter um escrevente juramentado, nota 356.
ESCRUTlNIO SECRETO.- E' indispensavel nas decisões dos jurados, arts. 65 da Lei, 373, 383, e
384 do Regulamento n. 120.
ESCUSA.-Deve ser attendida, mas não a do dia do julgamento, pelo réo, nota 1218-quando
legitima, nota '1280-se o auctor a manda, não lançado da accusação, nota 128i-a legitima o que seja, nota 1332.
ESTATlSTlCA CRIMINAL.- Arts. 171 a 184 do Regulamento n. 120, notas 2458 a 2400 que modificam alguns d'esses artigos.
EXECUÇÃO.- A da pena, não e suspensa pelo recurso de graça, nota 1643.
- A da sentença, vide - Sentença.
EXPEDIÇÃO.- A de au tos e traslados, se fará. sem o pagamento das custas, art. 98 da Lei de
1841-notas 2175 e 2176.
EXTRADICÇÃO.- O que seja e em que caso se pratica, nota 1201.
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FAZENDA NAC10NAL.- Nas causas d'ella appella o Juiz de Direito, nota 429.

FERIAS.- Quaes são, nota 2- não gosam d'ellas os e crivães e a respeito dos Juizes, como está.
estabelecido? a mesma nota - não gosam d'ellas os Promotores, nota 206 - e.
FIADORES.- DãO-se-Ihe auxilio para a prisão do reo, art. 104 do Codigo do Processo - os que
podem ser, art. 107 do Codigo do Processo, notas 882 a 885 - podem ser os empregados da
Fazenda, nota 885-não fazem parte do julgamento, quando o são nota 1403.- Vide Fiança
para completar.
6ll

FIANÇA.-Quem a concede, arts. 297 e 298 do Regulamento n. 1.20, notas .18fí e 486-como foram estabelecida pelo Codigo do Processo. arts. 100 a 113; pela Lei de L. H, arts. 37 a 46;
pelo Regulamento n. 120 de [81<2, arls. '297 a 317, com as notas, contendo as novas allerações-quando tem lugar, art. LO do Codigo do Processo, nota ~(jR-quan"o nãO tem lugar, art. 101 do Codigo do Proce 150, ~ da Lei de L 41,300 e 301 do Regulamento n. 120,
nota 867 - como tomada nos autos, art. 102 do mesmo Codigo, 30 da Lei de 18i I, ::102 do
Regulamento n. 120, nota 76- por quem lavrado o lermo, art. 10l do mesmo Codigopara ella, pMe o reo hypothecnl' bens de raiz, art. 10:1 do Codigo do Processo-depo~
lam-se quantias para e11a, art. 10' do mesmo Codigo, notas 00 e iti9f'\.- quando a mulher
casada precisa d'e11a, art. tO.; do mesmo Codigo - a quantia d'el1o. como se arbitra, art.
109 do Codigo do Processo, nota 852-quando se torna insufficiente será reforçada, art.
110 do mesmo Codigo - quando denegada ha recurso, art. 1L1 do mesmo Codigo. notas
llí!7, 890 e 891-quando qupbrada, art. LL2 do mesmo Codi~o, 42 da Lei de 1841,311 do Regulamento n. 120, nota 207 - todas as disposições sobre e11a, nota 15l - o que spja a provisoria e como se a dã, nota K>2-tabe11a para regulai-a, a mesma nota-nu provisoria e
na definitiva, o Promotor e ouvido, notas 852 e 26 7 -os que a presta, são cilados para
fei to cível, mesmo estando preso. nota 53 - o Juiz não póde demorai-a, nota %4 - a quem
se deve requerer, nota l:l55-quando nào necessaria, nota 8:'i7-quando podem ser prestadas nota ~58 -não se sae da prisão, senão em virtnde d'e11a, notu ~59 - para e11a, não se
attende ás circumstancias attenuantes, nota l'l60-a ql1em o Juiz de Direito a concede,
nota 86L - mesmo havendo pronuncia, não se prende o reo, se a presta. notas 862 e 864os reos que a prestam, como são sujeitos ao jnlgnmento li revelia, nota ~(i::l-quando o processo está na Relação, ahi se presta, nota 6~ -quando 11a inrle\'ida classificação. não se
presta nova, nota 866-0 regnlador a e11a, é o gráo maximo, notaI' ~67 e 269:{-em que
ea os não se as dá, a me ma nota ~ a pronuncia ó a reguladora o'ella, nota R69 - como se
entende para que o reo se livre solto, nota 871- pode-se prestai-a mesmo aO depois da
condemnaçào, nota 872-se a pede por meio de habcas-col'PUS, nota il73-dli-se a respeito
das sentençaI' absolutorias, nota 74 -quem a assignar, Rem meios para e11a, incorre em
prisão, nota 882-póde ser allerado o valor a ella, nota 8 9-porque modo se obrigam os
fiadores, art. il9 da Lei de I 41 e ?O'l do Regulamento n. t20-que auxilio aos fiadores e
em que caso, art. 40 da Lei de L 41, 30B e RDP do ReO'ulamento n. 120-quando o fiador
desiste d'ella, nrt. 4l da Lei e § 2.° do art. 310 do Regulamento-o que perde o réo pelo
quebramento d'e11a, arts. !0-3, 44 da Lei de lf\41 e 314 a:ll6 do Regulamento n. 120-0 PI'Oducto do quebramento d'ella pertence li Municipalidade. art. 44 da Lei e 316 do Regulamento n. nO-quando o fiador e I'ujeilo ao pagamenlo da parte e custas, art. ',5 da Lei e
317 do Regulamento n. 1'20-0 julgamento do quebramento d'ella a quem cabe? art. 312
do Regulamento n. 120-corno será arbitrado o seu valor, art. 301 do Regulamento-aos
pronunciados em .ious ou mais crimes, como se regula 1 art. 3 . !I 2." da Lei - será tomada
por termo, art. 39 da Lei e 302 do ReO'ulamento n. t:!(I-COlllO póde o reo que a deu, comparecer por procurador, nota 2006- pode ser prestada em qualquer termo do processo,
nota 2133 -I'obre o recurso d'ella, arts. I lido Codigo do Processo, 69, !l4 "da Lei de 184 I,
438 § 5." do Regulamento n. 120, notas 887, 890, 891 e 3253-0 que interpõe recurso de
graça, não pMe tel-a, nota 2690.
FLAGRANTE DELlCTO.- Notas 6511 e 2'.28 - Como se entende a prisão feita assim, art. 131 do
Codigo do Processo-quando preso d'este modo o que faz O .Tuiz, art. '132 do mesmo Codigo-quando 11a I'uspeit.a de CJue e preso aRsilll, o que faz o .Tuiz, art. l~l3 do mesmo Codigo-quando e como se dã a priRão fóra d'elle, notas 933 e 9:l4 - o que seja; notas 941 e
94i-o individuo solto quando nào f6ra preso assim, niio póde ser novamente preso, nota
9',4 -os presoe; n'este caso, pela tentativa de homicídio, nRo podem ser soltos, notas 9',:,> e
95ti-sobI'e etle faz-se quezito 1 nota 946- considera-se tal quanrlo o rpo se Pl"cnpa á husca, nota 941j-a - quando se o cOl\sidpra errada nlente, (. caso de hn./iens-C01·PUS, nllta 947não se considera tál. quando o ladrão e encontrado com os objectos furtados, nota 948quem lira os indlviduOR presos assim, do poder do conrtuctor em que crime incol'l'e I nota
949-quando não I"e dá e11e na perempção, nota 950-ao que foi aSl'im preso por crime
do al't. 2u:'i elo Codigo Criminal, e Cl'1,á sendo proce. sado, nào se olta por habeas-corl'tts,
notn 951 -póde se1-0 o militar, nota 9:,2-a voz de prisão não se I'llppõe no ca'o, nota
9:13-é el"I'enr-ial o termo d'elle, notas 954 e 9:'i~,.-quando aR testemunhns rI'e11e se reousam aeom panhar o prel'o 1 nota 9:1:'i - a~ !luctoridades conl P('tpote~ para conhfJcer d'elle. e
procedei' ao tprmo, uota 95~-como se faz a respeito do infractor á post.ura municipal,
nolas 961 e 962-dá-se no crime de desobediencia, art. 20c\, do Codigo do Proces o.
FÓRMA DO PROCESSO.- ~ota 513.
FORMAÇÃO DA CULPA.- Quantas as testemunhas que se tomam para ella, art. 4~ da Lei de 1~4l
e 2ti6 do Regulamento n. 120-não Re nrlmitte neHa o lançament.o do queixoso, nota 674,c
-como procede o Juiz para ella, art. 140 do Cotligo do Processo-~obre a inquiriçãO das
testemunhas, art. 14l do mesmo Corligo, "'\ e F,2 da Lei rle Ifl'., -o rpo a~si,..tirá a ella,
art. 142 do mesmo Codigo-de tudo se lavrará termo, art. 1',:1 rio citado Corligo-coDeluida
e11a, se pronunciará o rt5o, quando ha convicção do crime\ al·t. IV. rio dito Corligo -quando
em resultado della, não ha indicios vehementes, não pronunciará, art. 145 rio rlito Codigo
- tem lugar emquanto o crime não pre~creve, arts. \47 do mesmo Codigo. 270 cio Regulamento n. 120, nota lOlíO - não deve exceder o praso de 8 dias, art. 148 do mesmo Codigo, no-
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tas 1052,1053,1054 a 105R-llão se obtendo o conhecimento de que seja o réo, póde proceder-se ü nova, quando descoberto o crirnino<;o, e emfJuanto o crime uão prescre,e, art. 149 do
COd!go ~o ~rocesso, not,H, 1012 c 10'15-,3 in ompetencia do Juiz poderá ser allegada, antes
da Jllqull'lçao daI" testem U11 IJ as, nota ÇJtit- om quem J';e servelJ1 of;'Juizes, no ca o d'eUa.
nota \:!ô:i-annullada uma procrde-se a outra, nota 966, 10'>2 e 1O\5-quando perdidos os
autos d'(·lIa. reformam-se, nota 967-quaes os cri mel" que devem ser conhecidos pelo ,Juiz
que a ella procede, com appcllação ex-offlcio, nota 968 - n'ella l1ão se aLtende á circumslaucia do art, ::l." do Codigo Criminal. nota 909 -11'10 se dá n'ella o lançamento, nota 970
- não são esperados os dias da audieneia para lia nota 97t - duraote as ferias tem ella
lugar, nota 97:1-se dá curador ao menor interuicto e escravo, nota 975-e quando não
ao escravo, a mesrua nota- nãO se dã ella de uns socios contra outros, oota 970- quando
se proeede a lia cootra certof; réos, ool,a 977 - não se procede a ella, quando o cl'Íme é
corumeLtido no alto mar, nota ~li,' -conf;iderac;Cíes sobre eUa, nota 979-quanuo se procede
sem co~'po ue delicto e com elle, nota 100~ - as testemunha!', lI'ella, devem ser inquiridas
pelo JUIZ, nota 100iJ-alêm do numero legal de te, temunha!' para ella, inCluirem-se as referidas e as informante!', nota 1010 e art, 267 do Regulamrnto n. nO-quando a ella se
procede, em egredo de Justiça, deve ser eitado o reo, nota 1027-quanuo nulla. á revelia
dos réos. nota 102R, 1029 e 10:10-não ' crime, quando n'el1a se attenue li circumstancia
do art. 3." do Couigo Climinal, nota IOi3-quando n'ella se verifica que o réo resi tiu com
nrmas! nota lO!, ~- a competencia do Juiz para conliecer d'ella, nos caso do art. 10 do
Couigo Criminal, nãO exclue a do Jury, ou Juiz do plenario, nota 968-a-preventa a jurisdict;.ão por el1a, nãO prevalece o furo uo domicilio, nota 1367 - quando ha mais de um
criminoso e as testemun-has não uepõem sobre um ou outro, póde-se inquirir mais duas
testemunhas, a respeito d'elles sómente; art. 48 da Lei. 26i! do Regulamento n, t20-para
ella se s rvern os Juizes uos escrh'iles do Delcgauo e dos do Subdelegado nota 232.9-se
fórma civilmente ao guarda destacado que deixa fugir o preso, nota 2"'9c - e o mesmo aos
directores dos indios, nota 2:'19 - procede-se a ella no foro commum, quando um soldado
de artilheria fere a um do policia, nota 263R - oão a annulla, quando servem de testemunhas os donos dos objectos roubados, nota 26:-l9-examinae as notas 2GlQ e 2641-pergunta-se n'ella sobre os signaes dos uelinquentes ausentes, nota 26'.1-devem ser inquiridas' n'ella as testemunhas em numero l~gal, nota 2li45-a ella póde o réo juntar documentos, mas nunca o/rerecet: testemunhas, notas 2650-as auctoriuaues d'ella mandam
sanar as nulliuadel'l, 3rts. :1.90 a 292 do Regulamento n, 120, notas 2673 a 2675.
Vide Processo - e Processo de responsabilidade.
fORO.- Vide-Competencia do f6ro,
fORO MllITAR.- "ide - Cri mes Mili tares,

G
CALÉS.- Vide - Pena.
GRAÇA.- Vide- Petição de graç-a, ,

11
HABEAS-CORPUS,- Por meio d'clle se prde fiança, nota 873.-é caso d'elle, quando se consi-

dera erradam nta o flagrante, nota 947-não se dá aos presos em flagrante por ferimentos grave!'. stando a ser processados, notas 951 e 1702 - todo o cidadão tem direito de a
pedir para si ou ontrem, quando sofi'J'e nma prisão illegal ou constrangimento, art, 340 do
Codigo do Processo, nota 166::l-0 l]ue deve conter a petição para e1le, art. 34t do mesmo
Codigo nota In'l- a aucLoridade que o dá deve fazer passar a ordem em 2'.11Oras, ar!.. 342
do mesmo Codigo- POl' quem esrlripta a orelem e por quem dirigida, art 34::l do dilo Codigo
nota 172ti- póuc . er a e:<;-officio e como, art. 3H do eitado Codigo -quando acompanha
a ella um mandado de prisào, arts, 34" e 347 do Coeligo do Processo-quem tem obrigação ue executai-a, art. 341) do mesmo Couigo-quanuo não se cumpre a ordem e li levado
o detentor c carcereiro á presença do Juiz, arts. 34~ e 349 do citado Codigo - e será tirado
da detent;ãO O pacientp, 3rt. 350 do me mo Codigo - não ha motivo fJue sirva ue escusa ao
detentor ou carcereiro para não apresentar o preso, art, 351 do dito Codigo, notas 1717,
173t e 2'216-0 paciente perante o Juiz ou l'ribunal, poderá ficar livre on afiançado art.
35'2 do dito Couigo, nota lô4:9-qU811do se considera a prisãO iHegal, art. 353 do Codigo do
Processo, nota t 71O-a - f;e a prisão é em consequencia de procellso ci"e1.,. art. 354 do di to
Cou.igo - o Juiz pedirá li auctoridade que prenuel.\. todos os es larecimentos sendo possivel, art. 355 uo Codigo citado, nota 1675-sna origem, nota 165 - os melhoramentos que
lhe trou:'(e a reforma de 1871, nota 16!i9-da decisão que o concede, lla recurso ex-omcio
que não obf;ta á soltura do paciente, notas 1660 e 1661-: não lla recur~o de denegat;ão d'elle,
nota 1660-0 carcereiro ou detentor que demorar ou difficultal-o. alrm da penas em que
incorre, li! multado em 40~000 a 100 000, nota 1662 - o Presiden te da Re1at;ão, é o encarregado de procel!'sar as fianças n'elle ~ nuta 1664 -o Juiz de Direito póde conceder fiança no
'caso~ no1a 1664-com pronuncia cessa a soltura por elle, nota 1665-0 processo d'elle e
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tratado pelas férias, nota 1666 - o réo pron'unciado póde ser solto por elIe, notas 1667, 1677 e
1716-os administrativamente presos podem tel-o, nota 1668-quando o paciente é escravo,
manda-se intimar ao senhor, nota 1669 - deve-se dar aos guardas nacionaes, salvo... nota
1670-dava-se aos recrutas? notas 1671 e '1706-não se póde dar aos militares, e como
nota 1672 - dá-se á pessoa de termo e comarca estranhos? nota 1673 - só é isenta das custas para elIe á ordem, nota 1674-concede-se em tentativa de estellionato? nota 1676póde-se conceder a um sentenciado? nota 1678-como o supremo Tribunal e Relações já
concederam a quem estava condemnado? nota 1679 - quando se somme o processo, se o
concede? nota 1680 - dá-se ao escravo, contra o qual se expede ordem de prisão, pelo facto de não se o ter dado á matricula bem como em outros casos, nota 168l - solta-se por
elie quando ha o perdão do miseravei ofl'endido? nota 1682 - quando a prisão não é facultada pelo art. 13, §§ 2. 0 e 3. 0 da Lei de 1871, se o concede, nota l68il- dá-se aos iIIegalmente condemnados, nota 1684-0 commandante militar que se oppõe a uma tal ordem,
commette crime civil, nota 1685 - soltam-se por elIe aos presos sem processo, além do
praso legal? notas 1686, 17G9, 1711, 1718, 1736, 1737 e 1738-quando a prisão é por commutação da multa, nota 1687 - solta-se quando a prisão é sem as formalidades legaes, nota
1688-quando a prisão é confirmada por um tribunal, a elle não se o pede nota '1689aos que quebram o termo de bem viver, não se o concede, nota 1690 - o Juiz Municipal
é competente para concedeI-o e incorre em crime o carcereiro que cumpre á sua ordem?
nota lôYl- a mulher póde requerel-o pelo marido, nota 1692 - quando solto por elle, em
razão de nãO preso em fiagrante não se prende de novo sem processo nota lli93 - é solto
quando se considera mala flagrante, nota 1695- dá lugar a elIe, a prisão por auctoridade
polic'ial sem lhe ter sido requisitada pela auctoridade formadora da culpa, nota 1li97quando o crime é de mais de um anno e prende-se o réo, é elle concedido, nota 1698dá-se ao réo, a quem se prendeu, por um segundo corpo de delicto, tornando o crime
inafiançavel, nota 1699 - a prender_se a quem injuria a auctoridade, concede-se-lhe, nota
1700-quando ha confusão no processo, não se lhe concede, nota 170il-quem o requer
deve comparecer, notas 170'. e 1715- o que usa de recursos orelinarios, não póde ser solto
por elIe, nota 1705-os trabalhos d'elle preferem os da junta do alistamento, nota 1701aos que são presos em navio estrangeiro, eI;Dbora nas aguas do Brazil. nãO se o concede,
nota 1708-quando ha demora na formação da culpa por falta de testemunhas, não se o
dá, nota 1710-quando solto e ao depois preso em razão de suppôr-se não cumpriela a pena
se o concede? nota 1712-não se o concede em tentativa de desfloramento mesmo sendo
o paciente menor de 17 annos, nota 171:~ - quando se processa por factos não punidos pelas leis criminaes, ha lugar a elle, nota 171!.-quando se está na posse da liberdade por
man:utenção, não se o póde fazer recolher a deposito e dá-se-lhe, nota 1719-quem cumpre a pena com appellação, deve ser solto por eUe, nota 1721-quern prendeu não se póde
ingerir na legalidade ou não da prisão, nota 1724 - a ordem d'elle, perante o upremo Tribunal ou Relação, é escripta pelo secretario, nota 1726-quem expedir a ordem, deve propugnar por sua execução, nota l726 - a auctoriclade que prende o paciente, ao depois de
solto por elle, deve ser re. ponsabilisada, nota 1727 - ao menor que o pede, e1á-se-lhe curador, nota '1728-quando alguem solto por elle, d ve acompanhar o processo, notas 1733
e l734 - e é preso sendo condemnaelo peTo Jury, nota 1735- quando se o concede por nu1lidade do processo, não é de rigor proceder-se a novo, nota 1739 - sol ta-se por elIe a empregados da Santa Casa, pronunciados pela razão de não ter dado os livros da irmandade,
nota 1740.
quem incumbe o registro geral d'ella, nota 298- dá-se a respeito dos réos
que se querem afiançar, art. 105 do Codigo do Processo, nota 879 - os bens dados a elia
devem ser situados na mesma comarca, nota 8K2 - como se procede a de bens de raiz
nota 883.

HYPOTHECA,-À

I
Para Senador, Deputado geral e provincial, são os Dezembargadores no districto da sua ,jurisdicçãO, nota 173 - o são tambem os Juizes de Direito na Provincia em
que exerce jurisdicçãO, nota 421-a -o.s curadores geraes, nota 137 - os Juizes Municipaes,
nota 173 - os Promotores, nota 173-quando não, entre parentes, nota 626 e 629.

INCOMPATlVEIS.-

A do Juizo notas 1118 e 2597 - a de diversos empregados, entre si e as partes, notas 2612, 2611\, 2614,2616, 2617, 2619, ~621 e 2624 - como não a ha, notas 2621, 262.2
e 2625 -quando a ha, annulIa-se o processo, nota 2623 - quando o Juiz que preside o Jury,
a tem, nulliflca-se o julgamento, nota 2797 - e para o mais, consultem-se: Suspeições,
Juizes de Direito, Juizes Municipaes, Promotores, Juizes de Paz e Escrivães.

INCOMPETENCIA,-

INCOMPETENTE.- Quando
INDEMNISAÇA'O.- No

o é o Juiz, na formação da culpa, nota 964.

crime, nota 737 - é pedida por acção civel, art. 28 da Lei de 1841, notas
1383, 2045 a 2061- em que tempo prescreve, art. 274 do Regulamento n. 120, nota 2657.
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INDICIOS.- Os remotos, não dãO lugar a pronuncia, nota 1035 - os vehementes, notas 1038-a
e 1039.
INFRACÇÃO.- Quando ha auto d'el1a, a Camara Municipal não póde mandar sobrestar, nota
1257. Vide - Posturas Municipaes.
INIMIGO.-Capital, o que seja notas 720 e 794-quando senti o, faz o libeUo, annuUa ojull?amento, nota 722-0 Promotor não é considerado tal, quando denuncia a uma auotoriaade, nota 723.
INQUERITO.- Deve ser enviado ao Promotor, notas 261, 663 e 963 - a sua remessa não é motivo de indioios vehementes, nota 262 - quando por auctoridade judiciaria que não o póde
fazer, nota 937 - como e procede a respeito d'eUe, nota 963 - n'elle se póde dar busca,
nota 1224 - como a eUe deve proceder o Chefe de Policia, Delegado e Subdelegado, nota 2362.
INSPECTORES DE QUARTEIRÃO.- Arts. 16 a 18 do Codigo do Processo, notas 121 a 132- como nomeados e o seu numero por quarteirão, arts. 16 do Codigo do Processo, 42, 43, 44 e 45 do
Regulamento n. 120. notas 1:12, 126 e 121-não ervem na guarda nacional, art. 17 do Codigo do Proces o, nota 12 - o que lhe compete, art. 1 e §§ do Codigo do Processo, 66 do
Regulamento n. l'20, notas 129 a 132, 2395 a 2398 -o seu distinctivo, nota 122 - como demitlidos, nota 122 - quando prendem formam um acto, nota 124 - remettem a lista dos
individuos aptos para o exerci cio, nota 125 -d'onde devem ser tirados nota 126 - quando
incompativeis, a mesma nota - não pagam emolumentos pelo titulos. notas 127, 2325 e
2395-não podem ser demitlidos pelos Delegados sem propo ta, nota lí7t-dá-lhe juramento o Delegado e na falta o ubdelegado, not~ 2321-quaes os de preferencia nomeados, nota 2326 - os ubdelegados podem suspendei-os, nota 2328.
INTERROGATORIO.-O que seja e como se procede a eUe, art. 9 do Codigo do Processo, nota
37 - o que não é mais permitlido n'elle, a mesma nota e 38 -quando na formação da
culpa, notas 30 e 1024-0 reo que não responde a eUe. nào póde ser tido como confe so,
nota ~4a - deve er escripto c maio formalidades, art. 99 do Codigo do Processo. nota 844
-o advogado nào pMe intervir n'eUe, notas 45 e 2423-deve ser assignado por duas testemunhas, art. 99 do Codigo do Processo notas H46, 47, 84 , 849, 2927 e 2928 - e quando
não ha eUe, Ó apena irregularidade, nota íl50-se faz ao preso em flagrante, art. 13:) do
Codigo do Proce. so - dá-se elle no proce.so de responsabilidade 1 nota 1073 - a falta da
leitura d'eUe ao depoi da do proces o, não traz nuUidade, nota 1371-como deve ser elle
considerado em geral, nota 2924 - o Juiz deve assignal-o, nota 2:225 - procede-se a el1e no
.plenario, nota 2926.

J
JUIZES.- Os formadores da culpa, não procedem a ex-oflicio, nota 656.
JUIZES DE DIREITO.- Como nomeados, arts. 44 do Codigo do Processo, 24 da Lei de 1841 e 199
do Regulamento n. 120 -Ila um em cada comarca e mais, quando esta é populosa, art.
6.° do Codigo do Processo. São perpetuos, notas ~8 e 3HI-como se habilitam a ser nomeados nota '19 - seus ordenadOS, nota 30 - como aposentados, nota 31, 3 7 e 3 8 - como
suspensos, notas 32, 1125 - a ua residencia, nota 33 - nãO podem ser votados para Deputado geral e enador e etc., notas 173 e !k21 a - não podem suspender o Promotor, nota
237 - como removido, art. 45 do Codigo do Processo, e não prestam novo juramento, notas 11 e 1960-0 que lhes compete, art. 46 e §§ do Codigo do Processo, notas 31, 379,300 e
400, arts. 25 da Lei, 199 e 200 do Regulamento n. 120 - no termo para onde forem presidir
o Jury, a Camara Municipal lhe apromptarâ oama, lou\a e etc., art. 47 do Codi~o do Processo-quae devem ser as suas qualidades moraes, nota 381-0 upremo Trinunal procede á sua relação, e tabelecendo a antiguidade d'elle ,nota 38'2,393 e 405-como se
conta o seu exerci cio, a mesma nota - o fôro d'elles é privilegiado, nota 383 - como removidos, notas 384 e 3 5 - a sua ajuda de custo, conforme as distancias, a mesma notaquando entram em exercicio, sendo removidos nota 385 - o praso que se lhes marca, a
mesma nota - suas licenças, nota 388, 388-a, 402 e 408 - communicam â auctoridade ecclesiastica, quando procedem contra um sacerdote, notas 3l:!9 e 1976-são auditores de
guerra, nota 390- ão auditores de marinha, nota 391 e 1936-como se dividem os seus
vencimentos, nota 392-em substituição reciproca não teem direito a gratificação nota
392-são upplentes uns dos outros no lugar onde houver mai de um notas 395 e 445os seus emolumentos, nota 396 - não execu tam diligencias policiaes, nota 397 - como remettem os mappas estatisticos e do que constam elles, notas 398, 414 e 414-a - communicam á reparLir;ãO da guerra a pronuncia de quaesquer militares nota 399-nãQ são auditores de gente de guerra, nota 409 - não se uspeitam em relação aos advogados, nota 410
- não lhe compete annuUar proce .sos, notas 411, 1939 e '24 1- e im, mandar supprir as
faltas, as me mas notas e 457 - quando em exerci cio de Dezembargador, quaes os eus
vencimentos, nota 412 e 1931- quando nomeados ChefeS de Policia, ou Pre idente de Provincia, vencem ordenado, nota ·1,-13 - como as partes podem suspeital-os, nota 415 -quando suspenso um Juiz Municipal pelo Presidente, como procedem nota 416-a quem pe~
tence a presidencia do Jury na falta d elles, notas 417, 1842 e 1843- para obterem certi-

dões, não dependem do Juiz Municipal, nota q, -faz nova oonvo açllo dos jurado", notll
419 - conhecem das questões de di,"orcio, nota 420 - não podem adVogar, nota 421 - e o
que mais não póde seI', a mesma nota - com quem nilo podeol servir, nota ·\2:? - nall <'orreições foram importantes as suas aLlribuiçõe~. nrts, 27 da Lei de 141,201 a 210 do Regulamento n. 1'20-e o especial de 2 de Outllbru de IK51. nnlns 42;l, Igx~ l\JR4 e 19R,,suas attl'ibuiçães pela reforma de t871 nota 425-suas attribui~Õe. ppla Lei do f'lemento
servil, nota 42ô- pela nova Lei da cooscripção, o que lhell cumpre, nota 427 - pelo novo
Regimento de custas, quae os eus emolumentos nota '.2, - appellam nas caullas da fazenda nacional, nota 4tÇl-a quem dão jurllluento, nota 4::l0-qulles as suas altl'ibuições
pela Lei eleitoral, nota 431-quaes Oll crimes que julga, alguns dos quaell pr'onuncia tambem, notas 437 a 441 e 442-que suspeições decidem, uotall H1, Hg c 4'0-qualiftcllm a
falleocill, nota 444 - aos das comarcas gera I' o que cahe, nutas 441\ e 44H- de que sentenças conhecem, nota 451- como mulLam aos Juize. Municipaes, nota '~!)2 - tanto na comarca especial, como na geral, formam processo de re..ponsahilidade, notas 4,,3, 1971 e
1978 - con,"ocam e presidem ao JurJ, nota 451- - quando appellam ex-omcio, nota 455decidem no Jury as questões de direito, nota 4:16 -como manrla proceder ex-omcio. nota
457-multam aos jurados, nota 45 -aos Promotores e adjuntos. nota 460-procedem á
correição, nota /~62 - como substituem aos Dezembarglltlores, nota 46.3 - quaes as suas attribuições no civel, notas 410 e 1975-em que pra o julgam, a mesma nota-devem demorar-se quando vão a algum termo, presidir o Jury, notas 471 e 47'2 - não indo ao termo, fóra da sua juri diCÇãO, por molestia, podem de~paclJar no da sua residencia, nota
473 - quando inhibidos. como procedem, notas 47~ e 3334 - o que' fazem a respei to dos que
praticam o mal no Jury, notas 478 e 479-não podem mandar sahir do lribunal a um Juiz
de facto, nota 480- podem dirigir novas perguntas ao accusado, nota 4,2.- podem revogar as fianças, nota 484 - dão instl'ucçõe, aos Juizes i\lunicipae. e de Paz. notas /~7, 4~0
e Hnl~- mas não obrigatorias. a mesma nota e 4!S9- nãO aOIl Delegados e ubd legados,
nota 488-não as dão em materia eleitoral, nota 491-decidem çla ]}J'es<:ripção, no Jury,
nota 519 - devem proceder contra as auctoridadeR que não dãO audiencia, nota 541- a
suspeição d'elles no Jury, nota 604 - sobre as uspeiçOes postas aos da.' comarcas vi. inhas,
notas 609 e 18.':13 - como formam os processos de responsabilidade, vide - Procellso de responsabilidade-os interinos, são proc,essados pela RelaçãO cm crime de l'ellponsabilidade.
nota 3129-incorrem em crime de responsabilidade. q\lI.1ndo mandam prender ao réo afiançado, sem que a sentença tenha passado em julgado. nota 3144 - o eu processo por crime
commum, é o mesmo do de responsabilidade, nota :Jlôl- dev m-se conformar com a decisão dos jurados, notas '1387 e 1388 - por si não podem fazer a separaçãO de um processo,
notas 1408, 1409 e 141l- as questões incidentes do Jury, serão decididas por elles ou pelos
Juizes de facto, art. '281 do Codigo do Processo-deCIdem sobre o motivo das suspeições
aos jurados, nota 162.2- não são competentes para dar juramento e pOl'se aos escri1'ães do
Subdelegado, nota 1772-quando suspensos e l'esponsabilisados, notas 1830 e 183l-quando
impedidos passam a vara aos Juizes Municipaes, nota l847 -como são aposentados e contados os seu serviços, nota 192 - upprem o . Dezembal'gadores, nota 192V - o que se cobra
por seus titulos, nota 1930-quando suspenso e não pronunciado, paga-se-llJes o ordenado,
nota 1933- nãO estão sujeitos ao imposto· de 30 Ufa, sendo removidos. nota l!J3/.- teem 2 mezes para apresentar as suas licenças aos Presidentes, nota 1935 -logo que lhes sào apresentados os processos para o Jury cessa toda o jurisdicçilO do L" Juizo, nota 1937 -sendo Deputados provinciaes, podem não comparecer ás suas ses ões, nota 19'3 - como procedem antes
de conceder recurso, nota HI:;9 - não são obrigados a residir em um ponto da comarca, mas
póde o governo ordenai-o, notas 1940 e 2487 - a a usen tarem-se sem licença perdem o di rei to
ao ordenado e ão multadoll, not'!s 19'~1 e 247H - não podem sair da comarca, mesmo durante
as ferias, se não para poder vir a ella, em 24 horas nota 1942-nllO podem dar uma sentença por cumprida, pota 1913 - no Jury, são considerados julgadores, notas 19"4 - quando
nãO ha supplentes seus no termo, passam o exercicio aos do outro, nota 1945-01l Assembléas Provinciaes não lhes podem imp6r encargos, nota 1946 e 2487 - nada teem elles com
as lotações nota 1947 - quando servirem como Promotor não podem funceionar no processo, nota 194.9 - embora suspenso, em termos vagos. um Juiz Municipal, d vcm syndicar
dos facto~, nota 1950 - fazem nova convocação dos jUI'ados, os que presidiram á sessão
anterior, nota 1951 - como competente para conhecer do divorcio 1 nota 1953 - servem
com Juiz Municipal sllpplente, irmão, no lTIesmo termo, notl1 H)53 - aos removidos não se
abrem assentamentos pelo Presidente da Provincia, nola 19n4 - quando se dilo as remoções d'elles, como se pratica 1 nota 1955-os Presidentes de Provincia podem pedir-lhes
informa\{ões dos seus actos? nota 1951\-qual a base para a sua ajuda de cusl01 nota HI!J7
quando no exercicio de Chefe de Policia, adquire direito á entrallcia superior, nota 1958
- o julgamento dos crimes especiaell, pertencem-lhes e aos seus substitutos, nota 1959. quando dados como testemunha no Jury. se juram nnda saber continuam na pr sidencia,
nota 1961 - não lhes cabe ordenado, quando sendo removido exerc m o cargo de L" Vi cePresidente, ficando, porém, interrompido o pra.so, nota 19li2-como se faz a mlltricula
d'elles, nota 1963 -,não entrando no cargo de Juiz de Direito, nilO servem como Chefe de
Policia, nota 1964 - quando nomeades, Presidente de Provincia e ao derois Chefe de Policia, cabe-lhes o ordenado de seu emprego, nilo elltando cm exercicio d aquelles 2 lu~ores,
nota 1965-quando respondem a pro 'esso de responsabilidade não leem direito a gratificação, nota 1966 - os que pedem remoção, não teem jus á aj uda de custo, nota 1967 - quando
se substituem na comarca, nãO teem direito á gratificação dos substitutos, not3 1968-sendo
nomeados Presidentes de Provincia, tem direito ao seu ordenado, até que assuma aquelle
cariO, nota 1969-quando licenciados e ao depois removidos, corre o praso da remoção ao

depois da licença, nota 1970-quando se extravia o seu titulo de nomeação entram em
exercicio com a copia d'elle nota 191L -quem lhes marca a ajuda de custo 1 nota i972quando auditor de guerra, não reclama contra quem lhes é superior no sernço militar e
assi~na o nome acima do seu, nuta H17'l-a - a antiguidade é o regulador das suas prefer ncias na R lação, nota 1912-b -é incompativel com advogado, seu primo-co-irmão, nota
1912-c - nãO xcede o praf:o quando não installada a comarca. nota 1912-d- a sentença
sobre bens de au:,pnte., dcvc ser por pile proferida, nota 191'! e - são competentes nas
comarcas geraes para proferir despachos sobre embargos á aSf:ignação de 10 dias, nota
1912-f-os que f:e recu.am servir na Relação, com jurisdicção plena, não percebem o seu
ordenado, nota L!J7'!-g- de,em ref:umir no Jury a materia da accusação e a da defesa,
arta.5 da Lei de 1 H e 866 do R guiamento n. 120 -como applicam a pena no Jury, arts.
67 da Lei de 1841 e :-J81 tIo Regulamento n. 120-tle,em presidir duas vezes aojulgamento
de um rêo1 notas 3333 e 33:34-compete-Ihes a escusa dos jurados. artf:. 10í-da Lei, 3L3do
Codigo do Processo, 200, § 12, 34:' do Regulamento n. i20, notas 1561 a 1569 e 2185 -quando vão sub.tituir ao Chefe de Policia, passam o exerci cio ao Juiz Municipal. nota 2341podem chamar facull.lltivos no Jury, para darem a sua opiuião sobre a gravidade do mal,
nol.ll 24 4 - póde alterar a claf:siflcação do crime na occasião de decidir o recurso 1 nota
2clli5 - na correiçlio. indagam se Of: Juizes Municipaes cumprem o seu dever, quanto ás
mediçlies, nota 2:.00 - como não são impedidos nas correições, para re,er certos feitos,
nota 2:'01 - Of: seus provimentos, em correição, sobre mataria administrativa, podem ser
cassados pelo Governo e President s, nota 2~03 - podem instaurar processos crimes em
correiçâo 1 nota ~;,04 - podem annullar processo em correição? nota 2:.10 - visita a cadeia
cm correiçào, nola 2:lll-outl'os pontos a respeito dos correições, notas 2;')06 a 2509,2512,
2513,2514,2516,2517,2519,2;;21,2;'22,2523 a 2533 e 2539-como procedem nas suspeições
correccionaes nota ~;,15-quando o Juiz Municipal faz correiç1io, em falta d'eILe 1 nota
2~118 - podem pedir infOl'lllações ao DeI gado a respeito de qualquer assassinato no seu
termo, nota 2:>'>[ - não podem mandar ao Juiz Municipal que preside ao Jury, continuando elle no exercicio da vara, nota 2533- sem remuneração rubricam os livros de multas
aos juradol', nota 2"190 - quando tivcrem de convocar o Jury officiarão ao Juiz Municipal,
para os fins onvenientes, art. 323 do Regulamento n. 120, notas 2721 e 2722.-a verificaÇãO das cedulas no Jury ê por elles, ou pelo e crivã01 nota 276 e 21S7-se encontram
autos não da competcncia do JUI'y, os devolverá art. 353 do Regulamento n. 120- como
devem proceder, a encontrar nos aulos nullidade e falta de esclarecimentos, art. 354 do
Rell'ulampnto n. 120 - se algum documento fôr arguido de falso, ou alguma testemunha,
como procedem, art. 3ôO do Re<Tulamen to n. 120 - devem rubricar o termo da verificaçãO das
cedulas 1 nota 2807 - deve dispen, ar immediatamente do Jury, o supplente do Juiz Municipal em exercicio, nota 2~16- mandam que o proce o para o Jury entre em julgamento,
por despacho, nota 2.60 - no ,1ury nãO jul<Ta a arguição e apena examina e averigua a
diligencia, nota 2944 -quando ha falsidade no Jury, como procede, nota 2945 - resumem
os debates do Jury, notas :l9í6 e 2947.
A sua auctorillade comprehende um e mais municipios, podendo haver
mais nos lugares populosos, art. tO da Lei de I 41. 31 do Regulamento n. 120 - são incompati veif: com qualquer cllrgo policial, notas 203, 1, O', I 50 e 2297 - como nomeados art.
:J3 do Colligo do Processo. l;~ da Lei de I. '11,34 e :-J5 do Regulamento. notas 20, 194 e 195nllo entram em exerclcio sem os u titulo nota 1777 - eu juramento. nota 1776 e 1782suas atLribuiçõe criminacs, art. 17 da mesma Lei e 211 do Regulamento n. 120, notas 2542
a 2~)57-servem por 4 annos. art. I'. da Lei de 141,36 do Regulamento n. 120-podem
ser suspenl'os pelos Presidentc~ de Provincia nota 20 -substituem aos Juizes de Direito,
art. :~5 e "" do Codigo do Processo, art. 11. § 7." da Lei de 1 41, nota 201 -são os executores dns sent nças dos .Juizes de Direito e Trihunaes, nota 202-0 seu ordenado, notas 164
o I Ol-qul\ndo I'ub tiLuem os do Direito, o que perc-bem, a mesma nota [64 17 7 1 09,
IRII, 1f\:l4 e 1ll:~. -como se lhe conLa a quatriennio, nota 164 -sua remoção. nota i64aonde rCl'ide e como substituidos, a mesma nota- que direitos pagam, nota 167 - a quem
dão juranlento, nol.ll [69-quem os juram nta, a mesma nota-o que lhes cumpre sobre
a est.atif:tica polioial e judit:ial'ill, nota 170 -o que lh s cumpre sobre o registro civil dos
nasciment.os, casamentos e obitos, nota Iit-o que lhes cumpre sobre a Lei do elemento
servil, nota L7t- cabe-lhes a pl'esidencia da ,Tuota Municipal, nota 17:3- não podem ser
votados para D"putadol', nota i7:~ - as suas cu. la~, nota 174 - quando reoebem custas indevidas, no!.a 17í--com Iluom ill(',ompativeis, notas 17:' a 190,192 a 1.00-a-com quem
nilo silO, nota 19l-cOIOO foram ampliadas as suaR attribuiÇÕes, notas 19:7 e 198- que ordenado teem quando sub~titllem o de Direito, nota ::192 - são multados pelo Juiz de Direito quando I"ahem do termo, nota 4:.2 - sua po. f:e, notas 498 a 500 - nãO conhecem das
pronuncias profel'idas pOI' um ser irmão, nota H211-deve pór o-oumpra-se-no mandarlo do Juiz dos Feitos, nota 17~1- por falta de confiança. nãO podem sUl"pender a um empregndo do Juizo, nnta I7c3-sendo simples exeoutores das ,entenças dos Juizes de Dircito, nilo podem aprl'Sental' dlll'ida a urna passada em julgado, nota 17 5-quando são
Deputados provinciiles e retiram-se pura o f:ell lugar, pedl"m licença, nota 11 6-nomeia
interinamente o contador e pistribuidor, nota I7RH-quando:.t sua auctoridade abrange
mais de um Olunicipio, póde ir de um para outro nota 1790-os que foram suspensos
administrativllmente. assumem o exercicio sem a decisão do recurso e como a respeito dos
seus vencimentol', nota t19:~ -subsiste a suspensão, quando e annulla o processo, nota
11UI-a-silo magist.rados1 nota IX05-como ê a sua ajuda de custo, nota 1812-os que
exercem o lugar de Chefe de Policia o que percebem ~ nota 1815 - não defere juramento
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ao supplente do Juiz de Paz, nota 1817-suas attribuições nos processos especiaes, nota
1818 - como se incumbem da agencia dos correios, nota 1819- não se podem ingerir na
inspecção e economia das prisões, nota '1820 - o que lhes compete pela reforma de 1871,
nota 1821- o julgamento da desistencia lhes compete, ouvido o Promotor, nota 182'2 - Ruas
attrihuições sobre o processo de contrabando, art. 241 do Regulamento n. 120, notas 1823
a 1826 - o que lhes cumpre na reviRão das pronuncias, nota 1 2 - quando procede a diligencias para a responsabilidade do Juiz de Direi to, nota 1830 - cabe-lhes a concessão de
fiança, nota 1832- preside ao Jury, tendo mesmo intervindo no procesRo, como formador
da culpa, nota 1836-quando o Juiz de Direito, salle do termo a funcçõe dos Feitos da
Fazenda, e substituido por elles, nota 1838-os que são impedidos, pal'a substituir o Juiz
de Direito, estão a respeito da sua vara, nota 1840-quando commettem crime na vara de
direito, como são responsabilisados, nota 1841 - quando impedidos os Juizes de Direito,
passam a vara a elles, nota 18.7-não conhecem do recurso da pronuncia, por e11es proferida, nota '1848 - não se nomeiam interinos, nota 1875 - devem cumprir a precataria do
Juizo dos Feitos, nota 1888-nomeiam os curadores geraes interinos, e não os seus supplentes, nota 1890 - não se leva em conta os 5 % que pagou, como Promotor, nota 1891em termos reunidos, um irmão d'elles, não serve como supplente, nota 1892 - não servem
no mesmo termo, com o Promotor, cunhado, nota 1898 - só o Governo e Presidente de Provincia podem designar-ll1es rcsidencia, nota 1917 - preparam todos os feitoR civeis, nota
1919-as suas attribuições civeis, arts. 114 a 118 da Lei de 1 41, notas 2219 a 2225-os
Presidentes das Provincias informam a respeito d'eUes ao Governo e os Juizes de Direito
aos Presidentes, arts. 38, 39 e 40 do Regulamento, nota 23L9-não devem acceitar emprego
alheio á magistratura, nota 23W- o PreRidente de Provincia tem o direito de ser informado da abRolvição d'eUes, quando responsabiliRados, nota 2318 - os attestados da sua
frequencia,.são dados pelas Camaras Municipaes, nota 23'20-como fazem correição, nuta
2518-a ausentarem-Re do lugar da sua jurisdicção Rem licença, incorrem em multa, nota
2555-apresentam os proceRsos preparados para o Jury, art. ~47 do Regulamento n. 120como accumulam o cargo de Juiz de OrphãoR, artR. 470 a 478 do dito Hegulamento-como
accumulam os de provedores de capeUas e residuos, arts. 479 do mesmo Regnlamento. Vide
- Supplentes do Juiz Municipal.
JUIZES DE ORPH:(OS.- Arts. 117 e 118 da Lei de 1841, notas 2224 a 2255 - as suas attribuições,

nota 2225 - o que 1l1es cumpre sobre o dinheiro dos orpl1ãOs, nota 2231 - como emancipam os orphãos, nota 2230 - o que lhes cumpre sobre a manumissão de eRcravos, notas 2234
a 2238 e 2247-dá licença a menores para casamento, nota 2240-conhecem das heranças
jacentes, nota 2250 - conhellem dos bens vagos, notas 2251, 2252 e 2254 - e dos bens de
ausentes, nota 2253 - dos do evento, nota 2'l55 - como accumulam o cargo de Juiz Municipal, arts. 475 a 479 do Regulamento n. 120.

-

DE PAZ.- Como reguladas as suas aUribui'ões, arts. 12 e §§ do Codigo do Processo, 91 da

Lei de 1841 e 65 do Regulamento n. 1'20, notas 17, 77 a 99, 2160, 2161, 238(j a 2394 - haverá
um em cada districto, art. 4.° do Codigo do Processo-qual a alçada d'eUes, notas 17 e 99
- como eleitos e por que tempo, notas 17, 60 e 61- como feita a sua eleição, art. 9.° do Codigo do Processo, notas 17 e 61- como servem, nota 66 e art. 10 do Codigo do P.rocessocomo o reelei to nào e obrigado a servir, art. 11 do Codigo do Processo - quaes os que podem ser eleitos, nota 62 - da validade da eleição d'elles conhece o Juiz de Direito, nota 63
- e com recurso para a Relação, a mesma nota - qual o ti tulo d'eUes, nota 64 - como
prestam juramento, nota 64-quando impedidos e substituidos, nota 66-como escusados
de servir, nota 69 - como perdem o cargo, a mesma nota - como servem os do anno anterior, a mesma nota-quaes as suas incompatibilidades, notas 70, 71, 74 e 75-são Juizes de facto, nota 72-a elles não cabe abrir testamento, nota 73-como creados, nota 77
-quando encontram duvidas, recorrem ao Juiz de Direito e Presidente da Provincia, nota
79- como se formam os processos no Juizo d'elles, nota 79 - duvidas resolvidas sobre a
eijliçãO d'elles, nota 79-a - o que lheR cumpre sobre a estatistica policial e criminal, nota
80-qual a jurisdicçãO d'eUes, nota 81-sobre o registro civil, o que lhes compete, nota 82
-sobre as condições da nova Lei do recrutamento o que lhes compete, nota 83 - os seus
emolumentos, nota ~9-embora pronunciados em crime de responsabilidade presidem á
Junta qualificadora, notas 1112, 3128 e 3130 - quanto aos crimes da alçada policial, videCrimes da alçada policial,- ninguem é isento da jurisdicção d'eUes, art. 325 do Codigo do
Processo -são incompatíveis com o Juiz Municipal supplente 1 notas 1800, 1801, 1900 e
1900-a - aos seus supplentes o Juiz Municipal não defere juramento, nota 1817 - como se
incumbem da agencia dos correios, nota 1819 - tendo um d'elles renunciado o cargo pelo
de Juiz Municipal supplente, se juramenta outro, nota '1849-podem expedir mandado de
prisãO, nota 2393.

-DE FACTO.- Em que casos decidem as questões suscitadas no Jury, art. 281 do Codigo do

Processo, podem fazer as observações que lhes occorrem, antp.s que os quesi tos sejam apresentados ao Jury, art. 282 do Codigo do Processo -os que são dados a rol como testemunhas não servem como Juiz, nota 2892. Vide - Consell1os de jurados- Jurados- Jury.

JUIZES SUBSTlTUTOS.- Vide - Substitutos.
-

ECCLESIASTICOS.- Notas 56, 57 e 58.
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JUIZES MILITARES.- Notas

mes, nota 52.

50, 51 e 55 - como passaram d'elles para o fóro commum certos cri-

JULGAMENTO EM TERMO VISltlHO.- Notas

1526, 1527, 1528 e 1529.

A quem passãram eUas, nota 1274-como se regulavam pelo Codi"'o do Processo, arts. 2.13 a 227 do Codigo do Processo.
<>

JUNTAS OE PAZ.-

REVISORAS DOS JURADOS.- Da

inclusão ou não feita por elIas, cabe recurso, al'ts. 101. 102
da Lei de 1841,234 do Regulamenlo n. 120, nota 19 7 - como ellas or::t~lni. am a lista g"ral,
arls. 110 e 31 da Lei de I 41,236 e 231 do Regulamento n. 1'20 notas 1991, 1992.25 4, 2,,~5,
2594, 2595 e 2596-quando não se formam ellas, prevalece a qualificação anterior, notas
2586 e 25\1l- em que multa incorre o Juiz que não as convoca. nota 25 - quando para
elIas falta o Promotor, nomeia-se um ad lIoe, nota 2588 - quando apuram a lista geral, organisa outra e pecial, no la :'589-como os supplentes substituem n'ellas o Juiz de Direito, nota 2594.

JURADA,- Deve

ser a queixa e denuncia, art. 78 do Codigo do Processo.

erá revi ta a lista d'elles annualmente. e quem a organisa e remette ao Juiz de
Direito arts. 28 e 29 da Lei de 1 41, 225 a 221 do ReRulamenlo n. no, nolas 19H9 e 1990recusados uma vez. não podem ser acceitos, nolas 240, 2 9~ e 2904 - são multados pelo Juiz
de Direito, nota 45>l-os (jue comparecerem em uma se. são, serão dispensados da outra,
art. 2 U do Codigo do Processo, notas H56, t457 e t574 - os que são sORro do Juiz de Direito não se considerllm impedidos, notas 1423 e 290:j- quando ha inde,ida inscripçllo, ou
omissão na lista d'elles. dá-se l'ecuc'so, notas 141H e 19 7-incorrem em multa os (jue.e
ausentarem, anles de ulti madas as causas, art. 313 do Codigo do Processo - (juantas as
reuniões d'elles, art. 316 do mesmo Codigo-e como hoje, nota 1576 a 1;'79- n·ella. (reuniões ou essões) se dp.cidirão os processos preparados, art. 317 do Codigo do Proce soo
notas L580 e Hi8L- não haverá a 2. a sessão d'elles, emquanto não houver a La em todos os
termos, art. 3L do Codigo do Processo notas 15~, t!\S3 e L:- fi-quando póde haver se são extraordinaria, art. 3L9 do Codigo do Processo, notas t:- te 15 6 -quem recusa o cargo
d'elles não póde exercer emprego, art. 32L d~ Codigo do Proce~. o, nola L~ 7 -(juantos dias
durará a ~essílo d'elle , art. 232 do Codigo do Proce~so, notas 1599 a 1601 - qnando se retiram do tribunal só sM sujeitos á multa, nota 1587-0 Juiz de Dil'eito decidirei. se é legitima a causa da uspeição d'elIes, nota t6~-como sào suspeito!', notas t6'Z3 e 1624quando ha exclUSãO d'elles, nullifica o julgamento, nota 1625- os que são recusado~, não
podem ser mais acceitos, nota 1628-0 competente para fazer nova convocação d'eHes, e
o Juiz de Direito, presidente da anterior, nota 1951 - como se fórma o conselho d'elles.
nota 1992-só conhecem do facto e suas circumstancia", nota 2025-decidem as que, tões.
em escrutinio secreto e portas fechadas, endo nomeados o seu presidente e secretario,
deliberando e decidindo, arts. 65 da Lei de 1 41, 373 a ;}19 do RegulalLento n. 120 - como
procedem o secretario e pre idente, arts. 37t a 37 do dito ReRulamento-se a decisão fôr
negativa o Juiz de Direito mandará soltar o réo, art. 3~ do Regulamento n. L20 - os que
funccionam no 1.° julgamento não ,uo acceitos no 2,°, nota ~332- a multa a elies de quanto
será art. 103 da Lei de 1841 345, 346 do Regulamento n. L20, notas 458, lfl6L a 1569 e 2184
-os dispen ados em uma sessão, servem na outra art. lO' da Lei de I 41,331,333 e 349
do Regulamento n. L20, notas L561 a 1569 e 2L87 - os clerigo não o sãO, nota 2578 - os
Deputados provi,noiaes, o são, nota 2576-servem como tae os ubdelegados e supplentes, nota 2- O- os omciaes da armada em exercioio, não podem ser, nota 2581- o Impplente do Juiz Municipal, entram na lista d'elles e só não servem quando em exerciCIO,
notas 2582 e 2 lti- omo se consideram notificados, art. 332 do Re....ulamento n, 120-0
que forem chamados em substituiç'ão, não servem na outra se,<;sílo, art. 3:~ do Regulancento
n. 120-deve·se proceder de modo a não servir um d'elles duas vezes, art. 336 do mesmo Regulamento-feita a chamada d'elIes, o Juiz de Direito multa ou nuo aos que não comparecerem art. 345 do Regulamento n. 120, nota 27 õ -deve-se declarar no termo úa reunião d'elle , o numero das cedulas existentes na urna, notas 27SQ, 'l'k .2790.2791 a 27U6 -declllral'
simplesmente no termo que se acha o numero legal d'elles, não atisfaz a Lei. nota 27~1:
quando se reunem em numero legal, abre-se a sessão e o Juiz Municipal apresenta os processos preparados, art. 346,347 do Regulamento oitado -quando a partes faltam à reunião
d'eUes, art. 349 do Regulamento n, 120 - como se fórma o conselho dosl'l, art . 351 a 359
do Regulamenlo n. t20 - no termo da sua reunião. deve expressar o numero com que se
abriu a sessão, notas 2798 e 282L-quando a sessão. e aberta com meno de 36, !la nullidade, notas 2799, 2800, 2 OL e 2 02 - quando se rec.orre á urna dos supplente para se poder installar a sessão, notas 2809 e 2811-como não se recorre á urna geral, nota 21)12quando comparecem mais de 481 DOta 2.813-quando ha falta de Dumero relativamente a
um só réo não se recorre á urna supplementar, nota 2 14 - deve-se fazer a chamada d'elles, nota 1819 - póde-os relevar das muLta o Juiz Municipal, embora a impozesse o Juiz
de Direito, nota 2820 - quando h8 duvida sobre a identidade d'elles, annuHa-se o julgamen to, nota 28L9 - não constando não terem sido sorteados, não podem servir, nota 2 25
- não se computa nos 15 dias de sessão d'elles, o em que não se reuniu o tribunal, por
falta de numero legal, nota 2 26-niIo é nulIidade o dizer-se no termo que a ses.ão d'eLles teve lugar com 49, quando se verifica ser o n. 48, nota 2 '1 -quando designados para
uma sesSãO, nilo podem ser dados oomo testemunhas, nota 2883-quando na a sil:natura
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do julgamento, accresce em nome d'elles, ha nullidade, nota 2895-deve constar a convocaçãO dos que figuram no Jury de sentença, notas 2896 e 2900 - é nu1l0 o julgamento quando
um d'elles usa de nome que não é seu, nota 2891-e apezar da irregularidade de 2 nomes
d'elles 1 nota 21'9, - annulla o julgAmento, quando se tira um nome d'elles da urnA Supplementar, nota 28\:J9-quando se procede a novo sorteio dos de sentença 11a nullidade,
nota 29(JI- não se dissolve o conselho quando faz parte d'elie 2 cunhados e como nota,
2902 -os primos-irmão servem no mesmo conselho, nota 2901'i - não faz parte do conselho, quem promoveu, os interesseR do réo, nota 2~06-quando ha substituiçuo illegal
d'elles, o julgamento é nullo, nota 2\.107-de\'e constar do reRpecLivo termo, o gráo de parentesco d'elles com o presidente do tribunal, nota 2910 - deve constar do termo respectivo, o motivo porque certoR d'elles, não serviram no Jury de sentença, nota 2915 - não
se deve computar no numero d'elles, dous que foram retirados para servir de teRtemunhas, nota 29l1-0 termo da incommunicabilirlade dos de sentença, deve el' aS'lignado por
2 officiaes de justiça, notas \!9íO e 2943, Vide-Conselho de Jurados-Juizes de facto-Jury.
preRta o Juiz removido, notas 11 e 1960-0 dos Juizes de Paz, nota 61,-0
dos Juizes lIlunicipaes, notas 49., 4n9 e :'IOO-a qualquer empregado, notas 501 a :'IOô-nas
queixas cl'Íminaes, notas 058 e 2011'i - mesmo no caso de responsabilidade, notaR 3137 e
3142-suppre a aRsignatura da queixa ou denuncia, notas 619 e 73ll-ao queixoso deve
ser em audiencia, nota 7K4 - deve ser lomado por termo nos autos, a mpsma nota - o das
testemunhas, nota 79'l- não presta o queisoso no crime de responsabilidade, nota 1079não presta o Promotor, os solliritadores e mais officiaes, para cada um dos actos do seu
officio, art. :'100 do Regulamento n. 120, nota 1084-qual a formula c1'aquelle do Jury de
sentença, art. 25~, ultima parte do Cocligo do ProceRso-aos Jurados é dado pelo .Juiz de
Direito, nota 13::\8-lavra-se termo d'elle, notas U~39 e 1::\46-quando se dá ao Jury de
sentença, art. 278 do Codigo do Processo - presta-o o ,Jury de sentença em cada processo,
art. 331 do Codigo do Processo, notas Iti2~ a 162R-seJ'á prestado de conformidade com a
religião de cada um, notas 177ll e 1779 - o Juiz Munici pai não o c1efere ao supplente do
Juiz de Paz, nota 1817 - os su pplentes do Juiz 1I1unicipal que não os presta em tempo,
perde o lugar, nota 1812-0 dado ao Juiz Municipal supplente, por auctoridade incompetente, é nullo e não se póde ractificar fóra do tempo, nota 18\)5 - aos Delegados é dado
pelo Chefe de PolLcia no lugar da Rua residencia, e nos outros, pelo Juiz de Direito, nota
2303- perante quem presta o Subdl:'legado 1 nota 3::\09- aos inspectoreR de quarteirãO é
dado peloR Delegados e na falla, pelos Subdell'gados, nota 2.321-0 dos Promotores, nota
210-0 dos adjuntos, nota 2.07-0 dos Juizes de Direito, notas 1776, 1777 e 1778-0 dos
Chefes de Policia, nota 1748.

JURAMENTO.- Não

JURISDICÇAO.- A civel, como dividida, nota 11, quasi no fim.

quando existe no Brazil, nota 11.5 - suas alterações, a mesma nota - as suas
sessões serão pom toda a publicidade, art. 2R8 do Codigo do Processo e nota H54 - historico e considerações a respeito da sua utilidade, nota 146-sãO escluidos da sua pre Ídencia os supplentes do Juiz Municipal, nota 148-quando o Juiz de Direito o róI' presidir fóra do termo da sua residencia, aCamara lIlunici pai lhe apromptará os com modos
necessarios, art. 47 do Codigo do Pro('esso, notas 492 a 49~-a sua presidencia, a quem
compete, no impedimento do proprietario, notas 417 e 18t.2-quem o convoca e preside,
nota 454 - o de sentença, conhece de diversos processos, com juramento para cada um,
art. 331 do Codigo do Processo notas 1625 a 162 -Ruas decisões são tomadas por duas
terças partes e para a pena de morte, só a unanimidade, mas com a siml)les maioria, se
impõe pena; posto' que menor, art. 332 do Codigo du ProceRso-e questões suscitadas a
este respeito, notas 162.9 a 16/.9- a conferencia do de sentença em sua sala parLicular, é
secreta, art. 333 do Codigo do Processo, nota 1650-C1uando não ha casa publica para as
suas reuniões, art. 3X4 do Codigo do Processo-conclue :JS suas sessões em 15 dias, ou
antes, se não ha processo, nota 1601- começados os trabalhos, commutam-se nos 15, alguns dias em que não houve casa 1 notas 1(j()2 e 1606- como se conla o 1 0 dia da sessão,
nota 1603 - as suas sessões devem ser diaria , nota 1604 - é nullo o julgamento que se dá.
fóra do prazo marcado para a duração das sessões, nota 1601'i-póde-se designar um dia
para outro Juiz de fóra vir presidir á sessão e ... nota 1607 - na porta da sala secreta deve-se postar mais de um oflicial de justiça, nota 165U-quando não ha consistorio para a
sua reuniãO, Rerve uma casa particular, nota 16~I-como o Juiz de Direito n'elle applica
a pena, arts. 67 da Lei de 1841 e 381 do Regulamento n. nO-não deve ser presirlido pelo
Juiz Municipal, ficando o Juiz de Direito no exercicio da vara. nota 2:'l53-quando o Juiz
de direito tiver de o convocar, communicará ao Juiz Municipal, art. 32;:; do Regulamento
de 1841, notas 27z1 e 2722-a convocação d'elle, será communicada por edital, art. 329 do
Regulamento n. nO-ante de começar a.sesRão e 3 dias antes o Juiz lIlunicipal communicará quaes os jurados notificados, art. 331 do Regulamento n. 120, nota 2.748-feita a
remessa dos processos que hão de servir n'elles, deverá o accusador fazer o seu libello em
24 horas. art. 337 do Regulamento n. 120, nota 2751-qllem deve estar presente no dia da
sua reuniãO, art. 344 do Regulamento n. 120 - são em escrutinio secreto as decisões do de
sentença sem a menor declaração, no sentido de conhecer o voto de um só jurado, art.
384< do Regulamento n. no -sem motivo plausível, não se tranRfere o dia marcado para
a sua sessão, nota 2806- como se requisitam os empregados que foram sorteados para
elle, nota 2810-devem-se-Ihe apresentar os processos de réos ausentes, de crime afiançavel, nota 2829- podem-se-lhe apresentar os processos, além do dia da abertura da ses-

JURY.- Desde

SlíO, nota 2830-0 de pacho para o julgamento, perante elle, e essencial, nota 2832-são
ohamadas as parte e tel':temunhas, nota 2~9-os primos-irmãos rios réo., não servem
no de sentença, nola ~911-0 Juiz Municipal supplenle que não está em exercicio, serve
no de I':entença, nota 2912 - não póde ervir n'elle o Delegado que teve parte no processo,
nota 2913-não se deve adnJiltir ao da senlença, um jurado que não esteve presente ao
acto do sorteio, nota 2916-é nullidade funccionar no de sentença, um jurado ca ado com
sobrinha da parle, nola 2!1l -e nuUidade fazer p81'te do de sentença quem não foi sorteado e notificado, nota 2919-é nuHidade quando se exclue do de sentença, algum jurado
não impedido e nem suspeito, nota 2920 - a leitura do processo é formula substancial,
nota 2921- é nullidade, quando o de sentença não prestou juramento que conste, nota
2929- não é irregular a substituição de um jurado no de sentença, por molestia, nota 2930
- 8 acla dos trabalhos do de sentença, deve-sejunt81' aos autos? nota 2931-0 termo do
de senlença deve eslar assignado pelos 12, nota 2\13-2 - para a sala secreta d'ene, não entra
o Juiz de Direito e nem o escri\'ãO, nota 2937 e 293 - havendo communicação com um
membro do de sentença. ha nullidade, notas 2939, 3U67 e 3012 - na sala secreta do de sentença, não entra o medico para vêr um jurado doenle, nota 29H - o .Juiz de Direito quando
o preside não julga a arguição e sim procede a exames e averiguações, nota '294-~-quan
do 11a n'eHe falsidade, como procede o Juiz? nota 2945-sobre o resumo do presidente,
notas 29/~6 e 2947 - deve-se julgar quebrada a incommunieabilidade do de sentença, pelo
facto de se fornecer ali men to aos jurados? nota :3066.
JUSTIFICAÇÃO.-A dos réos, deve ser assi tida pelo Promotor, nota 249-se ajunta aos interrogatorios, nota 839-não suppre o corpo de delicto, nota 1002.

L
LANÇAMENTO.-Não o decreta, o Juiz formador da culpa, notas 970 e 2752-quando póde ter
lugar, nola 1331 - como se faz nas comarcas especiaes, nota 1357 -quando envolve uma
queslão mixta nota 1434 - não se podem negar os recursos d'elle, nota 141l6- ha d'ene O
recurso restricto, nota 1l2j6- como decretado a accusador que nllo otrerece o libello, arts.
337, 1l3$ do Regulamento n. 120 notas 2151 e 27é>2-quanto ao accul':arlor que não comparece ao Jury como se dá elle? arts. :\49 350 do Regulamento de 1842, nota ~40-d'elle
não l>e nega recurl>O ao auetor, notas 2751 e 'lR40 - antes d'ene, deve-se attender á escusal>, mel>mo sem procurador? notas ~41 a 2R43 - l>em licença previa para se fazer representar, ha elle, e quando se o detreta em provimento de aggravo, tem lugar a perempção,
nota 2~4.5.
LEGITIMAçÃO.-Arts. 91 a 93 do Regulamento n. 120, nota ... 2417, 2H8, 2419 e 2420.
LIBELLO.- Deve ser baseado na pronuncia, notas 244, 2666, 2154, 2755, 2761-a, 2764 e 2764-aé de direito, dar-se ao réo eópia do additamento d'elle, nota 245-quando feito por inimigo
capital, annulla O julgamento, nota 722-deve assignalar o tempo cerlo do delicto, notas
748, 2759 e 2.164-b- é indispensavel a apresentação previa d'elle, nos processol': de responabilidarle, nota il173-0 praso da sua apresentaçãO, nolas 13:'2 e la53-quando o da parte
não é olferecido no praso legal, nota 135:'1 -o escrivão o cteye juntar ao processo, nota 1356
-a cópia d'elle deve-se dar ao rpo, e do praso marcado só elle póde desistir, art. 341 do
Regulamento n. 120 notas 1359,2166,27117, '27üR, 2169, '2110 a 27 O-o accul':ador particular, o olferece em 24 horas, sob pena de lançamento, art. 3:11 do Regulamento n. 1:Z0 nota
2.751- dá-se vista ao Promotor para elle, duraute trez dias, e proroga-se por mais 48 horas, e se apezar d'isto, não o dá, é multado, art. H:19 do Regulamento n. 120 - ao depois
d'elle, póde o Promotor juntar documentos e por elle afl'astar-l>e da qualifiCAção do crime,
nola 27,,7 - deve articular todas as condições do crime de perjurio, nota ~758 - havendo
2." julgamento dá-l>e nova vista ao Promotor para elle, nota 2760 - é nullidade I':ubstituir-se
o escl'ipto pelo oral, nota 276l-como deve l>er el>cripto e articulado, art. 3íO do Regulanlento n. 120,.nota 1762- não se acceitam os ineptos e impõe-se multa, art. 340 do mesmo
Regulamento, nota 1763-lIavendo diversos réos ou accusadores, é elle um só, nota 2762.
LIBERDADE INDIVIDUAL.- O seu gozo, nota 1185 - deve-se dar ao rêo absolvido e como nota, 1393.
LICENÇAS.- Como concedidas, nota 388 - o novo Decreto que as regula, notas 388-a, 402 e 1970
-o Juiz de Direito tem 2 mezes para apresentaI-al> ao Presidente, nota 1935;-contam-se
havendo remoção e o prazo marcado corre ao depois, Dota 1910 - que direitos pagam, notas 3H8-b.
LIVRO,-O do rol dos culpados. Vide-Rol dos culpados.
LOTAÇÃO DOS OFFICIOS DE JUSTlÇA.- Como se procede a eUa, notas" 4, 284-a e 368-qual a do
Juiz Municipal, nota 1838 - o Juiz de Direito nada tem com ella, nota 1947.
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M
MAGISTRIIDOs,-Devem ser independentes, e como nota l1-como devem er e o que eram na
antiguidade, notas 33 e 151- quaes são elies, a mesma nota 151-quando proferem sentença contra a Lei, satisfazem aos lesados, nota 1078.
MAtlDADO.- Como é o de prisão, arts. 178 e 179 do Codigo do Processo, nota 960 - o da citação o que lieve conter e por quem escripto, arts. 82 e 8i! do Codigo do Processo - deve ser
em duplicata, nota 1184 -na execução d'elle o que se tem em vista, nota 1201l-quem não
o executa legalmente .. , notas 12t2 e 1215- os de busca, vide - Busca - quando com eUe,
se vae em seguimento de objectos furtados, ou de algum crimino o, se entra em districto
alheio e faz a apprehen ão, se communica á auctoridade do lugar, art. li da Lei de 1841MAPPAS.- Quaes os que as auctoridades formulam, nota 2365.
MASSA FALLlDA.- Póde ser curador d'eUa O Promotor, nota 2t8 no fim.
MATRICULA.- A dos magistrados, corrio se faz, notas 382 e 1963.
MENOR.- O que seja, notas 677 e 3038. Vide - Curador,
MENORIDADF..- Deve ser apresentada ao Jury, nota 2948. VWe - Curador,
MERCES.- Não ·se concedem aos

pron~nciados,

nota 1124.

MILlTAR.- Vide-Crimes militares.
MISERAVEL.- Quem dá a queixa por elle, art. 73 do Codigo do Processo - o que seja, nota 691
- nào se considera o escravo, nota 693 - póde perdoar? nota 6\:14 - n'este caso ha queixa
e não denuncia, nota 695- nãO se dá o procedimento ex-o./Ilcio, quando o oifendioo o é,
nota 6\16-0 Promotor dá queixa e nào denuncia, quando o otrendido o é, notas 697 e 698
- não provado que o individuo o é, a causa torna-se perempta, nota 698-a.
MORTE.- A do réo faz cessar a acção da justiça, nota 2i53.
liULHER.- A casada, como é defendida em Juizo, nota 678 - não póde dar queixa contra o marido? nota 716 - póde pedir habeas-c01'jJuS pelo marido, nota 169:2.
MULTA.-A ella se sujeita o Juiz ~lunicipal que sae do termo sem licença, nota 452-como se
impõe ao Promotor e adjunto, nota 460-a imposta aosjurado ,nota 458-por causa d'ella,
às posturas U1unicipaes, nào se póde ter ninguem preso, notas 001 e 9ti'l-a imposta pelo
Juiz de Direito 110 .Iury será declarada por edilaes, arL 286 do Codigo do Processo-quando
DãO se a pólle pagar, comllluta-se em pI'isào, art. 2\-ll do mesmo Codigo-e não póde ser
preso o réú sem ser ella li'lUJllada, nOla 14ü!i-a - remette-se o termo, ou cópia o'ella á Camara Muni<:ipal, notas lto~lO e·('.51-a completa sati;;façàO prefere ao pagamento d'eUa,
nota 14;j~-sobl'e a im(.lOsla aos jnrados, nota 145~-ljuaJ1lio não é paga em 8 dias, DOta
1460-0 iLll(.lressor é l'esponsavel por ella em falta de auctor e editor, art. 312 do Codigo
do Processo-está em opposição com o preceito constitucional este artigo citado, nota 1560incorrem n'e1\ll, os jurauos que se ausentam, antes de ultimadas as causas, art, 31i! do Codigo 00 Processo, notas 1561 e 1",66-as estabelecidas DO Codigo do Processo e Regulamento de ll:l'.I, ficam para as depezas da Camara Municipal, arts. 1:126 do Codigo do Processo, 483 do Regulamento n. 120, notas 1612 e 16l7-quando se dá a respeito do Juiz de
facto, póde-se embargar? nota 156:l- para os que incorrem n'eUa não !la praso para a reclama\ào, notas 1568 e 1569-oomo se cobra, nota 1612-a em correição segue a regra das
outras, nuta Itil3-d'e1\a póde ser escuso o Jui7. de facto em qualquer tempo, nota 1615quando imposta a Juiz de facto, de municipio diverso, nota 1616-quando ha prisão, por
commutação d'ella, dá-se habeas-corpus, nota 1687 - como se dá appeUação d'ella, em
que praso se a interpõe e sem efl'eito suspensivo, arts. 460 e 46t do Regulamento n. 120para ella, se leva em conta o tempo da prisão, excedente da sentença, nota 2134 - qual a
imposta aos jurados, arts. 'i03 da Lei de 1841,345 e 346 do Regulamento n. t20, notas 458
o 1561 a 1569 e 21l:l4 - a numeração e rnbrica dos livros para a que se impõe aos jurados,
síIo feitas pelo Juiz de Direito, sem gratificação, nota 25\J0-póde ser dispensado d'eUa o
.Tuiz de facto, pelo Juiz Municipal, embora a impozesse o Juiz de Direito, nota :.1820 - releva
d'ella ao jurado, o Juiz que a impóz e nãO o dos feitos, notas 2822 e 282::1 - não incorre
n'ella o jurado, quando não ha outro julgamento, Dota 2821- póde liquidar-se no Juizo,
para onde é o réo remettido, nota 3185 - como se liquida a do réo condemnado, nota 3'224
-as impostas pelos Presidentes da Provincia em virtude da Lei eleitoral são relevadas
por elles, notal': 32t5 e 3226-quando é a pena commutada em deportaçíIo não se desobriga
d'eUa, nota 1l228- a commutação d'eUa, a prisãO não excede de 3 annos, nota 3229 -a pena
d'e1\a, estabelecida pelo Regulamento de 1><42, será imposta em audiencia, arts. 484 e 485
do Regulamento n. 1iO.
MUNICIPIO.-Não se considera, emquanto não se installa a Camara Municipal, nota 1816-como
se cria, nota 16.

N
NOTA CONSTlTUCIONAL.-O que seja, art. 148 do Codigo do Processo-como se pune o Juiz que
não a dá, nota 1049 - e na mesma nota considerações a respei to - quando não necessaria,
. a mesma nota e 1050.
NULLIDADE.- A. dos processos a quem cumpre decretar, nota 411.

o
OBJECTOS FURTADOS.-Quando se vae atraz d'elles como se procede, arts. 117, 118 e 119 do Regulamento n. 12.0, nota 2.430.
OFFICIAES DE JUSTlÇA.-Os do Juiz Municipal e outros, como nomeados, arts. 41 e 42 do Codigo
do Processo, 51 do Regulamento n. 120, notas 365 e 2.339 - o que lhes compete, art. 43 do
mesmo Codigo- como eram elles outr'ora, nota 359 - quantos SãO, nota 360 - perante quem
servem, nota 360 - quaes os que se nomeiam, nota 361- quando certas auctoridades forem a termos diversos, quaes os 9,ne servem, nota 362 - quando demittid08 por motivo
torpe, recorrem ao governo nota 363 - não teem ordenado, nota 364 - não servem na guarda nacional, nota 366 - que direi tos pagam pela nomeação, nota 367 - como se procede
para a cobrança dos direitos, nota 368-haverão 2 no Juizo,dos feitos, nota 369-os dos
feitos da fazenda, vencem ordenado, nota 369-os dos mesmos feitos teem percentagem,
nota 369-0 mais que concerne ao dos t'eito$, a mesma nota-suas incompatibilidades,
nota 370-não trazem demanda ante o seu julgador, não sonegam e nem recebem quantias adiantadas das partes, nota 371 -quando exercem acto do officio, não podem ser citados, nota 372- os eus crimes, nota 373-são sujeitos ás penas disciplinares, nota 373
-são suspensos. a mesma nota-o Juiz Municipal fh:a o seu numero, nota 374-como
substituidos, nota 375- substituem ao porteiro do Jury, nota 376 - os eus emolumentos,
nota 378- não podem ser suspensos para SE' proceder a processo de responsabilidade, senão pelo governo e Presidente de Provincia, nota 1074- não teem direito a metade das
custas pela Camara Municipal, nota 1548.
- DO JUIZO DE PAZ.- Arts. 20 a 22 do Codigo do Processo, notas i3ô a 144 e 360 - como nomeados, art. 52 do Regulamento n. 120, notas 1\5, 1::17 e 2310-são tambem os do Subdelegado, nota 134 - como d'elles se servem os Delegados, a mesma nota - são isentos do
serviço da Guarda nacional, nota (:,4 -sobre a sua lotação, nota 136 - como servem, nota
137-como fazem o serviço, nota lil8-Quem abre audiencia nas suas faltas, nota 138como prestam juramento, nota l\::l-como fazem as citações, nota 142-lavram auto de
prisão em llagrante, nota 14:2- sua incompatibilidade, nota H - seus emolumentos, a
mesma nota.
- DAS RELAÇÕES.- Nota 360.
OFFICIOS DE JUSTlÇA.- ão creados, annexados e etc. pelas Assembléas Provinciaes, nota 302.
ORADOR JUDICIARIO.- Como deve ser, nota 14.41.
ORDEM JUDICIARIA.- Para ella, como se criam Relações, Comarcas, etc. nota 16.
ORDEM POLICIAL.- Como se cria, nota 16.
ORGANISAÇAO JUDICIARIA.- E' uma garantia aos direitos, nota 3.

p
PASSAPORTE.- Deve tel-o a pessoa que se domicilia de novo em algum lugar, art. '114 do Codigo do Processo, nota 2350 - a que está. sujeita essa pessoa, art. 115 do Codigo do Proces o - como é mandada retirar do novo domicilio, art. 116 do mesmo Codigo - quando
l'ecalcitra, arts. 111 e 1L8 do dito Codigo-para o que viaja por terra e mar, sendo cidadão brazileiro, não se o exige, art. 118 do mesmo Codigo, nota 899 - como deve ser elle
passado e suas formalidades, art. 119 do mesmo Codigo, nota 893 - por quem assignado,
art. 120 do mesmo Codi l7 o - os emolumentos a elle, notas 894 e 909 - o seu melhoramento,
no sentido de dar mais liberdade ao estrangeiro, notas 894 e 90;) - a respeito dos refugiados, nota 894- ha recurso quando se obriga apresentai-o, nota 895-quem o concede, notas 896 e 906-qual o fim d'elle quando a pessoa faz parte da equipagem de um navio,
nota 897 - os aDouncios necessarios, quando se o concede, nota 898 - a respeito dos escravos ou suspeitos, notas 901 e 902 - quanto ao que se dá. para paiz estrangeiro, nota 903
-ao Juiz de paz niro compete dai-o, nota 90,-e como o dá., nota 908-como solicitam
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os que viajam para outras provincias, nota 905 -não se o dá ao empregado publico, nota
907 - quando o dão as legações brazileiras, nota 909 - não se viaja sem elle, art. 12 da Lei
de 1841-sobre elle e incidentes, art .67 a 89 do Regulamento n. 120, notas 2:-l!:lH a 2419como punida a falta d'elle ao escravo, nota 2399-0 visto n'elle, notas 2'.00, 240'. e 2400os emigrantes não precisam d'elle, nota 240t - a respeito do que se dá ao estrangeiro, nota
2406- como se annuncia a sahida do Imperio e o intervallo entre esta e elle, notas 2407,
2409-quanto aos criados que vão á Europa. nota 240i:l-a ecretaria da Policia da Côrte,
o expede tambem, nota 24,1l- quando é falso, dá lugar a processo, nota 2413 -quando ha
falta d'eUe, nota 241.4-a legitimação para a expediçãO d'elle, nota 21,17,24.18 e 2419.
PECULATO.-Não é crime de responsabilidade e sim commum, quando o reo não e funccionario publico, nota 3125-0 empregado da fazenda que o cúmmette, está sujeito a processo
de responsabilidade, nota 3156.
PEITANTE.- Incorre em crime commum e não no de respon abilidade, nota 3122.
PENA.-Como se conta para eUa e tempo da prisão simples, nota 870-a dos reos escravos,
nota 1382- como se impõe no caso do art. 332 do Coodigo do Processo (a de morte), notas
1629,1632,1646,1647,1648,1649 e 3110-e como se a cumpre (a de morte), natal' 1030, 1631
e 1·633-e aos escravos, como se a impõe e cumpre, nolas 1632,1034. e 310í:l-para a de
morte, e necessaria a unanimidade, nota 1647-0 Juiz de Direito a applica no Jury, arls.
67 da Lei de 1 4.1 e 381 do Regulamento n. 120-se a impõe lantas quantas as oO'ensas
praticadas1 notas RIOO e 31Ot-na criminal, não se inclue a sati fação do damno, nota
3102-deve-se especificar o gráo d'ella, em que e o reo condemnado, nota 3103 e 310~
deve ser eUa, segundo o crime da pronuncia ou libeJlo, nota 3t05-na imposição d'ella
não se póde usar de arbitrio, nota 3106-se impõe a legal, podendo-se ractiflcal-a em acto
successivo, notas Rl07 e 3101-a-a.corporal, quando mais de uma, os reos as soft'rem successivamente, nota 3187 - para o cumprimento d'ella o reo póde recolher-se á prisão espontaneamente, embora o auctor não o tenha requerido, notas 3189 e 3197 - a de suspensão jmposta ao empregado publico, não 8e cumpre, senão ao depois da decisão superior,
nota 3'193 - não suspende a execução d'ella o recurso de graça, nota 3195 - no cum primenta d'eUa, nada mais tem o Juiz de Direito, nota 3196-como e cumpre a de. galés,
notas 3203, 3201 e 320 -quando e livre o escravo que a cumpre? nota 320(j-jlllga-se
\Jumprida, quando 8e prova que o réo trouxe ferro aos pé8 durante o tempo d'ella, nota
3207-como deve ser cumprida a de pri8âo simple8, nota8 R209, 3211 e ::l214-como a de
trabalho, nota 3210-cumpre-a o réo no lugar do 8eu dislricto, nota :-l211-cumpre-a o
réo no lugar designado na sentença, nota :WU-a prisão em cumprimento d'ella não póde
ser na ca8a do individuo, nota 3217-aonde a cumpre os que fazem parte dd corpo policiaI da Corte, nota 321 -como a cumpre os militares, notas 3219 e 32iO-a de banimento
não 8e encontra no Codigo Criminal, nota 3221- cessa ella com a morte do reo. nota 3222
- a de prisão imposta pelo Regulamento de 1842, arts. 484, e 485 do mesmo. Vide - Sentença.
PENAS.- As correccionaes, nota 2515.
- As disciplinares, aos que não comparecem á audiencia, nota 5~5 - a08 801icitadore8, omciaes de justiça e outros e por quem, notas 1269, 1211 e 127'l-ao advogado não se as impõe, nota 1270.
- As impostas ás testemunhas, nota 459 - aos subalternos dos Juizes, nuta 461.
PENHORAS.- A eUa não manda proceder o Chefe de Policia, nota 2361.
PERDÃO.- Não exime os reos da satisfação do mal, nota 14:'>9- faz cessar a intervenção criminal, nota 682 - e a accusação criminal. nota 6\14 - o do PodeI' Moderador annulla a condiçãO social do escravo, nota 164.4.--0 Juiz só julga a conformidade d'elle ou commutaçlIO,
nota 1642.
PEREMPçÃO.-Da acção, quando se dá1 notas 97>0 e 2R45-quem a decreta e o que seja, nota
1333 - nãQ dá lugar a appeUação, notas 1438 e 2845.
PERITOS.- Para o corpo de delicto, devem ser homens sãos e entendidos, notas 996 e 997 - são
obrigados a fRzer o corpo de delicto, nota 99~ - dá-se-lhes o tem po necessario pRra o exame. nota 1000-não podem ser Juiz no processo em que funcciooaram, notas 1001, 1402 e
2909 - a justificação nào suppre o exame d'elles, nota 100'l- podem os mesmos fazer o
corpo de delicto, o auto de sanidade e o de verificação de obito, nota 1003.
PETlÇÃO.- A de graça, notas '1635 a 16~3 - não su!'pende a execução da pena, notas 1643 e 3195
-como se interpõe, nota 16~5-como acompanhada, nota 1646.
POLICIA EM GERAL.- ATt. 1.0 do Regulamento n. 120 - a administrativa, art. 2. 0 do mesmo Regulamento, notas 2265 a 2269-a judiciaria, art. 3. 0 do dito Regulamento, notas 2270 e 2271.
PORTEIRO.- O seu numero, notas 5li2 a 2848- não póde ser nomeado pelo Presidente, nota
2850-0 nomeado pela Camara Municipal, serve no Jury, dando-se-Ihe juramento em cada
sessão, nota 2 49-deve ir a casa do Juiz ver os papeis para a audiencia, nota 544-abre
as audiencias, nota 561- como são providos, nota 563-0 das Relaçõe8, notas 564 a 568quem o substi tue, notas 565 a 567 - aonde o não ba vi taliciamente, nota 566 - o do Supremo Tribunal, nota 569-por elie no Jury, será feita a chamada dos auctores, reos e
testemunhas, art. 351 do Regulamento n. 120, nota 2846 - quando não houver elie, se no-

meará um omcial de justiça, art. 352 do Regulamento n. 120, notas 376, 28540 e 2855 - o
que se restabeleceu a respeito d'clie, nota 2851-deve assignar a certidão da chamada das
partes e testemunhas, nota 2852 e 2853.
POSTURAS MUNICIPAES.- ~ ua infracção. notas n e 125R-a - podem ser presos o que as infringem, a Rerem [,·vados á presença da auctoridade, as me mas notaR - o seu processo, as
mesmas not.as-os fiscaes deveIO Vigiar a sua obRervancia, as mesmas notas-os Juizes
de Paz as juLgam (aR inl'racções) com appellação para o Juiz de Direito, as mesmas notas
-o auto da sua infracçãO, nào pMe ser sobrestado pela Camara i\lunicipaL, nota 1257quem prende por causa da infracção d'ellas, incorrerá em crime, nota '1258.
POSSE.- Ao depois d'ella, é que o Juiz tem direito ao ordenado, nota 4o-como se procede a
respeito d'ella, nota 4911-como se a dá ao Juiz MunicipaL, notas 499 e 500.
POVO.- Qualquer d'elle, póde queixar-se peLo miseravel, póde denunciar e em que casos, arts.
73 e 74 do Codigo do Processo - e aCCURar, nota 70~.
PRECATORIA.-O que seja e por quem escripta, art. 3 do Codigo do Processo, nota 773-a citaçào por ella, nota 766-para a prisão do criminoso, art. 17 do Codigo do Processo, nota
1210 - para aR testemunhas fóra do termo, notas 2746 e 2835 - deve ser recoLhida ao cartorjo, nota 2872.
PRESCRIPÇAO.- A do crime, póde er allegada pelo Promotor, notas 2.'31, 515, 1994 e 2571como d",ve ser pronunciada. nota f>L:~-como se dá em os crimes, pelo Codigo do ProcesRo,
arts. M e 57 do meRmo-coroo pela Lei pORteriol', arts. 32 a 36 da Lei de L ~t, 2iO a 284do Regularoento n. 120. nota 537 - póde ser juLgada peLo Juiz, embora não allegada, not.as
51i\-a, 517 e 10Hl-conlo era no Direito Romano, nota 516-difl'ere do que se dá em materia civil, notas 517 e 51 -coroo corre ella 1 nota 518-d'ella se dá recurso e appellação, not.a 520-no Jury, decirle d'ella o Juiz de Direito, notas 519 e 1435-a sentença em
favor d'ella, fJuando se executa, nota 521-quando nos crimes de responsabilidade, notas
522 e 10UO-a dos deJictos, extingue a acção criminal, nota 5'23-a presença do réo no
districto da culpa, deve ReI' sero interrupçãO, nota 5'14 - a dos réos presentes nào aproveita
aos llusenteR, nota 5~'i-o que a interrompe, notas 52/" e 526-a citaÇãO regular a interrompe, nota 527 - de quando se conta nos delictos da iroprenRa, nota 52 -a simples
queixa ou denuncia não I'e interrompe1 nota i'l29-quando Re dá a respeito dos crimes uccessivos, nota i\::lO-como se dá no crime de bigamia, nota 530-a-sul'pendem-se durante
as perReguiçõeR, nota n.11-quando ha diligencia, para o julgamento ê ella interrompida 1
notas 53t e i\35-ha d'ella o recurso de revista, nota 5~(j-quando a de '20 annos, nota
531-:não a ha nos termos de bem viver, nota 9'25-estão sujeitas a elIa as custas devidas pela Camara Munici pai, nota 15H - quando se attende a do réo pobre, a municipalidade paga as custas e o Promotor não póde appeUar, nota 1993 - para a da indemni ação,
ha 30 annos, art, 214 do Regulamento n. '120, nota '114- como se conta o tempo para ella,
art. 215 do Regulamento n. 120-0 que faz quem a a11ega, e coroo procede o Juiz, art. 280
do Regulamento de 1842-quando desprezada. mesmo com recurso, prosegue o processo,
art. 21\'1 do Regulamento n, 120-ainda depois de condemnado o réo preso, alIega-se-a,
nota 'l656- a revogação da pronuncia faz cessar os elfeitos da interrupção d'elia, nota 2658
-com a pronuncia, se a interrompe, nota 2658.
PRESO.- Póde casar-se por procuração, nota 2443 - ê remettido para o lugar da reunião do
Jury, art. 321 do Regulamento n. 120 e 229 do Codigo do Processo, notas 12 9 e 1290-se
lhe toma toda e qualquer arma, art. 181 do'Codigo do Processo-não é conduzido com
ferros, nota 1184.
PRESUMPÇÕES.- O que sejam e como se devem acceitar como meio de prova, notas 175 e 779
- por mais vehemente que sejam, não dão lugar a condemnal)ão, nota 1035.
PRESIDENTE OE PROVINCIA.- E' processado pelo upremo Tribunal, por facto anterior à sua
administração, nota 3160.
PRESIOENTE DAS RELAÇÕEs.-Tem o titulo de conselho. nota 46-por elIe recorrem os Chefes
de Policia e quando, notas a70 e 2. 71-quando se annula uma eleiçãO no seu Tribunal,
communica ao governo, nota 1484-póde conceder fiança no caso de habeas-col'pus? nota 1664.
PRISAO.- '-ntes da culpa formada, como tem lugar art. i75 do Codigo do Processo, notas 90,
935, 940 a 943 - incorre n 'elIa quem afiança sem meios para o fazer, nota 882 - como em
flagrante, art. 131 do Codigo do Processo - como pMe ser ella executada, notas 933 e 934
- só se dá quando
adquire a certeza da identidaue do réo nota 936 - pelo inquerito,
quando por auctoridade judiciaria não se dá elia, nota 937 -quando se ordena elia, nos
crimes inafiançaveis, notas 938 e 940-não tem lugar elia ao depoi de 1 anno do crime
notas 938 e 939 - não ha lugar a ella quando foi solto o individuo, considerado não o ter
sido em flagrante, nota 944- os que o forem em tentativa de homicidio e em flagrante.
não podem ser soltos, nota 945-quando é em flagrante e por ferimento grave. não se dá
habeas-C01'PlIS, nota 95\- póde-se dar a respeito do militar em flagrante, nota 952 - a voz
d'ella não equivale ao flagrante, nota 'r3 - o mandado para elIa, como é, nota 960 - não
se dá para o pagamento das multas, nota 961- ha lugar a elia, quando o Juiz julga procedente a queixa ou denuncia, art. 144 do Codigo do Processo - quando se a executa, dá·se
a nota constitucional e em que praso, art. 184 do Codigo do Processo-não pMe ser 01'-
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denada pelo Juiz Municipal no crime de responsabilidade, nota 3164 - deve ser decretada
por auctoridade competente, arts. 11. e 1'15 do Regulamento n. 120, notas 2!.27, 2428 e 2429
- como escripta a ordem para ella, art. 176 do Codigo do Processo, notas 120 e 1215quando o individuo no caso d'elIa, não está no lugar, depreca-se, art. 178 do Codigo do
Processo - quando o réo procura evadir-se a ella, art. ISO do Codigo do Processo - quando
o réo resiste a elIa com armas... arts. 182 e 183 do Codigo do Processo, notas 120'\ e 1214
-quando póde ser feita, art. I '4 do Codigo do PrOce8so-a ordem d'elIa executa-se, e
como, quando o réo entra em alguma casa, arts. 185 e 1l:!1 do Codigo do Proces80-á noite,
não se eifectua elIa, art. 186 do mesmo Codigo-a preventiva em que ca80 . e dá, notas
1184 e 1205 - o mandado para elia deve 8er em duplicata, art. 110 do Regulamento n. 120,
nota 1.184-a que se procede, quando se executa, nota 1184-ella 8Ó e exerce elJl virtude
da Lei, nota 1.185-dá- e em consequencia da pronunoia, notas t186 e 1205-ao depois
não 8ahem da cadeia 08 que se reoolhem 8enào.•... nota 11 7 -a auctoridade que tem
poder para ordenaI-a, como procede, nota '119~ - como se procede a re8pei to dos estrangeiraI', notas 1195 e 1203-como se dá a re8peito dos que estão a bordo de navio estrangeiro, nota 'IIOO-quando se communioa aos agentes consulare ,nota '1197-como 8e dá
a respei to dos empregados da Fazenda, nota 1198 - como é a do omcial da armada, nota
1199- como tem lugar a administrativa e o que seja, notas 1200 e 1'l02 -quando o reo foge
para o estrangeiro... nota 1201-quando os consule8 a requi8ita, nota t20'2-iniciado o
proce8so e dada elIa, só 8e solta por hobeos-corpus, nota 120:;-0 que se tem em vi8ta na
el-e1mçãO d'eUa, notas 1209 e 2427 - o que não executa legalmente o mandado d'ella, art.
115 do Regulamento n. liO, nota 1212-cOIÍ10 8e conta o tempo d'ella ao réo, quando no
2." julgamento foi condemnado á pena maior, nota 1204-a - póde-8e dar, por 5 dias ao solicitador que injuria ao Juiz, nota 1268-não 8e póde pelo me8mo motivo decretal-a a um
advogado, nota 127u- quando ella excedente á sentença se leva em conta da sati8fação da
multa, nota 2134 - como podem as auctoridades policiaes e Juize8 de Paz expedirem mandado para ella, nota 'l393 - quando se vae em seguimento de um reo, para eUa, arts. 1i7
e 118 do Regulamento n. 120 - póde ser feita sob pretexto de averiguar titulas de liberdade, nota 2475.
PRISÃO.- (Cadeia). Deve ser vizi tada pelo Promotor, notas 255 e 2447 - d'ella não sae o reo,

senão em virtude de fiança, notas 859 e 1187 - a,dos militares e officiaes da Guarda Nacional, notas ill8, 1i89, 1190, 1191, 1192 e 1193 -da sua inspecção e economia, arts. 140 a
170 do Regulamento n. 120, notas 2442 a 2457 - não se admitte a sahida d'eUa, notas 2429
e 2446-quando se está n'ella por m"ais tempo do que a Lei marca, manda-se provocar o
habeas-corpvs, nota 244H-Iavra-se um termo quando vizitada mensalmente, nota 2449o etlcravo que estiver n'ella, não é solto sem se mostrar a taxa do imposto, nota 24Mdeve n'ella ter o livro de sahida e entrada, com os signaes caracteristicos do réo, nota 2'052
- os que e8tão n'elIa, não dirigem insulto para fóra sob pena de processo, nota 2457não se inflingem castigos aos que estão n'ella, nota 2457.

PRIVILEGIO.- Quaes os funccionarios que o teem, notas 1092 e 1611.
PROCESSO.- Quem o annulla, nota 411- a sua fórma, nota 513 - quando passa de um para

outro Juizo, nota 1061-0 dos Ministros e Conselheiros, o dos membros do Supremo Tribunal, os do f6ro militar e ecclesia tico, continuam a ter lugar e corno, art. 324 do Codigo
do Processo, natal' 1608 a '1610 - o julgamento d'elle, independente de sello e preparo, art.
100 da Lei de 1841, notas 217~ a 2181- quando pa8sa para er submetlido ao Jury, cessa a
jurisdicçãO do L" Juizo, nota 2711-a leitura d'elIe no Jury e essencial, nota 2921-0 de
desobediencia e injuria, art. 486 do Regulamento n. 120. Vide - Formação da culpa.
- DE RESPONSABILlbAOE.- Quem o fórma, nota 453, art. 155 e §§ do Codigo do Processo -

quando ha preseripção, notas 522 e '1090 - n'elle inco.rre o escrivão que não vae á audiencia e não toma os requerimentos das partes, nota MO-como começa, nota 656, 3. a parte
-pela Assembléa Provincial, notas 728, t082, 1127 e 3166-a-quando se dá não 6 necessario o comparecimento pes~oal do queixoso ou denunciante, notas 732 e 1083-para eHe,
como se faz a citação, nota 762-como se presta fiança quando incurso n'elle, nota 868dá-se sob denuncia ou queixa de qualquer cidadão, parte o(1'endida ou Promotor, art. 150
do Codigo do Processo, nota 1064-a queixa ou denuncia n'elle, póde ser apresentada as
Gamaras, ao Governo, Presidentes de Provincia e quaesquer auctoridades judiciarias, art.
151 do Codigo do Proce8so- o que deve conter a queixa e denuncia, arts. 152 do Codigo
do Proce8SO e 397 do Regulamento n. 120 - as Cam aras, o Governo e Presidentes' de Provincia, remettem o conhecimento á auctoridade judiciaria competente, art. 153 do mesmo
Codigo-quando procede ex-offieio, dentro de que tempo póde a auctoridade formal-o, art,
154 do Codigo do Processo, nota 1mlO-quando pelo proprio queixoso, o mesmo artigo e a
mesma nota - por qualquer do povo, a mesma nota - toda a auctoridade é competente
para o formar aos seus subalternos, art. 156 do Codigo do Processo, notas 1069 e 1070quando encontram as auctoridades autos ou papeis criminosos, como procedem. art. 157
do Codigo do Processo, nota 3120 - como procede o Supremo Tribunal quando tem de formal-o, art. 158 do Codigo do Processo, notas 1092-a, 1099, 1109 e 1119-as Relações e mais Juizes, arls. '159 e 16\ do Codigo do Proce8SO, notas 1097 e i10S-quando não será ouvido o
denunciante, art. 160 do mesmo Codigo - na Relação como se procede ao sorteio dos Juizes para a pronuncia no caso, art. 362 do Codigo do Processo - quando n'elle é o Juiz impedido, art. 163 do Codigo do Processo - como se substitue, art. 164 do mesmo Codigo-
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quaes os en'ei ,t~s da pronuncia, art, 165 - a quem se remette cópia da pronuncia dos commandantes 00111 tares, art, 166 do mesmo Codigo - quando o Juiz não pronuncia recorre e
para quem art . t67 do dito Codigo, 70 da Lei 'de 1841 e § 3.· do art. 438 do Regulamento
n. 120-quando ha a pronuncia a parte recorre, o mesmo artigo, 2.• parte do Codigo do
P,rocesso e os citados da Lei e Regulamento-quem conhece do recurso, art, t69 do CodIgo do Proce so - como se procede quando as Camaras legislativas ordenam que continue o proces o de algum dos seus membros, art. 170 do dito Codigo, nota tI71 - outras
disposições, arts. 171 a 174 do me mo Codigo-quaes os crimes que incorrem n'elIe, nota
1063 - Leis sobre a especie, nota 1064 - respondem os empregados publicos em 15 dias.
notas 1064, 110 e 1110 -e o que não o faz, suppõe-se renunciar este beneficio, nota lHO
- para elle recebe denun<:ia o Promotor, nota 1066- incorre n'e11e o ecclesiastico nota
1068 - quando procedem a elIe, os Delegados recorrem ex-omcio, nota 1069 - as testemunhas se inquirem no lugar em que mora o Juiz na formação da culpa, mas não assim no
plenario, nota 1071- não se inslaura em correição, senão elle, nota 1072- é de rigor o interrogatorio e a inquirição tias testemunhas 1 nota 1073-incorre n'elle o carcereiro que deixa
fugir preso, notas 1075 e 3119 - póde formar-se á revelia, nota 1074 - como se procede a e11e,
quanto aos empregados da fazenda, notas 1017 e 1111- para elIe não se póde dei::rar de acceitar a denuncia, notas 10 1 e 1113 - é necessaria a assignatura reconhecida do denunciante ou queixoso nota IORH - para a denuncia ha formalidades, nota 1085- o que se
exige na queixa ou denuncia, nolas 10 7, 1088, 3157 e 3158- apezar da ordp.m do Presidente para elIe, deve a auctoridade syndicar dos factos, nota 1091-quem o fórma aos empregados privilegiado, notas 1092 e 1093-fórma-o o Juiz de Direito, arts. 242 e 396 do
Regulamento n. 120, notas '110'2. a 1101-0 seu processo até o julgamento, arts. 396 a 405
do Regulamento n. '120, nota 3167-quando n'e11e é o Juiz de Paz pronunciado, preside a
junta de qualificaçãO, nota 11I'l-quanto á eleição, notas H39 e 3128-antes de iniciado
elIe, póde ser suspenso o empregado publico pelo Governo e Presidente de Provine,ia, nota
1I26-c1\ os em que ficam, s en o os empregados publicos, notas 1128 a 1128 f, 1129,
113 , 11'.3 3121,31.'2.1-,3126 e It6-a -que direito teem aos seus vencimentos, os que incorrem n elle, nota '1l47 a 11 O \I 1 e 11 2-a -quanto aos Ministros, Conselheiros, Senadores, Deputados, membros da Família Imperial que incorrem n'elIe, notas 1'170 a 1173quanto aos clerigos estrangeiros, vigarios encommendados, que n'e11e incorrerem, nota
1174-á auctoridade que é absolvida, em consequeneia d'elIe, entra em exerci cio, apezar
da appelIa 'ão da parte, nota 11 2- n'elIe serve o escrivão do Juizo Municipal, nota 3118o peitante não incorre n'elle, nota 31'l2-0 que commette crime de peculato, n110 incorre
n'elIe quando ó empregado publico, nota 3tt5-os advogados não estão sujeitos a elie, notas 1135 e 31'2.7-0 Juiz de Direito interino incorre n'elle, pela RelaçãO, nota 3t29-desapparecida a carla de sentença a respeito d'elIe, não se dá por cumprida a pena, nota 1130
- póde ser comprehendido n'elIe diversos funccionarios, notas 3'I3t e 31GB-deve-se fazer
notificação parll elIe, nota 3132-despronunciado o funccionario, assume as funcç5es do
emprego, nota 3133 - a parte quei::ro a pMe appelIar, mesmo não tendo feito o libelio, nota
3135 - corno não incorrem os vereadores, notas 3136 e 3166 - não havendo má fé, não ba
lugar a elIe 1 nota 3138 - mesmo sendo á revelia, as formulas preenchem-se, nota 3139está sujeito a elle quem obsta o curso da eleição, sendo empregado, nota 3140 -quando o
empregado interpreta a Lei não incorre n'elle, nota 3L41-quando não 11a prazo fatal para
um recurso, não incorre n'elIe o Juiz que conhece do mesmo recurso a todo o tempo, nota
3143 -incorre n'elIe o Juiz de Direito que manda prender o réo de crime aflançavel, sem
que a sentença tenha passado em julgado, nota 31H-não incorre n'elIe o Juiz pela boa
ou má apreciação dos autos, nota :3145-accusações infundadas não dão lugar a elIe,
nota 314ti- não incorre n'elIe o Juiz que decide no desempenho das suaR funcções, nota
3147 - não incorre n'elIe o Presidente que suspende a um Juiz Municipal nota 31't9- o
empregado dos telegrapbos, póde sol-o e em que caso, nota 3151- póde ser suspeito mas
não incorre n'elIe o Juiz que é dependente e manifesta a ua opiuião, nota 3154 - incorre
n'elIe o que funcciona em autos em que foi procuradod nota 3155-0 empregado da fazenda que commelte o crime de peculato, está sujeito a e11e, nota 3156-não incorren'elIe
o Juiz de Paz, que segue a opinião da m za eleitoral, nota 31:'>9- para o Juiz de Direito
cm crime commum segue-se eUe, nota 3lGl-não dá lugar a elle a omissão sem prl'juizo,
nota 3162 - nilo incorre n'elIe o Juiz que adverte o inferior nota 3163-não se fórma ao
thesoureiro ~as lolerias que não é empregado publico, nota 3163-a-iucoITe n'e11e o escrivãO do ajudante da colIectoria, nOla 316~ -devem ser n'elIe inquiridas as testemunha,
pelo'proprio Juiz, nola 3172-os termos d'elIe são e. enciaes, nota 3178-como se pratica
a re peito do que se fórma ao Juiz de Direito, notas 1830 e 1&'11 - o Chefe de Policia o
fórma contra o seus Delegados, escrivão e officiaes de justiça, nota 2374.
PROCEOIMENTO EX·OFFICIO. - E' abolido, salvo. , . notas 656, 660, 662, 663, 669, 670, 671, 674, 58!,

696, 702 e 1020 -quando lia, nota 1019 - quando
respon abilidade, notas 1090 e 1258-a.

II

ha no crime de falIencia, nola !036- em

PROCURAÇAO.- Com poderes especiaes, é essencial, para se jurar a queixa, n'ota 65S.
PROCURADOR,- ó se admi tte o do auctor, quando ba impedimento legitimo, nota 1277 - mas

não se admitte o do réo, nota 2864.
PROMOTORES PUBLICO S.- Nota 21- como nomeados, arls, 36 do Codigo do Processo, 22 da Lei

de '1 "'I, 2t6 e 217 do Regulamento n. 120-não pódem ser votados para ... nota 173-0
que representam, nota 204-os que podem ser, 8l't. 36 do Codigo do Processo-suas attri71
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buições, art. 37 e §§ do Codigo do Processo, notas 205, 265, 1921 e 2573 - como são substituidos, nota 201- ha um em cada Comarca, excepto... arts. 23 da Lei de 184.1 e 213 do
Regulamento n. 120, nota 206-a- nãO gozam de féria<:, nota 206-c -quaes os nome~dos de
preferencia, nota 206-b - aonde residem, nota 20l:i-c, '2." parte- quaL o seu vestuarlO, nota
206-c-servem emquanto convier ao serviço publico, nota 206-d-os seus vencimentos,
nota 209-a - quem lhes passa attestado de frequencia, nota 209-b- os seus emolumentos,
a mesma nota-seu juramento, nota 210-não podem ser dados de suspeitos, nota 2l2podem ser suspeitos, nota 2l5-como se lhes conta o exercicio, nota 216-pertencem á reserva, nota 217-não podem advogar no crime, notas 'll e 19'2l-são curadores de massas fallida , a mesma nota - devem ser de preferencia, nomeados curadores geraes, notas
219 e 1922-não podem pedir certidão ao carcereiro, nota 220-podem requerer a nuUidade de um proces/<o, nota 2tl-intervem nos processos administrativos, nota 222-não
appellam, sob pretexto da inju/<tiça da decisão, notas 2~n e 1520 - não podem desistir da
appellação, a mesma nota e 15:10- não podem ser equiparados aos advogados, nota 2'24os remuvidos, q ua ndo nào teem direi to ao ordenado, nota 'U5 - deixando a Comarca, não
se lhe abona vencimento, a mesma nota-quando tem direito ao vencimento, a mesma
nota-podem denunciar do Juiz de DireitoY nota 2'ltl-a appeUação d'elles, que etreitos
tem, nota '229- nenhuma retrihuição lhe/< cabe nos processos eLeitoraes, nota 230 - podem
allegar a prescripção do crime, notas 231,1994 e 2:'i7l-quando appellam devem arrazoar,
nota 233 - não servem com irmão, Juiz, nota 234 - quando suspeitos, a accusação é nuUa,
nota 235-0 Juiz de Direito não os póde suspender, nota '131-indicam elles as testemunhas, notas 238 e 745-um irmão d'elles não póde funccionar como Juiz, nota 241 -não
podem posteriormente servir de Juiz na mesma causa, nota 2~2-devem basear o libello
na pronuncia, nota 244 - devem dizer de facto e de direi tp, sobre o processo no Jury, notas 246, 1241\ e 1430 - embora desistam de uma circumstancia aggravante, não se a póde
omittir nos quesitos, nota ~~ - deve addiar os julgamentos, quando elles o pedem, nota
249-deve-se-lhes dar audiencia, em qualquer justificação do réo, nota 249-suas incompatibilidades, notas 250 e 251- quando não as ha, notas 252 e 252-a - devem-se-Lhes dar
gratis os docnmentos e quaes, nota 253 - devem visi tar as prisões, nota 255 - aCGusam nas
tentativas dos crimes, nota 259 - promovem a accusação dos réos em processos nullos,
nota 260-deve-lhes enviar o inquerito, nota 261-d1l0 a denuncia dos crimes de cumplicidade e tentativa quando inafIaoçaveis, nota!' 266 e 100-0 que fazem quanto á manumissão do escravo e sua matricula, nota 265-0 que 1l1es cumpre sobre o registro civil.
nota 266-sobre o recrutamento para o e:xercito, nota 267-sobre a Lei eleitoraL, nota 268
-quando denunciam, accusam, nota 210 - quando offendidos, não denunciam o crime de
re!'ponsabilidade, nota 211- denunciam dos crimes em que interes!'a a fazenda nacional, nota 'ln - não denunciam em proce!'so em que foram advoaados, nota 273 - accusam todos os delinquentes, notas ~14 e 275-quando opinam peYa n1l0 pronuncia, não
podem recorrer da pronuncia, nota 274-em que casos denuncia ainda, nota 216-accusam aos empregados omissos, nota 278 - sobre suas nomeações e juramento, notas
279 e 460-s1l0 muLtados pelo Juiz de Direito e como, nota 460-como não são suspeitos, nota 6l5-dão queixa e não denuncia, remettendo-se-lhes os papeis, peLo miseravel, art. 73 do Codigo do Processo, notas 695, 691 e 698 - a elles compete a denuncia e em
que crimes, art. 74 do mesmo Codigo, nol<a 61:9-é accusador quando começa o processo,
nota 64S-quando não dão a queixa ou denuncia, procede-se a ex-omcio, notas 656 e 659
-a elles sãO remettidas as provas de qualquer t1elicto, nota 656 - póde addicionar a queixa
ou denuncia, quando o adjunto as dá, nota 656-não ê obr'igado a denunciar contra as
suas convicções, nota 662-dão denuncia contra o senhor, oITensor do escravo, nota 666dào sempre a denuncia, aLvo... notas 100 e 703-quando são os on'endidos não podem denunciar, nota 101 - assistem á formação do processo e são ouvidos antes da pronuncia,
notas 70S e 2:'69 - são ouvidos nas fianças provisorias, nota 852 - nenhuma Lei obriga ao
Juiz de ou vil-os nas fianças e o contrario, nota 856-a cUes são remettidos os corpos de
delicto, nota 1006-não prestam juramento para cada acto do seu omcio, art. 500 do Regulamento n. 120, nota 10S4- I'aliarão ao depois dos !Iccusadores nos crimes particulares,
nota 1373-como se lhes dão escLarecimentos para a denuncia, art. 219 do Codigo do Processo- como participam a ree:peito do impressor, art. 2fl9 do mesmo Codigo - promovem
a accu,ação, ao depois da denuncia nos Ct'imes de responsabilidade, art. 335 do Codigo do
Pl'Ocesso, nota 16~2-não servem com Juiz MunicipaL, cunhado, nota 1898-não podem
defender réo algum, a não ser ascendente, descendente, mulher ou irmão, nota 1588-os
interinos, recebem o mesmo ordenado que os en'ectivos, nota 192ô-não podem appellar
quando a Camara Municipal é condemnada nas custas, em as pr.escripções, nota 1993são-lhes intimados os recursos de pronuncia Ynota 3'1.49-os Presidentes das Provincias,
darão informações a respeito d'elIes ao governo e o Juiz de Direito aos Presidentes, arts.
37 e 38 do Regulamento ri. 120, nota 2319-informa-se ao Ministro a respeito d'elles, arts.
34 e 40 do Regulamento n. 120-como propõem a acção, em causas de multas a c.onstructores de estradas 1 nota 2572-examinam com antecedencia os autos que vão ser submettidos ao Jury, art. 34.3 do Regulamento n. 120.
PRONUNCIA.- Dá-se,

quando o Juiz .julga procedente a quein e não quando, em sentido contrario, arts. 144, 145 do Codigo do Processo, 285 do Regulamento n. 120-devem-se especificar n'ella a natureza dos delictos, notas 1032 e 1033-resuLta nullidade, quando ha erro
n'eUa, nota 1037 - ha e11a, contra quem não se deu a queixa Ynota'103S-a - não ha elIa
sem pleno conhecimento do delicto, nota 1041-ella não importa a convicção do crime,
nota 1045 - os effeitos d'e11a nos crimes de responsabilidade, art. 165 do Codigo do Pro-

cesso, notas 1123, H24 a 1163-remetce-se cópia d'ella aos Presidentes de Provinciaquando versa sobre commandantes militares, art. 166 do Codigo do Processo-embora
dando-se ella contra o Juiz de Paz em crime de responsabilidade, nem por i to dei:s:a de
presidir á junta qualificadora, notas 1ll2. e 3128 -sem dar-se ella, mesmo assim o empregado não fica livre da suspensão senão ao depois do recurso, nota 1143 - dada ella, o empregado fica suspenso, nota 1144-1ançada ella o Juiz não a póde revogar, nota 1t45quando ha em crime commum a respeito do empregado da alfand\lga, não póde este e:s::erceI' as funcções nota il33-importa eUa a suspensão do direitos e quando nota 1l63, e
2171 e art, 91 da Lei de 1841-com ella cessa a oltura por habeas-col'PUS, nota 1665-bavendo ella, póde haver soltura por habeas-corpus? notas 1G67 e 1677 - ao que ella obriga,
art. 293 do Regulamento n, 1'20, notas 2676 a 2ô83-as proferidas contra militares, a quem
se communica, nola 2665 - eUa é reguladora da marcha do processo em geral, nota 2666
-a auctoridades policiaes nâo ão competentes para decretal-a, notas 20l4, 2669 e 2.670quando para se sustental-a, suppre-se o numero das testemunhas e sanam-se faltas, notas 2673 e 2675-0 empregado que n'eUa incorre, está inhibido de e:s::ercer as funcções do
seu emprego, nota' 2619 e 2682-os effeitos d'ella não trazem incapacidade para os actos
da vida civil! notas '.!USO e 2681-os eleitores que n'elia incorrem, devem ser convocados
para a qualificação da junta, nota 2683.
PROVA.-O que seja, notas 77.,7'75, e 779-duas ou trez testemunhas a fazem plena, notas 774,
e 775-a singular, não a faz, as mesmas notas - o onus delia, a quem incumbe, nota 776em colisão della não se condemna, nota 777-a confissão dos co-réos não é uma, nota 778
-a circumstancial, é insufficiente, nota 779.
PROVEOOR,-(O Juiz). Que escrivães designa, nota 301.
PROVEDORIA.-De capenas e residuos, nota 59.
PROTE5TO.-Por novo Jury, como se dá, arts.87 e 88 da Lei, 462 e 463 do Regulamento n. 120,
notas 21'>1, e I!Ll\-não e torna conhecimento delle, quando outro é o recurso, nota 1554
-como. se procede, quando é elle, para outro termo, notas 1555 e 2a2-apezar delle, o
Juiz deve appeUar quando a Lei a isto o obriga, notas 21'20 e 2lh-não se repete, nota
2143-torna sem efl'eito, qualquer outro recurso, art. 50.\ do Regulamento n. 120, nota 3342
-não se dá nos casos da Lei de 10 de Junho de \ 35, notas 3343, 3344, e 3345-quando ba
commutação em prisão perpetua, não ha elle, nota ::J34.4-quando ha indevida interposição
delle e passam os dias da appeUa~ão não se o attende, nota 3347.
PROTOCOLLO.-Quem o deve ter, notas 539, 542, e 560.
PUBLICIDADE.-O que seja, nota 558.

Q
QUALIFICAÇAO,-(Auto de). -Art. 17l do Regulamento n, 1'2.0, notas 21:59 a 2461-a auctoridade que
não o faz é multada, art. '172 do mesmo Regulamento, nota 2,i62.
QUARTEIRÕES.-O que são,. nota 13-como se criam, nota 16.
QUEIXA.-Não interrompe a prescripÇli01 nota 5'29-a dada pelo individuo que se tornou Juiz,
nãO é conhecida por este, nota ô:r -a quem compete, art. 72 do Codigo do Processo, nota
M9-quem a dá, quando o offendido é miseravel, art. 73 do mesmo Codigo, notas 696 e 697
-o que seja, nota 646-não é admittida, por discurso legi'lativos. art. 76 do Codigo do
Processo-o competentes para a receber artigo 77 do me mo Codiao, nota 683, 68'. a 688
-deve ser as ignada e jurada, art. 78 do Codigo do Proce 80-0 que deve conter, art. 79
do mesmo Codigo, nota 650-quando improcedente, não induz ma fé da parte de quem a
deu, nota 631-0 e trangeiro a da, nota 653-não se a recelle, sem o corpo de delicto, nota
655-e sem elte, nota 9 6-em que prazo, é eUa oíferecida, nota 656,-e quando dada pelo
adjunto, o Promotor addiciona-a, nota 656-0 juramento a ella, só é prestado pOr procurador, tendo este poderes especiaes, art. \J2 da Lei de 1 41, tiotas 638. 21G2 a 21ti9-quando
deve ser regeitada, nota 661-entre eUa e os documento deve haver harmonia nota 661quando neHa, não se comprehenl1e o nome do réo, não ha pronuncia, nota 671-é dada
contra quem assignar as publicações, nota 674.-a-qual a difl'er nça, entre ella e a denuncia, nota 615-niIo se admitte '1uando dada pelo escravo, nola 674-b-não pode daI-a, nem
a mulher, nem os que e acham, sob o pnl.rio poder, nota 616-quem a d:l. pelo menores,
a mesma nota e 718-niIo havendo reciprocidade, o filho não a pode dar pelo pai, nota 676
-a mãe natural, pode dal-a por sua filha, nota 677-como se considera a pessoa menor
para o fim deUa, a mesma nota-a falta da assignatura a eUa, suppre- e pelo juramento,
nota 619-é necessario o reconhecimento da assignatura de quem a dá, meno pelo Promotor ou adjunto, nota 68Y-não será aceita quando lhe faltarem os requesitos legaes,
nota 690-a dada pelo mi eravel, é ella e não a denuncia, nota 695, e 6
a mulher não
a póde dar contra o marido 1 nota '716-0 senhor não a póde dar contra o escravo 1 nota
711-deve ser recebida por auctoridade do districto da culpa, notas 129 e i30-quem a dá,
oomparece pessoalmente, em juizo, nota 732-0 que era e é actualmente, notas 735, e 749

-deve conter o facto criminoso e circumstancias, nota 736-dada, ella p-or crime policial,
deve o réo ser citado, nota 161-é admissivel a 1." e 2.°, notas 1059, e 1062-dada por crime
de responsabilidade, independente de juramento, nota 1019-e o contrario, notas 3131, e
3142-quem a dá nos processos de responsabilidade, não precisa comparecer, nota -lU83quaes as formalidades para eUa, notas 1086, e 10S1-póde ser dada em quanto o crime não
prescrever, art. 329 do Codigo do Processo, notas 1621, e 2652.
QUEIXOSO. - Quando nã6 póde ser admi ttido :i accusação, nota 21 i - a elle deve-se perguntar,

art. 80 do Codigo do Processo, nota 750-quando se o admitte á accusação, nota 665-nàO
é lançada na formação da culpa, nota 61í-c-seu juramento, notas 133 e 73/~-póde indicar novas testemunhas, nota 143 - póde appellar, no processos de responsabilidade, embora não fizesse o libello, nota 3135-quando não póde ser admittido á accu ação do réo,
nota 1329.
Devem mencionar todas as circumstancias indicadas no libello, arts. 59 e 60 da lei
de 18M, 361 e 368 do regulamento n. 120, notas 24 , 2030, 29;14, 2953, 2\)65,2995, 3000 3001,
3009,3010,3011,3012 e 3U19-é regular o que se faz sobre o flagrante? notas 946 e 3013como devem ser propostos eHes, sendo dous ou mais os réos, art. 283 do Codigo cio Processo, notas 1442, 1443, 1444 a 1448 e 2031- como se os propõe no caso de cumplicidade, notas
21126, 2\:.167 a 2912 - não se comprehendem dous réos, no mesmo, notas 2021, 2\)95 2Y9fl, 3001,
30.2~ e 3023 - devem ser claros, nota 2028 - quando no caso de tentativa, notas 2029, 2955
a 2964, 2966 e 3091- como se os propõe, no caso de falsidade de documentos ou testemunhas, arts. 55 a 51 da Lei de 18U, 361 a 365 do Regulamento n. 120, notas 2(122, 2023, 2024,
2936 a 2945 e 2993-se os apresenta dos aggravantes constantes dos autos e resultantes dos
debates, art. 60 da Lei de 1841, 368 do Regulamento n. 120, notas 2032,2951 e 30'l9-quando apresentados sobre a justificabilidade do crime, arts. 61 da Lei de 1841 e 3(jll do Regulamento n. 120, notas 3015, 3035, 3036, 307>1 e 3094-sendo o réo menor de 14 annos, como
se os propõe1 art. 62 da Lei de 1%t e 310 do Regulamento n. 120, notas 2043 e ilOJ8- endo diversos os pontos da accusação se proporá ácerca de cada um, os indispensaveis e de
modo claro e simples, art. 284 do Codigo do Processo, 63 da Lei de 1841 e 371 do Regulamento n. 120, notas 1445 a 1048,2949, z994, 3002, 300\ 3U06, 3031, 3041, 30.2 e 3043-como
se propõe o de circumstancias attenuantes? al·ts. 64 da Lei de 1 42 e 372 do Regulamento
n. 120, notas 2039, 2040, 2041, 2974 e 30/~1- se os propõe abrangendo as tres condir,.ões do
rapto 1 nota 20J3- nelles, póde o Juiz de Direito a/Iastar-se de qualquer classificação, sem
mudar de natureza 1 notas 2035, 266t:i e 2934 - ha nullidade, por defeito delles nota 2031se os propõe especiaes, sobre attenuantes 1 notas 20'lS e . O'tR - não se os póde propôr, sobre indemnisaça.o, nota 20;;'3 - como se responde a elles, e á applic.açiio pelo Juiz de Direito
da pena, arts. 374 a 382 do Regulamento n. 120, notas 3026 e 3027 -quando ha vehementes indicios de falsidade, deve-se propôr ao Jury, nota 2935 - não se os propõe sobre o art.
3.· do Codigo Criminal, nota 2950 - se os' propõe sobre alienação mental, nota 295t - não
se deve propol-o, sobre um facto que não é aggravante. notas 2954 e 30::13- como se os propõe da reducção de pessoa livre á eS'lravidão 1 nota 2973 - como no caso da of'l"ensa fei ta para injuriar? nota 2!J75-sobre o medo irresistivel, deve-se especificar o que o occasionou,
nota 2976-como sobre o estellionat01 notas 2976, 2977, e 307ti-quando a morte resulta
do espancamento, como se os propõe, nolas 2978 e 2979-quando se os propõe no caso dos
arts. 194 e 195 do Codigo Criminal, notas 29 Oa 29f:l7-deve-se formulaI-os, sobre o mandato do crime, notas 2988, 29m e 3043-se os propõe, sobre os ferimentos e sua natureza,
nota 2980-sobre a casualidade, como se o propõe, nota 2Y90 e 299I-se os (1ropõe sobre
aggravantes e attenuantes no caso da Lei de 10 de Junho de 18351 nota 29\)2 - como propostos sobre o crime de roub01 nota 2996-como, no caso oe crime de resistencia, nota
29H9-como no caso do art. 125 do Codigo Criminal. nota 3003-não se emglobam as circumstancia elementares do crime de estupro, nota 3004 -devem-se propor os de ser o réu
menor de 11 annos, nota 30l4-não se os substitue quando o Jury responde aos '\." nota
3016-deve-se-os propor, no caso de imprudencia, nota 30l1- como sobre ferimentos graves, nota 3021 - a circumstancia de envenenamento não se engloba no facto princi paI, nota 3024-não se accumulam as circumstancias attenuantes, nota S033-não devem elles
conter questão de direito, nota 3034-deve-se declarar o numero de votos, a cada um delles, notas 3037 e 3056-negando-se o facto principal, não se responde a attenuantes, notas
3039 e 3057-nas respostas a elles, devem-se escrever e mencionar as attenuantes, notas
3044, 3045, 3046, 3050, 3053, 3060 e 3061- havendo contradicção e confusão nas respostas a
elles, nulüfica-se o julgamento, notas 3052, 3058, 366'.1, 3070, 3073, 3014, 3079, 30 5 e 3093quando se responde a elles neO'ativamente, não se omitte a palavra-não-nota 3054devem-se repetir as palavras deYles, notas 3059, 3005, 3006 e 3U9R - não se a ttende nas respostas a elles, as attenuantes não existentes no Codigo, nota ~063 - ha nullidade quando
nas respostas a elles, apparece li nome de quem não foi sorteado, notas 306.') e 3092- lia nullidade quando voltando o Jury á sala lSecreta, responde a elles, diversamente do que tinham
votado, notas 3068, 11077, 3078, 3U81 e i::l089-como se pratica havendo empate nas respostas,
notas, 3082, 3088 e 3091-as respostas a elles, não são escriptas pelo Presidente, notas 3083
e' 3085 - a resposta a elles deve ser assignada por todos os membros do Conselho, nota
31li-a declaração de vericido, nas respostas a elles, nãoé nullidade? nota 3112.

QUESITOS. -

QUESTÕES DE FACTO. - Vide - Quesitos.
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e tiver eila apparecido, em um termo ou comarca, o julgamento do réo, será no
termo ou comarca visinha, art. 93 da Lei de 1841,2/.3 e 244 do Regulamento n. 1'!0, notas
2606 e 660i - quando entra nella mililares, responderão estes perante os tribunaes militares, art. 100 da Lei de 1841, notas 2215 e 2GOH.

REBELLlÃO. -

RECURSO. - Dá-se da decisão, contra apre cripção, arts. 69, § 6.· da Lei de 1841, 438, § 7.· do

Regulamento n. 120, nota S19- e quando o favor da prescripção não o ha, nota ~Oi'l-ll ha
da denegação ou concessão da fiança, arts. 111 do Codigo do Processo, 69, § 4.· da Lei de
1841, 43 § 5.· do Regulamento n. 120, notas i, 890, 891 e 3253 - ha, quando se obriga a
apre:>entar o pas aporte, nota 895 - dá-se eile quando se obriga a assignar termo de bem viver ou de egurança, art. 69, § L· da Lei de 18'.1,438 § l." do Regulamento n. 120, notas 916,
919 e 2063 - no ca o delle, segue o processo original, notas 1165. 148i, 149i e 2065 - em regra,
não tem elle efl'eilo suspensivo, arts. 72 da Lei de 1841, e 445 do Regulamento n. 120, nota
1116 - dá- e para a Relação, quando o Juiz de Direito, confirma uma despronuncia em crime
de responsabilidade, nolas 2071., 20i5 e 3152-0 ha nos processos da alçada, nota 1265-0
de que trata o art. ~I do Codigo do Processo, ficou convertido em aggravo, no auto do
processo, notas 143i, 2065, 2075 e 3lH -os permittidos pelas lei criminaes arts. 69 a 71
da Lei de 1841, 4:~8 a 440 do Regulamento n. 120, notas 1462 e 2062- nnnca, é suspen:>ivo
o da parte accusadora, nota tt.64 - sobre a Lei de 10 de Junho de 1835, nota 1465 - os denegados pelo Juiz da instancia inferior, nota 1466- os ha ..... nota 1467 - quaes os para
a Relação, art. 70 da Lei de 1841, e 440 1.0 do Regulamento n. 120, nota lItliS-quaes. os
para o Juiz de Direito, art. 70, V' parte da Lei de 1 41, e 440 2.· do Regulamento n. 120,
nota l /Hl9-qual, o para o Pre idente da Relação, nota 14íO-qual o necessario, art. 69 §
7.· da Lei de I 41, 43 § 8.·, e 43\1 do Regulamento n. 120, notas 1471 e 20i5-qual, o ,"0luntario, arts. 69 §§ L° a 6.° da Lei de IlS41, 4:~8 e §§, meno o .• do Regulamento n. liO,
notas 1472 e 2065-não produz efl'eito suspensivo. arts. 72 da Lei de '1841, e 445 do Regulamento n. 120 nota 1I.i:-l e 3275- o ex-omcio do Chefe de Policia e Juiz lunicipal, não suspende a pri ào decretada, nola 1'.7',- e tambem não suspende o interposto do despacho de
pronuncia do Juiz de Direito, nota 1475-decidido na superior instancia, não !la outro, notas 1476 e 20i3-quando ex-omcio, se ordenará a reme sa dos aulos, art. 441 do Regulamento n. 12U, nota !t77-sem estar preso o réo ou afiançado, nãO se o admitte, nota 1479
-se o Juiz a quo, reforma o seu de:>pacho, nàO sobem os autos ao Jui7. ad quem, podendo,
porém, a outra parte, tentai-o, notas Hill e 2081-:>egundo o Codigo do Processo, arls. 29'2
a 311- quando decidido pelo Juiz superior, como :>e cum pre, nota 1482 - da indevida insoripção ou omissãO na li. ta dos jurados, o ha, arts. 101 e 102 da Lei de 1841 234 e 446 do
Regulamenlo n. 120, notas 1843, 1987 e 2182-sobre a qualificação ou não eleitoral, o ha,
nOLa 1484 -quando e dá, no caso dos regislros dos nascimento, ca:>amentos e obitos, nota
14 5-0 ex-omoio do Juiz Municipal. nãO terá efi'eito suspensivo, salvo ... notas 1487 e
1495-0 da Lei de 2 de Julho de I 50, em que tempo se deoide, a mesma nota-quando
intentado a diversas auctoridades, nota:> 141:\8 e o praso para elle, 1't1\9, 1505, 1512,2076,
207 , 2019 e 20~0, arl . 73 a 77 da Lei de I 41 e 4'>2 a 1>44 do Regulamenlo n. 12G - e perante a relaçãO, nota 1'>90 - o denegado pela Lei, nãO se o admitle. nota 1!t8\1- ao depois da
re po:>la do Juiz a quo, nãO se acceila mais documenlo, nota IMlI- podem no emtanto,
junta-lo:>, convenienlemente (documentos), notas H92 e 2U68-0 ex-omcio. exclue o da
parte? nota 1493- por meio delle, se podem reformar as pronuncias, nota H95-quando
não cabe elle o Tribunal não julga sobre o merito dos autos, nota 1498-0 'l'ribunal competente, conhece de um que, se interpoz para outro incompetente. nota 1499-a omissão ,
do correio, nào prejudica o direito da parte, nota 1flOO-não se dá elle, da imposição da
pena disciplinar, quanto á cu:>la:>, nota 1.01-diver a:> especies, nota 1506 a 15l1-ha
ex-omcio l quando se concede o habeas-col'PUS, .ollando-se. no emtanlo o paciente, notas
1660 e 1661não ha, da denegação do habeas-corpus, nota 1660 - sem a deci:>ãO delle, pMe
o Juiz Municipal, exercer o seu emprego, quando suspen o, pela presidencia? notas 179:1
e 2077 - nãO conhece delle, o Juiz IIIunici pai que, pronunciou, notas 184 e 2084 - quaes os
que podem interpô-lo, da inclusão ou omi:> lio, na li ta dos jurado" nota 19l17 - como ha
do Chefe de Policia ou Delegado, contra um acto da Camara Municipal, art. 447 do Regulamento n. 120 - em caso de duvida se o admitte, nota 2062 - para se o arrasoar, não se
dI!. vi la, fóra do cartorio, nota 2064 - quando o Delegado e ubdelegado pronunciam em
crime de responsabilidade e não pronunciam o fazem ex-omcio, nota 20?.\. - o termo delte
é essencial, nota 20S0-é alto o réo, quando por elle é despronunciado, nota 20 2-devem-se juntar os aulo delle, aos originaes, nolas 20~ e 3229-póde-se reformar por elle
O 2.· de pacho, como se reformou o \.", notas 20 3,205 e 323 -ordenam-se diligencias
na RelaçãO, no caso delle, nota 2085 - como remettidos pelo correio. O autos delle, nota
2086 - como se procede na Relação, are, pei to delle, nota 20 7 - dá-se da má classificação
ao facto, nota 21O~-os presos podem ser renunciado:>, pelas partes, nota 3H2-só aproveita ao que delle usou, nota 3243 - a sentença que decide delle, não é reformavel, nota
3247 - não são admi siveis de pronun(·.ia, na parte em que, classifica o delicto, nola 3'248os de pronuncia não -e intimam ao promotor'! nota 3249-do de:>pacho do lançamento são
elles recebidos, no sentido restricto nota 3~56 - quando a Lei, o manda interpôr ex-officio,
ninguem se livra desse dever, nola 3260-sómente o Tribunal:>uperior, póde decidir as
duvidas suscitadas a respeito delle, nola 32( 3 - O ha :>obre incidentes da organisação do
processo, nota 3264 - quando O Juiz proferiu o despacho de pronuncia ou não, deixa de
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conhecer delle, na instancia superior, nota 3'265-0 Promotor da Justiça, nas Relações, no
caso delI a, fazem de parte, nota :}266-os Desembargadore que intervem, nos de responsabilidade, não estão inhibidos de ser Juizes da apelIação, nota 3'1.67 - das decisões do' Juizes de Direito, quer das comarcas garaes, quer das especiaes, ê elle para as Relações, nota 3'1.68-elIe perante a::; Relações, nota 3269 - o ha da decisão que julga, improcedente o
corpo de delicto, nota 2633.
RECURSO OE GRAÇA. - Vide. - Petio;ão de graça.
RECUSAÇÃO. - Quando alguma das partes, o faz ao Juiz, arts. 250 e 251 do regulamento n. 120,
nota 2ô'l. •- perante o Jury, o que seja e como se pratica, arts. 275 e 276 do Codigo do Processo, nota 140'~-dada uma vez, nilo póde acceitar-se mais. o jurado, notas 1405 e 1412quando superior ao numero permittido, annulla o julgamento, nota 1101-como se procede
sendo mais de um accusado, art. 276 do Codigo do Processo, nota 1408.
RELAÇÃO. - A ecclesiastica, aonde funcciona e suas attribuições, nota 1609.
nELAçÕÊS. - Quantas no Imperio, nota 44, - quando creadas a mesma nota -de quantos membros se compõem elIas, nota 4.4-qual o seu regulamento, nota 45-quando insta1ladas,
notas 44 e 45-como nomeado os presidentes delI as, nota 46-qual o seu territorio, nota
47 - como julgam e em que instancia, nota 48- como procedem no caso de responsabilidade, notas 1097 e 1108 - procedem, contra o Juiz de Direito interino, em crime de responsabilidade, notas 3129-recorre para e1las, o Juiz de Direito que, confirma um despa-.
cho de despronuncia em cri me de responsabilidade, nota 3152 - como decidem os recursos,
nota 1490.- conhecendo e1las que, houve faltas de formulas sub tanciaes, mandam proceder á nova formação da culpa, notas 1516 e 3331-annulIando um processo, não podem
mandar dar baixa na culpa, nota 1518-como neHas se devem preparar os autos crimes
e em flue pra::;o, nota 155~, como praticam na responsabilidade dos Juizes de Direito, notas 11130 e 11131- quando os Juizes de Direito, servem nelIas a antiguidade ê a reguladora
das preferencias, nota 1972 b - os Juizes de Direito, que nelIas se recusam servir, com jurisdicção plena, não recebem o seu ordenado, nota 1H72 g-.as revisoras como procedem,
nota 2154- quando não conhecem das a ppelIa ções 1 nota 327' -com Çjuantosjuizes conhecem da appellaçã01 nota 3279-com quantos Juizes conhecem da appe1laçã01 nota 3'219não podem ellas julgar nullo o proces::;o, sob fundamento de não ser criminoso o facto,
pelo qual, o rêo foi condemnarlo. notn 3310-0 que lhes competia pela Lei de 1841, arts.
121 a 123 da mesma Lei, notas 2259 a 2261.
REMOÇÃO. - A dos Juizes de Direito, notas H, 1954 e 1955 - não prestam os Juizes, quando
elIa se dã novo juramento, notas 11 e 1960 - qual o titulo de quem a obtem, nota 11- que
ajuda de custo se abona, a mesma nota - o Juiz de Direito que, a obteve e serve de 1.0
vice-presidente, não tem juz a ordenado; mas se lhe conta o tempo delIa, nota 1962.
REPERGUNTADAS. - Podem ser as testemunhas, art. 97 do Codigo do Processo, nota 836.
RESIDENCIA. -Os ti tulos delIa, arts. 94 a 110 do Regulamento n. 120 - corno está revogada a
Lei a respeito deU a, nota 2421.
RESISTENCIA. - Requisitos que se devem cumprir, quando se dá, nota 1044.
RESPEITO Á AUCTORIDADE. - E' um elemento de ordem, nota 1239.
RESPONSABILIDADE. - Vide. - Processo de responsabilidade.
RESUMO.-O dos debates no Jury, será feito pelo Juiz de Direito, arls. 5q da Lei de il-l41 , e
366 do Regulamento n. 120, nota 3245-sem e1la ê nuUo o julgamenlo, nota 2947.
REVELIA.-(.Tulgamento á). Quando e tão sujeitos a elIa os r60s mesmo afiançados, notas 863,
1304, 1279, 1298, 1304 a 1334 - procede-se no crime de responsabilidade, notas 1076, 1301 e
1305 - dando-se no caso do processo de responsabilidade, as formulas são essenciaes, nota
3139 - o 1'60 que não manda escusa, está sujeito a elIa, art. 221 do Codigo do Processoao rêo assim julgado não. se dá curador, nola 1280-quando não podem ser os réos assim
julgados, nota 13UO-não se dã nos crimes de moeria falsa, nota 1302-para se dar elIa,
deve !ler a citação por editas, notas 765,1282 e 1303-não ha solemnidade no caso d'elIa,
nota '1335 - quando o que ê julgado assim comparece, póde appellar, nota 2097,
REVISTA.-Como ê admittida para o upremo Tribunal, arts. 89 e !l~ da Lei de 1841 e 4.64 do
Regulamento n. 120-notas 40, 41, '1275, 1531, 2146,2147 e 2147-a-a alçada para elIa,
nota 41-como processado, nota 43-quando não tem elIa lugar, art. 90 da Lei de 1841 e
464 do Regulamento n. 120, notas 97 e 2148-quando se dá elIa, na prescripção, nota 536não a ha nos termos de bem viver, nota 9.6 - não a ha nos processos de alçada, notas 1266
e 3354-0 escrivão deve fazer com que ella siga no prazo da Lei, nota 1656-quando sobem por traslado os autos, nãO se toma conhecimento d'eJla, nota 1145 - é concedida das
sentenças do Juiz de Direito, nos crimes de contrabando, fóra do flagrante delicto, nota
2147-não tem efi'eito suspensivo, salvo... nota 2149-como procedem as partes para a
obter, nota 2150 - em que prazo é apresentada, nota 2151- como não correm os dias, para
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ser apresentada, nota 2152-como se decide e11a, nota 2153-a renuncia d'ella, nota 2155
-a ha das sentenças dos Juizes de Direito sobre injurias1 nota 2156-a quem se intima
elta, nota 33'l9 - quando ha ella nas penas de morte, galés ou degredo, suspende-se a execuÇãO, nota 3186-nilo a ha oontra escravos condemnados â morte, art, 501 do Regulamento n. 120, nota 3350 -da senten<;a da não pronunoia pela Relação não a ha, nota 3352
-quando pendente, não se prende o réo de prisão nào excedente a 6 mezes, nota 3353.
ROL DOS CULPADOS.-(Livro do). O que seja, art, \!B3 do Regulamento n. 120, nota 10M-n'e11e
se lança o nome do réo pronunciado, art. 146 do Codigo do Processo.

s
SALA.- A' secreta do Jury, deve postar-se â por til ll'ella dous officiaes de Justiça, notas 1650
e 2\-142-e ambos devem assignar o termo, notas 2940 e 294il-não entra n'ella o Juiz de
Direito com o seu escrivão, notas 2931 e 293S - não entra n'ella o medico para vêr um jurado doente, nota 2.941.
SALARIO.- Ao empregado, é justo, nota 180S. Vide - Custas.
SANIDADE.-(O auto). PÓde ser feito por qualquer auctoridade, nota 9S9-a elle não se póde
recusar o ofl'endido, notas 995, 2.ô3~ e 2.862 - póde ser fei to pelos peri tos do corpo de delicto, nota 1003.
SATlSFAÇÃO.- A do mal do delicto não se extingue pelo perdão, nota 1459.
SECRETARIA DE POLlCIA.- Os emolumentos de seus empregados, nota 2277 -o expediente d'ella,
art. 14 do RegulamenLo n. 120 - os livros que devem n'ella existir, art.16 do Re~ulamento
n. 120-00mo se servem os ohefes dos empregados d'ella, art. 16 do Regulamento n. 120,
nota 2219- como nomeados os seus amanuen es, art. 45 do Regulamento n. 1~0, nota 2330.
SECRETARIO.- O do Jury de sentença oomo procede, art. 374 do Regulamento n. 120.
SEDIÇÃO.- Quando apparece em um termo ou oomaroa, o réo é julgado no termo ou comarca
visinha, arLs. 93 da Lei de 1~41, 243, 244 do Regulamento n. 11m, notas 2110, 2606 e 2601quando entram n'elta militares, serão esLes julgados por tl'ibunaes militares, arts. 109 da
Lei de 1841 e 245 do Regulamento n. 120, notas 2215 e 2.608.
SEGREDO.-Quando não se depõe sobre elte em Juizo, notas 791, 801 e S02.
SEGURANÇA.-(Termos de). Arts. 123 a 1'30 do Codi&o do Processo, til a 113 do Regulamento
n. 120, nota 8S-00mo processados, art. 129 do Codigo do Processo-quando se conduz ao
Juiz pessoas suspeitas de orime. art. 123 do Codigo do Processo-e como procede o Juiz,
art. 124 do mesmo Codigo - o que se exige do comluctor, art. 126 do mesmo Codigo - se o
oonduzido destroe as provas, é solto, art. 12S do dito Codigo - como escl'iptos elies e mais
formalidades, nota 130 - considera<:ões, nota 910 - os que devem assignaL-os, nota 91311a reourso quando se obriga alguem assignal-os, notas 916 e 919 - qual o numero de testemunhas para elles, nota 919-qual a pena.imposta, a mesma nota e 921- não se póde
n'elles dar- e de suspeito o Juiz, nota 922- quando quebradas, notas 9W. 9'21 e 923 - qual
o prooesso d'etles, notas 91 e 924-não se interrompe por presaripção, nota 925-não
oabe d'elies reourso de revista, nota 9'16-a certidão d'el1es se junta ao proces~o, nota 927
-a quem compete o eu julgamento, nota 927 - quando se dá a prisão, nota 92 .
SEGURO.-(As oartas de).- Estão abolidas, art. 113 do Codigo do Processo, nota 892.
SELLO.- Vide - Titulo.
SENADO.-Como Tribunal de Justiça, nota 37.
SENTENÇA.- Quando dada con tra a Lei, dá luga~ á satisfa<;ão, nota 1018 - a condemnatoria,
suspende o exeroicio das Iuncções, nota 1134 - a aprellaveis com elfei to suspensivo, quando
se cumprem, nota liltl9 - deve ser proferida em seguimento á sessào do Jury. nota 13\)0quando se exeouta em orime inal1ançavel, nota 1551-u que condemna o réo na pena, o
condemnará na reparação da injuria, arL. 3::l do Codigo do Processo, nota l655 - a uma
passada em julgado, o executor não pócle pór duvida, nota 17!l5-a sua execução, arts.
4.06 a 436 do Regltiamento n. 120, nota 31i:i>l-a quem compete, nota 3L81-será intimada
ao Promotor, nota 31 'l-cabe a sua execução â mesma auctoridade do julgamento final,
notas 3UV" e ill98-quando a multa não é liquidada no juizo d'ella, o erá no lugar para
onde foi remettido o 1'130 nota 31 5-suspende-se a sua execução, quando ha revista e
nos casos de morte, degredo ou galés, nota 3l"ti - para se dar a ella cu mpri mento,' se
manda ordem ou guia, notas 3190 e 3tlfi- na dos esoravo a açoute, tambem ha a condemnação de um ferro ao pescoço, nota 3191-quando pas a em julgado o que deve fazer
o escrivão, nota 319/~-quem requer a sua exeouçã01 nota 3191-como se aocrescenta a
ella a sexta parte, notas 3199 e 3214. Vide - Pena.
SEPARAÇ;(O.- A do processo, não cabe ao Juiz de Direito, notas HO , 1409 e 1'011- deve-se dar
os motivo d'elta, nota '1410.
.
SEQUESTRO.- Não é admittido contra os delinquentes, nota 13l:!4 - a el1e não manda prooeder
o Chefe de Policia, nota 2il6\.
S,IGNAES.- Sobre o do delinquente, pergunta o Juiz ~ quando, nota 739.
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SOCIEDADES SECRETAS.- O

que sejam, arts. 129 e 130 do Regulamento n. 120, notas

1158,

2435

e 2436.
SORTEIO.- O

a

do Jury de sentença, como se faz, art. 351' do Regulamento n. 120, notas 2893

29~O.

SUBDELEGADOS.- Como

nomeados e suas attribuições, al'ts. 1 e 5 da Lei de 1841,25 e 21' do Regulamento n. 120 notas 1168, 1769,2293 a 2296, 230\. a 2309,23 3 e 2384 - não pedem in trucções
aos Juizes de Direito, nota 488-perante os Juizes de Paz servem os seus escrivães e inspectores, arts. 9.° da Lei de 1841, 18 e 19 do Regulamento n. 1'20, notas 22 O a 2287 - serão
conservados emquanto bem servirem, arL. 29 do Regulamento n. 120 - não podem ser nomeados os officiaes do exercito e policia, notas 2293 e ~31 - os que acceitam o lugar de
Promotor, perdem o cargo policial, nota 2306 - os que são vereadore , servem de preferencia o cargo policial, nota 2301- os que ão proces ados, sendo vereadores ao depois de
cumprida a pena entram no exel' ioio do emprego da eleição, nota 2308-0 Delegados
dão-lhe posse e .juramento aonde nãO se acha o Chefe de I olicia e hoje o Juiz de Direito,
nota 2309-os seus supplentes são qualificados para a guarda nacional, nota 234-3-os seus
supplentes são reduzidos a tI' z, nota 2343 - como devem proceder ao inquerito, nota ~362
-não proce sam nos crimes communs, nota 23iO-usam de facha e armas na porta, nota
2315 _. nãO podem pedir instrucções senão ao Chefe de Policia, nota 2371- não podem advogar, nota 2379- podem punir aos seus omciaes com prisão até cinco dias e serem suspensos, nota 2387-que escusa podem apresentar para não acceitar a nomeação, art. 491
do Regulamento n. 1~0, nota 340'f.
SUBSTITUTOS.- O que sejam, nota 165 - cabe-lhes a presidencia da Junta Municipal, nota 173
-qual o seu ordenado e gratificação, notas 292 e 18tO-suas attribuições, notas 464 a 468
- aos seus supplentes o que cumpre, nota 469 - e quando dão as suas audiencias, nota 54-2
-os seus supplentes o que percelJem nota lRII- os seus supplentes sãO trez, e quem
as nomeia, notas 1849 e 2550- a substituição dos supplentes d'elles, é a mesma dos do
Juiz Municipal, nota 1871- quando assumem a jurisdicçãO plena 1 nota 2313 - o que lhes
compete, nota 2554.
•
SUMMARIO.- Vide - Formação da culpa.
SUPERIOR.- E'

o competente para advertir os sulJalternos, art. 339 do Codigo do Processo, notas 1656 e 1657.

SUPPLENTES DO DELEGADO E SUBDELEGADO.-

DOS JUIZES MUNICIPAES.- Como

Art. 54 do Regulamento n. 120, nota 2443.

se os nomeia. art. 19 da Lei de 1841, notas 195, 1863 e 1870
-o que é da sua attribuiçãO, notas 199 e 1852-quando exercem a jurisdicçiIO plena, notas W9, 1787 e 2313 -perdem o lugar, se prestam juramento ao depois do praso marcado,
notas 1784,1872 e 190 -o que vencem, nota 1784-0 que pagam da sua nomeaçã01 nota
1813 - os parochos em exerci cio, não o podem ser, Dota 179 - podem ser ao mesmo lempo
vereadores1 a mesma Dota-são incompativeis com empregos fiscaes, notas 1799, 1803 e
1902-são incompativeis com o posto da g-uarda nacional1 nota 179 -a-são incompativeis com o exerci cio de paz 1 notas 1 00, 180l e 1900 - que papel representam nos trabalhos da Junta Municipal1 nota 1802- como incompatíveis por suspeiçãO com Juiz proprielario vitalicio, nota 1 04,- cabe-lhes a concessão de fianças, nola 1832 - como substituem o Juiz de Direito na falta do Municipal 'I nota 1 35-não presidem o Jury, mas julgam no caso de processos especiaes, fÓl'a da competencia do Jury, notas 181:2 e 1843 - sào
reduzidos a trez e como nomeados, suas funcções e impedimentos, notas 1849 e 2556-não
servem com seu pae tabellião, nota 1850-a - não subsiste a sua nomeação anterior á.creaÇão do fóro civil, nota IS! 3 - não podem exercer cargo policial, nota 1854 - os vereadores
que exercem os cargos d'elles, não prestam novo juramento, nota 1855-como se substitue a lista d'elles, notas 1856, 1863 e 186'f-Só podem ser destituidos pelos meios regulares, nota -I 57 - ao depois de nomeados não podem sahir do numero em que foram collocados, nota 1858-10:;(0 que se fizer a separa<:ão de um termo, faz-se a nomeação d'elles
para O criado, nota I 59-a nomeação d'elles, pôde ser revogada quando não tenha produ;r.ido os seus efrei tos 1 notas 1860 e 1865 - como servem em seu termo, nota 1861- os
veJ'eadores quando os substitue, nào podem tomar conhecimento das Causas da Camara
Municipal e deixam o luO'ar de vereador. notas 1862 e 18/\7 - quando se acaba o quatriennio d'elles, nota 1866-não são incompativeis com o lugar de director das terras publicas,
nota 1R68 - podem exercer as funcçõ s d'elles o procurador da camara que é exonerado 1
notas 1869 e 1916-quando. faltam elles e os vereadores, como ha substituição, nota 1871
- os que posteriormente acceitam o lugar de Promotor, renunciam o outro, nota 1873não podem servir no mesmo termo com Delegado, irmão, nota 1874 - são incompativeis,
com procurador da matriz e administrador dos bens do orago, nota l876-não podem ser
os secretarios da capitania do porto, nota 187 - serão nomeados antes de terminar o quatriennio dos que servem 1 notas 1879 e 1881 - não prestam o juramento perante o Juiz
de Direfto, notas 1880 e 1909-exercem jurisdicçãO com Juiz de Direito, irmã01 nota 1882
- para a nomeação d'elles, nãO importa a religião que seguem, nota 1883 - podem ser
audi"tores de guerra, nota 1884-os que forem advo~ados, antes da nomeação, podem continuar no patrocinio da causa, nota 1885- nomeIam e demittem os empregados do seu
foro 1 nota 1~6 - quando impedidos, deve constar, nota 18l:l7 - são incompativeis, com professor publico, notas 1889 e 1897-são incompativeis com o cargo de fabriqueiro, nota 1893-
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prestando o juramento peraEte a auct~ridade competenle, é nuUo, não se podendo ractlficar fóra do tempo, nota. 19 ;)-n~o ~eJulga vago o lugar, se acceitam emprego da fa:r.enda, nota 1896- não são lOcompatlvelS com fiscal da Camara, nota 1899 - a incompatibilidade para com o Juiz de Paz é do exerci cio, nota 1000 - quando se fazem novas nomeações, não findo o quatriennio, os DOVOS nomeados occllpam os ultimos lu&ares, nota
l\:IOI-não Ilodem er os que não residem no lugar, nola 190~-são incompativCls com engenheiros das obras publicas, nota 1905- perdem o lugar mudando de domicilio, nota 1907
- m.esmo nilo sendo idoneos~ D~O ,e revoga a nomeação d'eUes, nota 1910-quando demittldos -pela Assemblea ProvlQClal, nota tul1- não perdem o lugar, acceitando a nomeação de Presidenle da Provincia, nola 19l'l. - não servem com escrivão. seu parente, passando a vara ao immediato, nota 1913-nomeados para repartição publica, Dão perdem o
lugar, nota 1914-não perdem o lugar de vereador os que acceitam a nomeação, Dota 1915
- nos termos reunidos, como preparam os feitos1 nota J918- não proferem sentenças fiDaes no crime, notas 1917 e 1919-em que municipio se criam elle , nota 2314-não servem de jurado, quando em exercício, nota 2816.
SUPREMO CONSELHO MILITAR.- Jota 52.
- TRIBUNAL DE JUSTIÇA.- Quaes as attribuiçües, nola 38 - qual o numero dos seus membros, a
mesma nota - quaes o seus vencimentos a mI' ma nota - como toma os assentos, a mesma
nola e 511- procede eUe á relação e antiauidade dos magistrados, nota' 2 - matricula os
Juizes de Direito, nota 39~-como procede a respeito dos empregados privilegiados, notas
1092, 1093 109'. a 1098, lIOD e 1119- proces. o dos Presidentes de Provincia, mesmo não
ervindo o cargo no tempo do crime, nota 31GO.
SUSPEIÇ:lO.-Qucm a decide, nota H:l-quando se dà a respeito do Juiz, arts. 61 do Codigo
do Processo, 247 2."10 e 251 do Regulamento n. 120, notas 580, 2018, 2625 e 2628-0 processo tt'ella, arl . 252 a 25 /• do Regulamenlo n. 120. notas 582, 24 6 c 2Gi30-incorre n'ella
o escrivão, nota 53-quem substitue o Juiz no caso d'ella, art. 6'2 cio Codigo do Processo
-e o 'escrivãO é quem dá o aviso. art . G3 e 05 do mesmo Codigo, notas 635 e 637 - como
se pratica quando o Juiz não se dá de suspeito, art. 6.\, do me mo Codigo - não se dá eUa
no ca o da formação da culpa. art. 66 do mesmo Codigo e 'H8 do Regulamento n. 120, notas 5!1 , 63 e 639 - no caso d' ella q uem li cha mado, art. 68 do Codigo do Proce, so - o que
e processa, quando ha ella, é nullo, art. 71 do Codigo do Proce o -quem conhece d'eUa,
nota 5 4-0 Juiz não se deve dar como tal, só porque a parte o exige, nota 5 5-ella não
e demanda, nota 5 6 - em que caso o é o empregado publico, nota 5 7 - só se dá em causa
determi nada, nota 58: - põe-se ao Juiz que foi testemunha, nota 5 9 - eUa e só da pessoa,
nota 590 - eIla prohibe ao Juiz de aonhecer da causa, nota 591 - no crime, as partes não
podem transigir a respeito do Juiz que a tem, nota 592 - em materia crime, no foro mililar. nota 596-0 jurados tambem a tem, nola 591-deve ser jurada, art. 249 do Regulamento n. 120, notas 59 , 631, 1417 e 26'27-quando ha parentesco entre o Juiz e o Promotor este é que se (leve dar como tal, nota 599-qual a que resulta de parentesco, notas
600 a 603 605, 60', 607 6Ll, 612, 6'.10, 6'23 e 63'2- a do Juiz de Direito no Jury, notas 604 e
B09-nãO póde pronunciar quem a tem, nota 60 -a que é posta ao Juiz de Direito da
Comarca vizinha, nota 609 - a respeito do jurado indicado pela testemunha, nota 613não a ha a respeito do Promotor, nota 615-a ha do amo do réo, nota 61 -jurada ella,
como corre o proce 1'0. nota 619 -quando uma vez jurada, nota 621- o Juiz que deu quei"a
incorre n'ella, nota ü'!5-quando a !la a re peito dos quatro Juizes de Paz, nota 634 e 640
-quando ha a respeito de uma causa, se estende á outra, nota 53 -não a !la, quando a
parte consente no Juiz, nota 639-quando se chama adjunto no caso d'eIla, nola 642provada ella, tudo o que se fez é nullo, nota 645 - não a ha nos termos de bem viver e
segurança, nola 9'22 - pude-se dar a respeito do Juiz que anlecedentemente manifesta a
sua opinião no feito, e e dependente, sem se o responsabilisar, nota 315'.- não e dá no
crime de desobediencia, nola t249- não precisa declarai-a um Juiz Municipal a respeito
da pronuncia decretada por um seu irmão, nota L4'20 - não se da ao jurado qne, aliás,
póde de lm'al-a, art. 330 do Codigo do Proce 1'0, nota 1622 a lü'24 -ó Juiz de Direito decide ,e o jurado a tem, nota 1622 - corno a ha a respeito do jurado, notas 1623 e lti24 - não
obstante ella. o auto devem ser remettidos ao Juiz pelo escrivão. nota 18TI - como se regulam os Tribunaes e Juizes para com a do e crivão e tabelliílo, nota 1975-a-a po ta aos
ubdelegado ,Delegado e .Juizes Municipaes, art. D7 da Lei de 1841, notas 582 a 59 como se julga no civel, Dota 2620 - não a tem o Juiz de Paz no exercicio da suas altribuições policiaes, nota. 2626-quando a ha, o Juiz d.eve de la.rar e jurar~ para fir~ar a
competem'.ia do immedlalo, nota 2627-0 Jury não Julga mal a dos JUlzes de Dlrelto,
nota 2631.
SUSPENSAO.- Para o fim de serem responsabili ados, não podem o omciaes de justiça, senão
pelo Governo e Presidente de Provincia, nota 1014-póde ser decretada ao ~Iaaistrado"
pelas A,sembleas Provinciaes,. n!ltas '1082 e 1l21-0 I~perado: póde decretal-a ao D~
zembargadore e Juizes de DireIto e o que e nece sarlO para lStO, nota 1125-os Presldentes só o podem aos Chefes de Policia e Com mandantes milHares, a mesma Dota - póde
haver eIln anles de começado o .processo de r sponsnbilidade e por quem, nota 1126só tem logar ella, por crime de responsabilidade, nola 112 - continua ella no ca o de
appellação nola 1129-a decretada por empre~o cÍ\,il, nada tem com o ecclesillstico,
nota 112'3~a-em quanto tempo fica sujeito a ella o empregado, notas 112 -b a 1t28-fquando cessa a administrativa, notas 1131 1132 e 3180 - quando ha sentença condem7~
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natoria, nota 113~ - não comprellende eUa o exerClClO da advocacia, nota 1135 - eLIa
se entende a respeito dos mais empregos que o individuo exerce, notas 1136 e 3124- em
diversos casos, notas que se seguem a 1136- a decretada administrativamente, não abrange
a mais de um emprego, notas 1140 a 'lll~l-em o tempo da preventiva, só se perde metade
do ordenado, notas 1142 e 1193-quanto á correcoional, a mesma nota-o que o foi administrativamente, só póde exercer o emprego, ao depois de decidido o recurso, notas 1143,
3126 e RI34-com a pronuncia fica sujeito a eUa o empregado, nota 114't-a annullação
do processo não a resolve quando dada pelo governo, notas 11M) e 1793-a-que direito tem
aos seus vencimentos os que n'ella incorrem, notas 1147, 1147-a, H48, 1150 e 1160 - quanto
á do carcereiro, nota 1158-dada a pronuncia, a dos direitos, li de rigor nota 1l63-quando
a irroga o Presidente de Provincia, não incorre em responsabilidade, nota 3148 - a que é
dada pelo Juiz em virtude de decisão de auctoridade administrativa, não importa responsabilidade, nota 3153 - embora seja eUa em termos vagos, pelo Presidente da Pl'úvincia,
com tudo o Juiz de Direito syndica dos factos, nota 1950 - póde ser imposta aos in pectores de quarteirão pelo Subdelegado, nota 2327.

T
TABEllIAES.'- A

elles incumbe o registro geral das hypothecas, nota 298 - mandam lavrar escripturas por seus escreventes juramentados -os seus livros - corno fazem a conferencia e
concerto dos tra lados, nota 2538.
TElEGRAPHO.- O empregado d'elle é empregado da fazenda e pMe ser responsabilisado, mas
ao depois de tornadas as suas contas, nota 315t.
TERMOS.-O que são elles, nota 12---'quaes as auctoridades que n'eUes devem haver, art. 5.°
do Codigo do Processo.
- OS DE BEM VIVER E SECURANÇA,- Vide - Bem viver - e Segurança.
TESTAMENTOS.- Sua abertura, registro, e etc., nota 301.
TESTEMUNHAS.- As do summario, devem ser indicadas pelo Promotor, e não pelo .Juiz, notas
2:11:1,613,674 e 746-como sot1'rem penas nota 459-quantas são, a da denuncia, notas 107
e 10lil-quantas eram elia no summario, nota 7'.1 - as indicadas pelo auetor, sào as que
podem ser inquiridas, nota 742-ao depois de nomeada!', pórle o queixoso indicar outra,
nota 743-devem ser inquiridas pelo Juiz, notas 7H, 796 e 1009-0 Promotor ou a parte,
deve nomear todas, notas 745 e 747 - quantas a da formação da culpa, arl. 4, da Lei de
1841 e 21)6 do Regulamento n. 120-serão offerecidas pela parte ou mandadas chamar pelo
Juiz, art. 84, do Codigo do Processo-devem comllarecer no lugar marcado, art. 5 do
mesmo Codigo-como devem ser inquiridas quandó não ha corpo de delicto? ar 1.5. 47 da
Lei de 1841 e 265 do Regulamento n. 120, nota 100~-devem ser juramentadas e o que declaram, art. 86 do mesmo Codi~o - a sua declaração de,e ser escripta e a signada, art. 87
do mesmo Codigo - serão inqUIridas, cada urna de per si, art. 88 do mesmo Codigo, nota
81O-quem não póde ser, art. 89 do mesmo Codigo-quaes as informantes, art. 8 do dito
Codigo-podem ser inquiridas no lugar que não o do inquerito, art. 90 do mesmo Codigo,
quando não compare'cem, so!frem as penas de desobediencia ou de prisão, art. tJ5 do Codigo do Processo, 53 da Lei de 1811, notas 831, 83'l., 833, 1019 e 20l8-duas ou tres fazem
prova plena, e uma só não, nota 775-serão inquiridas publicamente, nota 7 O-o que sejam elias, nota 7tl1-quaes as incapazes, a mesma nota-como devem depor, a me ma
nota-depõem oralmente, a mesma nota-e sem coacção e sujeição, a mesma nota-não
podem s!,!r ellas em causa propria, nota 782-não o são os membros do conselho de jurados e como, nota 781- quando os escravos são contra o senhor, como se procede, nota 784
-nos processos especiaes, nota 785 -quando se inquere o numero legal d'ella..~, nota 78Ga falta de citação d'elias no processo por queixa, nãO traz nullidade, nota 7 7-e o contrario, notas 1027 a I030-os administradores das mezas de rendas, comparecem em Juizo, como taes ao depois da requisição á presidencia, nota 788-0 Juiz vae a casa da pessoas egregias, para ouvil-as como taes, nota 790 - os cleros, quando o são devem ser requisi tados ao prelado, nota 79'1 - elles sendo sacerdotes, não podem depo!', revellando O
segredo da confissão, notas 791 e 801- prestam .juramento e como, nota 792- podem ser
os inimigos capitaes, nota 794-quando se lhes pergunta aos costumes o flue quer dizer,
nota 795 - não se inquirindo as referidas, não ha nuliidade, nota 797 -impedidas a respeito de um réo, não atrecta ao co..réo o seu depoimento, nota 7~18-0 depoimento de uma
em contraposição do de duas, não dá lugar á pronuncia, nota 799-quanuo varias ou não;
contradictol'ias ou não, nota 800-quando é de vista o que se'lhes pergunta, a mesma
nota - quando a profissão d'ellas obriga ao segredo, não podem depor sobre o que lhes
confiou, notas 801 e S02-devem depor cumprida mente, nota 803-a I8ssignatura do Juiz,
ao depoimento d'ellas é essencial? notas 805, l031 e 28lH - perante o Jury, o depoimento
só é escripto quando querem as partes, nota 806-no plenario por crime de responsabilidade, podem depor por carta de inquirição, notas 807 e 295 - durante um anno, a mudarem de termo, communicam á auctoridade, arts. 52 da Lei de 1811, 294 do Regulamento
n. 120, notas 808, 2684 e 26 5 - o depoimento d'ellas, deve ser lido 'antes da assigoatura e
com que fim, nota S09-as que não inspiram confiança, pela idade e parentesco, nota 811
- quando surdas e mudas, nota 812 - são os sobrinhos, nota 813 - quando no numero, no
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ummario (5) entra uma suspeita que não li substituida, traz nullidade, notas 8U, i015,
1016 e 1017-0 contrario, nota 815-quando o Juiz de Direito e indicado para fazer parte
d'eUas, nota 816-pelo direito romano eram todas recebidas, salvo... nota 817-não se
admiltem, por parte do accusador, ad perpetuam "ei memoriam, nota 819-quando acareadas, nota 835 - podem ser reperguntadas, art. 91 do Codigo do Processo, e nota 836as do flagrante que se recusam acompanhar o preso ~ nota 955 - devem ser inquiridas
pelo Juiz, a do summal'io e nos processos de responsabilidade, notas 1009 e 3172 - as referidas e informantes, não se computam no numero das legaes, nu ta 1010 -e devem ser inquiridas, nota 1011 -quando' ha falta de inquirição d'ellas no plenario, e nullidade, nota
1012-devem ellas depo itar confiança no Juiz, nota iOl8-para as vêr jurar, deve ser citada a parte, nota 10'H-contestal-as o que seja, nota 1023-não se póde recusar qualquer pergunta a eUas, pelas partes, nota 1024-nos crimes de responsabilidade, nota 1071
-a inquirição d'eUas no processo de responsabilidade, nota 1073-qual seja o numero
d'eUas nos processos da alçada, notas 1253 e 1261-0 Juiz deve perguntaI-as nos processos policiaes. sem tolher ás partes qualquer pergunta, nota 1262- devem ser novamente
notificadas se a sessão do Jury fôr adiada, nota 1311- são notificadas para a reuni1IO do
Jury, art. 231 do Codigo do Processo, notas 1292 a 1295 - devem ser inquiridas antes do
julgamento, nota 1314-0 reo e accusador não podem pretender a inquirição das que não
foram dadas antes de trez dias do julgamento, notas 1377,2863 e 2882-quando são arguidas de falsas no Jury, corno se procede, arts. 55 a 57 da Lei de 1841, 36l a 365 do Regulamento n. '120, notas 2022, 2023, 2024,2936 a 2[)45 - podem ser apresentadas como taes, os
Juizes de Direito e os Juizes de facto nota 2644 - na formação da culpa, deve-se inquirir
o numero legal d'eUa , nota 264.5-serão notificadas para comparecer ás reuniões do Jury,
sob pena... art. 322 do Regulamento n. 120, notas 2115 a 2718,2836 a 2.839-são chamadas
pelo porteiro á porta do Tribunal do Jury, art. 351 do Regulamento n. 120-devem ser notificadas para o Jury. as que depo eram na formação da culpa, notas 273<\.,2738,2739,2141,
2142, 271,4 a 27'.7, 2 7,~, 2876, 2885 e 2889 - ao depois de chamadas no Jury, são mandadas
recolher a lugar em que, não pus am ouvir os debates, nem as respostas das outras, arts.
355 e 357 do Regulamento n. 120, notas 2866 a 2871-deverão ser apresentadas em rol, art.
356 do Regulamento n. 120-e nulidade, nM se fazer a chamada d'eUas para o julgamento
da causa notas 2834 e 2876-devem ser citadas por precatoria, quando f6ra do lermo, nota
2835-devem er inquiridas mesmo as informantes e referidas, notas 2814, 2875, e 2817quando o Jury, as dispensa, submette- e o proce ,o, nota 2. 78-0 inimigo das partes, póde ser inquirido como testemunha, nota 2879-no Jury, s6 são escriptos os depoimentos
deHas, quando as partes, requererem, nota 2880-os jurados designados, para a sessão, não
podem ser dados, para servir, como taes, nota 288'3-ha nullidade quando não se ouvem as
dos reos, como requereram, nota 2884-quando o reo requer, para que venham debaixo de
vara, atLende-se, nota 2 6-quando as partes, não reclamam a sua ausencia do Jur~T, não
lllfecLa o julgamento, nota 2887-devem ser citadas as da defesa, nota 288'!-deve-se consultar as partes e jurado, sobre a dispensa deUas, notas 2890 e 2891- as que são dadas a
rol, sendo Juizes de facto, inutilisam a estes, como Juiz nota 2 92- não se deve computar
no numero dos jUl'ados, dous que, foram retirados, para servir em o caracter d'ellas,
nota 2917.
THEATROS.- Como se exerce, nelles a policia, arts. 131 a 143 do Regulamento n. 120, notas
23- , 2359, 2437 a 2441 - as peça • para nelles serem represen tadas, devem ser acompanha·
das da censura do conservatorio dramatico, quando o ha, notas 2440 e 244L
THESOUREIRO DAS LOTERIAS.- Não e empregado publico e o seu processo, não e o de responsabilidade, pata 3163.
T1TULO.- Em que praso tira o seu, o escrivão, nola 285 - a que direitos sujeitos, certo empregados, nota 501 e 508.
TRATAMENTD.- Vide-Salario.
TRASLADOS.- A expediçãO deHes, vide - Expedição.
UNANIMIDADE.- E' necessaria, para se impôr a pena de morte, art. 332 do Codigo do Processo,
nota 164.7-quando a ha solta-se o réo, nota 1514..
UNIFORME.- Qual o das auctoridades policiaes, nota 1744.
URNAS.- Quantas devem haver, para se recolher a c ednlas dos jurados, nota 161- 'Iuem as
fornece, nota 2595.
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VADIAÇ;(O.- ota 81, fim.
VAGABUNDO.-Q que seja, art. 300,2.3 parte do Regulamento n. 120.
VARAS.- Quaes as especiaes, nota 2224.'
VENCIMENTOS.- Q direito que a elles tem os empregados responsabilisados, notas 114::, 11 U,
1147-a, 1148 a. 1160, 1181 e 1182-a.
VIGARIO COLLADO.-Responsabilisado, que direito tem à congrua, nota il54-quem o processa.
sendo mesmo estrangeiro, nota 1916.
VISITA.- Yide-Busca.
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Art. 1. 0 Póde intentar-se a conciliação perante qualquer Juiz de
Paz aonde o réo fôr encontrado, ainda que não seja a Freguezia do
seu domicilio. (1 a 45).
(I) A conciliaçãO, ha encontrado muitas observações, entre outras AleijeI', que vai até a
emiLtir, ser um attentado aos direitos do arrazoado e da razão, o preliminar obrigado deUa.
Por sua vez Bentham, se pronuncia assim: nada mais louvavel do que o fim, nada menos
efficaz e mesmo mais contrario ao fim do que o meio.
Quem diz accomodação, diz em outros termos, denegação parcial da justiça e accrescenta:
Eu, que demando, se me engajo a ceder uma parte do que era o meu direito, faço um sacrificio que, resulta em proveito de um homem mais egoista do qUi! eu.
'0 systema de conciliaçãO, se estabelece uma sorte de leilão em que, cada um mercadeja,
por seu lado, mas sendo toda a vantagem, para o mais tenaz e mais avido.
O Professor Bellot, na e~posição dos motivos da lei do processo genovez, tratava com singular desprezo, e se ensaio forçado de conciliação, tão insignificante, quanto oneroso das
leis francezas.
Mas o certo é que os resultado comprovados por cifras, são no sentido deUa; e muitos
escriptores, sustentam a sua vantagem.
As prisões, muitas vezes se acalmam, em face de um magistrado, probo, esclarecido gozando da consideração que, as suas qualidades merecem.
O que deve haver é o acerto na e colha, e em lugar de se eleger para Juizes de Paz, homens, tantas vezes, sem reputação, haja o maior criterio nessa eleiçãO, na ideia de que, os
bons caractere , são sempre uma garantia para a cau a da justiça e para O socego publico.
Bentham, mesmo, a admitte; mas quer que em lugar de um magistrado, seja o pacificador, um amigo coromum dos partes.
Troplong e:xpõe com uperioridade, os principios, e é certo, na phrase de Bordeaux que,
a parte que transige e que sacrifica uma porção do seu direito para o bem da paz, não compra, somente, a sua tranquilidade e não evita somente as despezas que equivaleriam ao que
abandona; mas compra ainda, de algum modo, o direito de ter uma justiça a seu geito, estipulando os eus interesses' não podendo deixar-se de ser do aviso de Domat quando ela sifica
a 'transacção, como o primeiro meio de terminar as dilferenças, col1ocando o espirito de conciliaçãO, no numero das virtudes; sendo certo depender eUa do desinteresse, o que Bentham
não comprehende quando e1la fhz repousar o direito sobre a base do egoismo.
Mas que o Juiz conciliador, não se leve até tornar-se importuno; e evite o sacriflcio de
direitos evidentes, prevalecendo-se da ignorancia e timidez.
Vide nota 78 ao Codigo do Processo.
(2)
obre as attribuições dos Juizes de Paz e ontras causas que lhes são concernentes, a
proposito de se faUar n'elles, vide as notas t7, 6* a 76, 77, 79 a 99 do Codigo do Processo, e
outras da Lei de 1841 e respectivo Regulamento n. 120 de 18'12.
(3) O art. 48 do Codigo do Processo Civil Francez, parece ser a fonte da nossa legislação
a respeito.
Diz eUe: nenhum pedido principal, introductivo de instancia entre partes capazes de
transigir e sobre objectcs que podem ser a materia de uma transacção, não erá recebido nos
Tribunaes de La instancia, sem que tenha sido anteriormente chamado á conciliação perante
o Juiz de Paz, ou que as partes, ahl tenham comparecido '\'oluntariamente.
E' curiosa a annotação de Dalloz a este artigo, bem como a todos do mesmo Codigo do
Processo Civil.
(4) Não se deve começar processo algum, sem que em Juizo conste ter-se intentado o
meio da conciliação. Art. 161 da Constituição do Imperio.
A Lei de 15 de Outubro de 1827, a,rt. 5.°, § 1.0, encarregou privativamente da reconciliação da partes, os Juizes de Paz.
Quando não e~istiam estes, era eUa incumbida pela OrdenaçãO, Livro 3.°, tit. 20: 1..0;
e depois pelo Decreto de 17 de Novembro de 1824 a todos os Juizes e auctoridades a quem
competisse o conhecimento das causas.
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Temos a respeito mais a Lei de 20 de etembro de 1829, art. 5.°, Decreto de 18 de Agosto
de 183l, arts. 1.0 e 3.°, Lei de 26 de Junho de 1831. o fóro commercial os art . 23 a 37 do Regulamento n. 737 de 25 de Novembro de 18::;0, e art. 63 do Decreto n. 48H de 2'2 de Novembro de 1871.
(5) Para a conciliação, não se admittirá procurador, salvo por impedimento da parte provado tal, que a impo sibilite de comparecer pessoalmente, e sPondo o procurador munido de
poderes illimiLados. Art. 5.°, § 1.0 da Lei de 15 de Outubro de 1827.
(6) Quando a parte está presa ou afiançada, a conciliação se faz no districto da culpa,
Lei de II de Outubro de 1830, art. 5.°. E quando o réo pre o em fortaleza, Aviso de 5 de Outubro de 1831.
(7) E' ella necessaria nas execuções flscaes, depois de en'ectuada a penhora. Decreto de
18 de Agosto de l831.
I
E tambem nos casos de I$eguro. Lei de 26 de Julho de 1831.

(8) Sendo as suspeições um recurso dado contra os Juizes, não estão elles, por isso, sujeitos á conciliação com os réos. Aviso de 24 de Janeiro de 1><:12.
(9) Ninguem, por mais elevada que seja a sua cathegoria, está isento dajurisdicção coociliatoria do Juizo de Paz. Aviso de 14 de Junho de 1832.
(10) Quando forem suspeitos os Juizes de Paz, em taes casos, seguir-se-ba o que e lá
disposto em materia criminal; e como a DisposiçãO Provisoria teve por base a mesma organisação judiciaria estabelecida no Codigo do Proces o são applicaveis·para uns e outros casos, as disposições genericas do referido Codigo; o que é, tambem, conforme com a Resolução de 20 de Outubro de l8;]2. Aviso de 2 de Setembro de 1833.

(11) A execução das conciliações feitas no Juizo de Paz, em quaesquer ol)jectos que excedam a sua alçada, pertence ás justiças ordinarias. ,Aviso de 9 de Abril de 1836.
(l2) O acto da conciliação e julgamento são distinctos, tratando-se de quantias contidas
na alçada do Juiz de Paz. Aviso de II de Setembro de l837 e Lei de l5 de Outubro de l827, art.
5. 0, §§ 'I. ° e 2. °
(l3) ConciliaçãO verificada tem força de sentença e executa-se. ResoluçãO de 20 de Setembro de 1829, arts. 4.° e 5.° e Regulamento de l5 de Março de 1842, art. 1.0, § 1.0
(14) Conciliação, não a podem fazer os Procuradores das Camaras, dos Conventos e quaesquer instituições pias ou religiosas, sobre bens a estes pertencentes. Aviso de 5 de Dezembro de 1846.
(15) A conciliação deve ser previamente intentada nas causas de divorcio, não podendo
ter outro effeito que não seja o de evitar litigios e continuar a perfeita uniào dos conjuges.
ão é porém, necessaria, no caso de se pretender ou dever intentar a acção do divorcio e
separação, por motivos de nullidade do matrimonio' porlluanto não podem as parte transigir, a respeito da nullidade, que não é para ellas remi1'sivel, como foi declarado no Regulamento das Audiencias Ecclesiasticas, Tit. 2.°, § 1.0, n. 19, Aviso de 6 de Abril de 1 50; e pela
Revista n. !:H84 de ô de Novembro de 1 72, o Juiz de Paz tem competencia para reconciliar os
conjuges desavindos mas nenhuma para auclorisar o accordo que elles fizerem sobre o divOI'cio.
(16) O herdeiro, que ao mesmo tempo ê test~menteiro. não póde ser citado para o Juizo
conciliatorio. Revista n. 592!:1 de 15 de Dezembro de 1860.
(17) Ninguem pMe vil' com artigos de reconvenção, sem fazer proceder á tenlativa reconciliatoria, como é ordenado no artigo 161 da ConstituiçãO do Imperio. Accordão da Relação da Côrte de l2 de Julho de I 61.
O contrario, porém, estabeleceu o Aocordão do mesmo Tribunal de 22 de Dezembro
de 1867.
No emtanto, o Accordào da Relação de Porto-Alegre de 26 de Junho de 1877, diz que: é
necessario que preceda á reconciliação, a reconvenção.
(18) Nullidades existentes em conciliação verificada, não podem ser decretadas quando
não aJlegadas pelas partes. Revista n. 7355 de 20 de Março de 1.869.
(19) Dando-se de suspeitos, em causas civeis ou commerciaes todos os Juizes de Paz dos
diver os districtos de um só termo, deve-se recorrer ao principio geral e tabelecido no art.
6.° das Instrucções de 13 de Dezembro de 1852, juramentando a Camara Municipal o cidacião
immediato em votos ao 4.° Juiz de Paz do districto das partes que requererem a reconoiliaÇãO. Aviso n. 147 de 20 de Junho de '1859.
(20) A falta de precisão da importancia da divida, na conciliação, não anuulJa a respectiva tentaliva, uma vez que esta correu à revelia. Revista n. 7665 de 27 de Julho de 1870.
(21) Quando a aoção que se tem de propór versa sobre bens de raiz, deve concorrer para
a conoiliação, ambos os conjuges sob pena de nullidade, na fórma da Ordenação, Liv. 4.", lit.
48; por isto que a conciliação, é uma transacção, e esta uma especie de alienação.
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NãO se ell'ectuando, porém ella, a falta do concurso da mulher, não annulla a tentativa
d~ conciliação; poi~ ainda. que tive se ella concorrido á conciliação, não se teria ell'ectuado á
VIsta da repugnanCla maOlfestada pelos que compareceram. São accordes, a respeito a jurisprudencia patria e a franceza. Revista de 2 de Junho de lc35.
'
(22) Se o réo comparecer. em Ju~Z?, e .em vez de dar o Juiz como suspeito, deixar que
ene promova ás partes os meIOs conClhatorlOs, terá consentido n'elle e não poderá mais recusai-o, segundo a OrdenaçãO, Liv. 3.°, tit. 21, pr. e § 2.°, e tit. 49, § L°
Salvo, se não assistiu á conciliação, em cujo caso, póde a11egar a suspeição em todo o
tempo e a nullidade da conciliação.
Nulla ~ concilia'ção, nuUo é todo o processo que se fundar n'este acto, provada a suspeiÇã.o do JUIz, como da Ordenação, Liv. 3.°, tit. 21, § 4.° e art. 71 do Codigo do Processo CrimlOal.
(23) Sobre a conciliação em geral, limites da these constitucional relativa a elia, quando
não deve ter lugar, por incapacidade das partes. quando não deve ter lugar pela natureza da
causa, e quando se póde po pôr a propo itura da acção, consultae um estudo importante do
Direito, 5.° vol., pags. 3 5 a 391, 545 a 550.
No mesmo Direito. vol. 13.°, pag . 5 alO, consultae um artigo que se inscreve: a confissão pura e simples, feita pelo devedor e acceita pelo credor, no Juizo conciliatorio é conciliaÇãO verificada Y

(24) Jão ha nullitlade na ausencia da conciliação com o verdadeiro réo que recebe a
causa no estado em que se acha. A.ccordão da Relação da Côrte n. 13189 de 27 de Maio de 1 73.
(25) As causas de liberdade, não dependem de conciliação. Art. 81,
5135 de 13 de Novembro de 18n.

§

1.0 do Decreto n.

('26) A conciliação é necessaria, para se haver a herança do ex-tutor ou seu fiador. AccordãO da Relação da Côrte n. 14195 de 20 de Dezembro de 1872.

(27) E' nullo o equestro, em que não se procede á conciliação anterior ou po 'teriormenle
ao acto. Revista n. 8138 de 27 de Agosto de 1872, e Accordão, Revista da Bahia de 26 de Abril
de 1873.

(28) Acto de medição e demarcação, em face dos titulos da propriedade, não depende de
conciliação. AccordãO da Relação da Côrte de 5 de Dezembro de 1 71, e Revista n. 8129, pois
tal processo inicia-se pela citação das partes e confrontantes e louvação de agrimen ore converte- e em processo ordinario impugnando todos os citados, ou embargando a louvação e
nenhuma lei favorece a posse vi clam allt preca?'ia, segundo o censura de direito.
A RelaçãO tia Côrte em Accordão n. 14566 de 14 de Julho de 1814, decide: não carecer de
conciliação a medição de terras; porque é causa de simples omcio do Juiz e assim é a Revista n. 8593 de 1 de Dezembro de 1874.
Ao contrario d'esses julgamentos, temo entre outros o Accordão da Relação da Côrte de
26 de etembro de 1 73, quando diz: ser nullo o proces o de medição e demarcação por falta
de conciliaçãO, e a Revista n. 8465 de 5 de etembro de i 74, o confirma; e diz o Accordão
da Relação da Fortaleza de 30 de Julho de 1875 que: nas acções de medição e demarcação,
não é licito as partes esquivarem-se ao cumprimento do que no Juizo conciliatorio, accordaram a respeito do ponto de partida.
(29) Conciliação da firma social, só a do domicilio da mesma, e não póde ser eifectuada
com um ó dos soei os ; porque a firma social, é um ser juridico, distincto dos associados. Accordão da RelaÇãO da Côrte, n. 3573 de 11 de ovembro de 1873.
(30) E' indispensavel para a conciliação o comparecimento pessoal das partes. Aviso de
19 de Àfarço de 1873.
•
(31) O pae, como tulor do filho, e o provedor da anta Casa da Misericordia, são habei
para tran igir em juizo conciliatorio, e conciliação etrectuada, lem força de caso julgado; e
não se póde pedir em juizo contencioso, contra o ajustado na conciliação. Revista n. 83j3 de
20 de Setembro de 1873.
(32) Inventarianle não precisa de intentar meio conciliatorio ante de propôr a acção' e
nos podere, illimitados contidos na procuração, comprehendem-se os erigidos para a conciliação. Revista n. 8274 de 6 de Agosto de 1873.
(33) Representante de terceiro, em um lugar, li competente para responder por elle ahi,
e receber qualquer citação, e n'este caso são dispensadas a conciliação e a primeira citação.
Revista n. 8.f37 dc 26 de Maio de '1874.
(Caso de arresto e recurso respectivo.)

(31) ACÇãO de despejo, póde ser movida em férias, e em previa conciliação. Accordão
da Relação da Córte n. 3612 de 10 de Fevereiro de 1 7.f.
(35) A conoiliação só é de mister que seja intentada antes da citação, para o contencioso. Accordão da RelaçãO de Porto Alegre de 3 de Setembro de 1875.
No mesmo Accordão vide quando e como, póde ser ella dispensada. com relação às mulheres dos litigantes. (Di?"eito, 8.° vol., pago 361.)
TJ
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Art. 2.° Quando o réo estiver ausente em parte incerta poderá
ser ~chamado por editos para a conciliação, como é prescripto para
as citações em geral. (46 a 49)
Art. 3.° Se o auctor quizer chamar o réo á conciliação fót'a do
seu domicilio, no caso do artigo primeiro, será admittido a nomear
procurador com poderes especiaes, declaradamente para a questão
iniciada na procuração. (50 a 62)
(36) Aos interdictos possessorios, deverá proceder á conciliação 1 (Vide Ga::eta Juridica
de 1873, n. 40, pago 319.)
(37) Ao Juiz de Direito, não compete homologar as conciliações verificadas, nem ellas
precisam ser homologadas, para serem exequiveis. Decisão no 12. 0 vol. do Direito, pago 759.
(3R) A conciliação, deve ser apresentada antes do julgamento na causas em que a Lei
a admitte depois da propositura da acção, e o mordomo da Casa Imperial não é procurador
publico, para ser isento do meio conciliatorio. Ga~eta Juridica de 1873, n. 50, pago 396.
(39) A certidão de conciliação, depende da rubrica do Juiz para ser exequivel.
E não se realisa a conciliação, quando uma das partes, concedendo um prazo para o pagamento, não consta que a outra acceitasse. Accordão da Relação de Porto-Alegre de 23 de
Março de 1875.
(4.0) O art. 23 do Titulo urrico do Codigo Commercial, diz:
Não é necessaria a conciliação nas causas commerciaes, que procederem de papeis de
credito commerciaes que se acharem endossados, mas em que as partes não podem transigir,
nem para os autos de declaração de quebra. (Vide art. 23, § 4.° do Regulamento n. 737 de 25
de Novembro de 1850.)
Quando a letra não está regularmente endossada, sendo esta ajuizada pelo proprio sacador e portador, sem ter havido verdadeira tran ferencia, como quer o Codigo Commercial, é
nuIlo o processo, quando n'elle não ha conciliaçãO, pois em tal caso, não se póde gozar do beneficio do art. 23 transcripto n'esta nota. Accordão da Relação da Côrte de 16 de Fevereiro
de 1875.
E o Accordão do Tribunal do Commercio da Côrte de 9 de Julho de 1868, já decidira que:
o protesto por si só, não pMe dispensar a conciliação; porque a disposiçãO do art. 23 (transcripto), e § 1.0 do art. 23 do Regulamento n. 737 de 1850, só é applicavel ás causas que procedem de papeis de credito endossados, mas não abonados.
(4t) Sobre a conciliação de um processo, prestavel para outro, vide o Accordão da Relação da Côrte de 3l de Março de 1876. (Di1'eito, tO.o vol., pago 263.)
(42) Nas acções movidas contra heranças jacentes, não é de mi ter a previa citação dos
ausentes para a conciliação. Revista n. 9020 de 14 de Fevereiro de 1877.
(43) Ra nullidade do feito, quando para a conciliação não foram notificados, todos o individuos que haviam sido notificados para a acção, e cuja citação se accusara em audiencia.
Accordão da Relação de Ouro-Preto de 22 de Outubro de 1878.
(44) Pelo art. 45~, n. 2 do Codigo Commercial, a prescripção interrompe-se por meio da
citação judicial, ainda mesmo que tenha sido para o juizo conciliatorio. Accordão da RelaçãO
da Côrte n. 1il8!l de 30 de Novembro de 1877.
(45) A conciliação prévia, não é necessaria na acção do arbitramento dos honorarios medicos. Accordão da RelaçãO de Ouro- Preto de 7 de DezembrO' de 1878.
(46) A citação por editos para o acto conciliatorio, nos termos d'este artigo não tem lugar, quando é sabido, onde reside o réo; mas procede-se á conciliaçãO, pelo modo permittido
no art. 1.0 (Chronica do Fôro, n. 3.)
(47) O ausente, em lugar incerto l deve ser citado por editos, com as formalidades da Lei.
Accordão da RelaçãO da Côrte, de 3 oe Abril de 1852.
(48) Declara o Aviso de 19 de Julho de 1865, que o art. 5.°, § 1.° da Lei de 15 de Outubro
de 1827, caducou, desde que a disposiçãO provisoria, admittiu a conciliação, á revelia das
partes.
(49) Conciliação é dispem,ada, quando o réo está em lugar sabido. mas onde se não
admitte a mesma conciliação. Accordão da Relação da Côrte n. 116 de 1 de Maio de 1877.
(50) Vide a Lei de f5 de Outubro de IR27, art. 5.0, § 1.0
_
E' exactamente o que mais ou menos dispõe o Codigo do Processo Civil Francez, no art. 53.
O domicílio de que trata este artigo, é o do réo e a procuração deve ser especial e contar
poderes illi mi tados.
A procuração (instrumento publico), é essencial.
Podem accusar citações, para os actos conciliatorios, quaesquer procuradores, judiciaes
ou partioulares. Aviso de 19 de Julho de 1865.
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Art. 4.° Nos casos de revelia á citação do Juiz de Paz se haverão as partes por não conciliadas, e o réo será condemnado nas custas. (63)
Art. 5.° Nos casos que não soffrem demora, como nos arrestos,
embargos de obra nova, remoçào de Tutores, e Curadores suspeitos;
a conciliação se poderá fazer postel'iormente á providencia, que deva
ter lugar. (64 a 56)
Art. 6.° Nas causas, em que as partes não podem transigir, como
Procuradores Publicos, Tutores, Testamenteiros; nas causas arbi(5t) As procurações, não tendo poderes illimitados, produzem nullidade. Revista de 20
de Junho de 1860.
(52) A procuração com clausula de livre administração, é sufficiente para o Juizo conciliatorio. Revista ll. 7648 de 3 de Agosto de 1870.
(53) A procuração para conciliação, no Juizo de Paz, deve conter poderes especiaes, para
transigir.
E que a formula de que usa o art. 26 do Regulamento Commercial n. 737 de 1850, nãO
póde ser suhstituida por outra equivalente. Accordão da Relação de . Paulo n. 26 de 24 de
Julho de 1874.
(54) Nullo é o processo, no qual o meio conciliatorio intentado, deve ser tido por nenhum,
attenta a falta de poderes especiaes do procurador que figurou na conciliaçãO; embora no
Juizo contencioso se tenha ratificado o proces ado. Accordão da Relação da Côrte n. 14136
de 5 de ovembro de 1872.
(55) O Juiz do contencioso, não tem competencia, para conhecer das razões que induziram o Juiz de Paz a conceder licença ao auctor para figurar na conciliação por procurador.
Accordão da Relação da Côrte n. 1IL166 de 4 de ovembro de 1 73.
(56) Nas conciliações, é necessario a ratifl.cação da procuração; e a expressão, poderes
amplos e illimitados, é equivalente de poderes especiaes para transigir. Revista n. 8437 de 26
de ~aio de 1874.
(57) Quando o marido se não quer oonciliar, torna-se inulil o comparecimento, ou procuração da mulher, oom poderes especiaes para esse fim. Decisão no Direito, 14.° vol., pago 122.
(58) O não compareoimento da mulher casada, ao acto conciliatorio, não annulla o feito
ainda que se trate de bens de raiz, quando o marido não se conciliou.
Não é necessario que a procuração contenha poderes illimitados; os termos d'eUe podem
ser sub tituidos por equivalentes.
'ãO é necessario. proceder-se á conciliação, com o chamado á autoria. Julgado no 8.°
vo!. do Direito, pago 373.
(59) E' nuHa a conciliação intentada por procurador, sem poderes especiaes, declaradamente outorgados para elIa. Julgado no Dil'eito, 17.° voL, pago 308.
(60) A ausencia de podere especiaes, ao Procurador do auctor, para a oonciliaçãO, não
arrasta a nullidade do proce so, dei:!:ando o réo de comparecer á audiencia para a reconciliação.
E' relativa a nullidade, por falta de poderes do Procurador. Revista n. 9267 de 6 de Julho de 1878.
(Nota 62.)
(6t)
e o réo deixa de comparecer para oonciliar-se, é escusada a averiguação, se o proourador do auctor tinha os poderes preoisos para a conciliação. Revista n. 9291 de 27 de Julho de 1818, e Accordão, Revista da Côrte de 22 de "ovembro de 1878.
(62) A conciliação promovida por meio de procurador, sem os devidos poderes, é parte
para nullidade do feito, ainda que tenha dei:l:ado de oomparecer ao acto conciliatorio. AocorliãO, Revista da Bahia de 17 de Dezembro de 1878.
Vide as notas 5, 32, 38 e 60.
(63) Vide nota 48, que serve para este artigo.
(64) As execuções de sentenças, não precisam de conciliação e muito menos de sentenças arbitraes; pois que nas causas arbitraes, não se necessita de conciliação, segundo este
artigo.
(65)
ão é suificiente, a que rÓI' tentada em processo diverso. o que é oontra a expressa
determinação da Lei, que a exige em todas as causas. Revista de 3 de Junho de 1851.
(66) Prescrevendo-se n'este artigo a neoes idade da conciliação, nos arrestos, nlio se
cumpriu este preceito, nem antes, nem depois d'elIe; nãO apresentando a disposição do art.
23, § /t. o do Regulamento Commercial n. 7137, que só é applicavel ao direito excepcional do

nso
traes, inventarios, e execuções; nas de simples officio do Juiz e nas
de respon abilidade; nào haverá conciliação. (67 a 70)
Art. 7.°
os casos de se não conciliarem as partes, fará o Escrivão uma simples declaração no requerimento para constar no Juizo
contencioso lançando-se no Protocolo, para se darem as certidões,
quando sejam exigidas. Poderão logo ser as partes ahi citadas para
Juizo com petente que será designado, assim como a audiencia do
comparecimento, e o Escrivão dará promptamente as certidões. (71

a 74)
Art. 8.° Os Juizes M.llnicipaes ficam auctorisados para prepararem, e processarem todos os feitos, até sentença final exclusiva, e
para execução da sentença. (75 a 79)
commercio, e não póde revogar o principio geral estabelecido pela Lei nos processos do f6ro
commum. Revista de 21 de Outubro de 1865.
(67) Esta disposição revogou o Decreto de 18 de Agosto de iS31, na parte que diz: e nos
de responsabilidade.
(68) Os coIlectores, entram n'esta classe. Aviso de 23 de Agosto de 183i.
(69) O berdeiro que e ao mesmo tempo testamenteiro, nãO pMe ser citado para a conciliação. Revista n. 5929 de 15 de Dezembro de HlôO.
(70) Nos casos sobre a liberdade individual, a respeito da apprebensão de dous escravos,
deve-se proceder à conciliação' pois em taL caso não faz excepção a Disposição Provisoria, e
e doutrina do art. !lL da ConstituiçãO do Imperio. Revista n. 7~1 de 26 de Agosto de 1871.
(Notas 15 e 28 e outras anteriores.)
(71) A Relação da Côrte em Accordão n. 4379 de 18 de Janeiro de 1852, anouUou um processo, por ser a reconciliação intentada perante Juiz incompetente; porque, .sendo o reo morador no districto do SuL, teve aqueUe acto lugar perante o Juiz de Paz do districto do 'orte,
sem que constasse legaL e authenticamente do impedimento ou suspeição do Juiz e todos os
suppLentes do districto do reo, o que era indispensaveL para se recorrer à providencia do art.
6:l do Codigo do Processo.
(72) lia nuIlidade, quando não consta o comparecimento, o lançamento e a não conciliação das partes, como era indispensavel para ser a causa instaurada. Revista de 19 de Novembro de Hl62.
(73) A citação de que faUa este artigo, nào pMe ser feita ao procurador, mesmo com poderes illimitados. Revista n. 6895 de 8 de Agosto de 1866.
(74) A confts ão feita pelo devedor perante o Juiz de Paz, em acto conciliatorio não importa conciliação. Ora se conciliação verificada, tal que possa ter força de sentença na fórma
do Decreto de 20 de Setembro de 1829, Alvará de 24 de Novembro de L 34 e art. 114, § 4.° da
Lei de 3 de Dezembro de 1841, deve ser aquella em que as partes chegam a um accordo, aceitam proposições reciprocas, combinam no modo de pagamento, liquidam divida' claro flca,
que no \laso figurado, houve apenas confissão de divida; mas não conciliação verificada de
modo a ter força de sentença. Accordão do Tribunal do Commercio da Côrte de 26 de etembro de 1867.
(Ultima parte da nota 50.)
(74-a) A conciliação com as companhias que teem a sua sede no estrangeiro deve ser
intentada perante o Juiz de Paz da freguezia onde eIlas teem o seu escriptorio. Revista n.
9370 de 1 de Março de 1879.
(75) Este artigo e o seguinte, foram revogados pelo art. 114 ela Lei de 1841.
As attribuições civeis dos Juizes Muuicipaes, estão enumeradas no art. 2.° do Regulamento de 15 de Março de 18'.2, correspondente ao art. 114.
Vide este e o 118 da mesma Lei de 1841.
(7(j) Pelo art. 23 da Lei n. 2033 de 20 de Setembro de 1871, aos Juizes Municipaes compete:
§ LO O preparo de todos os feitos civeis que oabem ao Juiz de Direito julgar.
§ 2.° O processo e julgamento das causas civeis do valor de mais de 100,000 ate 500$000,
com appeIlaçãO para os Juizes de Direito.
§ '1. U A publicação e execução das sentenças civeis, podendo ser perante eIles interpostos e preparados os recursos que d'ellas conhecerem.
Art, 24, § 4.°: Nos termos em que não houver Juiz Munioipal, a execução das sentenças
civeis compete aos Juizes de Direito.
Art. 25. Os Juizes de Direito nas Comarcas de que trata o art. 1.0 da Lei citada de 1871
(Comarcas especiaes), poderãO ser auxiliados pelos seus substitutos no preparo e instruoção
dos feitos civeis, ate qualquer sentença exclusivamente.
(77) O Juizes Munioipaes que constituem as justiças ordinarias, são competentes para

Art. 9.· Os Juizes de Direito poderão mandar reperguntar as testemunhas em sua presença, e proceder a outra qualquer diligencia,
que entenderem necessaria, e julgarão afinal. (80)
Art. 10. Ficam abolidos os juramentos de calumnia, que se dão
no principio das causas ordinarias, e nas summarias, ou no curso
dellas, a requerimento das partes, assim como afiança as custas, ficando o auclor vencido obrigado a pagaI-as da cadêa, quando o não
faça vinte e quatro horas depois de requerido por ellas. (81 a 83)
Art. 11. As testemunbas serão publicamente inquiridas pelas
proprias partes, que as produzirem, ou por seus Advogados, ou proexecutar as conciliações verificadas, perante os Juizes de Paz, na conformidade do Decreto
de 20 de Setembro de 1829. Aviso de 24 de Novembro de 1834.
Pelos arts. 63, § 7." e 6 , § 2. 0 do Decreto n. 482(~ de 22 de Novembro de 1811, é manifesta
a competencia dos Juizes de Paz, segundo declarou o Aviso de 18 de Junho de 1872-para a
execução da sentença, até o valor de 100~000, quanto aos feitos civeis.
(78) São competentes os Juizes Municipaes para procederem ás justificações necessarias,
quando se haja de citar alguem por editas, para qualquer causa a propôr, ou já começada, ou
seja para inquirição de testemunhas, ou para o julgamento. Aviso de 24 de Novembro de 1834.
(79) As causas de divorcio, pertencem ao Juizo Ecclesiastico, por serem de sua natureza
e segundo os seus flns, meramente espirituaes; pois que só tendem a fazer annullar, ou suspender in pel'petuo ou ar} tempus, o vinculo espiritual do sacramento, por que os conjuges se
ligaram, sohre o que nenhuma ingerencia póde ter a jurisdicção secular. Aviso de 12 de etembro de 1835.
Arts. 119 da Lei de 1841, 3 e 36 do Regulamento de 15 de Março de 1842.
Os Juizes de Direito no expediente dos processos civei , podem receber os emolumentos
estabelecidos pelo respectivo Regimento, da mesma fórma que os percebem os Juizes do civel, e o decidiu o Aviso de 2i de Outubro de 1833. Aviso de 15 de Fevereiro de 1838.
Pelo novo Regimento da cu tas de 2 de Setembro de 1874, estão especificados os emolumentos de todas as auctoridades.
(O)

(81) O juramento de calumnia (aIJolido), era aquelle em que se permittia litigar de bôa
fé, com ab. tenção de toda a tergiversação e fraude, segundo a Ordenação, Liv. 3. 0 , tit. 43;
sendo todos os litigantes obrigado a prestaI-o, qualquer que fosse a sua dignidade § 2. 0 do
mesmo tittjlo da Ordenação citada.
O antigo direito, considera\'a-o como de solemnidade su1Jstancial paJ:a'o Juizo OrdenaçãO,
Liv.3. 0 lit. 20, pr. e tit. 63, pr., ao ponto de viciar o processo e annullar a sentença, quando
alguma das partes o pedia e era reaeitado.
Reduzia-se a termo nos autos. OrdenaçãO, Liv. 3. 0 , tit. 43, § 6. 0
(fl2) A prisão por custas é abolida, art. '206 do Regimento de 2 de eteniliro de 1874.
Todos nó sentiamos o quanto era barbara a disposiçào d'este art. tO, alimentando tantas
vezes a vingança; mas nada auctorisava que se acabas e com esta disposição, por meio menos legitimo.
O art. 29, § 6. 0 da Lei de 20 de etembro de 187l, não auctori ou a tanto; porque não podia mandar o governo abrogar e derogar Leis, contra o art. 102, § 12 da ConstituiçãO do Imperio.
Parece que o artigo citado do Regimento derogando o art. 10 d'e ta Disposição Provi 0ria fez renascer a fiança ás custas; porque diz Alexandre Laya, direito iDglez: e uma Lei que
abro~ou uma outra, é eUa me ma abl'ogada, a primeira flca em vigor, sem que seja Deces ario dIzer-se em tel'mos precisos.
Dalioz diz: a disposição abrogada, se restaura pela revogação da disposição abrogativa.
Mas o Accordão da Relação da Côrte de 30 de Abril de l875 e enuncia as im: fiança ás
custas não presta o auctor presente vencido, não obstante e tar a pri ão até pagamento abolida pelo novo regimento d'ellas.
E o Aviso de 20 de Dezembro de 1868, veio declnrar: a abolição de prisão por custas, não
importam a restauravão da fiança, o qual difficulta o exercicio do direito de propôr acções
em Juizo, só podendo e:l:istir por Lei expressa.
(83) No regimen d'este art. tO, tivemos o Aviso de 10 de Dezembro de 1838, o Decreto n.
564 de 10 de Julho de 1850, arts. 1, 2 e 3.
O Aviso n. 23l de 2 de Ago to. de 1870, declarou: não poder o governo nada providenciar
a respeito de um individuo preso, por falta de pagamento de custa de ha muito.
O Supremo 'l'ribunal em Revista de Novembro de 1871, estabeleceu que: o deposito da
somma de custa em que se é condemnado, equivale ao pagamento para obstar á prisão e
poder o condemnado, interpôr solto, os recursos que houver.
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curadores, e pelas partes contrarias, seus Advogados. ou procurado.
res, na fÓl'ma dos artigos 26:2 e 26~ do Codigo do Processo Criminal. (84)
Art. 12. Od Escrivães. L{ue serve!ll perante os Juizes Mllnicipaes,
e de Direit.o no Fót'o Criminal, escreverão em todos os actos, que por
esta disposição lhe ficam pertencendo ácerca dos processos, e execuções das sentenças Civis, regulanrio-se pelos Regimentos dos Escrivães do Civel, e execuções. (85 a 89)
Art. 13. Nas grandes povoações aonde a Administração da Justiça Civil puder occupar um, ou mais Magistrados, haverá um ou mais
Juizes do Civel, a quem fica competindo toda a jurisdicção civil com
exclusão dos Juizes Municipaes, cuja jUl'Ísdicção nessa parte fica cessando. A designação do Districto destes Juizes será feita do mesmo
modo, que a divisão em Comarcas. (90 e 91)
Art. 14. Ficam revogadas as Leis, que permittiam ás partes re·
plicas, e treplicas e embargos antes da sentença final, excepto aquelles, que nas causas summarias servem de contestação da acção. Os
aggravos de petição, e instrumentos ficam reduzidos a aggravos do
(84) Não tem por isso emolumento algum. Aviso de 21 de Outubro de 1.833.
Pelo novo Regimento das custas, de 1874,8 1.0 do art. 82, os advogados percebem 6 000,
de inquiriçãO e reinquirição de cada testemunha, nas causas civeis e em materia criminal,
5,,000, art. 87. Os solücitadores terãO 3~000, § 2.° do art. 89.
Os Cnradores geraes, alem do que se lhes marca no art. 90, §§ 1.0 a 4.°, terão pelo art. 9[,
o mesmo que se conta aos advogado, satisfeito pelas partes vencidas.
O Aviso de 2[ de Outubro de [874, declara que: na conformidade do art. 82, n. 1, os emolumentos marcados no art. 87 (Regimento das custas), são devidos ao advogado pela inquirição de cada testemunha, em materia crime.
(85) Tanto no civel, como no crime, conforme lhes tocar por distribuição. Avisos de 26
de Março e 2'1 de Outubro de 1833.
O escrivão da provedoria, capellas e residuos, e privativo d'este Juizo. Aviso de 2'1 de Outubro de lH33.
(86) O escrivão das execuções é excluido da distribuição dos feitos civeis e crimes. Aviso
de 2[ de Outubro de 1833.
O Decreto de 6.de Maio de 1835, encarregou um individuo na Côrte, da execução das sentenças proferidas em processos de contrabaudo, quando para esse fim forem dirigidas ao Juiz
Municipal.
(87) Ao escrivão do Juizo Municipal e não aos de orpllãos e ausentes, e que compete escrever na provedoria de capellas e residuos. Aviso de 8 de Junho de 1.>l48.
(88) Bem se deduz d'este artigo, que o escrÍ\1 ão das execuções criminae o é tambem dos
civeis; respeitando-se, porém, os direitos dos escrivães de execuções, proprietarios ou vitalicios. Aviso n. 206 de 2. de Abril de [836.
(89) Os actuaes escrivães do Civel e crime da Côrte, escreverão no crime, perante todos
os Juizes de Direito, e no civel, perante os Juizes de Direito respectivo. Decreto n. 4859 de 30
de Dezembro de 1871, art. 3.°
(90) Art. 29 das Instrucções mandadas cumprir por Decreto de 12 de Dezembro de 1.832.
Foi-lhe incumbido, por Decreto de 1.0 de Abril de 1.834, a avaliaçãO dos beneficias parochiaes.
Ao Juiz do civel, não compete fazer inventario dos intestados, cujos herdeiros se acharem
ausentes e precisem habilitar-se, porque em tal ca o, só é competente o Juiz de orphãos, na
conformidade do art. 2.°, § 5.° da Lei de 22 de Setembro de 1828 e Lei de ii de Novembro de
1830. Aviso de 15 de Fevereiro de 1838.
(91) Vide os arts. 115 a 118 da Lei de 1841.
Foi instituido no Imperio o Juizo privativo dos Feitos da Fazenda, Lei n. 242 de 29 de
Novembro de 1841., arts. 1." e 2.°, Regulamento em Ordem n. 6 de 12 de Janeiro de 1842, arts.
1.0 e 2.°
Na Côrte e Provincia do Rio de Janeiro, bem como nas da Bahia e Pernambuco, é nomeado pelo Governo. Nas outras Provincias erve o Juiz do civel da Capital: e onde não o
houver, o de Direito crime que f6r designado, havendo mais de um. A Lei citada de 1841
(29 de Novembro) art. 4.°
A sua jugsdicÇãO, é privativa e improrogavel.
Hoje, com a Reforma de 1871 as varas das capitaes, sédes das Relações, estão distribuidas e designados os Juizes que e~ercem a dos Feitos da Fazenda.

583
auto do processo: delles conhece o Juiz de Direito, sendo interposto
do Juiz Municipal, e a Relação, sendo do Juiz de Direito. (92 a 95)
Art. 15. Toda a provocação interposta da sentença definitiva, ou
que tem força definitiva, do Juiz inferi r para superior afim de repararse a injustiça, será de appellação, extioctas para esse fim as distincções entre Juizes de maior, ou menor graduação.
Esta interposição póde per na audiencia, ou por despacho do
Juiz, e termo nos autos, como convier ao Appellante, intimada a outra parte ou seu Procurador. (96 e 97)
Art. 16. As sentenças que se extrahirem do processo não conterão mais do que o pedido, e contestação ou articulado das partes,
e a sentença com os documentos a que elle se refere. (98)
(92) Ficou revogado este art. 14, pelo art. 120 da Lei de 3 de DezemJ)ro de 1841, tanto
na parte que :;upprimiu a replicas e treplicas, como n'aqueLla que reduziu os aggravos de
e in:;trumento a aggravos no auto do processo, ficando em vigor a legislaçãO anterior
que não fôr oppo~ta a esta Lei.
Vide o complemento do artigo e o Regulamento de 15 de Março de 1842, quando trata
dos aggravos.
Este Regulamento segue-se a DisposiçãO Provisoria.
Pelo art. 121 da mesma Lei de 1841 se providencia a respeito dos recursos que vão a RelaÇão e pelo art. 122, se estabelece o modo como são elles julgados na Relação.
Vide quando e trata dos recursos nas partes respectivas do Codigo do Processo, Lei de
181-1 e Regulamento n. 120 de 1 42.
O Decreto de 2 de Maio de 1 74, arts. 10, § 1.., n, 1, 14, § 22, n. 3, 110 a 115, da regras
preci:;as a respeito' e vide-o, annotado por mim.
peli~ão

(03) Pelo preoeito d'este artigo da Disposição Provisoria, não se revo~ou, nem alterou o
que decreta a Ordenação, Liv. 3.·, tit. 33 pr., podendo bem conciliar-se a oDserve.ncia de uma
outra Lei. Aviso de i1 de Janeiro de 183 .
(9-\) Os embargos admissivei , são os que marca o art. 33 do Regulamento de 15 de
Março de 1 42.
O Accordão que annullou um processo, pelo fundamento de não ter sido julgado por sentença o lançamento e não serem permittidos os embargos de justo impedimento oppostos as
notificaçõe:;; ê manife tamente contrario, nãO só a Ordenação, Liv. 3.·, tit. 70, § 3." que permi Ue aqueLles embargos, como fórma substancial para poder ter lugar o julgamento da deerção da appellação, como, tambem, a este artigo que os admitte antes da sentença final,
quando eUa serve de conte taçãO a acção em relação a citação e notificação para se ver julgar deserta e não seguida a appellação, Revista n. 7021 de 25 de Maio de 1867.

(95) Os despachos que não põem fim as causas, e que, por isso, não teem o caracter de
sentenças tlnae:;, não podem ser reformados. por via de emJJargo, em face do terminante preeito d'este artigo. Revista n. 9036 de 7 de Março de 1 77.
(96) Arl. -123 da Lei de 1841.
A alçada das Relações foi elevada a 2:000~000, pelo Decreto de 30 de Novembro de 1853.
O art. 11 do Decreto de 2 de Maío de 1874, uiz: a alçada da~ Relaçõe , continua a ser de
2:000 000 para as causas civeis, e 5:000$000 para a causas commerciaes.
(91) Como e interpõe a appellação, vide arts. 47 e 52 do Regulamento de 3 de Janeiro
de 1 33. Regulamento de I:> de Março de 1 42 art. 30.
O Decreto n. 31j,ô7 de 12 de Novembro de H173, deu Regulamento para a interposição das
appellações e ap:grnvo cíveis.
Só se admitte appellação, quando a causa excede a alçada do Juiz de 1." instancia. Regulamento Commercial n. 737, art. 646.
Não está perfeita a interpo:;ição da appellaÇão, :;em que o termo :;eja tambem lavrado
dentro do decendio. Accordão da Relação da Côrte, de (j de Fevereiro de 1 55.
Compete ao Tribunal de 2." instancia decidir, :;e foi interposta a appeUação no decendio.
AccordãO da Relação da Côrte n. 3640, de 17 de Março de 1 7t
No Decreto de 2 de Maio de lR14, por mim annotado, a epiaraphe da secção 4." do Capitulo 2.° que :;e in~creve, das appeUações civeis, e arls. 128 e 129, serào encontradas muitas e
importantes decisões sobre o assumpto.
(98) O Decreto de t8 de Março de 1836, marca os oasos em que se deve extralúr traslado
dos autos.
Para execução das sentenças que oabem na alçada dos Juizes, basta extrahir-se .um simples mandado. Aviso de 26 de Outubro de 1843,

Art. 17. Não se julgarão nullas por falta de conciliação as causas intentadas antes da existencia dos Juizes de Paz.
Art. 18. Fica supprimida a jurisdicção ordinaria dos Corregedores do Civel, e Crime, e Ouvidores do Civel, e Crime das Relações,
comprehendendo esta suppres ão a jurisdicção de todos os Magistrados, que julgam em Relações tanto em primeira instaocia como em
uma unica como Adjuntos. Os processos de responsabilidade,. e o das
appeltações, em todas as Relações regolar-se-hão pelas duas especies
de processo, que tem lugar no Supremo Tribunal de Justiça, e sempre em sessão publica. (99 e 100)
Art. 19. Das sentenças proferidas nas Relações do Imperio não
haverá mais aggravos ordinarios de umas para outras Relaçõs, e só
se admittirá revista nos casos, em que as Leis a permittem. (10t)
Art. 20. Haverá tantos Juizes de Orphãos, quantos forem os
Juizes Municipaes, e nomeados pela mesma maneira. A jurisdicção
contenciosa destes Juizes fica limitada ás cau a·s. que nascem dos inventarias, partilhas, contas de Tutores, habilitações de herdeiros do
ausente, edependencias dessas mesmas causas (102 ii 144)
A sentença para ser executada, deve ser extrahida e nunca nos autos originaes. AccordãO da Relação da Côrte, de 25 de Setembro de 1852.
Vide o § 3.° do art. 23, e art. 24, § 4.° da Lei de 1871, como nota 76 e a 2. 3 parte da nota 11.
(99) Regula hoje para o caso, o Decreto de 2 de Maio de 1874, a respei to dos fei tos, que
devem ser julgados nas Relações, o numero de Juizes, as suas sessões, etc.
(tOO) Ainda depois da Lei de 3 de Novembro de 1830, subsiste a provedoria de capellas
e residum;, com seu respectivo escrivão, que deverá ser provido nos termos da Lei de l'l de
Outubro de 1827 e Resolução de 1 de Julho de 1830. .'I viso de 28 de ovembro de 1 31t,
O Decreto de 2 de Junho de 1834, que mandou ob ervar este artiRo, com certa alteração, não póde vigorar ao depois do Decreto de 1874, citado á nota anterior.
(tO I)

Vide a nota 96, sobre a alçada das Relações..

(102) A V parte d'este artigo foi revogada pelos arts. 117 e 118 da Lei de 3 de Dezembro de 1841; e a 2. 3 parte, tem lugar quando se verifica o caso do art. 117 citado.
As attribuiçães dos Juizes de Orphiío . estão enumeradas nos arts. 4.° e 5.° do Regulamento de 15 de Março de 1842. (Em seguimento á DisposiçãO Provisoria).
Para que esses Juizas possam bem desempenhar os que lhes são conferidos pelo art. 4.°
do citado Regulamento, nos §§ 7.°, 9.°, 10 e 11, devem ter pre ente os variados deveres a que
se obrigou o Regulamento rle 9 de Maio de 1842, e o de n. 2433 de 15 de Junho de 1859.
Vide as notas 2224 a 2254, aos artigos respectivos da Lei de Hl41.
(103) Pertence-lhes interinamente, a nomeação dos thesoureiros do Juizo. Aviso de S de
Junho de 1833.
(104) Não tem outro distinctivo, mais que a gravidade e decencia no trajo. Aviso ele ii
de Novembro de 1833.
O Decreto n. 13'l6 de 10 de Fevereiro de 1854, marca o vestuario de que devem usar nas
solemnidades publicas, os Juizes de Direi Lo, Juizes Municipaes e de OrphiíOs e os Promotoros.
(105) Pertence-lhes a co})rança das diyidas activas do Juizo dos ausentes. Ordem de 1 de
Dezembro de 1833.
(106) São responsaveis pela demora das remessas que devem fazer dos dinheiros de defuntos e ausentes. Ordem de 3 de Janeiro de 1834.

(107) Na conformidade das Leis de 22 de Setembro de 1828,3 de Novembro de 1830, e art.
20 da Disposição Provisoria, compete-lhes unicamente pelo que pertence aos bens dos ausentes, no exercicio da jurisdicçã(l administrativa, prover sobre a arrecadação e administração
dos ditos ben ; e, no exercicio da juril'dicção contenciosa, conhecer e julgar das habilitações
dos bens de defuntos e ausentes, das causas que d'el1as nascem, e das dependencias d'essas
mesmas causas, e nunca se devem intrometter nas de acções e execuções intentadas e provenientes de direitos reaes e pessoaes dos defuntos e ausentes, cujos bens se houverem arrecadado ou posto em administração, que deverão ser promovidas por aquelle:; a quem estiver

encarregada a curadoria e a administração dos mesmos bens. A.viso de 25 de Fevereiro
de 1834.
(108) Cumpre-lhes dar todas as providencias para arrecadação e administração dos bens
dos ausentes, nos restrictos termos da Lei de 3 de Novembro de 1830. Aviso de 27 de Fevereiro de 1834.
Tanto elles como seus omciaes percebem sómente os emolumentos decretados no respectivo Regimento para os actos que praticarem, e em que intervierem. Idem.
As dividas pertencentes á arrecadação dos bens de ausentes não têm privilegio de executivo como os da Fazenda acional, por estar revogado o Regimento de 10 de Dezembro de
1613 com todas as outras Leis, Provisões e Ordens a elle relativas, pelo art. 1." da referida
Lei de 3 de ovembro. Idem.
(109) Podem tomar conta aos administradores ou curadores dos bens dos ausentes, da
mesma fórma que lhes Gumpre tomar as dos tutores e curadores dos orphãos, e fazer recolher ao cofre o liquido producto dos ditos bens ou seus rendimentos. Aviso de 17 de Abril
de 1834.
Na conformidade do art. 15'3 da Constituição e art. 9.·, § 6.· do Regulamento das Relações, devem para estas dirigir-se os recursos de suas sentenças. Idem.
(110) E' conforme GOm a Lei de 22 de Setembro de IS'!8 que os Juizes de Orphãos nomeiem ajudantes para o bom e prompto expediente dos negocios a cargo do escrivão do Juizo j e parece conforme com o nosso systema de organisação judiciaria que nomeiem os omciaes de ju tiça para o seu Juizo. A.viso de 12 de Junho de 'l834.
(lil)
a conformidade da Lei de 22 de Setembro de lS~8, art. 2.·, § 5.·, e da de 3 de 0vembro de 1830, compete aos Juizes de Orphãos fazer inventario dos bens das pessoas que
fallecerem intestadas, ainda que seus herdeiros ascendentes ou collateraes, estejam presentes
no lugar, todas as vezes que lhe sejam necessarias habilitações, porque em tal caso tamoem
devem fazer a arrecadação. Não lhes compete, porém, fazer inventario dos ben d'aquelles
que fallecerem com testamento, instituirem por herdeiros pessoas maiores pre entes, ainda
que con te haverem ausentes outros que tenllam de disputar a herança- Aviso de 30 de Junho de 18:J1.
(1.12) O art. 20 da Disposição Provisoria não revogou as determinações do art. 2.·, § 5.·
da Lei de 22 de etembro de 1828, e da Lei de 3 de Novembro de 1830, e os Juizes de orphãos
ainda sãO, na conformidade dcllas, competentes para as habilitações dos herdeiros de defuntos e au entes, todas as veze que o bens existem dentro dos seu respectivos termo, tanto
quando estão presentes e re identes no referidos termo os que se pretendem habilitar herdeiros do ausente, GOmo Quando o habilitandos são de fóra, e a re peito delles era ausente
aquelle a quem pretendem succeder. Tambem, e indubitavelmente, á vista da citada Lei
de 3 de ovembro, lhes pertence fazer o inventario desse bens a que dantes procediam os
provedores de defuntos e ausentes, cumprindo aos fIscaes da fazenda publica pedirem audiencia desses processos de habilitações guando entendem ser elles dolosos ou prejudiciaes á mesma fazenda, e aos Juizes satisfazerem as formalidades da Lei de 9 de Ag08to
de 1759 e mais disposições relativas á fazenda.-Aviso de 12 e omcio de 20 de Agosto de 18a4.

(113) Aos Juizes de Orphãos compete aviventar os rumos e preencher os titulos do arrendatarios dos terrenos pertencentes aos indios do seu município, quando esta diligencias
se puderem fazer e de empenhar pelo exercicio da jurisdicçãO implesmente administrativa,
havendo harmonia e accórdo entre os confrontantes: devem, porém, remetter a questão ao conhecimento das justiças ordinarias logo que haja litigio com contestação e discussão entre
as parte .- Aviso de 13 de Aaosto de Il.lH.
O mesmo Aviso julga os juizes de Orphãos competentes para admittir as justificações de
dividas activas ou passivas dos ca aes de que fizerem inventario, quando eUas por sua insignifIcancia ou incontestavel clareza dispen arem discussão contenciosa devendo-se apurar
as outra perante as justiças ordinarias.
(114) Para o Juizo de Orphãos se devem nomear os officíae nece arios, para que pela
divisão do trabalho se não faça o serviço muito oneroso. Portaria de 23 de Agosto de 1835.
A mesma portaria determina que os Jui7.es de Orphãos remettam ao arsenal todos aquelles orpllãOs que no seu termo estiverem em estado de ser applicados a qualquer officio.
(il5) Não tem lugar a reme sa de autos para outro Juiz de Orphãos estando pendente o
julgamento.- Aviso de 27 de Setembro de 183~.
(116) Os Juizes de Orphão só devem fazer in~entarios qaando llou erem menores de 2t
annos interessados, visto que a ResoluçãO de 31 de Outubro de 183l declarou terminar então a menoridade. Mas se o interesse dos menores de 21 annos provier da deixa de legado,
não lhes compete proceder a inventario, e sómente prover a arrecadação e administração de
taes legados, quando os legatarios não tiverem pai. Aviso de 28 de r ovembro de 1 3~.

(117)
ão são obrigados á prestação de fiança, que prescrevia a Ordenação do Liv. 1.',
tit. 88, § 54, não só porque pelo Codigo do Processo não depende a sua nomeação de alguma
outra circumstancia que não seja estabelecida no art. 2G da Disposição Provisoria, GOmo porque, mesmo anteriormente ao Codigo do Processo havia essa Ordenação cahido em desu o,
quer em Portugal, quer no Brazil. Aviso de 28 de i'lovembro de 1831.
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(li8) A limitação que pôz o art. ~O da Disposição Provisoria á jurisdicção contenciosa
dos Juizes de Orphãos revogou a Ordenação, Liv. 1.0, tit. 88, § 45, pertencendo as causas não
especificadas no referido artigo ao conhecimento das justiças ordinarias embora sejam interessados como auctores ou reos alguns menores. Aviso de 17 de Abril de 1834.

(119) Apesar do art. ~O da DisposiçãO Provisoria està em vigor o art. 2.°, da Lei de 13
de Novembro de 1830, que manda reunir ao Juiz de Orphãos a arrecadação e administração
dos bens de ausentes, e recolher qualquer quantia ao cofre da thesouraria da Provincia, em
conformidade do art. 91 da Lei de 20 de Outubro de 1832. Além disso, fallecendo alguem abintestado sem deixar herdeiros forçados, e só havendo alguns mais remotos, ou não os havendo, ao Juiz de Orphãos incumbe fazer o inventario, e perante elle deverão habilitar-se os
herdeiros, sem que o Juiz Municipal, ou qualquer outro, possa ter a menor ingerencia em taes
• inventarios e arrecadações. Aviso de 28 de Agosto de 1833.
(120) São encarregados da administração dos bens dos indios, emquanto pela Assembléa
geral se não providenciar a respeito. Decreto de 3 de Junho de 1833.
(121) O producto dos arrendamentos dos bens dos indios vencidos e não cobrados, e dos
que se forem vencendo, devem ser applicados ao sustento, vestuario e curativo dos indios
mais pobres, e na educação dos filhos destes, devendo o Juiz de Orphãos fazer a competente
receita e despeza para dar contas. Aviso de 18 de Outubro de 1833.
(122) Devem os Juizes de Orphãos pelo que toca á arrecadação e administração dos bens
dos defuntos e ausentes, regular-se pelas disposições da Ordenação, Liv. 1.0, tit. 62, § 38,
verso-Ab sentes .. tit. 82, §§ 22 e seguintes; tit. 9.° da Lei de 22 de Setembro de 1818, art. 2.",
~§ 4.° e 5.°, e Lei de 3 de Jovembro de 1830; não sendo portanto auctorisados a vender os
bens de raiz dos defuntos e ausentes, que lhes cumpre fazer aproveitar da maneira ordenada
nas citadas leis, para serem entregues aos herdeiros que se habilitarem, ou às respectivas provedorias, quando na falta de herdeiros idoneos delles se houverem por vacantes, e como taes
pertencentes á nação. O art. 91 da Lei de 24 de Outubro de 1832 Mo revogou nem alterou as
disposições das Leis que regulam a arrecadação e administração de taes bens, mas sómente
acautelou a boa guarda dos dinheiros provenientes dessa arrecadação e administração, para
que se não retenham e demorem em poder dos administradores ou thesoureiros particulares.
Ordem de 3 de Agosto de 1835; Aviso de 24 de Julho de 1835.
(123) A Resolução de 30 de Outubro de 1835 determina que o Juiz de Orphãos da Côrte
seja nomeado pelo Governo d'entre os bachareis que tenham as qualidades que o art. 44 do
Codigo do Processo requer nos mais Juizes de Direito, e marcou-lhes o ordenado de 1:600 000
por anno.
Podem ser Juizes de Orphãos os lentes dos cursos juridicos, uma vez que os empregos se
devam exercer no mesmo termo.-Aviso de ~6 de Fevereiro de 1836.
(1~4) Se, havendo o Juiz de' Orphãos feito arrecadação e tomado a administração dos bens
de ausentes, estes se apresentarem, não devem os autos ser remettidos do juizo, porque são
proprios d'elle, mas deve o Juiz de Orphãos suspender qualquer ulterior procedimento a respeito, porquanto, tendo cessado o fim da arrecadação, tem tambem cessado a administração'
e a Lei não lhe deu faculdade e jurisdicção de proceder às partilhas, se aliás lhe não tocar
por motivo de haverem menores interessados.- Aviso de 26 de Abril de 1836.
(1~5) Por Aviso de 30 de Setembro de 1><30, ordenou-se ao Juiz de Orphãos na Côrte que
faça recolher todas as quantias existentes em cofre, independente de liquidação, da quaes só
se deduziram as despezas judiciaes, devendo todas as mais pertencentes a herdeiros ser pagas no thesouro á vista de precatorias do Juizo de Orphãos, praticando o mesmo todos os trimestres com o que se apurar n'esse periodo.

(126) O livro e mai documentos da extincta thesouraria de ausentes devem ser remettidos ao respectivo collector geral, e quaesquer quantias pertencentes a heranças jacentes ainda
que eml)argadas por credores do finado, devem ser remettidas á thesouraria, na conformidade
do art. 91 da Lei de ~4 de Outubro de 1832, podendo aqueLles, logo que se hajam habilitados,
haveI-as por meio de deprecadas legaes.- Ordem de 15 de Julho de 1835. Por nenhum pretexto se deixará de recolher aos cofres das thesourarias provinciaes os dinheiros provenientes
dos bens de defuntos e ausentes, havendo as partes intere 'sadas o seu pagamento das mesmas thesourarias por meio de deprecadas legaes. Se a habilitação se fizer antes da arrecadação e remessa, aos habilitados se devera fazer a entrega e pagamento por mandado do Juiz
de Orphãos, sem precisão de serem remettidos a thesouraria, não padendo, porem, a pendencia da habilitação suspender ou retardar a execução do citado artigo. A remessa sera acompanhada de uma guia em que conste circumstanciadamente de que defunto ou ausente eram
os bens de que provieram os dinheiros remettidos; o dia, mez e anno, em que foram arrecadados e vendidos; se a quantia remettida é o total producto dos bens, deduzidas as despezas
legaes, ou se é sómente parte e por conta do que fica para arrecadar e liquidar. Sendo necessario depositar alguma quantia antes de se remetterem para a thesouraria, deve ser proferido o thesoureiro do Juizo de Orphãos a qualquer outro depositario particular.- Ordem de
15 de Julho de 1835.
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(12.7) Para boa arrecadação da taxa de heranças e legados, devem os Juizes de Orphãos,
a quem compete arrecadar os bens dos defuntos intestados, remetter á recebedoria do municipio da Côrte as certidões ordenadas e exigidas pelo Decreto de 27 de Novembro de 1812, e
Regulamento de 14 de Janeiro de 1832, art. 27, advertindo que taes certidões devem ser authenticas e não em resumo.- Aviso de 9 de Março de 1835.
(128) Quando se apre entam herdeiros com seus formaes de partilhas, pedindo separaçãO dos quinhões que lhes couberam em terras, e competente para proceder á divisão o Juiz
Municipal ou de Orphãos: aquelle nos inventarios que lhe competem, por não existirem 01'phãOS; e estes nos que lhe competem por exi Lírem.- Aviso de 26 de Julho de 1.838.
(129) A conces ão de cartas de emancipação é da privativa attribuiçãO do Juiz ue 01'pbãos, pela expressa disposição do art. 2.°, § 4. 0 da Lei de 22 de Setembro de 1828.-Aviso de
10 de Fevereiro de 1838.
(130) O Juiz de Ol'phãos é o competente para as execuções dos formaes de partillias e::s:pedidos pelo juizo, por serem as causas de taes execuções das incluidas no art. 20 da Disposição Provisoria.- Avi o de 15 de Fevereiro de 1838.
(131) A respeito das nomeações e provimento dos omcines do Juizo de Orphãos devem os
respectivos Juizes, bem como os demais magistrados, regular-se pelas disposições da Lei de
li de Outubro de 1827, Decreto de 1 de Julho de 1830 e Aviso de 12 de Junho de 18M,. Aviso
de 15 de Fevereiro de 1838.
(1.32) A respeito de uas nomeações e provimentos, subsiste a legislação anterior.-Aviso
de 6 de Setembro de 1833.
(133) A distribuição de que falla o art. 48~ do Regulamento n. 120 de 31 de Janeiro de
1842 refere-se aos feitos de todos os termos reunidos, devendo assim os escrivães dos orphãos
escrever todos indistinctamente nos feitos dos orphãos dos termos.-Aviso de 18 de Abril
de 1842(13i) O exercicio do oftlcio de escrivão de orphãos é incompativel com o do cargo de Tereador.- Decreto n. 501 de 17 de Fevereiro de 1817.
(135) 'ão compete ás Gamaras Municipaes regular o valor das fianças que devem prestar os escrivães de orphãos, conhecer a idoneidade d'ellas e fazeI-as registrar, as quaes deverão ser prestadas perante os respectivos Juize de OrpbãOS, observando-se o disposto na
Ord., Liv. 1.0, til. 89, § LO e til. 8S, § 51, com as alterações seguintes: L", de ser incIDida na
escriptura a certidão negativa do registro geral das bypothecas, relativa aos bens que se sujeitarem á fiança; 2." de er feito o registro em um livro proprio do Juizo, visto que o não
deve ser na Camara Municipal.- Aviso de 8 de Março de 1850.
(136) Parece muito conforme com o novo systema da judiciaria organisação estabelecida
pelo Codigo do Processo, e sobre que foi tambem baseada a Disposição Provisoria, que os
Juizes de Orphãos nomeiem tambem os officiaes de Justiça que lhes forem precisos.- Aviso
de 14: de Março de 1837.
(l37) Quaudo fór suspeito o Juiz de Orphãos, poderá tomar por ajudantes o Juiz Municipal do respectivo termo, ou o Juiz de Direito se no mesmo termo se achar.-Aviso de 20 de
Outubro de tS'37.-No caso de se acceitar o Juiz de Orphãos de suspeito, não procede a disposição da OrdenaçãO, Livro 4:.0, tit. 96, § 25, com que se conformou o Aviso antecedente, nem
o mesmo Aviso por ser só relativo ao caso de vir aluumas das partes com suspeição para se
evitar no processo summario dos inventarias e partilhas a demora do incidente, devendo em
tal caso observar-se as disposições de 11 de Novembro de 1.833, o que está de accordo com as
disposições da Ordena\.ão, Liv. L", tit. 91, § 8. 0 , Liv. 2. 0 , tit. 24, § 1,°-Aviso de 24: de Setembro de 183 .
(138) Os Juizes de Orphãos não são obrigados á fiança, porque não a e:rige o art. '20 da
DisposiçãO Provisoria. Devem, porém, prestal-a os escrivães de orpbãos por estar ainda em
vigor a OrdenaçãO, Liv. 1.°, til. 89, § LO, mas não em triplicação de valor, por não ser applicaveI no caso o alvará de 16 de etembro de 1814.-Aviso de 4: de Fevereiro de 1839 e os de
6 de Fevereiro de 1865 e 10 de Fevereiro de 181L
(139) Pelo Aviso de 11 de Outubro de 1845, declaram-se os artigos do Regulamento de 9
de Maio de 181,2, a respeito dos bens e heranças de estrangeiros, e vide o Decreto de 8 de 0vembro de 1851, o de 10 de Setembro de 1860, e Aviso de 29 de Maio de 1861, os quaes regulando as isenções e attribuições dos agentes consulares estrangeiros e o modo porque se hão
de haver na arrecadação e administração das heran\as de subditos de suas nações, dado o
caso de reciprocidade, cujas disposições alteram os precedentes.
(140) O art. 20 da Disposição Provisoria, e art. 5. 0 , § 10 do de 15 de Março de 1812, que
estabelecem a competencia do Juizdtde Orphãos, comprellendem as acções de sonegados, para
n'ella deverem ser intentados 1
Pela afftrmativa, decidiu a RelaÇão da Córte em Accordão n. SOl3 de ii de Março de 1859.
(141) A Relação da Côrte em Accordão n. 4351 de 7 de Fevereiro de 1852, diz: não ser legitima a auctoridade exercida pelo Juiz de Orphãos, sendo a acção proposta, communi dividenclo, aliás propria do fóro c.ommum, embora figurem na divisão, como partes pessoaes me-

588
Art. 21. O Governo na organisação da nova fórma de serviço
que, em virtude do Codigo Criminal, e desta disposição, deverá exe·
cutar-se, poderá empregar em lugares de Juizes de Direito, tanto no
Crime, como no Clvel, os Desembargadores existentes mais modernos, que o requererem, e não forem necessarios á dita nova fórma
do serviço das Relações; os quaes reverterão para eltas, quando lhes
tocar por suas antiguidades, que lhes é conservada.
Art. 22. Fica extincta a differença entre Desembargadores Aggravistas, e Extravagantes, e todos igualados em serviço. Igualmente
ficam extinctos os lugares de Chancel1er em todas as Relações, e estas presididas por um dos tres Desembargadores mais antigos, nomeado triennalmente pelo Governo; e para estes Presidentes, passa·
rão, á excepção das glosas, que !3stão extinctas, as attribuições dos
anteriores Chancelleres. (145)
Art. 23. O mesmo Governo na Côrte, e os Presidentes em Conselbo nas Provincias lhes arbitrarão ordenados razoaveis, e acommodados ás circumstancias do tempo, e lugar, em que servem; ficando
dependentes da approvação do Corpo Legislativo.
Art. 24. Os autos pendentes passarão para o Cartorio do Juizo,
a que competir a continuação do conhecimento deltes; e os findos
dos Cartorios extinctos passarão para os Juizos Municipaes.
Art. 25. Ficam abolidos os Inquiridores.
Art. 26. Fica revogado o Alvará de vinte e tres de Abril de mil
setecentos e vinte e trez na parte, que impõe a pena de nullidade aos
processos escripturas, e mais papeis por falta de distribuição. (146)

nores, porque, a excepção d'este art. (20), procederia, se o caso \'ertente, podesse em razão, ser
classificado causa de inventario, ou sua dependencia.
(142) Ainda mesmo que alguma duvida haja sobre qualquer testamento, não é da competencia do Juiz de Orphãos, destruir-lhe ua disposições, á vista d'este art. (20), e se o Juiz
entender que o testamento não é exequivel, deixe ás parles direito salvo, para a discussãO
no Juizo competente, onde cada um poderá disputar este objecto. Revista n. 6213 de 9 de Julho de 1862.
(143) Os coUectores servindo de thesoureiros de orphãos, não devem por isso prestar nova
fiança. Aviso n. 208 de 11 de Setembro de 11157, e o Aviso n. 2~4 de 20 de Julho do mesmo
anno diz que, na falta de thesoureiro de orphãos, ficam os collectores encarregados dos respectivos cofres, e vide o Aviso n. 516 de 14 de ovembro de 1865.
.
(144) O Aviso de 26 de Maio de 1876, declara a intelligencia d'este artigo, com relação a
competencia do Juizo, para as causas de demarcação de terras em que ha menores interessados.
(1.45) NãO pMe ser membro da Relação Metropolitana o Vigario geral, por não poder ser
Juiz a quo e ad quem, ao mesmo tempo. Aviso de 28 de Agosto de 1834,
(146) O Decreto de 2 de Abril de 1835, revogou o de 21 de Outubro de 1833 e determinou
que ao contador e distribuidor do civel, fique pertencendo a contagem e distribuição de notas, de todos os feitos que se processam na 'L"' e 3." var civel e no Jury Criminal, e que ao
contador e distribuidor da Relação, fique pertencendo, lém da contagem de todos os autos
que na mesma Relação se processarem, a distribuição e contagem de todos os feitos da 2."
vara do civel e do Juizo de Orphãos.
Nos lugares, onde ha um só tabeUiãO, e nos Juizos, onde ha um só escrivão, nem as Ordenações, nem as Leis subsequentes, ordenam a distribuiçãO como se acha explicado no Decreto de 13 de Setembro de 1827. Aviso de 9 de Março de 1849.
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Art. 27. Ficam revogadas todas as Lsis, Alvarás, Decretos, e
mais disposições em contrario.
Manda portanto a todas as Auctoridades, a quem o conhecimento
e execução da referida Lei pertencer, que a cumpram, e façam cum·
prir, e gual'dar tão inteiramente, como nelta se contém. O Secretario
de Estado dos Negocios da Justiça a faça imprimir, publicar e correr.
Dada no Palacio do Rio de Janeiro aos vinte e nove dias do mez de
Novembro de mil oitocentos trinta e dous, undecimo da Independen·
cia e do Imperio,-Francisco de Lima e Silua.-José da Costa Carvalho.
-João Bmulio Moniz. -Hono?'io Hel'meto Carnei?'o Leão.
Carta de Lei, pela qual Vossa Magestade Imperial Manda executar o Decreto da Assembléa Geral que Houve por bem Sanccionar,
sobre o Codigo do Processo Criminal de primeira Instancia com disposição provisoria ácerca da Administl'ação da Justiça Civil, tudo na
fórma acima declarada.-Para Vossa Magestade Imperial Vêr.-Antonio Alvares de Mi?'anda Va?'ejào a fez.
Registrada nesta Secretaria de Estado dos Negocias da Justiça a
fi. 104, verso do Livro 1.° de V~is. Rio de Janeiro, 5 de Dezembro de
1832. João Caetano de Al'meida França. -Honorio Hermeto Carnei?'o
Leão.
Publicada na Secretaria de Estado dos Negocias da Justiça, e
Sellada na Chancellaria do Imperio em 5 de Dezembro de 1832,-João
CaTnei?'o de Campos.
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Hei por bem, Tendo ouvido o relataria do Meu Ministro e Secretario de Estado dos Negocias da Justiça, e o parecer da respectiva
secção elo Conselbo de Estado, Usando da attl'Íbuição que me confere
o art. 102 § 12 da Constituiçào do Imperio Decretar o seguinte:
PRIJY.LEIRA INSTANCIA

CAPITULO I
DA JURISDICÇÃO CIVIL DOS JUIZES DE PAZ

(f)

Art. 1.0 Aos Juizes de Paz compete: (2 a 5).
1.0 Conciliar por todos os meios pacificas que estive['em ao seu
alcance, HS partes que pretendem demandar, procedendo na fórma
prescripta nos arts. 1.0, 2.°, 3.°, 4.°, 5. 0, 6. 0 e 7.°, da disposição provisaria sobre a administração da Justiça Civil, e fazendo lavrar, das
conciliações que se verificarem, termos mui circumstanciados e claros. os quaes terão força de sentença, na conformirlade do art. 4.° do
Decreto de vinte de Setembro de mil oitocentos vinte e nove. (6 a 7).
(I) Art. 91 da Lei de 1841, notas 2160 e 2161.
O Deoreto n. 12!l5 de 30 de Novembro de Ifl53 deve ser consultado. Arts. lRI
2 da Constituição.. 5. ú, §§ l.0 e 2.° da Lei de 15 de Outubro de 1827, art. 14 da de 11 de Outubro de 1817,
art. 22 Qa de n. 2031 de 20 de Setembro de 1871, 63 do Decreto n. 4824 de 22 de Novembro de
1871, 28 do de n. 5461 de 12 de Novembro de Ul73.
Notas 17 e 77 do Codigo do Processo.
(2)
otas 77 a P9, muitas das quaes servirá para o caso. Trata-se das notas do Codigo
do Processo.
Os Juizes de Paz, lIo averbados de suspeitos pelo modo porque o são os outros Juizes ci,eis.- Axiso de 16 de Novembro de 1849.
Para o oa o de suspeição e caução, vide nota 582 do Codigo do Processo.
(3) Compete-lhe. tomar lermo de declaração, aos estrangeiros estabelecidos, como colonos no Imperio, de quererem ser reconhecidos brazileiros, mencionando os colonos qual a sua
antiga prlltica, religião, estado o numero de filhos, e de tudo darão cópia authentica á parte.
Lei n. 808 de 15 de Junho de 1855.
(4) Os actos judiciaes dos Juizes de Paz, segundo a disposiçãO do art. 18 da Lei de 18 de
Setembro de 1845, nãO eslão sujeitos ao imposto do sello. A,iso de 13 de Março de 1849.
(5) O contracto de locação de serviço da Lei ele IR79 (22 de Kovembro) revogando as Leis
de 13 de Setembro de 1830 e 11 de Outubro de 1837 das quaes trata o Conselheiro Ribas, em
sua Consolidação do Processo Civil, dispõe ao art. 81: todas as causas duvidosas da locação
de serviços, compreheoáida n'eRta Lei, incumbem aos Juizes de Paz da situaçãO do predio
rustico (art. 4.°) com alçada até 50$000 e competenoia, mediante a appellação devolutíva para
O Juiz de Direito, qualquer que seja a quantia.
Art. 8~. Quanto á maleria penal de que trata o cap. 6.°, a competencia do Juiz de Paz,
é sempre com recurso suspensivo para o Juiz de Direito.
(6)- Vide notas I a 74 da Disposição Provisoria que faz parte d'esta obra, sobre a conciliação ou não.
Notas 78 e Si do Codigo do Processo.
(7) Não estão sujeitos ao sello, os termos de conciliação feitos perante os Juizes de Paz,
contendo a confissão de urria obrigação e estipulação do pagamento da divida e~cedente a
100 000.- Aviso de 19 de Julho de 1854.

e

7i1

594.

Para que sejam exequiveis estes termos, serão fielmente passados
por certidão subscripta pelo Escrivão do Juizo, e rubricada pelo Juiz (8).
2. 0 Conhecer verbal e sumrnarissimamente, e julgar definitivamente as pequenas demandas, cujo valoL' nào excede a sua alçada,
ouvindo as partes, e á vista das provas apresentadas por ella . reduzinrto-se tudo a termo, que deverá conter a sua decisão, e ser assignado por e11e, pelas partes e pelo Escrivão (9, 'lO e 11 a 36).
Notas 18 e 19 d'este Regulamento.
(8) No Juizo de Paz se deve tirar simples mandado ou alvará, para execução das sentenças que cabem na sua alçada.- Aviso n. 85 de 26 de OUtUbl'O de 18~3.
Estas causas sãO as mesmas de que faUa a Ordenação, Liv. 1.", tit. 65 e § 7.° e outros,
nas quaes o Juiz ordinario procedia verbal e summariamente e pela mesma fórma que foi ao
depois marcada, para as pequenas demandas perante os Juizes de Paz pelo § 2.° do art. 5.° da
Lei de 15 de Outubro de lH:n; e pois que n'essas não se extrahia sentença do processo, e sim
apenas um mandado ou alvará para a execução, o mesmo se deve agora praticar no JUilO de
Paz, visto não haver difl'erença entre uma e outras.
Todas as vezes que o Juizes de Paz julgarem dentro da sua alçada, devem executar as
suas sentenças, embora as custas sejam muito superiores ao principal, pois que estas, sendo
singelas não se computam para a alçada,-Aviso de 14 de Outubro de 18104.
(O) Essas demandas ou processos verbaes, e os de conciliaçãO e de alçada dos Juizes de
Paz, se fazem por um termu .lançado no protocollo em que assignam o Juiz, escrivão, partes
e testemunhas.-Aviso de 15 de Maio de 1838.
(10) A Lei n. 2mB de 20 de Setembro de 1871, diz ao art, 22: aos Juizes de Paz compete
o julgamento das causas civeis até o valor de 100 000, com appellação para os Juizes de Direito.
O Aviso de 2 de Maio de 1873. diz: a alçada dos Juizes de Paz, até 50'000, ficou extincta
pela disposiçãO generica d'este art. 22, conferindo a taes Juizes o julgamento das causas civeis. até o valor de toO 000, com appellação para os Juizes de Direito, nào exceptuando d'esse
recurso os de 50-000 ou de quantia inferior.
E' que os Juizes de Paz, sómente podem conhecer das demandas sobre mo eis e dividas
e não das que ver arem sobre bens de raiz, conforme a antiga legislação que n'esta parte
não foi alterada pela reforma judiciaria.
A alçada dos Juizes de Paz, tinha sido elevada de 16 000 a 50~000, pelo art. 7.° do Decreto
n. 1285 de 3
Novembro de 1853.
(11) ~ elação da Córte em Accordão de 28 de Setembro de 1874 diz que: alçada para
despejo, regula-se pelo valor locativo de um anno, se não ha arrendamento.
(12) Não se declarando o termo em que se deve appellar, parece que deve ser no de 8
dias, ad instar das appellações criminaes, como do art. 45l do Regulamento n, 120 de 18~2.
(13) O principio geral que regula a alçada dos julgadores, prevalece me mo, quando se
trata da execução por custas. Accordão da Relaçào do Rio, n. 424 de 14 de Novembro de 1876.
(l4) Art. 27 da Lei n. 2033 de 20 de etembro de 187l: nas causas até 100 000, O processo será summarissimo e determinado em regulamento pelo Governo.
(15) O arresto, como medida assecuratoria que é, póde ser requerido em qualquer jUl'i dicçãO das justiças ordinarias, mesmo quando versa sobre quantia inferior a 100 000. Accordão da Relação da Córte de 22 de Fevereiro de 1875.
(16) Art. 63 do Decreto n. 48'24. de 22 de ovembro de 1871: os Juizes de Paz julgarão
com appellação para os Juizes de Direito, as causas cíveis, até o valor de lOO 000 sendo previamente intentado o meio conciliatorio.
§ L°: A petição inicial, deverá conter, além do nome do auctor e do reo:
O contracto, tran>;acção, ou facto de que resultem o direito do auctor e obrigação do réo
com as necessarias especificações e estimativa do valor, quando não fór determinado:
A indicação das provas, inclusive o rol das testemunhas,
(Nota 26.)
.
§ 2.°: Citado o réo, a quem se dará cópia da petição inicial e p!'esente elle na audiencia
aprazada com as suas testemunhas, que poderá levar, se estiver independente de citaçãO; ou
á revelia do mesmo réo, se nãO comparecer o Juiz de Paz ouvirá as testemunhas de uma ou
outra parte, mandando tomar por termo os seus depoimentos.
(Notas 27 e 28.)
.
§ il,0: A citação das testemunhas só serà ordenada se a parte a requerer.
§ 4.°: Concluida a inquirição e tomado o depoimento ou o juramento de qualquer das
partes, se fór requerido ou ordenado pelo Juiz, segundo os principios geraes do proce so, serão ellas ouvidas verbalmente, juntando-se aos autos, com quaesquer alterações os documentos que otrerecerem, depois do que o Juiz proferirá a sua sentença na mesma audiencia ou
na seguinte.
(Notas 29 e 30.)
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§ 5.°: No caso de appellaC}ãO, não ficará traslado se o Juiz de Direito re idir no mesmo
lugar; todavia, convindo ás partes, não ficará traslado quando o Juiz da appellação resida em
lugar diverso.
(Nota 31.)
§ 6.°: A appellação tem eífeito suspensivo e será tomada por um simples termo, notificada a parte contraria. As partes, arrasoarão em uma outra instancia, onde lhes convier.
dando-se CinN) dias improrogavei a cada uma.
§ 7.°: Para a execução ])astará o simples mandado contendo a sn]Jstancia do julgado.
- O processo de quaesquer embargos a execução se fará summariamente, apresentando
O em]Jargante seu requerimento, com exposi(}ãO do que julgar a bem do seu direito; e ouvida
a parte contraria em 4~ horas, o Juiz decidirá aflnal, com appellaçãO para o Juiz de Direito.
(Notas 32 e 33.)
§ 8.°: N'estas acções só as excepções de incompetencia e de suspeição, suspendem o
curso da causa, até sua decisão ultima. (3'0) As mais excepções constituem materia de contrariedade e serão apreciada na sentença definitiva.
§ 9.° Ha aggravo do despacho pelo qual o Juiz de Paz, se julgar competente ou incompetente. A excepção será opposta, por escripto ou verbalmente em audiencia; e do despacho
proferido a parte aggravará se quizer, paI'a o Juiz de Direito j devendo o aggravo seguir nos
proprio autos.
(Nota 35.)
§ 10: A decisão do Juiz de Direito, sobre a suspeição, e peremptoria. A suspeição será
oppo ta em audiencia, por escripto ou verbalmente; se o Juiz de Paz não se reconhecer suspeito depositada a caução, subirá o processo com a resposta do Juiz recusado, ao Juiz de Direito que ouvirá verbalmente e de plano a1' testemunhas on'erecidas pelo recusante e pelo
Juiz recusado citada umas e outras previamente para deporem.
(17) Os Juizes de Paz, são competentes para a nomeação e demissão de seus officiaes de
.Justiça, conforme o Decreto n. 4H58 de 30 de Dezembro de 1871, art. 3.° e para abrirem as
suas audiencias, em falta de porteiro ou oflicial de justi a, servia o seu escrivão, como resol,era o A,i o de 7 de Dezembro de '1864, n. 401. E' do Aviso de 13 de Outubro de 1873.
(I) O .Juizes de Paz, teem competencia para reconciliar os conjuges desavindos; mas
nenhum para auctorisar o accordo que elles fizerem sobre o divorcio. Revi la n.8184 de 6 de
Novembro de I 7t.
(19) Decide o Accordão da Relação da Corte de 1L de 1 ovembro de 1873, n. 3573 de 1t de
NOl"embro de 1813 que: a ReLação conhece do aggral"o interposto do despacho pelo qual o Juiz
de Paz se julga competente para presidir a uma conciliação.
E que o meio conciLiatorio para o despejo de uma casa, deve ser intentado perante o JuIz
de Paz do di tricto em que se acha situada a dita casa.
('lO) Os Juizes de Paz, deverão compôr as contendas sobre caminhos particulares, a traves adouro , passagem de rios e ribeiros; uso de aguas de agricultura ou mineração; pescas,
caçadas, limites, tapagen , cercadas de fazendas e campos; damnos feitos por escravos, familiares ou animae dome ticos. Arts. 15, § l/~ da Lei de 15 de Outubro de 1 27 e 91 da Lei
de 3 de Dezembro de ·181~i.
Vide o Decreto n. 12 5 de 30 de Novembro de 1853.
(21)
erá conveniente que a petição inicial seja deduzida por itens, para melhor ordem
e clareza e me!lmo para facilitar a inquirição das testemunhas.
('U) Vide como nota... o Decreto n. 5467 de 12 de Novembro de 1873, os art . 13, 16, 17,
28, 29 e 30.
(23)
alva as morliflcações expressamente adoptadas no Decreto n. 4 24 de '1871, a que
se refere a Lei n. 2033, devem ser observadas, a legislação e pratica anteriore , quanto ás
llttribuições dos Juize de Paz.
A' vista do art. 63. acima transcripto, a base para o reconhecimento da alçada e competencia é o valor do pedido, não excedente de 100,000 em todas as causas civeis e seus incidentes quando não tiverem fóro privativo ou privilegiado:
Que se por ventura, não se demandar quantia, 'Como na acção de despejo, será declarada
na petição inicial, a e!ltimativa do valor, conforme o art. 35 d'este Regulamento e segunda
parte do § l. ° do art. 63 á nota i6.
Que as condições com que se procede ao arbitramento acham-se regllladas pelo art. a
da Lei de 11 de Outubro de" 33 e mais disposições em vigor; cumprindo ao Juiz applical-as,
aos casos occorrentes, visto pertencer este assumpto á jurisdicção dos tribunaes e nãO caber
a interferencia do Poder Executivo:
Que se entretanto, tiver lugar o arbitramento ou por outra fórma curial, o Juiz reconhecer que a cau a excede á sua alçada. despachará n'e te sentirlo, para que os interes1'ados vão
liquidar o seu direito perante o Juizo competente. Aviso n. 25 de 27 de Janeiro de 1 7'2.
(24) A 2.' parte do Aviso de n de Fevereiro de lR7'.!, n. 53, diz que: em relação aos Juizes de Paz, a nova reforma judiciaria de 1 71 não prorogou a jurisdicção dos Juizes privativos e portanto a excepção - causas civeis- do art. 63 á nota 16, nãO comprehende os que
tem fóro privilegiado.
(25) A disposição do § 1.0 da nota 16, está em harmonia com a do art. 69 do Regulamento
n. 737 de 25 de Novembro de 1850 e com o que se exigia, para o libellos civeis, na Ordena-
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çiío, Liv. 3.°, tit. 20,
de 1770.

§§

22 e 24. Assentos de 23 de Novembro de '1769 e de 5 de Dezembro

(26) A prova de que trata a ultima parte do § 1.0 á nota 16. é um acto substancial e
alma do processo, sendo a luz pela qual se deve guiar o Juiz, formando a sua convicção.
Ordenação, Liv. 3.°, tit. 66, principio.
Divide-se em plena, semi-plena, sendo que a 1. 3 produz um gráo de certeza e torna segura as decisões de uma consciencia recta, OrdenaçãO, Liv. 3.", tit. 66, § 9.° e a 2.", não produzindo tanta fé, como a necessaria para bem decidir a causa, a menos que nãO hajam outras circumstancias que venham corroborai-a. Ordenação, Liv. 3.°, tit. 52, principio.
A prova ou é judicial ou extra-judicial, se e produzida fóra d'el1e.
Ra muitas outras divisões, mas as mencionada!', são as essenciaes.
A extra-judicial, faz meia prova, segundo a Ordenação, Liv. 3.°, til. 52.
A prova é escusada, quando o facto está provado. Assentos de 25 de Abril de 1770.
O onus da prova, incumbe ao que affirma e não ao que nega.
Onus prabancli incumbit ei qui dicit, non qui negat.
E é da Ordenação, Liv. 3.°, til. 25, principio, til. 52, principio, Liv. 4.°, til. 17, § 5.° e tit.
82, § 2.°, que a prova compete a quem allega e d ahi vem o principio que é da Lei 1." e 4.1).
do Codigo de edendo: auctol'e non l)robante, reus absolvitur, etiam sinih1l, ip'e prccstiterit.
A prova para ser tida como legitima, deve ser clara e concludente.
Os meios ordinarios da prova, sãO:
A confissão, os instrumentos, as testemunhas, o juramento, as presumpçoos: e os meios
extrao.rdinarios, silO: o arbitramento e a vistoria.
(2.7) O nosso direito ex.ige uma só citaçãO, no começo da causa, para todos os actos, até
final sentença, conhecida pelo nome de citação geral, Ordenação, Liv. 3.", tit. 1.0, § 13; e é
sempre pessoal, salvo estando o reo ausente, havendo deixado procurador bastante, especial
ou geral, para receber e propór acções. Ordenação, Liv. 3.°, tit. 2.°, principio e Decreto n. 737
de 25 de Novembro de 1850, arls. 47 e 56.
Ra casos, porém, em que é indíspensavel a citação especial; como para o juramento suppletorio, vistoria, exame de letra. Lobão, 2. 3 ' linhas, pago 81, para a remessa de autos a outro Juizo. OrdenaçãO, Liv. 3.°, tit. 20, § 9.° e til. ll7, § 14 e outros.
A' falta de citação em processo, quer ordinario, quer summario, a nullidade será insanavel, como da Ordenação, Liv. 3.°, til. 63, § 5.°, til. 75, principio.
A citação é sempre para lugar, dia e hora certa, tratando de um objecto que deve ser
indicado, sendo subentendido, á vista da Ordenaçllo, Liv. 3.°, tit. 1.0, §§ 5.° e 12, c art. 41 do
Decreto de 25 de Novembro de 1850, n. 737, que, na falta de designação, o lugar é O do costume i o dia, o da primeira audiencia que se seguir ao dia da citação e a hora é a estabelecida para a audiencia.

(28) Duas ou trez testemunhas fazem prova plena. Ordenação, Liv. \.0, tit. 18. § 28, tit.
24, § 29, tit. 62., § 7.°, tit. 78, § 3.°, Liv. 2.°, tit. 33, § 6.", Liv. 3.°, til. 32, § 1.0, tit. 59, § 19, tit.
84," .u, til. 89, § 1.0 e Liv. 4.°, tit. 45 e § 4.°
A que depõe fóra do articulado, não é concludente. Ordenação, Liv. \.0, tit. 86, § 1.0
A singular, em regra, não prova. OrdenaçãO, Liv. 4.°, tit. 71, § 7."
As qualificadas merecem maior credito. Ordenação, Liv. 3.°, tit. 55, paragrapho ultimo.
Para as vêr jurar, deve ser cilada a parte ou seu procurador. Ordenação, Liv. 3.°, tit. 1.0,
§§ 13 e 14 e tit. 62. Decreto n. 737, art. 129.
;
Não podem ser testemunhas, o inimigo capital. OrdenaçãO, Liv. 3.°, til. 56, § 7.°, os furiosos, desassisados, impuberes, cégos e surdos. OrdenaçãO, Liv. 3.", tit. 56, §§ 5.° e 6.° e Pereira e Sousa, nota 477; o escravo por falta de liberdade, a mesma OrdenaçãO, § 3.0 e arl.
177 do Decreto n. 737; os ascendentes e descendentes, salvo os paes a respeito da idade c
emancipação d'" lhos. OrdenaçãO, Liv. 3.°, tit. 56, § l."; o conjuge, o sogro ou sogra e o irmão. Ordenação, Liv. 3.°, til. 50, § 2.0 e Pereira e Souza, nota 477.
São testemunhas suspeitas e por isto com credito diminuído, as que não teem boa fama,
os condemnados por crime infamante, como o de falsidade; OrdenaçãO, Liv. 3.0, tit. 58, § 5.°;
as meretrizes, malfeitores, jogadores, vadios, a mesma OrdenaçãO, § \/.0
(29) Os juramentos são diversos, mas só mencionarei o suppletorio, que tem lugar quando
só ha meia prova, como a resultante de um só depoimento. OrdenaçãO, Liv. 3.0, tit. 52, principio.
A sentença dada por eUe, pMe ser revogada, apparecendo a escriptura que prova a sua
falsidade, na fórma da Ordenação, Liv. 3.°, tit. 52, 5."
A causa em que elle se dá, deve ser modica, a arbitrio do Juiz. OrdenaçãO, Liv. 3.°, tit.
52, §§ L° e 2.°
.
Nas causas commerciaes, só tem lugar, nos casos mencionados nos arts. 20 e 412 do Co.
digo Commercial e não excedendo o valor da causa a 4oo$UOO.
Tem o juramento in litem, quando apesar de provado o pedido, não é certo o seu valor.
OrdenaçãO, Liv. 3.°, tit. 86, § 16 e art. 172 do Regulamento li. UI de 25 de Novembro de 1850.
(30) A Relação de Ouro-Preto em Accordão de 30 de Outubro de 1874 diz que: não suppre, como confissão o que o advogado affirma em argumento e defeza.

(3l) O

§ 5.°

da nota 16, pelo seu modo de dizer, ba suscitado duvidas a respeito do tras-
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3.° Conhecer e decidir pela mesma maneira as causas de Almotaça ria que não excederem a sua alçada, na forma do Decreto de
vinte seis de Agosto de mil oitocentos e trinta, e artigo cento e quatorze da Lei de trez de Dezembro de mil oitocento e quarenta e um (36).
4.° O conhecimento de todas as acções nel'ivadas de contractos
de locação de serviços, o qual, na conforrnidarle da L~i de onze de
Outubro de mil oitocento:s trinta e sete, continúa a ser da privativa
competencia dos Juizes de Paz do fõro do locatario.

CAPITULO II
DA JURISOICÇÁO CIVIl.. DOS JUIZES MU ICIPAES

Art. 2.° Aos Juizes Municipaes compete: (37 a 67).
1.° ConheceI' e julgar definitivamente todas as causas cíveis,

01'-

lado; isto é, se se deve entender das sentenças do Juiz de Paz, e das das outras auctoridades.
Parece, no emtanto, que se trata tãO sómente das sentenças do Juizo de Paz, segundo as regras da boa hermeneutica; visto como, aquelle §, está subordinado á epigraphe- dos Juizes
de Paz- quando em outros artigos e §§, se estabelece a divisão dos processos em outros juizos ;
sendo natural que se referisse a este mesmo 1>, caso se I]uize se alterar a ordem commum,
. sendo que o processo. perante o Juizo de Paz, tem uma fórma especial, devendo concluir-se
no mesmo termo, ou quando milito na Comarca se o Juiz de Direito se acha em outro districto.
(32) Na exêcuçãO, não são admis iveis embargos offensivos e sim sómente modiflcativos,
salvo os de nullidade, de restituição de menores, de soldados, de lavradores rusticos, prodigo , etc., como da Ordenação, Liv. 3.°, til. 87, § 2.°
Os modiflcativos da sentença, oppostos na execução, são os de compensação, retenção,
divisãO, competencia, novação, delegaçãO, transacção, pacLo de non petendo, e úuLros não infringentes do julgado e nem oppostos á causa principaL-Ordenação, Liv. 3.0, til. 84, § 8.0,
til. 81, §§ 1.0, 2.° e lG.
(33)
o antigo regimen podiam ser oppostos embargos a todo o acto do Juiz art. 17 da
Lei de 6 de Dezembro de 1612, ma o Regulamento de 15 de Março de 1 42, no art. 33, supprimiu todos os que nilO fossem opposLos á sentença final, ou não constituissem pontos de
contestação a acções summarias.
(34) Comprehende-se a importancia da materia de incompetencia, desde que, a do Juizo
annulla os actos e as sentenças, como é expresso na OrdenaçãO, Liv. 2.0, til. 63, § 9.0 e Liv.
3.0, til. 7fl, prinoi pio.
O Supremo Tribunal em Revista n. 7326 de 24 de Dezembro de 1868, diz que: nu]]o é o
julgamento em que intervem Juiz incompetente.
Póde oppór-se a incompetencia, ainda depois da sentença, sendo improrogavel a ua jurisdicção. OrdenaçãO, Liv. 3.0, tit. 81, § LU

(35) Já era do Deoreto n. 1574 de 7 de Março de 185:- e Aviso n. 97 de 14 de Março de 18">5.
Quanto li fórma, nenhuma modifioação se fez na reforma de 1871 e Decreto n. 5467 de 12
de Novembro de 18n.
Vide sobre aggravos, na parte respectiva d'este Regulamento.
(36) Sobre o caso de suspeição de que se trata no
do Processo.
( otas 5 e 84.)

§

10 á nota 16, vide nota 582 do Codigo

(37) Examinae muitas das notas de 164 a 203 do Codigo do Processo, as de ns. 1776 a
1920 da Lei de 3 de Dezembro de 1841, e 2219 a 2223 da mesma Lei.
(38) TOS termos do Decreto de 1 de Julho de 1830 e tãO os Juizes Monicipaes auctori ados para nomear os tabelliães do judicial, que tem de servir peraote elles, sem previa approvação do Juiz de Direito da respeotiva Comarca. Aviso de 14 de Dezembro de 1817.
(39) Os Juizes Municipaes são competentes para fazerem a avaliação dos bens das ordens
reguiares, quando estas o requererem para o fim de alienai-os, ou fazer sobre elles quaesquer oontractos onerosos. Decreto' n. 665 de 28 de Novembro de 1849, arl. 3.0
(40) O Juiz Municipal que n'es a qualidade fór nomeado Juiz arbitro. póde exercer esse
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cargo com o mesmo juramento com que serve o de Juiz Municipal. Aviso de 24 de Janeiro
de 1856.
(4-1) O Aviso n. 376 de i9 de Setembro de 1805, dá regra aos Juizes Municipaes, para a
cobrança das dividas activas da fazeuda, quando a partes depois de intimadas comparecerem para pagar.

(42) Declarou-se em Aviso de 6 de Outubro de 1 7L, que não pôde o Juiz Municipal conhecer das causas, cujo valor seja da alçada do Juiz de Paz: vi to que, cada um d'esses funccionarios tem a sua alçada e competencia especial.
(43) Diz o art. 23 da Lei n. 203'3 de 20 de Setembro de 1871:
Aos Juizes Municipaes, compete:
§ 1.0 O preparo de todos os feitos civeis que cabem ao Juize de Direito julgar.
§ 2.° O proces o e julgamento da causas civeis do valor de mais de 100"000 a 500~000,
com aRpellação para os Juizes de Direito.
§ 1:1." A publicação e execução da sentenças civeis, podendo ser perante elies interpostos
e preparados os recursos que d'ellas couberem.
(44) As attribuiçães conferida pela nova reforma judiciaria (1871) aos Juizes de Direito
e Municipaes, em relação ás cau,as genericamente denominadas cíveis. comprehendem as
commerciaes e de fallencia, conforme a decisão con tante do Aviso dc 15 de Março de 1872.
Aviso de 6 de Abril de 1872.
(45) Nas Comarcas geraes, o processo e julgamento da partilha, cujo monte não exceder
a 500000, competem ao Juiz Municipal e de Orphão', conforme a natureza da causa com a~
pellação para o Juiz de Direito; sendo,' por' m, de maior quantia, pertence o processo ao JUIZ
Municipal e de Orpltãos e o julgamento em 1." instancia ao Juiz de Direito. Aviso de 27 de
Maio de 187:l.
('06) Nas Comarcas geraes, egundo se deduz dos arts. '23, §§ 1.0 e 2.° e 24, § 1.0 da Lei n.
203 R, 64, §§ L. 0 e 2. u e 66, § 2." do Oecreto n. 4- U, a tomada de contas e capella~, até 500~000,
compete ao Juiz Municipal, e endo de maior quantia, pertence-lhes o preparo sómente e sentença ao Juiz de Direito, o qual deverá perceber os emolumentos do art. 35 dô Regi mento de
custas, emquanto se não providenciar sobre o assumpto na proxima reforma do mesmo regimento. (Temos o regimento actl.Ull de 2 de Setembro de L874.) Aviso de 9 de Agosto de 1872.
('.7) A appeIlação em cau~a que versa sobre ryuantia mani festamente superior á alçada
do Juizo, independente de avaliação. Accordào da Relação da Côrte de 22 tle Fevereiro de 1875.
(48)
ão póde a Relação conhecer da appellação, quaesquer que tenham sitio os erro e
as nullidades praticadas no andamento da c:lUsa, quando esta cabe na alçada do Juiz da L'"
instancia.
(49) Não se dá appellação, para a Relação das decisões proferida pelos Juizes de Direito, em gráo de appellação das dos Juizes Municipacs. Accordão da Relação de . Paulo n. 156
de 19 de Maio de 1876.
O contrario d'i to, seria uma inversão ao que se estabeleceu no § 2.° á nota 43, e uma
porta aberta á chicana.
(50) O § 3.° á nota 43 não foi bem redigido, devendo ser interpretado doutrinalmente,
para em vez do termo podendo entender-se, devendo p~l'a evitar confusões, ~enão absurdos,
por exemplo: caso seja a appellac;ão o preparo e seguimento d'ella perante o Juiz de Direito,
para quem deverá ser então o aggravo da petição e instrumento da concessão ou denegação
da appellação? Para o Juiz tle Direi to, não, para a Relação, seria uma tr8n gressão formal da
letra e espirito da Lei actual (de 1 71) que dá. ao Juiz de Direito a competencia para decidir
os aggravos interpostos do Juizes IIlunicipaes.
(51) Parece que o Juiz Municipal, tem competencia para conhecer de qualquer incidente
da execução que não envolva uma qnestãO prejudicial ao julgado, como por exemplo, os embargos do 3. ° senhor e possuidor, sobre quantia de sua alçada.
'
(52) Tão ha razão da parte dos que entendem que deverão OR embargos á execução, serem decididos pelo Juiz de Direito, '1uando a acção principal foi julgada pelo Juiz Municipal,
transformando-se assim em recurso ordinario para o Juiz superior um meio de revisão e reconsideração, que a Lei concede ao Juiz inferior; e basta considerar-se que o embargos não
são recursos no sentido do § 3.0 á nota 43.
Considera-se que os embargos nunca foram recursos de uma para outra instancia e sim
opposição no mesmo Juizo, em que a causa foi julgada e se promove a execução.
E é principio de direito, que aquelle que julga a acção, julga os embargos oppostos á
execução, e o Juiz a quem pertence a execução da sentença é o que a profere:

llle dil'ectus est, executione judex, qU'i competente)'

t~,lit

ipsam sententiam e::cequendam

(MoI'. de executo 6.", cap. 11, n. 1).
(53) Art. 27, 2. a parte da Lei n. 2033 de lR7I:
Nas causas de mais de 100$000 até 500 000, seguir-se-ha o processo summario estabelecido no Decreto n. 737 de 25 de Novembro de 1850, arts. 237 até 244, salvo tratando-se dos
bens de raiz.

(54) A. acção summaria, e aquella em cujo processo deb:am de observar-se os actos
subsLanciae , sendo regeitadas as soleronidades.
Em regra toda a acção e ordinal'ia, devendo ser intentada por libGJlo, contrariedade, replica e treplica, na fórma da Ordenac;ão, Liv. 3,", tit. 20; e só e summaria, por excepção, nos
casos como o de que se trata no artigo, â noLa anLerior.

(55) Por bens de raiz, deve-se entender cm geral, o terrenos e todos os editlcios de
qual('{uer qualidade, tamanho, Iórma e materia que forem adherentes e pegadas ao sólo. Lei
de 28 de Outubro de 1848, art. 9.", § 22, e Avisos de 9 de Novembro de 1833 e 11 de Janeiro
de 1855.
(56) Art. 'l7, § 1.0 O Juiz da L" in tancia que tiver o feito em sua conclusãO, o despachará no prazo de 60 dias, o mai tardar, quando a sentença fór definitiva, e nos mais casos,
no prazo de 10 dias.
E' identico o art, 72 do Decreto n. 4824, de 1871.
(57) Art. 64 do Decreto n. 4tq21, de 22 de Novembro de 1871:
Compete aos Juizes Municipae : L" o preparo de todos os feitos civeis, cujo julgamento
pertença aos Juizes de Direito.
2." O proce so e julgamento das causas civeis do valor de mais de 100'000 atê 500$000
com a ppellação no efi'eito suspensi vo para os J u ize de Di rei to.
3." A publicação e execução das sentenças civeis, podendo ser perante enes interpostos
e preparado os reCIl!' o que no caso conhecerem, salvas as deci ões da competencia do
Juizes de Direito.
(Nota 100.)
Art. 65.
ão se tratando de bens de raiz, o processo a seguir-se Das causas do § 2.° do
artigo antecedenLe, e dos arts. 237 a ~4'f do Regulamento n. 737 de 25 de l ovembro de 11."50.
§ L" O process o da execução n'es as causas quanto a embargus oiferecidos, será identico 80 da acção.
(Notas 32 e 33.)
§ 2.°
e a sentença exequenda fór de Juiz Iunicipal, em ter havido appellação, serão
por elle decididos os embargos, dando á partes os recursos que no caso couberem.
§ 3.° ,'estas acções só tem luaar a excepções de incompetencia e suspeição do Juiz,
que serão proces ados na fórma do §. 9." e lU do art. 63 (á nota 16). Todas as outras excepções constituem materia de defesa e deyem ser allegadas na contestação.
Esta disposiçãO prevalece, ainda que a acção verse sobre bens de raiz, uma vez que o seu
valor não exceda a 500 000,
(5'1) Pertence ao Juiz Municipal segundo n doutrina do Aviso de 13 de Mnrço de 1873, o
processo de liquidação de conta de mnis de 500 000 nos processos de inventario para serem
pagos os impostos, provenientes de legado . visLO como a decisão de que se trata, versa sobre
um incidente que não põe termo á causa em 1." in tnncia. Aviso de 2' de Abril de 1873.

(59) ·os feitos civei e in,entarios e5cedente de 500,000, compete aos Juize lrunicipaes e de OrphãO , como preparadores, proferir quaesquer despachos, inclui dos aquelle de
que caiba aggravo de petição ou de instl'umento e ao Juizes de Direito as decisõc definitiva!' que ponham termo á cau a em primeil'a in. tancia, conforme a doutrina dos Aviso de 15
de Outubro de 1 7:l e 13 de Março de 1 73; e Il sim poi compete-lhes em inventario de mais
de 500 noo, decidir a questão de ser ou nãO computndo no quinhãO dos netos, representnntes
de pne pre defunto, o que e te ficou devendo ao casal. Aviso de 8 de Agosto de 11173,

(60)
entença que julgn ou não provada a excepção da incompetencia ou a declillatOl'ia
(o"i, ê inLerlocutoria e como tal deve ser proferida pelo. Juizes Municipaes nas comarcas

geraes, sem attenção â alçada i porque em vista da Ordenação, Liv. 1.0, tit. 6.°, § 9.°,_ tit. 58
2- e Liv. 3.", til. 20, § 9." parece que a decisão sobre excepção de incompetencia, mesmo
julgando-se provada, não e definitiva, que ponhn termo á causa.
A respeito se hão suscitado muitas duvidas.
§

(61) Declara o Aviso de 29 de AIJriL de 1876 que: na conformidade do § 3.° do Aviso de
10 de Fevereiro de 1875, a nlçada para o pagamento das custas de tutella e capel1ns se regula pela importancia dos rendimenLoll de nnno ou annos das mesmas contas e não pela das
opiniões hereditarias ou dos bens patrimoniaes.
(62) O Aviso de 18 de Julho de 1876, dá diversas providencias e eÀplica os ca os em que
a jurisdioçãO dos Juize l\Iunicipaes não póde intervir por can a dos Juize commissarios, no
que diz respeito á medição de terra.
(63) A Relação de PorLo-Alegre, em Accordão de 5 de Maio dei 74, diz que: Das causas
de lilJerdade embora se atLribua ao libertando valor inferior a 500~000, não compete ao Juiz
Municipal proferir sentença definitiva; mas se o fez não deve por isso O Juiz de Direito julgar nullo o processo, por isto que não se trata de nullidade insupprivel.
A Relação de Goyaz, porem, em Accordão de 25 de Junho de I~T, diz o contrario.
Vide o AccordíIo de 5 de Julho de 1873.
(64) O Acoordão da Relação de Ouro-Preto de 23 de Setembro de '1874, diz que: a alçada
se regula pelo petitorio na acção aooumulando-se os rendimentos ao principal, exolllidns ape-
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dinarias ou summarias, que se movel'em no seu termo, á excepção
daquellas qne tem privilegio de (61'0 (38).
2.° Conbecer e julgar da mesma fórma, contenciosa e administrativamente, todas as causas da competencia da Provedoria dos Resíduos (39 a 83).
nas as custas, como e expresso na Ordenação, Liv. 3. 0 , tit. 70, §§ 6. 0 e 9. 0 : o que torna cerLo,
dever ser incluido tambem, o calculo dos juros vencidos.
(65) Compete aos Juizes Municipaes, nas Comarcas geraes, o preparo e julgamento de contas de tutella, ate o valor de 500çOOO, e sómente o preparo se ellas excederem d'essa quantia j
sendo claro que, quando no acto de tomada de contas nos prasos legaes, verificar-se que a
importancia d'ellas e superior a 500~000, caberá o julgamento ao Juiz de Direito, sem que influa sobre a competencia o praso das rendas dos bens da tutella. Aviso de 10 de Fevereiro
de 1875.
(66) A Relação de Ouro-Preto, em Accordão de 30 de Outubro de 1874-, estabelece que:
em cautia de liberdade, por abandono, só e competente o Juiz de Orphãos, quando por ser invalido o escravo foi aquelle motivado.
Nos casos d'esta especie, o processo a observar- e é o determinado no art. 63 do Regulamento n. 4824 (á nota 16), e não o dos arts. 231 a 244 do Decreto n. 7~ de 1850.
(61) Art. 73 do Decreto n. 4~24 de i87i:
Nos termos reunidos o respectivo supplente do Juiz Municipal, em exercicio, deverá preparar o feito de valor superior a 500~000, e remetlel-o ao mesmo .Tuiz, o qual antes de o fazer subir ao Juiz de Direito, poderá ordenar as diligencias que julgar necessarias, devolvendo
o processo ao snpplente com as convenientes in<:trucções.
Quanto aos feitos de valor inferior a 500(1)00, serão preparados segundo a legislação vigente e na fórma do novo processo estabelecido j fazendo-se remessa d'elle ao Juiz Municipal
para o julgamento final.
Art. "14. Os prazos para as partes allegarem o que lhes convier, serão os mesmos adoptados no processo commercial; seguindo-se a e te respeito o mais que se acha estabelecido
no mesm6 processo.
(68) Notas anteriores, especialmente 'as 43, 57 e 61.
(69) N08 lngares em que não residir, ou não estiver na.occasião o Juiz Municipal, auctoridade competente, para abrir os testamentos e mandaI-os cumprir, abrem os mesmos testamentos os parochos, devendo porém, ser logo apresentado ao Juiz Municipal, os te8tamentos
abertos pelos parochos n'esses casos de necessidade. Avisos de 18 de Julho de 18i3, e 1 de
Outubro de 1844.
Ordenação, Liv. 1.0, tit. 62, §§ 8. 0 , 9. 0 e 11, e Liv. 3.°, tit. i8, § 9. 0
(70) Tendo passado para o Juizo Municipal, as causas da competencla da provedoria dos
residuos e capellas, pela Lei de iJ de Dezembro de 1841 e Regulamentos de 15 de Março e 9
de Maio de 18n, são os escrivães do Juizo Municipal, os unicos competentes para escrever na
provedoria de capellas e residuos, e não os do Juizo de Orphilos. Avisos de 8 de Julho de i848
e 8 de Fevereiro de l8jl.
(71) Em vista do alvará de 14 de janeiro de 1801, e Provisão de 28 de Agosto de 1><13 aos
provedores de capellas, e não aos Juizes dos feitos, cabe o conhecimento das questões relativas á vacancia dos vinculas e capellas, por commisso ou por falta de successão legitima e
regular. Aviso de 12 de Janeiro de 1855.
(72) Deve subsistir até haver providencia legislativa, a pratica seguida no Juizo da provedoria da Córte, de não ser admittido o solicitador a requerer e a promover as causas da
provedoria, Elenão ne accordo e em nome do Promotor fiscal, de quem é elie ausente. Aviso
de 20 de Maio de 1855.
(73) Pelo Ministerio dos Negocios Estrangeiros, foi declarado em Aviso de 25 de Julho,
que a faculdade de abrir testamentos não cabe aos consules portuguez'es no Imperio. Aviso
de 19 de Outubro de i864..
Vide-o.
(74) Aos Juizes da provedoria, só compete tomar conta aos fabriqueiros, os quaes emquanto outra cousa não determinar o Poder Legislativo, continuam a ser providos, pelos 01'dinarios. Avisos de 21 de Abril de 1855 e 5 de Novembro de i858.
(75) Continuam na posse que estavam de fazer inventarias, em que não intervem menores, até ulterior resoluçãO do Poder Legislativo. Aviso de 15 de Setembro de 1865,
(76) O Aviso de 2 de Agosto de tll67 declara que: comquanto o Juizo privativo de capellas e residuos, não compita proceder ao inventario e partilha, entre maiores, deve-se, comtudo respeitar e manter a posse, em que se acha, de processar taes inventarios, quando as
partes lhe requererem, de conformidade com o disposto no Aviso de 5 de Maio de 1853, baseado na Resolução da Consulta do Conselilo de Estado de i3 de Maio de 18U.
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. 3.° Con?ecer ~ julgar definitivamente no seu termo (ainda que
haja nelle JUIZ do Clvel) todas> as causas de Almotaçaria que excederem a alçada dos Juizes de Paz (84).
4.° Executar no seu termo todos os mandados e sentenças civeis,
tanto as que forem por elIes proferidas, como por outros Juizps ou
Tribunaes, com excepção unicamente das que couberem na alçada
dos Juizes de Paz, porque 'estas serão executadas por eUes (8G).
Veio ao depois o art. 3 do Decreto n. 4824 de 22 de Novembro de i871, dispondo o seguinte:
O inventario e partilhas dos bens dos defuntos que deixarem testamento sem berdeiros
orpblIos, ou interdictos, é da competencia do Juiz da provedoria.
a falta de testamento e de herdeiros orphlIos ou interdictos, será feito o inventario e
partilha pelo Juizo commum.
(77) Decreto n. 156 de 28 de Abril de 181,1, art. 7.°, Decreto de 13 de Março de 184,4, e
Aviso n. 111 de 27 de Abril de 1l:1~9.
O inventario em que ha menores, embora não sejam orph1Io~, interessados em quota certa
da herança, compete ao Juiz de orphão e não aos da provedoria' porquanto o preceito do §
7.° do ti t. 88 do Liv. 1.° da OrdenaçãO, nlIo foi revogado por este artigo. AccordlIo da Relação
da Córte de 10 de Agosto de 1875.
(78) Os processos de inventario em que só intl!rvem herdeiros maiores, del'em ser distribuidos entre tabellilIes, escrivlIes de orplJãos e ausentes e o 2." tabellião, e criv1l0 das execuções, Jury, capellas e residuos de um termo; visto que, em outros casos, qner civei!:, quer
crime escrevem ambos por distribuição, e esta decisão é conforme ao 3rt. 39 do Codigo do
Proce so e 12 da Disposição Provisori3. Decreto de I de Março de 1833 e 30 de Janeiro de
1834. Avisos de 3l de Outubro de 1833, 9 de Julho de 1851 e assim a 2. a parte do artigo do
Decreto á nota 76.
E' do Aviso de 14. de Agosto de 1872.
(79) Declara o Aviso de 24 de Abril de 1873 que: nos casos da berança de defuntos testado , o Juiz de orphàos, só ê competente para o inventario:
1.0 Quando houver herdeiros orphão ou interdictos, em cujo numero não se comprehende o ausentes, conforme se deduz do art. á nota 76;
2.° Quando tiver de começar, pela arrecadação dos bens, nos termos dos arts. 1.°,2.°,
3.° e 20 do Regulamento annexo ao Decreto n. 2/t:13 de 15 de Junho de lX59, por não existir
na terra, conjuge, herdeiro instituido ou testamenteiro que acceite a testamentaria.
(80) O inventario e partilha dos bens de defuntos, que deixam testamentos sem herdeiros orphãos ou interdictos, ê da competencia do Juizo da Provedoria e na falta de te tamento e de herdeiros orphãos ou interdictos, deve ser feito pelo Juizo commum. Aviso de 8
de Outubro de 1873.
(81) A Relação da Córte em AccordãO de 12 de Maio de 1874 n. 3579 de 12 de ~Iaio de
1 7!. decide que: inventario do que faUeceu com testamento, não póde ser amigavel, se lia
herdeiro menor ou interdiclo, pertencendo ao .Juiz de orphãos e se não 11a um e outro, pertence ao Juiz da Provedoria: sendo que com a Lei da reforma no artigo á nota 76. ce:;~ou a
competencia que para Laes inventarios tinha a jurisdicção ordinaria que deve remelter o
pendentes ao Juizo competente.
(1l2) Declara o Aviso de 19 de Agosto de 18 7 que: é nuUa a nomeação tIe Promotor Fi cal
de Capellas e Residuos feita por Juiz Municipal substituto, porquanto a nomeaçiio interina de
que tratam os arts. 4." e 7." do Decreto n. 817 de 30 de Agosto de 1 51. é aclo de JurisdicçãO
plena que nlIo compete ao Juiz substituto, mas sim e unicamente ao Juiz Municipal letrado.
(83) Ao Juiz que nomeia interinamente o Promotor fiscal de eapellal:', cabe o direito de
demittil-o, emquanto outra causa, não fór declarada em Lei. Aviso n. 3:1 de 15 de Janeiro
de 1869.
Este Aviso foi expedido em solução à reclamação de um Promotor Pub\ico que se quei::!:ava de haver sido demitlido do cargo de Promotor fiscal por um Juiz Municipal supplente.
(84) Subsistiam entre nós os Juizes almotacês, que foram abolidos pela Lei de 26 de
Ago to de 1830, passando para os Juizes de Paz as sua attribuições com appellação para n
Relação do Districto, quando as sentenças excediam a alçada de i6 000, sendo alterada esta
disposição pelo art. 114 da Lei de 3 de Dezembro de 1841, pa ando para os Juizes Municipaes
as oausas da almotaçaria excedentes a 16,000.
(5) Deolarou-se por Avisos de. 11 de etembro de III ,ns. 374 e 375 que: nos termo
da Circular de n. 524 de II de Novembro de I 62, o Juiz Municipal deve pôr o-cumpra-se
- nos mandados do Juiz dos feitos, assim que lhe forem apresenlado pelo proprio collector
porque, dispensado o processo moroso das preoatorias, aquella formula ê nece aria para authentioar o mandado e tornal-o exequivel no termo da sua jurisdicção. (Vide o Deoreto de
20 de Setembro de 1829, art. 5." e Aviso de 24 de Novembro de 1834).
7G
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5.° Exercer, na fórma das Leis em vigor, toda a mais jurisdicção civil qlle exerciam. os Juizes do Civel (80).
6. 0 Substituir os actuaes Juizes do Civpl nos seus impedimentos.
Nos lugares onde bouver mais de um Juiz :Municipal, o Governo
na Côrte e os Presidentes nas Provindas, marcarào a ordem pela
qual deverão subst.ituir os Juizes de Direito do Civel, quando haja
mais de um (87 a 89).
7.° Exercer a jurisdicção dos Juizes dos Ol'pbãos nos termos em
que os nào houver por nào terem sido creados. ou em que as suas
funcções nào forem exeL'cidas pelos Juizes do Civel.

CAPITULO III
DA JURISOICÇÃO Cl\'LL DOS JUIZES DE DIHEITO

(90)

Alt. 3. 0 Aos Juizes de Direito compete em primeira Instaneia;

(91 a 123).

Exercitar toda ajurisdicção que tinham os Provedores de comarcas a
respeito da revisão das contas de tutores, curadores, testamenteiros,
(86) Vide adiante a Reforma de i871, a respeito dos Juizes de Direito.
Ao Juiz do civel, compete a desapropriação por utilidade publica geral ou munioipal da
Corte. Lei de 12 de Julho de 1845.
Nesta mesma Lei, se aoha regulado o prooesso que se deve seguir em taes casos.
(81) Substitue ao Juiz dos feitos da fazenda, que sahe da cabeça da Comarca. Art. 4.° da
Lei de 29 de Jovembro de i841, 5." do Regulamento de 12 de Janeiro de 1842, e Avisos de 6
de Abril de 1843 e 28 de Julho do mesmo anno.
E os Juizes que estiverem exercendo esta substituição, não deixam por isso o exeroicio
das demais funcções, que por ventura n'essa occasiãO lhes pertençam. Aviso de 28 de Julho
de 1843.
(88) O Juiz Municipal, que como substituto exerce o lugar de Juiz do civel da Comarca, '
deve exercer a sua jurisdicçãO do mesmo modo e com a mesma amplitude com que o faria
aquelle Juiz, se estivesse no exercicio etl'ectivo. Aviso de 14 de Outubro de 1844.
(89) Vide a Reforma de 1871 na parte correspondente ás attribuições dos Juizes de Direito, e art. 73, citado á nota 67.
Sendo o Juiz Municipal sobrogado do do civel por força do art. 116 da Lei de i841 e §
6.° do art. 2.° do Decreto n. 14iJ de 15 de Março de llH2, compete-lhe assumir todo o direito
e jurisdicção que ao substituto conferem as leis, as quaes não podem ser alteradas pelo § 7."
do Decreto n. 276 de 24 de Março de 1843, cuja disposiçãO é sómentc relativa aos tel\mos c
comarcas, onde não houver Juizes dos civeis.
(90)
atas 379 a 449 do Codigo do Processo, 1927 a 1986 da Lei de 3 de Dezembro de 1841,
2256 da mesma Lei, 2479 a 2498 do Regulamento n. i20 de 1842.
Muitas d'essas notas podem servir para o caso.
(91) Art. 24 da Lei n. 2033 de 20 de Setembro de ii71.
Aos Juizes de Direito, compete:
§ 1.0 O julgamento em 1.:> instancia de todas as causas civeis lias respectivas comarcas,
e o preparo dos mesmos nas comarca de que trata o art. \.0 da mesma Lei.
Inclue-se n'essa competencia' o julgamento das partilhas, contas de tutores, bem como
qualquer outra decisão detlnitiva que ponha termo á causa em L" instanc.ia.
(Nota 99.)
§ 2.° A decisão dos aggravos interpostos dos Juizes inferiores.
(Nota iOI.)
!\ 3.° A decisão das suspeições postas aos Juizes inferiores.
(Nota 102.)
§ 4.° A execução das sentenças civeis nos termos em que não houver Juiz Municipal.
(Nota 100.)
Art. 25. Os Juizes de Direito nas Comarcas de que trata o art. 1.0, l?oderão ser auxiliados pelos seus substitutos no preparo e instrucção dos feitos cíveis, ate qualquer sentença
exolusivamente.
(Nota 103.)
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Art. 26. As suspeições em materia civil postas aos Juizes de Direito, serão decididas pelo
modo determinado no art. II.
Este art. 11 diz: as suspeições postas aos Juizes de Direito serão decididas:
§ 1.° Nas Comarcas de lIue trata o art. L° d'esta Lei, pelo Presidente da respectiva Relação.
~ 2.° Nas demais Comarcas pelo Juiz de Direito da Comarca mais vizinha do termo em
que se arguir a suspeição. Uma tabella fixará a ordem da proximidade reciproca de cada
Comarca.
O art. 1.0 citado da Lei de '\87\ diz:
a8 capitaes que forem sédes de Relações e nas Comarcas de um só termo a elles ligadas
por tão facil communicação, que no mesmo dia se possa ir e voltar, a jurisdicção da Ln instancia, será exclusivamente exercida pelos Juizes de Direito e o da 2. a pelas Relaçõe. (E'
Lambem do art. LOdo Decreto n. 4B24.)
Na Côrte e nas capitaes da Bahia, Pernambuco e Maranhão, a Provedoria de capellas e
residuos, será de jurisdicção privativa.
a Capital do Tmperio é creado mais um lugar de Juiz de Orphãos. (O mesmo, mais ou
menos, dispõe o art. 2. 0 do Dpcreto n. 4824).
§ 1.0 Para a substituição dos Juizes de Direito nas ditas Comarcas, haverá Juizes Substitutos, cujo numero não excederá ao dos Juizes effectivos; sendo nomeados pelo governo
d'entre os doutores ou bachareis formados em direito com dous annos de pratica do 1'61'0 pelo
menos; e servirllO por quatro annos, nas mesmas condições e vantagens dos Juizes Municipaes. (E' da mesma m"neira o art. 3.° do Decreto n. 4'24.)
§ 2.' Os Juizes substitutos, sómenle exercerão a jurisdicção plena em falla dos eifecti,os
que substituem reciprooamente, na mesma comarca sempre que f6r possi'fe!.
(Vide os §§ 1.° e 2.° do art. 3.° do Decreto n. 4824.)
(92.) Art. 4.° do Decreto n. 4824 de 22 de oveml)ro de 1871; os Juizes de Direito etrectivos na mesma Comaroa, substituem-se reciprocamente; havendo mais de dous, será de ignada
a ordem da substituição, pelo governo na COrte e pelos Presidentes na Provincia.
Esta designação será feita annualmente durante o mez de ~ovembro, para vigorar desde
o L° de Janeiro. eguinte; e o me mo se praticará em relação aos Juizes' substitutos.
(~ota

lOq

§ 1.0 A substituição reciproca dos Juizes de Direito effectivos é restricta nas varas sub,,tiLuidas, 8Il l;1enLenças definitivas ou com força de definitivas em feitos ch'eis ou crimes; a
despachos de pronuncia", a concessão ou negação de habeas-cm'pvs, 11 decisão de suspeições
e ao julgamento de appellações ou quaesquer recur os interpostos de Juizes inferiores.
Em todos os outros casos de jurisdicçãO voluntaria ou contenciosa, é substitui do o Juiz
de Direito pelo re pectivo sub titulo. (~ota 105.)
§ 2. U Os Juizes substitutos sómente exercerão a jurisdicçãO plena quanclo nenhum dos
Juizes de Direito, que se substituem reciprocamenle a poder exercer por impedimento ou
amuencia de trabalho. E n'este caso, percorrida a escala da substituição, por communicação
successi'fa dOR impedimentos, até chegar ao respectivo substituto, assumirá este o exercicio
da jurisdioção plena.
§ 3. u Quando (nola 106) o Juiz substituto, entrar no exercicio da jurisdicção plena de
Juiz de DireiLo, ou de qualquer modo ficar impedido, é substituido pelo supplente, no exerci cio
dos actos de jUl'isdicÇão voluntaria ou contenciosa da competencia ordioaria do Juiz substituto.
Ao supplenle, porém, nunca se devolve o e:xercicio da jurisdicção plena, em que tenha
sido percorrida a escala de todos os outro Juizes substitutos que, segundo a ordem designada, reciprocamente se substituem para o exercicio d'aquella jurisdicção.
(r ola 107.)
§ 4-.° Ainda quando os substitutos exerçam a jurisdioção plena, não poderão conhecer
das suspeições dos arts. ii, § 2.0 e 2G da Lei n. 20~, se houverem sido postas a Juizes de Direito eil·ectivos.
Art. 5.°
as Comal'cas geraes, os Juizes de Direito, con ervarãO o exercio de suas antigas attribuições, augmenladas pela nova Lei, assim como os Juize Municipaes nos respectivo termos a que lhes ficarem subsi tenles.
Us .Juizes de Direito, são competentes para deferir juramento e dar posse aos empregados
judiciarios nos termos e districtos das suas' comarcas. Esta competencia, não exclue as das
suas comarcas. Esta competencia não exolue as das Camaras Municipae , na conformidade
do seu regimento.
( ota 108.)
,
Art. 66. Aos Ju izes de Direito das Comarcas geraes compete:
( ota 109.)
1.0 O julgamento em 2." inslancia de todas as causas civeis de valor ate -00 000.
2.0 O julgamento em La instal1cia das de valor superior a 500(000.
3. 0 A decisão dos aggravos interpostos aos Juizes inferiores.
4. 0 A decisão das suspeições postas aos Juizes inferiores e aos mesmos Juizes de Direito na fórma do art. i 1 da Lei.
Art. 67. Aos Juizes de Direito das. Comarcas especiaes competem:
(Nota 110.)
1.0 O julgamento em 2. a instancia das causas civeis de valor até 100$000.
t.o O processo e julgamento em L" e ultima instanaia das de valor de mais de 100~000
até SOOSOOO.
::l.0 O processo e julgamento em 1. 3 instancia das de valor superior a 500 000 e a e:xecuçllo das sentenças o'estas CaUS8tl.
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Arl. 68. Os Juizes de Direito de que trala o artigo antecedente, poderão ser auxiliados no
preparo de instrucção de todas as causas civeis de sua competencia, pelos seus substitutos,
até qualquer sentença exclusivamente.
(l atas 111 e Ui.)
§ 1" As sentenças a que se refere este artigo, são as de absolviçãO da instancia e todas
aC[uellas em que caiba appellação e ag~ravo de petição ou instrumento.
Esta disposição à applicavel ao caso da substituiçãO reciproca, de que trata o art. 4.°, ~
1.°, para determinar os actos dos Juizes ub, titutos nos feitos civeis e os dos Juizes de Direito
efl'ectivos que substituirem a outros em suas respectivas varas.
(Nota 105.)
2..0 Aos Juizes substitutos incumbe tambem a execução das sentenças nas causas ci,eis de valor de mais de 100,000 até 500 000, julgadas em 1." e ultima instancia, pelos Juizes
de Direito, sal,as as decisões que a est-es competirem. (1I2 a 119.)
Art. 69. As suspeições postas aos Juizes de Direito, serão julgadas na conformidade do
art. 1l.
Em geral, as cauções de suspeição exbibidas em juizo, serão recolhidas ao cofre da Camara Municipal respectiva, dentro de 24 horas, juntando-se aos autos o necessario conhecimento do Procurador da mesma Cam,ara.
(93) Aos Juizes de Direito das Comarcas geraes, incumbe o julgamento das causas commerciaes de valor excedente a 500,000, segundo a reforma de 1811; porquanto, na denominaç.ão generica, causas civeis, se comprehende as commerciaes quando para elias não exista
juizo especial ou privativo. Aviso de 15 de Março de 1872.
(94) As contas dos thesoureiros dos indios, até 500 000, devem ser julgadas pelo Jui7.
Municipal e as superiores pelo Juiz de Direito. Aviso de 14 de Setembro de i872.
(95) Tas Comarcas geraes, o Juiz de Direito, é só o comJ,Jetente para ordenar a venda de
oons de raiz de menores, no caso em que a mesma venda e impugnada pelos interessados.
Accordão da Relação de Ouro-Preto de '10 de Dezembro de 1815.
(96) Vide nola 1792-f ao Codigo do Processo.
Os Juizes Mnnicipaes, como preparadores de todos os feitos civeis, que devem ser julgados pelo Juiz de Direito, não podem proferir decisões definitivas que ponham termo á causa
em La instancia. Aviso de 13 de Março de 1813.
(97) O Presidente do Tribunal do Commercio da Côrte decidiu em 10 de Junho de 1872,
que excepção de incompetencia quando apenas impugnada é julgada pelo Juiz Municipal.
(98) São da competencia dos Juizes Municipaes, os despachos de deliberação de partilhas
e o julgamento, então ao Juiz de Direito. Aviso de 15 de Outubro de 1872.
(99) Com referencia ao .. l.0 do art 24, á nota UI, se deve dizer que sentença definitiva
é aquella pela qual se decide a questãO principal da causa.
Em duvida a palavra sentença, se entende da definitiva; pois elIa, por excellenoia, é chamada definitiva.
Ditl'ere da inlerlocutoria, em que, por ella, se termina a questão principal, e pela interlocutoria, sómente se termina a que tão incidente ou emergente, sendo que a sentença definitiva admitte a appellação, e a interlocutoria regularmente só admitte aggravo no auto do
processo.
(lOO) Com referencia ao § 4. ° do art. 24, á nota 91:
A execuçãO, tende a reduzir o julgado a effeito, contra a vontade do condemnado e segundo Pereira e Souza, é O ultimo acto do Juizo judicial, pelo qual se reduz a e1l'eito a sentença condomnatoria:
Para um tal acto, faz-se mister que a sentença seja extrahida dos autos e assignada pelo
Juiz que a proferiu, ou seu substituto legitimo. OrdenaçãO, Liv. 1.0, til. L", § 13, tit. 23, §2.0,
Liv. 3.", tit. ;jO, § 1.0
Deve a dita sentença ter passado em julgado. OrdenaçãO, Liv. 3.°, til. !l6, principio.
egu ndo a l)i~posiçàO Provisoria, no seu art. l6, as sentenças que extrahirem, nada conterão, alem do pellldo, a contestação, o articulado das partes e os úocumentos a que a sentença se l'efere.
O Decreto de 28 de Março de 1836, marca os casos em que se deve extrahir traslado
dos autos.
Para a execução das sentenças que cabem na alçada dos Juizes, basta, segundo o Aviso
de 26 de Outubro de 11\4:3, extrahir-se um simples mandado.
Quando o vencido, se conforma com a sentença e quer satisfazer o que n'ella se contem,
corre a execução em carta úe sentença, extrahida dos autos pelo escrivão e assignada pelo
.1ui7., ou melhormente, em simples mandado, como do Decreto n. 737 de 25 de Novembro de
1850, art. 417.
A execução, compete à parte vencedora e a seus herdeiros, sobrogados, cessionarios e
successor singular. Os herdeiros, devem habilitar-se no processo da execução, incumbindo
isto, ao que mais interessa o adiantamento.
A habilitaçãO, é por artigos, na audiencia, com citação de todos os interessados, e cabe
appellação de uma tal sentença, noS termos da Ordenação, Liv. a.o, tit. 69. Pereira e Souza,
nota 762.
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o Juiz da accusação, não póde ser recusado como suspeito, nem mesmo affirmando sei-o.
Ordenação, Liv. il.o, tit. 21, § 28, Silva, a Ordena~'ão, Liv. 3.°, tit. >l5, § 2.°, n. 29, porquanto,
e::s:cedendo o modo da e::s:ecução, d'ella ha recurso. Ordenação, Liv. 3.°, tit. 76, § 2.° e Regulamento de 15 de Março de 1842.
O vencido deve er citado e a mulher, quando a execuçílo ver a obre bens de raiz, considerando-se e ta citação como feita, para todo os termos da execução, até á arrematação.
Ordenação, Liv. 3.°, tit. 86, principio, e § 21. Decreto n. 731 de 25 de Novembro de 1850.
e o e::s:ecutado tiver alienado a causa, póde o exequente dirigir a execução ou contra o
terceiro, em cujo poder se acha ou contra o mesmo condemnado, pelo valor d'elIa, se já estiver estimada na sentença ou requerer o juramento in litem. Decreto citado de 1850, arts.
572 e 573.
O executado, não tendo bens no termo do seu domicilio, e a sentença executada pelo Jniz
do termo aonde elles se acham, e::s:pedindo-se carta precatoria executoria. OrdenaçãO, Liv.
3.°, til. 86, principio. IIavendo embargos a esta carta, devem ser remettidos ao Juiz deprecante, sem suspensão da execução.
(101) Sobre o aggravos com referencia ao ~ 2.° do art. 24 da nota 91, vide na parte respectiva d'este Regulamento.
(102) Para o caso do § 3.° do art. 24, li nota 91, consllltae a nota 582 do Codigo do Processo.
(103) Com relação ao art. 25 da nota 91:
A sentença que julga sobre a fiança prestada para entrega de bens de ausentes, deve ser
proferida pelo Juiz de Direito e não pelo substituto. Accordão da Relação da Côrte n. 1637,
de 4 de Julho de 1879.
Compete ao Juiz preparador, proferir despacho, sobre o modo do pagamento do imposto
da taxa de herança. Accordão da Relação de S. Paulo de 2 de Setembro de 1879, n. 174.
(IO~) Sendo o Juiz prolator da sentença, era o competente para proferil-a na ordem das
substituições da vara re pectiva, attento os impedimentos de seus antecedentes, em vista do
art. 4.° á nota 92. Revista n. 8868 de 24 de Março de 1H76.
Nota 44 d'este Regulamento.
(105)
a conformidade do § 1.0 li nota 92, 68, § LOdo Decreto n. 4824 de 1 71 e Decreto
n. 5411 de 12 de Novembro de 1 13, art. 4.0, § 6.°, a concessão ou denegação de licenças para
casamento de orphãos menores e e::s:orbitante das attribuições do Juiz substituto. Aviso de 3
de Ago to de lH75.
(106) Com relação ao § 2.° do art. 4.", á nota 9l:
O Decreto n. 5233 de 24 de Março de 1 7:3, diz, artigo unico:
Os Juizes de Direito das Comarcas especiaes, que não estiverem impedidos para o exercicio da propria vara, são obrigados a e::s:ercer as que lhe tocarem na ordem da substituição
reciproca, quando, porem, já se acharem no exercicio de alguma vara ub tituida e outra
lhe vier poderão por amuencia de trabalho transferir aquella de que não forem mais prox.imos su bsU tu tos.
(l07) Nota 92 e § 3.° do art. 4.° que alll se transcreve
Parece de justiça a decisão em partes iguaes da percentagem fixada na Lei n. 242 de 29
de Novembro de 1841, entre o Juiz dos Feito da fazenda e seu subo tituto, 'luando e te executa as entenças ate 500 000, nos termos do art. 6 , " 2." do Decreto n. 48l4, explicado pelos Avisos de 12 e 27 de Fevereiro e 27 de Março de I ,2; e não sÓ n'e te ca,o, como tambem
quando o Juiz dos Feitos da Fazenda /'ôr substituido por outro Juiz de Direito, najurisdicção
limitada ás sentenças definitivas ou com força de definitivas e pelo Juiz ubstituto. nos demais actos conforme o § 3.° do art. 4.° do Decreto n. 4824. Anso de 3 de Julho de 1873.
(10) Com referencia á 2. 3 parte do art. 5.0 á nota 91:
O Deoreto n. 4302 de 2'i de Dezembro de 1 68, já havia dado providencias a respeito, sendo
mais ampliadas pelo art. 5.", acima citado.
O art. 9." do dito Decreto, diz que: o jnramento póde ser prestado por procurador; mas o
aoto da pORse, só mente se considera completo para o eITeitos legaes, depois do exerci cio.
Art. 10. Dentro de 8 dias da data da sua entrada em exercicio, deve o empregado remetter a respectiva certidão na Côrte á secretaria da justiça e nas Provincias aos Presidentes, os quaes a transmittirá ao governo immediatamente.
Art. 13. Incorrerá no art. 12'3 do Codigo Criminal, o Juiz ou Camara Munici pai, que á
vista do titulo ou da cópia no caso do art. Ii! (que diz: no ca o do artigo antecedente-que
ordena não poder entrar em e::s:ercicio sem Lirar o titulo, salvo quando o serviço publico assim o exija, devendo essa clausula ser consignada no acto da ua nomeação,- se expedirá
immediatamente ao empregado uma cópia do aoto da nomeaçãO ficando eHe, comtudo, obrigado a tirar o titulo no praso legal), deixar sem impedimento legitimo de deferir o juramento
no praso de tres dias. Lei de 4 de ::ietembro de 1830, art. 2." e Aviso de 20 de Dezembro de 1848.
(109) Com relaçãO ao art. 66 e §§, á nota 92:
O art. 83 do Decreto n. 5135 de 13 de Novembro de 1872, preceitua que: no caso de infracção do contracto de prestação de serviços, a fórma do processo, e a da Lei de lL de Outubro de 1837; e o Juiz competente, e o de orphãos nas Comarcas geraes e o de Direito nas
especiaes, onde não houver Juiz privativo de OrplJilos.

ôOl:i
Art. 86. O valor da indemnisação para alforria, ou pa.ra remissão regulará a competencia para O simples preparo ou para o preparo e julgamento em conformidade da Lei n. 201\3.
Aos Juizes de Dil'eito nas Comarcas gerae!" compete o julgamento do embargos oppostos á assignação de 10 dias, quando a causa é de nlor superior a ~OO 000 e em qualquer das
hypotlleses figuradas nos arts. 257 a 25\J <.lo Decreto n. 737 de 1 50. Accordão da Relação de
São-Paulo, n. 11 de 26 de Agosto de 1l:l1-4.
E' competente o Juiz de Direito, para decidir no inventario, sobre o direito com que alguem se julga á heraoça, sempre que o valor do bens excede L1e 500 000. Accordão da Rela,ão de Porto-Alegre n. 18 de 15 de Agosto de 187-4.
(110) Com referencia ao art. 61 e §§, a nota 92:
Quanto ao § 2.0, nãO é dado appellar-se da sentença porque cabe na alçada do Juiz, como
é expresso na Ordenação, Liv. 3.", tit. 18, in principio; Liv. 1.0, tit. 6. 0 , § 20, til. 20, §§ 4.° e
5.° e Ass, de H de Janeiro de 1615.
Em materia de custaI", porém, não ha alçada; porquanto das sentenças proferidas sobre
ellas, cabe sempre appellação, que é recebida no en'eito devoluti"o. Accordão da Relação da
Côrte de 17 de 1\ gosto de 1875.
(111) Sobre o art. 68 e ~§, á nota 92:
A' vista do art. 68, § 2." da Lei II. ',l033, é fóra de duvida, que a execução das sentenças
civeis se acba exclusivamente incumbida aos Juizes substitutos e nUa depende de consenso
algum; salvo as decisões que aos Juizes de Direito competem.
A execução, porém, das sentenças nas causas ele valor excedente a 500"000, perl.ence aos
Juizes de Direito das Comarcas especiaes, como expressamente. determina o art. 67, § 3. 0 da.
mesma Lei n. 2033. Avise de 12 de Fevereiro de 1872.
(112) Para o. caso da nota acima:
A' vista da Lei n. 2033, que creou sub titutos para todos Os Juizes de Direito das Comarcas especiaes, incluidos os das vara privativas, ficou implicitamente derrogada a disposiçãO do
§ 1.0 do art. 490 do Decreto n. 737 de 25 de Novembro de [,50; e portanto, incumbe a taes
substitutos, a execução das sentenças das causas cornrnerciaes do valor de mais de 100'000 a
500~000, conforme a generica di. posição do § 2.0 do al·t. 68, á nota 92, já explicado pelo Aviso
de 27 de Fevereiro ue 1872. Avi o de 2 de Março de 1l:l72.

(113) Para o caso do art. 68, § 2.° e nota 92:
.
Em Aviso de 27 de Março de 1872. se declarou ao Juiz dos Feitos da Côrte que: sendo o
Juiz substituto da vara dos Jeito da fazenda o auxiliar do Juiz efl'ectivo com a competencia
de jurisdic.ção especial, não só para ubstituil-o em sells impedimentos, COUlO tambem para
cooperar com eUe, no casos e pelo modo determinado na Lei n. 2.0:13 de Setembro de J811 e
respectivo Regulamento, e incluindo-se n'este::; a::;os a e:'i:ecuçãO da sentença até o ,'alor de
500~000, e evidente que as de menos de 100~000, que no g61'al pertencem ao Juizo de Paz,
quando privativos dos feitos da fazenda, entram na mesma regl'a que estábelece a competencia dos respectivos substitutos; e não era plJssivel separaI-os das causas de maior valor ate
500,000, para serem entregues 00 ao efft~ctivo Juiz privativo, mantendo-se-Ihes o fôro, ou ao
Juizo de Paz, desaforando-os. Em ambas as hypotheses, haveria flagrante infracção da Lei e
verdadeiro contrasenso.
.
Ao .Juiz substil.1to, foi confiada a execução das sentenças até o valor de 500~OOO, não só
para se lhes proporcionar uma tarefa propria, como principalmente para alliviar aos Juizes
eífectivos de uma parte menos interessante de suas attribuiçücs, podendo, alias, ter grande
extensão pela multiplicidade ue especies.
D'este modo facilita-se aos Juizes ffectivos o exercicio da jUl'i::;dicção criminal, que lhe
é tambem conferida e a que devem dar a mais seria attenção, como tanto ha mister esta importante parte da admini.t!'ação da justiça.
(114) Tendo a lei da no"a reforma judiciaria, conferido exclusivamente aos Juizes de
Direito o julgamento nas Cornal'cas el"peciaes, não podem os ,Juizel" substitutol", como l'leus
auxiliares no preparo e in::;trucção dos feito!', prorerir deciMo deflnitiva, ou com força ueflnitiva, quer no cur:;;o da ac,1l.O, quer da execução que lhe incumbe das ::;entençal'l civeis de
100,000 até ~lOO~OO, da aI ada do Juiz de Direito. o qual po!' i:;;so nllo d ixa de ser o unico
competente para dar as sentenças que por sua naturez11, adrnHtam appellaçãO ou ag~ravo de
petiçào e instrumento. como se a causa fosse effectivamente de maior valor, devendo a!'sim
entender-se o § 2." do art. 611 á nota 9:l, com o § L" anterior. Avil'lo de 3 de Agosto de 1872.
(115) Não póde ser alterada a doutrina uo::; Avil'los, que declaram a competencia do Juiz
sub tituto para 'a execução das sentenças até 500$000. Aviso de 22 de Abril de 1!:l13.
(116) A Relação da Côrte em Accordão de 6 de Março de 1874, n. 3627, diz que: o Juiz
de Direito, nas Comarcas especiaes, é competente para dar execução âs ::;entenças por executivo movido pela fazenda publica, versando a execução I"obre quantia inferior a 500 '000.
O Accordão da mesma Relação da mesma data, n. 36'25, estabeleceu a competencia exclusiva dos substitutos nas Comarcas especiaes, para as execuçõe inferiores a 500S:000.
E que de uma tal decisão, cabe o recurso de aggravo do Juiz de Direito que decide o contrario, embora a quantia seja da alçada.
O mesmo Accórdão, ainda diz, competir ao Juiz substituto e não ao de Direito nas Commarcas geraes, a execução por custas de valor inferior a 5liOSOOO.
(117) Diz a Relação da Côrte em AC'córdão de 31 de Março de 1874, n. 3648, que: os Juí'-
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administradores judiciaes, depositarios publicos e tbesoureiros dos
cofres dos orphãos e ausentes, tomando as que Dào achar tomadas
pelos Juizes a quem compete tomal-a~, 00 provendo sobre a sua tomada, e procedendo civllmpote na fÓI ma da Ord., Liv. 1. 0 , Tlt. 62, e
mais legislação· em vigor ()24 a 1i6).
zes de Direito, nas Comarcas espcCliaes, teem competencia para promover a execução de sentenças de quantia inrerior a :i00 000, em vit·tude de precatoria dos Juizes substitutos das outras Comarcl1s e e a interpretação do § 2." do art. 68 a nota 9Z.
(UR) Declara o Accórdão de 14 de Dezembro de 1 7\ que: a competencia exclusiva dos
Juizes substitutos nas Comarcas especiae~. cOlllprehende, tam bem as causas de fazenda, quando o respectivo valor não exceder de 5tlO,OOO. conrorme a dispo<:ição do § 2." do art. 68, da
nota 92, claramente explicado pelo ,'..viso n. 5;j de 21 de Fevereiro de 1872.

(119) Declara o Aviso de il de Fevereiro de 1R"75 que: o Juiz su))stituto, e competente para
a execução das sentenças proreridas, nas acções fI;;caes, ate o valor de ;;00,000, salvas as decisões proprias do Juiz de Direito, a vista da generalidade das disposições do § 2." citado a
notas anteriores explicado pelos Avi.ol!l n. 25 de 27 de Janeiro de 1812, 12 de Fevereiro de
l11n, 27 de Março de l~j2 e o da nota anterior.
E nessa competenl.ia, não se comprehende a contagem das custas, porque, semelhante
acto, nãO e termo de pl'ocesso, da execução da sentença.
(120) Sobre as cauções de que trata o art. 69, a nota 92, vide nota 582 do mesmo Codigo
- do Processo.
(121) Art. 76 do Decreto n. 4824 de 22 de Novembro de 1871:
o municipio, cabeças de Comarcas e peciaes, os Juizes de Direito, que não tiverem varas privativas, servirão succe sivamente no oonselho de revi ta da guarda nacional e no
mais que pela legislação vigente incumbe aos Juizes Municipaes.
(122) A respeito do serviço no con<;elho de revi ta da guarda nacional, inoumbe succe sivamente aos Juizes de Direito de 1.",2.- e 3." ,"ara em conformidade do artigo da nota anterior. Avi o de 1 de Julho de t 72.
(123) Em 20 de Novembro de 1872, foi approvado pelo governo O parecer do Conselho de
Estado em que declara: deverem os Juizes de Direito ne todas as varal!l, menos as privativas,
servirem no conselho da revista da guarda nacional, e só na falta destes os ubstitutos e
nunlla estes substi tui ndo a aquelles.
Veio, porem, o Decreto n. 5619 çje '2 de Maio de 1814 que determina o se 17 uinte: art. 1.0:
Os Juizes ubstitutos, servirão nos conselhos de revi ta da guarda nacionaF de que trata o
art. 43 do Decreto n. 122 de ~5 de Outubro de 1,50.
Art. 2.° Fica derogado o art. 16, a nota 121.
(124) Os Juizes de Direito. não teem competencia para dar aos Juizes de -L' instancia, no
civel, instruc~ões que sejam obrigatorias. Avi o de 10 de Julho de 18113.
(125) Declara o Aviso de 28 de Dezembro de 1867, que. em virtude do di po.to no art. 9.°
do Decreto n. 3069 de i7 de Abril de 1869, competindo ao Juiz de Direito do domicilio conjugal, ou do domioilio do conjuge demandado, conhecer de qualquer questão relativa aos oasamentos, entre nacionaes e e trangeiros que, professarem religião difl'erente da do Estado, devia a essa auctoridade recorrer uma mulher que se queria divorciar.
Vide notas 67 e 68.
(126) Art. 71 do Decreto n. 4824, de 1871:
Incluem-se na competencia de 1." instancia, conrorme o valor da caul!la, o preparo e o
julgamento da!) partilha, contas de tutores, bem como qualquer outra decisão definitiva que
ponha termo a cau a na mesma instan ia.
Art. 72. O Juiz da 1." in tancia e obrigado a despachar o reito dentro de ÔO dias, contados da conclusão, se a sentença fór definitiva' dentro de 10 dias, no demais oasos.
Far-se-ha carga ao Juiz com a sua a.signatura. em livro p oprio do escrivão. pelo recebimentQ dos autos conclusos, e des e livro se darãO as partes, as certidãe que pedirem. ão
comprehendido nesta disposição os Juizes da ~.a iustancia.
Não se admitte o esorivão a provar que entregou os autos a alguem, sem mostrar as anto
assignado por esse, a quem diz entregara. OrdenaçãO, Liv. '1.0 tit. :U, § 25, Provisão l. a de 26
de Abril de 1819 e Resolução de il de Outubro de i827.
(127) Vide as notas da Lei de 3 de Dezembro de 18il, de ns. 2224 a 2255.
Mais as notas deste Regulamento,.58, 59, 65,66,17 e 109.
Quando averbado de suspeito nos casos de inventario, senão reconhecer a suspeição Çtào
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CÁPITULO IV
DA JURISDICÇÃO DOS JUIZES DE ORPHÃOS.

(127)

Art. 4.° Aos Juizes de Orphãos compete conhecer e julgar administrativamente os processos de inventarias, partilhas, tutelas, cnradarias, contas de tutores e curadores (128 e 129).
Art. 5.° Ficam-lhes ontl"Osim pertencendo: (130 a 132).
estando no termo o Juiz de Direito que deveria ser chamado para adjunto, segundo a doutrina dos Avisos de 24 de Outubro de 1~37 e 24 de etembro de 183 , toma por adjunto, como
esta quasi figurado pela ordenação, Liv. 4.°, tit. 96, § 25 in ftr,e, um dos vereadores do lugar
que seja mais sem suspeita, disposição esta firmada na razão de serem os vereadores, substitutos immediatos dos Juizes de fóra e ordinarios, emquanto não se tomar alguma providencia pelo Poder Legislativo, o supplente do Juiz Municipal e de Orphãos. Aviso de 4 de Setembro de 1861.
(12R) Compete aos Juizes de Orphãos a divisão de terras que tiver de ser feita em e"3:ecução de partilhas, por eIles julgadas, sejam ou não apresentados os formaes; com tanto que
essa divisãO e demarcação tenha lu~ar entre os proprios interessados em taes partilhas, e não
entre alguns deIles e terceiros confirmantes, na conformidade do art. 20 da Disposição Provisoria e segundo a mente das decisões do Governo, constantes dos Avisos de 13 de Agosto de
1834 e 15 de Fevereiro de 1 38. E' do Aviso de 30 de Abril de 1"851.
(129) Os processos que correm pelo juizo de Orphãos, estão sujeitos a seUo, e deve ser
e3:igida a revalidação, quando taes pror.essos forem apresentados ao seIlo fóra dos prazos marcados. Ordem de 19 de Novembro de 1857.
A respeito dos bens situados em paiz estrangeiro, vide o Aviso de 4 de Fevereiro de 1867.
(Nota 126.)
(130) Vide notas ao art. 20 da DisposiçãO Provisoria.
Art. 2.° § 2.° da Lei n. 20H de 28 de Setembro de 1871 :
Incumbe aos Juizes de Orphãos a mspecção das associações que, o Governo auctorisar
para crear e tratar os mesmos filhos de mulher escrava. (Art. 49 do Decreto n. 5135 de 13 de
Novembro de 1872.)
Art. 4.° § 3.°: E' necessaria a approvação desses juizes para ter validade o contracto feito por escravo com terceiro, para a prestação de futuros serviços, em favor da sua lil)erdade.
(Art. 61 do Decreto n. 5H15.)
Art. 5.° Ficam sujeitas a inspecção dos ditos juizes, as associações de emancipação ja
organisadas e que se organisarem.
O Decteto n. 4815, de 11 de Novembro de 1871. diz ao art. 1.°: que na falta das mães ou
paes dos menores que houverem pertencido ao dominio do Estado, sejam as uas cartas de
emancipação remeltidas ao Juiz de Orpbãos do termo que, as fará archivar no cartorio do
respectivo escrivão, para serem entregues, por ordem do mesmo Juiz, quando os ditos libertos attinjam á maioridade.
Pelo art. 5.° se ordena a sciencia do Juiz de Orpbãos do lugar, para que possam os libertos que foram escravos do Estado, procurarem outra occupação que mais lhe convenha do
que aqueUa que lhes marca o Decreto.
O art. 7.° § 2.° do Decreto n. 483-, de 1 de Dezembro de 1871, diz: Incumbe a obrigaçãO
de dar a matricula aos Juiz de Orphãos quando lhes constar que alguns deiises filhos livres
de mulher escrava, deixaram de ser dados á matricula dentro do prazo marcado neste regulamento:
A matricula neste caso, será feita á requisiçãO do Juiz de Orphãos, precedendo audiencia
do senbor da mãe do matriculado.
Art. 23: Para fiscalisaçãO e complemento da obrigação prescripta no art. 21, serão remettidas informações aos encarregados da matriculá, até os dias 31 de Janeiro e de Julbo de
cada anno:
§ 1.° ..• e Juizes de Orphãos, a respeito da mudança de condição e transferencia de dominio de escravos, assim como pelos Juizes que intervierem ou conhecerem de questões de
liberdade ou em hasta publica aceitarem lanço em favor della
Art. 29: Os funccionarios encarregados da matricula remetterão trimensalmente e ao
Juiz de Orphãos do lugar, uma relação dos filhos livres de mulher escrava, matriculados no
trimestre anterior, contendo todas as declarações do art. 4.°
Art. 32: Os encarregados, tambem organisarão e remetterão e ao Juiz de Orphãos do lugar. nos mesmos periodos de que faUa o art. 25, um quadro nominal dos ditos menores livres,
que tiverem faIlecido no municipio, com indicação do numero de ordem de cada um.

nu\)
1.0 As cartas de emancipação. (133 a 137).
2.° Os supprimentos de idade. (13~ e 139).
3.° As licenças a mulheres menores para venderem bens de raiz,
consentindo os maridos. (140).
4.° Dar tutores em todos os casos marcados nas Leis. (141 a 146).
(13t) Para O caso do art. 2.°, § 2.°, citado á nota anterior vide os Avi os Circulares da
Fazenda n. 39 de 8 de Outubro de 1873, n. 21 de 24 de Julho de 1874. Avisos de 1 de Outubro
de 1874, 16 de Novembro de 1874, 17 de Abril do mesmo anno.
(132) Com referencia ao art. 32 da nota 130 diz o art. L° do Decreto n. 70 9 de 16 de
Novembro de t87 : Os funccionarios encarregados da matricula remetterão no mez de Janeiro
e Julho de cada anno, li directoria geral da estatistica pelo meio prescripto no art. 20 do Decreto de 1 de Dezembro' de IS7t e ao Juiz de Orphãos do lugar. uma relação dos filhos livres
de mulher e crava, matriculados no semestre anterior, contendo todas a declarações do art.
4.° do mesmo Regulamento.
( ota 180.)
(133) Ordenação, Liv. LO, til. 3.°, § 7.°, Liv. 2.0, tit. 45, § 40, Lei de 22 de etembro de
1828, art. 2.0, § 4. u
Os sellos das custas de emancipação, em face do Regulamento n. 4505 de 9 de Abril de
1870, póde-se dizer que pagam no fisco pela generalidade do art. 13, § 1.0 no ultimo periodo.
(134) ALtingindo os orphíios a idade de 21 annos, e provado este facto, devem ser tidos
por emancipados independentemente de habilitação ou formal e e:>.pressa emancipação. Aviso
de 8 de Janêiro de '1850.
(135) As de emancipação de africanos livres, devem ser e~pêdidas com promptidíio ao
Chefe de Policia, isentas de qualquer despeza, porque nem o Aviso de 16 de Fevereiro de 1852,
nem o Regimento de custas auctoriza a cobrar. Aviso n. 213 de 11 de Agosto de t864.
(136) A idade da emancipação foi reduzida a 21 annos. Lei de 31 de Outubro de 183L
individuo que attingem a idade legal, a tirar
carta de emancipação, quando se pronuncia contra este abuso o Aviso de 23 de Novembro
de 1855.
E' abusiva a pratica de se obrigar ao

(137) A emancipação dos e~postos, deve ser feita peranle o Juiz dos Orphãos, bastando-lhes a idade de 20 annos.
Sahindo eHes dos hospitaes e casas pias, ficam submettidos á jurisdioçãO do Juiz de 01'phãos. Alvará de 31 de Janeiro de t775, e é este Alvard. que os manda emancipar aos 20 annos: provando, oomtudo, capaoidade, o que não se dispensa nos que se emancipam por supplemento de idade.
(138)

Para se obter o supplemenlo da idade recorre-se ao Juiz de Orphãos, juntando-se

li petição, certidão de idadp., por onde se mostre que o supplicante tem 20 annos completos,

sendo varão; e 18 sendo fêmea; e pedindo-se para justificar capacidade, para bem e reger
e governar.
(139) Pelo Deoreto n. 7540 de iS de Tovembro de 1 79 (imposto de sello) paga-se pela
carla de supplemento de idade, tantas quantas forem a pessoas contempladas, 60,000. Art.
10, § 17.
(140) E' justa esta dispo içíio que se funda no " (l3 do Regimento do Dezembargo do Paço,
nas palavra ,-supprir idade ás mulheres, para poderem vende" bens de raiz sendo contentes seus maridos,- que passaram para o art. 2.° § 4. ° da Lei de 22 de etembro de I 28 e o
§ acima d'este Regulamento; re ultando que a licença judicial, póde ser requerida em todos
os oasos de alienação, ou hypotheca de bens de raiz, por homem casado com mulher menor.
ainda que esta esteja na hypothese da OrdenaçãO, Liv. L°, lH. 88, § 28 e Liv. 3.°, Lit. 42, § 2.",
que faliam do supplemenlo da idade, e esta OrdenaçãO no § citado, ainda torna mais claro
que, se a menor supplementada, não póde alienar bens de raiz sem licença do Juiz, ê de
oonsequencia que passando a casar n'esse estado, não póde dar outorga a seu marido para a
alienação de tae bens.
(141) Ordenação, Liv. 4.°, tit. 102 tit. 104 § 6.°. Avisos de 19 de Agosto de 1 '35 e n. 71
de 14 de Abril de t847.
O menor, até á idade de t4 annos e a menor até á de 12, serão activa e passi'l'amente representados em Juizo por seus tutores. OrdenaçãO, Liv. 3.0, tit. 29, § 1.0, til. 41,
8.° e Lit.
63 § 5.°
, e o impubere .fóI' citado em Juizo e não seu tutor o processo li QuIlo e esta nullidade é
insanavel, importando a falla de citação. Ordenação, Liv, 3.", lH. li3, § 5.°, e tit. 75, principio,
nas palavras,- sem a parte ser primeiro ci tada.
(142) O Juiz de Orphãos, dará tutores e curadores a todos os menores, no prazo de um
mez; que correr/\ do dia em que ficarem orpbãos. Ordenação, Liv. 4.0 til. 102, prinoipio. Lei
77
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5.° Supprir o consentimento do pai ou tutor para casamento. (147).
6.° A entrega dos bens de orpbãos a sua mãi, avós, tios, etc. (148).
7.° A entrega dos bens de ausentes a seus parentes mais chegados. (149 a 153).
de 22 de Setembro de 1828, art. 2.°, § 4.°, mesmo em ferias. Ordenação, Liv. 3.°, tit. 18, § 5.°.
Decreto n. 1285 de 30 de Novembro de 1853, art. 3.·, § 3.·
(143) Além dos tutores testamentarios, temos os legitimos que são:
A mãe ou avó do menor, se o quizerem ser, vivendo honestamente, não tendo passado a
segundas nupcias. Ordenação, Liv. 4.·, tit. 102, § 3.·. Conciliar esta Ordenação com a do Liv.
L", til. 62, § 37, e § 112 do Regimento do Paço, tem sido de difficuldades; até porque o Alvará de 7 de Dezembro de 16.9, recommendado pelo de 25 de Junho de 1695, resolvia a questão de modo menos claro, porém com a extincção do dito Dezembargo, cessou a duvida.
A mãe ou avó, se obrigam perante o Juiz a administrar com fidelidade e zelo as pessoas
e bens de seus filhos e netos e a pedir antes que se casem, a nomeaçãO de outro tutor. Ordenação, Liv. 3.·, tit. 102, § 3.·
Renunciar o beneficio de exoneração, e todos os direitos e privilegios, introduzidos em
favor das mulheres, a mesma Ordenação ultimamente citada.
A obrigação e renuncia, se farão por termo nos autos do inventario e o Juiz o assignará,
com trez testemunhas presentes, ao menos, dec~arando uma d'ellas que assigna a rogo da tutora, se não sOuber escrever.
Hoje, porém, a pratica é em processo apartado, que se appensa ao inventario, prestando
ellas justificaçào da sua idoneidade, que se julga por sentença, com o termo de renuncia da
chamada. Lei do Velleano.
Quando a mãe ou avó, não tem bens de raiz sufficientes para segurança dos orphãos prestarão fiança idoilea e abonada, a qual será tomada e assignada nos inventarios com testemunhas, e valerá como escriptura publica. Ordenação, Liv, 4.", tit. t03, § 3.·
(144) Depois da mãe ou avó será nomeado o parente mais proximo que houver no lugar
ou termo, onde se acharem os bens, constrangendo o Juiz ao mais idoneo e habilitado. Ordenação, Liv. 4.·, tit. 101, § 5."
(145) Na falta de tutores legitimos, o Juiz obrigará a servir um homem bom do lugar
que seja abonado, discreto e digno de fé; e entregar-lhe-ha o orphão e todos os seus lJens.
Ordenação, Liv. 3.", tH. 102, § 7.· e Alvará de 7 de Dezembro de t689 que exige fiança.
(140) Em nenhum caso, os consules e trangeiros podem nomear tu tores' porque pela
nos!'a ley"islação, a nomeação do!' tutores, compete aos Juizes de Orphãos e esta disposiçãO
não foi a terada pela Lei n. 1095 de 10 de Setembro de 1860, e muito meno podia sei-o pelas
convenções consulares. Avi o de 23 de Dezembro de 18ô~, publicado em Circular de 13 de Janeiro de 1865.
(H7) O filho menor, orphão de mãe, que tem consentimento cio pae para éasar, não precisa do consentimento do Juiz de Orphão!'. Aviso n. 116 de 9 de Março de 1 60.
Vide a Lei de 22 de Setembro de 111'1.8, art. '2••, § '•.• e Ordenação, Liv. 3.", tit. 9.· e § 8.·
Vide em lugar competente d'este Regulamento, o Decreto n. 5451 de 12 de Novembro de
1lJ13, art. 4.·, n. 6.
(148) Nota 2231, da Lei de R de Dezembro de 1841.
O" bpns dos orphãos, serão entregue!' aos tutore!' e curadores, depois de inventariados e
avaliados; afim de darem conta d'elles peJas avaliações no caso de o!' gastarem ou damlliflcarem. Ordenação, Liv. I.", tit. 8 , § 4.·, in fine, e !i 5.·, Liv. I••·, tit. 102, princ.
Quanto aos moveis de que os orphãos se servirem, não são obrigado!' os tutores a restituil-o!' senão no estado em que se acharem. Ordenação, Liv. i.·, tit. 8~, § 5.°, in fine.
Devem os tutore!' arrendar os immoveis com auctori!'ação do Juiz, sendo esses arrendamentos em hasta publica a quem mais der. Ordenação, Liv. \.., tit 8 , § '23, Liv. 4.·, e tit.
43, § 6.·; devendo entender por arrendamento a locação de immoveis, por tempo determinado. Não se determinando o tempo, {JS tutores podem fazer sem licença do Juiz; porquanto a
não prevenirem a locação dos bens moveis, mandando-os con ervar ou vendei-os, se a!' im
convier, e podem allugal-os, como succede com os escravos, o que póde fazer sem a licença
do Juiz.
A respeito dos immoveis, sendo necessaria a sua venda, alienar-se-ha a menos proveitosa; e de outro modo será nulla a venda; e o tutor, curadol' e .Juiz, pagarão o damno d'isto
resultante. Ordenação, Liv. L·, tit. 8S, § 26, Regulamento de 2 de Outubro de 1851, art. 32, § !:l••
(l49) Os bens de ausentes flcam sob a vigilancia e administração de curadores. Ordenação, Liv. L·, tit. 90, princ. Lei de 3 de Novembro de 1830, arts. i.· e 2.· Aviso de 28 de
Agosto de 1833 e o de 25 de Fevereiro de 1834, Regulamento n. 2433 de 15 de Junho de 1859,
arts. 20 e seguintes.
(150) Passados 10 annos, com a suspeita da morte do ausente. OrdenaçãO, Liv. L·, tit.
62, § 3!:l, Regimento do Dezembargo do Paço, § 50, Lei de 22 de Setembro de 1828, art. 2.·,
4.·, Lei de 3 de ovembro de 1830, arts. 1.. e 2.·, Disposição Provisoria, art. 20, Regulamento
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8.° A entrega dos bens de orpbãos a seus maridos, quando casarem sem licença dos mesmos Juizes. (154 a 158).
de 9 de Maio de 18i2, art. 12, Regulamento de 15 de Junho de 1859, art. 47. Ou quando reputar-se perdido o navio e fallecidas as pessoas que n'elle vinham, sem se saber noticia da chegada ao porto do destino dentro de dous anuas. Decreto de 15 de Novembro de i~27, sem ser
caso de successão definitiva; porque o Decreto refere-se á Ordenação, Liv. 1.°, tit 6"2, § ~8:
sendo que qu~nto ao prllso, coocorda com o art. 17 da Regulação de seguros approvada pejo
Alvará de 11 de Agosto de 1791, e com o art. 720 do Codigo do Commercio. Não concorda com
o Regulamento das alfandegas de 22 de 1 3f1. Vide o Re~ulamento de n. 2433 de i5 de Junho
de 1 59, art. 57, n. 1. O parente mais chegado e seu legItimo herdeiro, quando não haja testamento, pMe requerer ao Juiz de Orphãos que os benf' lhes sejam entregues, Ordenação, Liv.
1.0, tit. 62, § 3 . Regimento do Dezembargo do Paço, !\ 50, e outras disposições citadas em l.0
lugar d'esta nota, e arts. 22 e 47 do Regulamento n. 2433 de 15 de Junho de 1859, bem como
o Regulamento n. 55 i de 31 de Março de 1 74, art. 8.°
os casos de curadoria e successão provisoria Ordenação, Liv. 1.0, tH. 62, 38, Regimento do Dezembargo do Paço, § 50, art. 47 do Regulamento n. 2433 de 15 de Junho de 1 50,
e exigivel o impo to de transmissão, f'alvo o direito de restituiçãO, apparecendo o ausente.
Deoreto n. 270 de 15 de Dezembro de 1860, art. 4.°
(151) O pretendente deve declarar: 1.0 o nome. morada e occupação do ausente, os nomes do seu pae e mãe, e quantos filhos ou netos lhe ficaram; 2.° os nomes de todos os parentes mais chegados, e suas moradas. o modo porque elle pretendente e herdeiro por não haverem outros parentes mais chegados; 3.° quaes os bens que o ausente tem e o seu valor'
4.° que ha mais de 10 annos qge se não tem noticia do ausente e que se o suppõe morto; 5. 6
que não ha noticia da chegada do navio ao porto do seu destino, nem a algum outro porto,
nem das pessoa que n'elle foram dentro de dous aonos. Decreto de 15 de Novembro de 1 27:
6.° que elIe p,'etendente e quer obrigar a restituir o bens ao ausente, se apparecer' 9u a
quem de direito fór, pre tando fiança. OrdenaçãO, Liv. 1.0, tH. 6'!, § 38.
Ju tificado tudo i to, o Juiz, á vista da prova ordenará a entrega dos bens, dando o pretendente e mais intere adas, um só fiador abonado, morador no lugar e que n'elie possua
bens de raiz. OrdenaçãO, Liv. 1.0, til. 62, § 38.
O flador, obrigar-se-ha por escriptura publica, como depositaria e principal pagador, e
com outhorga da sua mulher, se fór o.:asado, a mesma Ordenação acima; e sem a outorga da
mulher a fiança não obriga Il. sua nomeação. Ordenação, Liv. 4.°, tit. 60. ri contrario censtt
e de rigor que a fiança do marido, com outhorga da mulher, obriga a meação d'esta e portanto não aproveita a mulher casada o beneficio de Velleiano da Ordenação, Liv. 4.°, tiL. 61.
Juntando-se a justificação e a escriptura da fiança ao inventario, se houver; o pretendente e mais interessados, assignarão com o Juiz o respectivo LP.rmo de entrega, mencionando-se n'este quaes os bens entregues, seu valor e rendimento. Regulamento n. 160 de 9 de
Iaio de 181:2, art. 14.
endo a ausencia por mais de 30 annos, póde ter lugar a successão definitiva, questão,
aliás não decidida pela Ordenação, Liv. 1.0, tH. 62, § 38; mas n'este caso o termo de 30 annos, e o da prescripçãO geral da Ordenação, Liv. 4. 0 , tit. 79, e o da prescripção dos dinheiros
de au entes, a bem do Estado, como do art. 32 da Lei de L7 de Setembro de 1851.
(152) O dinheiro depositado no thesouro, só póde ser levantado por precataria do Juizo
que mandou depositar. Aviso n. 20 de 15 de Janeiro de 1 6'3.
(153)
endo de conveniencia publica, acautelar os interesses da Fazenda Xacional e os
direitos das partes por occa ião da entrega de bens pertencentes li herança de ausentes, cuja
propriedade ainda se acha em tela judiciaria, e ainda no ultimo recurso, al1m de que não sejam empo ~ados individuas, cujo dominio, não se acha perfeitamente reconhecido pelos tribunaes que podem nãO só damnil1caL-os em grande parte, mas inteiramente di. ipal-o sem
garantia alguma para o legitimo proprietario assim injustamente e bulhado, como por vezes
tem acontecido, convindo que se expeçam aos Juizes de qualquer Provincia, que não expeçam
mandado algum para a entrega de taes bens, sem que os ref'pectivos herdeiros ou legatarios
tenham prestado fiança idonea de restituição dos mesmos bens e seus rendimentos aos legitimas proprietario , logo que definitivamente tenham determinado o pleito, extinctos quaesquer recursos. Aviso n. 34 de 21 de Janeiro de 1 63.
({54) Justificando capacidade para reger os bens e merecendo uma tal conce são por sua
probidade e boa conducta. OrdenaçãO, Liv. 8.°, tit. 88, § 19, Regimento do Dezembargo do
Paço, § 79. Lei de 2'2 de Setembro de lX28 art. 2.°, § 4.°
A disposiçãO d'este §, não e nova, diz o Aviso de 16 de Dezembro de 185'2., e sim a reproducção do art. 2.°, § 4.0 da Lei de 22 de etembro de 1828 e combinada a Ordenação, Liv. 1.0,
tit, 88, § 19 com a Lei citada, resulta que em regra geral, deve ser denegada a entreaa dos
bens aos orphãos que se ca am, sem a competente licença, podendo, com tudo, ser entreaues
aos maridos dos orphãos, que sem a dila licença se casarem, justiilcando elIe capacidade
para regerem taes bens e merecendo por sua probidade e boa conducta essa concesão.
Por tal concessão paga-se meio por cento dos bens entregue, § 40 da tabella annexa li
Lei de 30 de ovembro de 1841.
Paga-se esse meio por cento ou o casamento sem licença seja feito com orphão ou orphã.
Aviso n. 213 de 22 de Junho de 1857.
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9. 0 A dispensa para os tutores obrigarem seus proprios bens á
fiança das tutelas para que foram nomeados, ainda que os bens estejam fóra do districto onde contl'abirem a obri~ação. (Lei de vinte e
dous de Setembro de mil oitocentos e vinte oito). ('159 e 160).
10. Conhecer e julgar contenciosamente as causas que nascem
dos inventarias, partilbas, e contas de tutores, e bem assim as habilitações dos herdeiros do ausente, e as causas que forem dependencias de todas as que ficam referidas neste paragrapbo. (Artigo vinte
rla disposição pt"Ovisoria, pelo qual ficou revogada a Ord. do Liv. 1.0;
Til. 88, § 45). (161).
11. A arrecadação e administração dos bens dos ausentes nos
termos da Ord., Liv.1.0, Tit. 88 e 90, e 02, § 38, versiculo-Absentese mais Leis a este respeito. (Lei de 3 de Novembro de 1830). (162 e 163).
o Aviso n. 18':! de '23 de Junho de 1~59, approva a não entrega da legitima de uma orphã
que se casou sem licença do seu Juiz.
E' do Regulamento n. 4505 de 9 de Abril de 1870, que pagam sello proporcional, ordens
para entrega de bens de orphão casado sem licença do seu Juiz.
(155) Para menores contrahirem matrimonio, e indispensavel a licença do Juiz de 01'phãOS, e os parochos que os casa sem que eUa seja apresentada devem ser responsabilisados.
(Art. 247 do Codigo Criminal). Avisos n. 3L'2 de 20 de Outubro de 1850, 23 de Dezembro do
mesmo anno, 23 de Março e 5 de Agosto de 1868.
Vide o meu Codigo Criminal, no artigo citado.
(156) Não e da competencia do Juizo ecclesiastico conhecer das vantagens ou desvantagens dos casamentos dos menores. Ordenação, Liv. 1.0, tH. 88, §§ 19 e 27, e Aviso n. 70 de 18
de Julho de 1.46.
Vide Aviso n. 332 de 13 de Novembro de 1858.
(157) O parocho que recebe em matrimonio contrahentes que não se mostram devidamentp. habilitados, incorre em resp0Oi"abilidade. Accordão da Relação do Rio n. 849 de 15 de
Julho de 1879, e já assim a mesma RelaçãO o decidira em Accordão de 4 de Agosto de 1876.
(158) O casamento de uma menor, filha de pae incoanHo, com mãe viva, nilo póde ser
etrectuado, sem licença do Juiz em vista da Ordenação, Liv. 1.0. tit. ~l\, §§ 19 e ?7, e Aviso n.
70 de 1í'41j. Aviso n. ::\12 de 20 de Out.ubro de 1859 e n. 88 de 23 de Março de lí'68.
O de n. 116 de 9 de Março de 1~60, diz que: os filhos menores flue obteem licença de seus
paes para se casarem, não precisam do consentimento do Juiz de Orphãos.
(159) Prestarão fiança abonada os tutores e curadore legitimos, e prestariío juramento,
obrigando-se a zelar os bens e pessoas dos orphãos. Ordenação, Liv. 4.°, tH. 102. n.o
O juramento e só exigido para os tutores e curadores legitimos, mas amplia-se esta obrigação a todos os tut.ores, reputando-se a tutella um cargo publico, e com applicação a Ordenação, Liv. 1.0, tH. 67, § 15.
O Alvará de 7 de Dezembro de 16R9 apoiado pelo de 2:\ de Julho de 1695, diz: pôr termo
nos autos, com fiador abonado, se o tal tutor o não fór por seus bens de raiz que possua em
que os dos orphãos, rasoadamente possam ter segurança, como se declara na OrdenaçãO, Liv.
4.°, til. 102, § 5.°
O Juiz poderá permittir, que os tutores obriguem os seus proprios bens a essa fiança;
posto que os bens estpjam fóra do districto onde contrahiram a obrigaçãO. Alvará de 24 de
Julho de 1713 e Lei de 2l de etembro de 1828, art. 2.°, § 4.°
Será dispensada a fiança, e os tutores e curadores, possuirem bens de raiz equivalentes
á fortuna e rendas dos orphãos, ou se jurarem que não podem achflr fiador; sendo elles pessoas de probidade e dignos de confiança. OrdenaçãO, Liv. 4.°, tH. 102, § 5."
(160) Quando os tutores forem dei:iados pelo pae ou avó, não prestarão fiança alguma.
Ordenação, Liv. 4.°, tH. 102, § 1.0
Quando se torna suspeito, o Juiz prudente deve e:iigir fiança. Pago 437 do Repertorio das
Ordenações, tomo 2.°
(161) Vide algumas das notas do art. 20 da Disposição Provisoria.
(162) Vide algumas das notas de 149 a 153. Na fórma da legislação em vigor, nada tem
a jurisdicção do. Juizo de OrphãOS, com os espolios dos militares fallecidos fóra do Paiz. Aviso
n. 133 de 3 de Março de 1869.
(t63) O Juiz de Orphãos, se encarregará dos bens dos ausentes, quando elles se acharem
em lugares incertos, sem se saber se é morto ou vivo, não tendo mulher, nem pae soJ1 cujo
poder estivesse, nem procurador na terra, ficando os seus bens desamparados. Ordenação,
Liv. 1.0, tit. 90, princ.-Ordenação, Liv. 1.0, til. 78, § 7.°. Regulamento de 9 de Maio de 1842,
art. 1.0, § 'tO, Regulamento n. 2433 de 15 de Junho de 1859, art. 1.0 n. 2.
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12. A administração dos bens pertencentes aos Indios, nos ter·
mos do Decreto de trez de Junho de mil oitocentos trinta e trez. (164
a 166).
Arl. 6.° Quando em um termo houver mais de um Juiz de 01"
phãos, por virtude do artigo cento e dezesete da Lei numero duzentos
e sessenta e um de trez de Dezembro de mil oitocentos quarenta e
um, o Governo na Côrte e os Presidentes nas Provincias lbes marcarão districtos. (167).
Art. 7.° O Juiz de Orphãos da Côrte continuará a exercer as suas
funcções como até ao presente, emquanto não fôr empregado em outro lugar de magistratura. (168).
2.° Tratando-se de heranças que pertençam a herdeiros ausentes, ascendentes ou de cendentes. Regulamento de t5 de Junho de 1 59. art. 3.°, n. 1.0, mandando que, quando estão
pre entes no lugar herdeiros cullateraes, até 2.° gráo, por direito canonico e notoriamente
conhecidos, seja impedida a arrecadação da herança.
3.° Não tendo os herdeiros ausentes, desoendentes ou ascendentes, procuradores legalmente auctorisados para receberem o que lhes pertencer, ou não existindo presente, conjuge
sobrevivente ou testamenteiro que acceite a testamentaria. Regimento de 10 de Dezembro de
1613. cap. 3.°, Regulamento de 9 de Maio de 1~42, art. 1.0, § L°, art. 2.°, § 11, Regulamento
de 27 de Junho de t8'~5, art 1.0, §§ 1.0, 2.° e 3.° Decisão n. 72 de 5 de Julho de 1 45, Regulamento de t5 de Junho de J859, art. 1.0, n. 1 e art. 3.° ns. 1, 3 e 4.
4.° Havendo herdeiros ausentes de qualquer qualidade que sejam, seu procuradores no
lugar. Regulamento de 27 de Junho de 1 45, art. 1.0, § 3.° e Regulamento de t5 de Junho
de 18.;9 art. 3.°, n. 4.- Quando as heranças nilO são arrecadadas, por estarem na posse
do conjuge, cabeça do casal, ou de testamenteiros, ou de herdeiros ascendentes. Regulamento
de 27 de Junho de 1845, art. 1.0, §§ 1.0 e 2.° e art. 2.°, Regulamento de 15 de Junho de
1859, art. 9.°
'este oaso o Juiz de Orphãos nomeará curador para assistir ao processo de inventario e
parlilhas, Regulamento n. 422 de 27 de Junho de 14ft, art. 2.°, e n. 2433 de 15 de Junho de
1859, art. 9.° endo estrangeiro e interessado o respeotivo agente consular, póde assistir por
elle 1\0 inventario, mas não arrecadar o que lhe venha a pertencer. Aviso n. 79 de 5 de Março
de 1838.
E tem lugar a nomeação de cnrador, sem dependencia de citação edital.
O ourador nomeado, arrecadará e àdministrará os bens, se f1nrlo o tempo da conta, o
11erdeiros não tiverem entrado na posse da herança por qllAlquer motivo.- Regul~mentos n .
422 de 27 de Junho de 18!~ft e n. 2.31 de 15 de Janeiro de 18)!), art. 9.°
Serão entregues os bens de ausentes, com seUR productos, a seus donos, • e apparecerem
ou a seus herdeiro::: e suc~essore::: lel!alOl!'nte habilitados, emquanto nào pr!'soreverem para o
estado. Regulamentos de 9 de Maio de 18_2, art. 2." e o de 15 de Junho de 1 59, art. 2.°
A Lei n. 62~ de 17 de Setembro de 1811, art. ::12. marca o praso de ;:;0 annos oontado do
dia em que o dinheiro tiver entrado no. corres do The ouro e das Thesouraria ; o que é revoltante, quando apre umpção deve ceder á realidade.
Não prescrevem, a bem do Estado, se a prescripção roi interrompida, por se ter intentado a habilila\ão e petição de herança, dentro do pra o da Lei. Ordem n. 399 de 27 de Dezembro de 1855.
O art. 32 da Lei aoima de 1851, conoedeu o pra:::o de 3 annos a contar de 1 de Janeiro de
1852, pal'a os dinheiros recolhidos, a mais de 30 annos, quando foi eUa promulgada.
(164) A jurisdioçãO que ao direotor dos indios deu o Regulamento n. 426 de 24 de Julho
de 1845, não é exclusiva da dos Juizes de Orphãos e corregedores e esta jurisdioção abrange
todo os individuos, aliados ou não, menores ou maiores, emquanto não ão declarados capazes. Aviso de 3 de Outubro de 1866.
(165) O índios equiparam-se aos menores, porque o decreto de 3 de Junho de 1833, Aviso
de 13 de Agosto de 1834, o de 31 de Julho do mesmo anno, deram aos Juizes de Orphãos, a
administração dos bens a elies pertenoentes.
(166) O Aviso n. 172, mandou incorporar aos proprios naoionaes, as terras dos indios
que já não vivem aldeados, mas sim dispersos e oonfundidos na massa da população civtlisada, - e assim o de n. 67 de 21 de Abril de 1857.
(167) Nota 2224 da Lei de 18t1.
(168)
'ota anterior. Vide algumas do art. 20 da DisposiçãO Provisoria.
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SEGUNDA.

INSTANCIA.

CAPITULO V
DOS JUIZES E TIUnUNAES AOS QUUS INcmmll: O CONHECIM:gNTO E JULGA~rKNTO
DAS CAU AS CIVKIS EM SKGUND.' lN 'TANCIA. ('169).

Art. 8. 0 Compete ás Relações dos districtos: (170 e 171).
1. 0 Conhecer das appellações civeis das sentenças definitivas
ou interlocutmias com força de detinitiva, proferidas pelos Juizes do
Civel, Municipaes ou de Orphãos, e nos aggravos no auto do processo
interpostos dos seus despachos. (172).
2. 0 Conhecer dos aggravos de petição e instrumentos interpostos
dos despachos proferidos pelos Juízes Municipaes ou de Orpbãos dos
termos que não distarem das mesmas Relações mais de quinze leguas. (173).
Dos aggravos de petição ou instrumento interpostos dos despachos
dos Juizes Municipaes e de Orpbãos dos tfrmos, que distam das Relações mais de quinze legllas conhecerão os Juizes de Direito. (174).
3. 0 Conhecer dos aggravos de petiçào ou in trumento interpostos dos Juizes de Direito do Cível, ainda que estejam fóra das quinze
leguas. (175).
Art. 9.° As quinze leguas para o fim de que tratam os artigos
antecedentes serão contada<;:, não da Cidade ou Villa em que residirem os Juizes do Cível, Municipaes ou de Orphãos, mas dos limites
dos seus Termos até ao lugar em que esti ver a Relação do Districto. (176).
CAPITULO VI
DA onOEM 00 JUIZO

(177)

Art. 10. A ordem do Juizo, tanto na primeira como na segunda
instancia e nas execuções, continuará a regular-se pelo que se acha
(169) Notas 44, 45, 47 e 48 do Codigo do Processo.
(nO) Nota 48, 1097, 110 , 3279, 2259 a 2261,- e outras do mesmo Codigo do Processo;
mas para extensos esclarecimentos, ide o Regulamento das Relações de 2 de Maio de 1814,
annotado por mim; aonde se acha colligido ludo o que é concernente ás Relações do Impel'io.
Em Aviso de n. 479 de 14 de Outubro de 1865, foi declarado, que em virtude da Lei de 22
de Setembro de 1828, art. 2. 0 , § 6. 0 e do Regulamento de 3 de Janeiro de 1l:l3::l (hoje o de 2 de
Maio de (874), não compete ao governo decidir contlicto entre o Juizo de Orphãos e o dos feitos da fazenda, mas sim a RelaçãO do districto.
(171) O Aviso n. 67 de 12 de Fevereiro de 1866, declara que não decidiu bem o Presidente de uma Relação, deixando de submetter ao Tribunal, a decisão de um contlicto de JurisdicçãO, sob o fundamento de já ter sido resolvida a questão, por provimento dado a um
aggravo.
.
(172) Vide na parte correspondente d'este Regulamento, quando trata das appellações e
dos aggravos.
(173) Vide n'este Regulamento, quando se trata dos aggravos.
(174) Nota anterior.
(i 75) Nota anterior.
(i76) Nota 173.
(i77) A ordem do Juizo, é de direito publico e inalteravel.
As antigas disposições de direito que permittiam os assessores, só militam hoje no f6ro
civil. Aviso de 23 de Julho de lR52.
O art. :J3 do Codigo do Processo, parece eJ:cluil-os, porque a sua doutrina está em opposição com a pratica fundada na legislação anterior que admittia Juizes analphabetos. Ordenação, Liv. 1.0, tit. 67, § L", e tit. 79, § 29.
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disposto no Liv. 3. 0 das Ordenações; nos arts. 15, 16, 17, 18 e 19 da
Disposição Provisoria; no. Regulamento de 3 de Janeiro de 1833, e
mais legislação em vigor, que não estiver alterada pela Lei de 3 de
de Dezembro de 184'1, e Regulamentos expedidos para sua execução.

(178 a 181).

Art. H. Os Juizes Municipaes, de Orphãos, e os de Direito do
Civel e Crime farão observar rigorosamente todas as disposições das
sobreditas Ordenações, Leis e Regulamentos relativamente á assignaçào e lançamento dos termos fixados para os actos do processo, e
bem assim as que nas mesmas Ordenações, e mais Leis em vigol' sào
relativas ás penas e multas impostas ás partes e seus Advogados e
Procuradores pelas acções ou omissões contrarias ao regimento e regras Jegaes do processo.
Art. 12. Nenhum requerimento (saJvos aqQelles pelos quaes se
pedem certidões) será despachado pelos Juizes sem que venha assignado pela parte ou por peu Advogado ou Procurador. (182\.
CAPITULO VII
DOS RECUIlSOS.

Art.
1. 0
2o
3. o

(183)

'13. Dão-se llas causas civeis os recursos seguintes:
Aggravo.
Apppllação.
(184)
Revista.

I

(178) Vide os artigos citados da Di~posição Prm'isoria.
A ordem que é um grande fundamento do estado social, reconhece não sómente a necessidade dos tribunaes, como tambem a necessidade de regras que se destinem a banir o arbitrio, as maolJinações dolosas e a violencia.
A ordem na administração da justiça é a garantia indispensavel dos que contendem: non

sdtis est quoà jtldex sciat, sed ut onjine sciat.

Examinae a Reforma de 1811, e o Regulamento das Relações do Imperio de 2 de Maio de
1874, annotados por mim.
(179) As auctoridades civis são competentes para procederem ou mandarem proceder a
todas as diligencias necessarias para elft'ctiva segurança ou execução de bens, como penhoras, spquestros, arrestos, depositos, exhibições, buscas e apprehensões, sendo que as auctoridades policiaes. ómente podem ordenar as buscas nos casos cri mes expressos no art. 189 do
Codigo do Processo, ou auxiliar as referidas diligenoias civis, quando haja resistencia. Aviso
de 1 de Outubro de 1H!'>4.
Notas 14, 43, !)~. M, 56 e 51.
Art. 21, § 2.° ria Lei n. 2033 de 1811:
Das justificações feitas, em qualquer Juizo, não e deixará traslado, salvo quando a parte
o pedir.
§ 3.° Ficam abolidos os dias denominados de Côrte de que trata a Ordenação, Liv. 3.·,
tit. 1.0
(180) O Aviso de 5 de Julho de 1873, declara que: o de n. 398 de 23 de Outubro de 1872,
se refere ás simples jnstificações produzidas para documento, sem caracter contencioso, e não
as que forem meios regulal'es de proces~o para prova de factos ou relações juridicas, porque
estes tem a natureza de causas: taes sãO, a ju tifJ.cação para prova de demencia ou de prodigalidade que, nas Comarcas geraes, devom ser processadas pelos Juizes de Orphãos e julgadas pelos Juizes de Direito, visto se reputarem excedentes á alçada, as questões relativas ao
estado das pessoas.
E quanto ás causas de liberdade, ainda que o valor seja inferior a 500 000, a duvida se
acha resolvida pelo Aviso de '13 de Novembro de 1812, se a questão ver ar sobre o valor da
indemnisação; não assim sobre o estado de liberdade, caso em qne a deci ão é sempre do Jniz
de Direito.
(181) O Aviso da Fazenda de 15 de Julho de 1874, declara que: a justificação de idade,
para o cargo de praticante da thesouraria, deve ser produzida perante o Juizo ecclesiastico,
que é o unico competente para o caso.
(182) Assentos de 2 de Maio de 1654, 11 de Fevereiro de 1658, 24 de Março de 1672, 11 de
Agosto de 1685 e art. 25 d'este Regulamento.

Glü
DO AGGRAVO

(185 a 2Q7)

Art. 14. Os aggravos são de trez especies: 1. 0 , de petição; 2. 0 ,
de instrumento; 3. 0 , no auto do processo.
(1.83) Os recursos no civel, são os actos que tendem ás reformas das decisões do Juiz.
São elles, ordinarios ou extraordinarios. São os LOs: embargos, appellação, aggravo. E
extraordinaria é a revista que só se concede nos dous caso extraordinarios de.- nullidade
manifesta,-ou injustiça notoria, como do Sl't. 6.° da Lei de 1. de etem])ro de 182'\.
O recurso de appellação, tem uso em todos os Juizos, o de revista, no civel, no commercial e criminal-os embargos e aggravos só pertencem ao civel e commercial, sendo que a
Reforma de 'Ul7I, crenu aggravos no crime, em o auto do processo, como do ad. 11 da mesma
Reforma. - Lei n. 2(13~ de 20 de etembro de 1811.
ão se poderá embargar e appelIar ao mesmo tempo, sendo licito li parte no tempo legal
variar de um para outro recurso.
(184) Nota anterior.
(18'\) Os aggravos dividem-se, em de petição e instrumento, e no auto do processo.
O ordinario que passou do direito romano para a OrdenaçãO, Liv. ::1.0. tit. 8\, foi revo~ado
pela Disposição Provisoria, arts. 15 e 19,- e o de ordenação não guardaria, é hoje inadmlssivel pelos arts. 1.4 a 29 d'este Regulamento,-I'W da Lei de 3 de Dezembro de 11\41,- 60 até
671 do Decreto n. 7::17 de 2 de Novembro de 185Q, e 7~ a 77 do Decreto de I de Maio de l855.
O aggravo -no auto do processo, dá.~se da decisão do Juiz de Direito, Presidente do Jury,
sobre questõe de que dependem as deliberações flnaes do cOQselho dejulgamento: 1.0, quando
a questãO fór de direito; e 2.°, qnando houver duvida em ser de facto ou de direito.- Lei de 20
de Setembro de 18il, art. 17,- e 28l do Codigo do Processo. Examinae este ultimo artigo com
as notas.
(186) Outr'ora, com fundamento na Ordena,ão, Liv. 1.0, tit. 5 , § 25, til. 62., § 34, tit. 65,
§§ 'ti. o e 7.°, tit. 91, § 1.0, Liv. 3.°, tit. 54, § 12, estava estabelecido que, para ter lugar o aggravo, era necessario não caber a causa na alçada; salvo em materia de competencia ou incompetencia do Juizo. Ordenação, Liv. 3.°, tit. 20, § 9. 0 ,-em casos de notoria nuUidade, OrdenaçãO, Liv. 1.°, tit. 5 . § 25, e nos de ordenação não guardada,- Ordenação, Liv. 1.0, til. 5.°, §
0.°, e Liv. 3.°, tit. 20, § 46: no emtanto, o Juiz superior, era quem decidia, se a causa cabia
na alçada.
A Lei de 3 de Dezembro de 1841, com este Regulamento não fallou em alçada e nem o
Decreto n. 737 de 1850, determinando ao contrario, em seu art. 670, que se observasse a respeito. o Regulamento de 1842 e decisões relativas.
Veio ao depois o Decreto n. 1574 de 7 de Março de 1815, com as expressões - ainda Que
as causas caibam na alçada,- em materia de competencia,- e o de n. 5467 de 12 de ovembro de 1873, art. 3.°, § \.0, quando diz:-no processo das causas de valor excedente ao da sua
alçada, se o aggravo não fôr obre incompetencia do Juizo,- e art. 9.°, mandando admillir em
certas causas, aggravo, por menor que seja o valor da demanda
A' Relação da Côrte em Accordão n. 3590 de 1 de Dezembro de 1873 diz que: não ha recurso de aggravo, nas causas da alçada.
(187) O actual Regulamento foi additado pelo seguinte:
DECRETO

N.

5467 -

DE

12 DE -('IVEMBRO DE 1873

Dà Regulamento para a interposição dos aggravos e appellações civeis

Hei por bem, Usando da attribuição que me confere o art. 102, § 12 da Constituição do
Imperio, e para e:l:ecução da Lei n. 203~ de 'lO de Setembro de 1871 e Decreto n. 2342 de 6 de
Agosto do corrente anno, Decretar o seguinte:
CAPITULO I

Dos

Jui~es

competentes pam o julgamento tlos aggl'avos e appellações

Art. 1.0 Aos Tribunaes de Relação compete conhecer dos aggravos e appellações interpostas dos despacho e sentenças dos Juizes de Direito.
Art. 2.° Aos Juizes de Direito compete conhecer dos aggravos e appellações interpostos
dos despachos e sentenças do Juizes inferiores.
Art. 3.° Interpõe-se o agO'ravo:
§ 1.0 Para a Relação do Districto: 1.0 das decisões proferidas pelos Juizes de Direito das
comarcas especiaes, no processo das cau as de valor excedente ao da I'ma alçada, se o aggravo
não fôr sob in('.()mpetencia do Juizo; 2.° das decisões proferidas pelos Juizes de Direito das comarcas geraes no processo das causas que lhes pertence julgar, quando o despacho fór sobre
incompetencia do Juizo, ou de natureza tal, que ponha termo ao feito em primeira instancia.
( ota 279.)
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§ 2.° Para o Juiz de Direito de Comarca especial, da decisão do Juiz de Paz sobre íncompetencia do Juizo ou prisão.
(. Tota 304.)
§ 3.° Para o Juiz de Direito de comarca geral: I das deci5õe5 do Juiz de Paz nos caS05
do paragrapho antecedente; JT das deci5õe5 do Juiz Municipal ou de Orphão5 no proce5so da5
causas que lhes compete preparar c julgaI'; III da5 decisões do Juiz Municipal e de Orphãos
no preparo das causas que ao Juiz de Direilo incumbe julgar, quando essas decisões não forem das mencionadas no § 1.0. n. 2 d'este artigo.
Art. 4.° Pertencem a ordem das decisões, que püem termo ao feilo, e de,em ser proferidas pelos Juizes de Direilo das comar~as geraes nas cau as que lhes compete julgar, as
senten as seguintes\ quer d'ellas caiba aggravo, quer appellação:
(N ota 280 e 282.
1.0 De ab oJ.vição da instancia, se com eUa se julga perempla a acção.
(Nota 2 1.)
2.° De rejeiçóio in limine de embargos do executado ou do 3.° embargante.
3.° De recebimento de emJ)argos com condemnação, na assignação de dez dia
( Tota 282.)
4. ° De denegação do recebimento da appellação, ou do recebimento d'ella em um eO'eito
sómente.
(Nota 301.)
5.° De deserção da appellação.
( Tola 282.)
6.° De concessão ou denegação de licença para casamento do menor,
(Nota 283.)
7." De liquidação, exhibição e habilitação. (Regulamento n. 7H1 de 25 de Novembro de
1850, art. 669, §§ 12, 13 e 14.)
8.° De julgamento sobre a procedencia ou improcedencia do embargo. (Regulamento cit.,
art. 669, " I~.)
Art. 5." Sempre que fôr possivel proferir-se decisão terminativa do feito em primeira
instancia o despacho será do Juiz de Direilo, ainda que na especie se tenha de proferir simples intcrlocutoria.
(l Tola 282.)
Art.6.0 Além dos caso definidos no Decreto de 1.5 de l\Iarço de 1~4'l, e mais disp05ições
em vigor, da-se aggral'o de petição c instrumento, nos feit05 civeis, da scnlença que julga,
ou nãO de5crta a appellação. (Decreto n. 2342 de 6 de Agosto de 1813, art. 1.0, § 8,")
(Nota 297.)
Art. 7." Os aggral'os por incompetencia do Juizo, ou pri5ão (não do despacho que concede a detenção pessoal- Regulamento n. 737 de 25 de Novembro de 1.550, art. ô69, § 17) terão en'eito suspen5ivo, ainda que interpostos sejam por instrumento.
Art. 8.° ln terpõe-se a a ppellação:
§ L° Para a Relação do Di triclo, das 5entença5 proferidas pelos Juizes de Direito de
quae5quer comarcas nas causas de valor excedente a 500,000.
§ 2." Para o Juiz de Direilo de comarca especial, da. 5entenças dos Juizes de Paz no
julgamento final das caU5a5 de valor até 100 , ou sobre locação de serviç05 de colonos.
§ 3. U Para o Juiz de Direito de comarca geral. da5 5entenças de Juizes de Paz no julgamento das cau as mencionada!' no paral!rapho antecedente, e dos Juizes Municipaes e de 01'phãos na5 causas de mail' de 1.00, até 00,000.
ArL. 9.°
as causas que os Juizes de Paz, Municipaes ou de Orphã05, e aos Juizes de
Direito das cOmarca5 geraes compete julgar, admiLte- e o aggra,o ou appelIação, por menor
que seja o valor da demanda.
CAPiTULO 11

lJo processo dos aggravos e ajlpeUações
Art. tO. Os aggravos de petição e instrumento 5erão interposto, processados e apresentad05 na instancia superior da maneira e no tempo determinado no Deoreto de 15 de l\larço
de IB4'l,
(Nota 297.)
Arl. 1.1. Tão depende de despacho do Juiz o aggravo que fór interposto no cartorio do
Escrivão por termo no autos.
Art. 12. As. im na interposição do aggravo de instrumento, como na da appeliaçãO, é
dispen avel a ractificação em audiencia.
(Notas 285 e 325.)
Art. '13. A appeliação que se interpozer das senlenças dos Juize5 de Paz, será proce sada na fórma do art. 63, 6.° do Decreto n. 4 2t de 22 de ! 'ovembro de 187i.
Art. t4. Póde 5er interposta perante os Juize Municipaes ou perante o Juizes de Direilo, a appellação da5 sentenças proferidas por estes nas comarcas geraes. (Lei de 20 de eLembro de Itl71, art. 23, § 3.")
.
(Nota 325.)
Nos mais casos a appellação deve ser interposta perante o Juiz que houver proferido a
sentença.
(NoLa 325.)
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Art. 15. Interposta a appellação, e avaliada a causa, O Juiz que tiver proferido a sentença receberá a appellação, se fór de receber, declarando se em ambos os efl'eitos ou no devolutivo sómente; e no mesmo despacho assignará o prazo em que os autos devem ser apresentados na instancia superior.
(Nota 286.)
Art. 16. Não é necessaria a avaliação:
1.0 Nas causas até 100~OOO e 500$000, julgadas pelos Juizes de Paz e Juizes Municipaes.
2. ° Quando a causa contiver pedido certo, de cuja estimação se deu prova, ou não houve
impugnação.
Art. 17.. A expedição dos autos se fará independente de traslado:
(Nota 835,)
1.0 Na appellação das sentenças proferidas pelos Juizes de Paz, se o Juiz de Direito residir no mesmo lugar.
2.° Na appellação das sentenças dos Juizes Municipaes, se o Juiz de Direito residir no
mesmo termo; salvo se por favor da causa estiver expressamente disposto que n'esse caso a
appellação seja recebida no efl'eito devolutivo sómente.
3." Na appellaçãd das entenças dos Juizes de Direito das comarcas especiaes, salva a
excepção do paragrapho anterior.
Em todo o caso não se extrahirá traslado dos autos, se as partes o'isso convierem.
Art. 18. Nas appellações interpostas das sentenças dos Juizes Municipaes apresentados
os autos no cartorio, o Escrivão que tiver de servir perante o Juiz de Direito lavrará termo
de recebimento d'elles, e os fará conclusos ao Juiz, que dará vista ás partes por 8 dias e julgará em segunda instancia.
Art. 19. Os aggravos e appellações, que se interpozerem para a RelaçãO do districto, serão julgados na fórma indicada no Regulamento das Relações.

CAPITULO III

Do praso para a apresentação das aplJellações

Art. 20. O prazo dentro do qual devem subir os autos á instancia superior, para o julgamento da appellação, será:
L° De 10 a 30 dias, conforme a distancia da parochia, se a appellação fór interposta de
sentença do Juiz de Paz.
2.° De 30 dias, se a appellação fór interposta de sentença proferida pelo Juiz Municipl!l
do termo em que o Juiz de Direito residir, ou pelo Juiz de Direito de comarca especial.
3.° De 2 mezes, se a sentença fór proferida por Juiz Municipal de outro termo da comarca.
4.° De 3 mezes, se a sentença fór de Juiz de Direito de qualquer comarca geral de Provincia em que a Relação estiver, excepto as de Goyaz e Matto Grosso.
5.° De 4 mezes se a sentença fór de Juiz de Direito de qualquer comarca geral de Goyaz
e de Matto Grosso, ou de Provincia em que não estiver a Relação,
Art. 21. Estes prazos decorrem da data da publicação do despacho, pelo qual fór recebida a appellação; são communs a ambas as partes, não se podem prorogar ou restringir,
nem se interrompem pela superveniencia das férias.
(Nota 431.)
CAPITULO IV

Da deserção, da appellação

Art. 22. Se dentro do prazo assignado pelo Juiz de Paz, na appellação da sentença por
elle proferida, não se tiverem expedido os autos para a instancia superior, será citado o appellante para dizer em 24 horas, que correrão em cartorio, so])re o impedimento que teve para
o seguimento da appellação.
Art. 23. Com a resposta do appellante e provas in contin.enti produzidas ou sem ellas, o
.luiz de Paz proferirá sua sentença julgando deserta a appellação ou assignando novo prazo
para a expedição dos autos.
Art. 2l~. Na deserção da appellação interposta das sentenças do Juiz Municipal ou de
Orphãos para o Juiz de Direito, ou do Juiz de Direito para a Relação, observar-se-ha o disposto nos arts. 657 a 660 do Regulamento n. 7:n de 25 de Novembro de 1850.
Art. 25. Consideram-se impedimentos attendiveis, para ser o appellante relevado da deserção da appellação, os casos fortuitos, doença grave ou prisão do appellante, embaraço do
Juizo, ou obstaculo judicial opposto pela parte contraria.
Art. 26. Compete aos Juizes Municipaes o processo da deserção da appellação nas causas do julgamento do Juiz de Direito até á sentença da deserção exclusivamente.
Art. 27. Fjca abolido o instrumento do dia de apparecer.
'
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CAPITULO V

Disposições diversas
Art. 28. A' excepção das causas flscaes, e das que versarem sobre bens de raiz, comprehendem-se na competencia dos Juizes de Paz todas as causas civeis até o valor de cem
mil rei.
Art. 29. Nas causas da competencia do Juiz de Paz, são inadmissíveis embargos li. sentença.
Art. 30. Jul~ada em segunda instancia a causa intentada no Juizo de Paz, devem ao
Juizo inferior de ceI' os proprios autos para n'eUe expedir-se o mandado de execui<ão.
Art. 31. Do mesmo modo se procedera nas causas julgadas pelos Juizes Municipaes,
quando a sentença fôr de absolviçãO do pedido, e só houver condemnação de custas para executar. (Regulamento n. 737 de 25 de ovembl'o de 1850, art. 2M.)
Art. 32. O processo summario estabelecido no art. 27 da Lei de 20 de Setembro de 1871
para as causas de mais de 100,000 até 500"000, que não forem intentadas sobre bens de raiz, e
extensivo a todas as acções d'esse valor, civis, commerciaes, da provedoria, orphanologicas
ou de ausentes, quer pertencentes a alçada dos Juizes de Direito das comarcas especiaes,
quer da competencia dos Juizes Municipaes e de OrphãOS.
Art. 33. Exceptuam-se d'esta regra o processo executivos, de assignação de dez dias,
e os mais que têm por direito fórma peculiar derivada da natureza da acção.
Art. 34. Ficam revogadas a disposições em contrario.
(188) O Decreto n. 5618 (Regulamento das Relações) de 2 de "Iaio de 1874, dispõe o seguinte:
Art. 125. Os aggravos de petição e instrumento e as cartas testemunhaveis, serão proce!'sados pela maneira indicada nos arts. 110 a '112, para os recursos criminaes com a ditrerença de ser d'eHes sempre relator o Presidente da RelaçãO.
(Pelo Decreto n. 60tH, de 1 de etembro de 1 5, o Presidente da Relação não e mais o
relator assim, art. l.0: tos julgamentos dos aggravos de petição e de in trumento, perante
a Relações, se ob ervará a legislaçãO anterior ao Decreto n. 5618 de 2 de Maio de 1 74.
(Nota 287.)
orteados os dois adjuntos que com o Presidente tiverem de conhecer do agArt. 126.
gravo, ou da carta testemunhavel, reunir-se-hão no dia immediato na sala das conferencias.
e ahi feito o relataria pelo Presidente, será pelos trez Juizes proferida a decisão.
Art. 127. Os despachos de aggravo na Relação, não podem ser embargados, nem sujeitos
a qualquer outro recurso.
(189) A Relação tomará conhecimento do aggravo, se o feito, por appellação, subir ao
Tribunal. Art. 26 do Decreto n. 4821> de 1871.
190) Os arts. 24, § 2.° da Lei n. 2033 de 20 de Setembro de 1871 e 66, n. 3 do Decreto n.
48~4 de Novembro de 1 71, declaram que ao Juizes de Direito das Comarcas gerae , compete
a decisão dos aggravos, interpostos dos Juize inferiores.
(I9l) Para o concerto dos instrumentos de agaravo, não e admissivel a uspeição dos
tabeUiães do judicial, e no caso de impedimento devem ser concertados, por qualquer dos escrivães do termo, ainda mesmo os de paz, para ter observancia a Ordenação, Liv. 1.0, tit. 79,
§§ 27 e 28.
(19'!)
ão tem lugar o recurso de aggravo, da denegação de vista, senão em gráo de
execução.
O terceiro prejudicado, DãO póde interpôr recurso de aggra'l'o.
O recur!'o de aggravo, sÓ cabe em caso de arrestos, da entença que julga, a justiflcação
previa, ou da que dispensando-a, decreta o mesmo, nos termo!> do art. 333 do Regulamento
Commercial D. 737, e não da sentença deflnitiva, da qual só cabe appellação, pela regra geral do art. 6'16 do me!>mo Regulameuto.
.
Era a pra~e do Tribunal do Commercio da Côrte.
(193) E eis outras decisões do Tribunal do Commercio da Côrte:
Da sentença que sobre embargos sustenta a declaração da quebra, não cabe aggravo,
apezar do que dispõe o Codigo Commercial, art. 907, Decreto de 18 de Abril de IS5l, art. 3.°1
e Regulamento de 1 de Maio de i 855, art. 72, § 2.°; porquanto este Regulamento no art. 66
dá ao fallido a opção de dois recur os, e o art. 734 do Regulamento n. 737, prohibe da me ma
deci!>ão o uso dos dous recur os.
ao é caso de aggravo e sim de appellaçãO, a sentença que julgando afinaL embargos á.
execução, annulla a sentença e~equenda. por incompetencia do Jui7.o que a proferiu. Regulamento n. 737 de 1 50, nrt!>. 581, 588, 652 e 6ll0.
A sentença que julga provada a excepçãO de illegitimidade da pessoa do excepiente, para
ser demandado, não importa, nem implicitamente, absoh'ição da in. tancia, e por is!>o, não e
caso de agg1'8VO, já pOI'que a dispo!'ição do art. 15, § 2." d'e te Regulamento, reproduzida
ara o Juizo Commercia! pelo art. ô69 do Regulamento n. 737, é remessi'l'a das Ordenações,
iv. 3.°, til. 18 e 70, que são taxativas; já porque toda a instancia perempta, e renovavel e
n'esta hypothese o não poderia ser.
Bem que a deci ãO !>obre a competencia do Juizo, seja ca!>o de aggravo. Regulamento n.

E

620
737, art. 669, § 1.0, Regulamento de 1 de Maio de 1855, art. 72, §§ 1.0 e 4.°, tal recurgo só tem
lugar quando o Juiz a profere, sobre excepção oll'erecida, Regulamento n. 737, art. 74 e seguinteg, ou quando elle pronuncia nullidade do processo. por esse fundamento arguido na
contestação, arts. 91 e 98, ou no termos dos arts. 675 e 676 do dito Regulamento, e não afinal, por definitiva.
Os arts. 335 e 669, § 18 do Regulamento n. 737, só concedem aggravo, da sentença que
julga procedente ou improcedente o embargo; isto é, da que julga a Justificação prévia para
elle ou da que dispensando-a gob juramento. para se provar no tribunal, decreta o mesmo
embargo nos termos dos art . 33'2. e 333, e não da que julga aflnal, quando 30 arresto se oppõe embargos, na fórma do art. 33'1; pois que, de tal sentença, só cabe appellação.
(194) E' caso de aggravo a hypothese do art. 17~ do Decreto n. 34:53 tle 26 de Abril de
1865, n'estes termos: Do despacho do Juiz que homologa ou corrige O arbitramento e aval iação, e que julga ou não livres ou sufficientes o immoveis.
Este Decreto reformou a legislação hypothecaria.
Consultae para o caso, o Aviso da Fazenda tle 29 de Outubro de 1868.
(195) Póde-se considerar aggravada a parte, n'uma acção summaria, a quem se negou
nova dilação para fazer sua prova, depois de completada a dilação marcada, durante a qual
essa parte pediu reforma da mesma dilação, allegando impedimento, cuja legitimidade, não
jurou nem provou ~
O Accordão da RelaçãO da Côrte de 9 de Fevereiro de 185;;, julgou pela negativa, fundando-se na doutrina da Ordenação, Liv. 3.°, ~it. 54, §§ [.0 e 9.° que permittem aojulgador o conceder nova dilação, só no caso de legitimo impedimento provado com boa fé da parte que impelra e que deve jurar.
(1!l6) Nas decisões sobre materia de competencia, proferidas pelos Juizes de Paz, ou por
quaesquer outros Juizes, ainda que as causas caibam na alçada, haja aggr'avo de petição e
instrumento, sendo a fórma do processo e superiores rjue d'elies devem conhecer, os mesmos
estab.elecidos pelo Decreto n. 1574 de 7 de Março de 1855.
A respeito da materia d'este Decreto, vide o Aviso n. 97 de 14 de ;\Iarço de 1855.
(197) A legislação em vigor não dá recurso algum, da sentenças quejulgam alguem habilitado para progeguir nos termos da causa, cujo andamento foi interrompido pela morte de
algum dos litigantes e portanto, não é caso de aggravo, como do art. 15 e §§ d'este Regulamento. Accordão da Relação da Côrte de 2 de Outubro de 1852.
(198) Da decisão sobre embargo oppostos ao executivo, por alugueis, não ha aggravo.
E diz o Accordão da RelaçãO da Côrte de iii tle Junho de i 63, que n'esta e pecie, não se
trata de embargos oppostos á execuçãO, mas de lIma acção executiva.
(199) Da decisão sobre embargos, oppostos á acção de de pejo, não cabe aggravo e diz o
Accordão da Relação da Côrte de 4 de Agosto de 1863 que e~ecução empregada pelo § 3.° do
art. 15 d'este Regulamento, refere- e ao acto judicial pelo que a sentença condemnatoria 5e
reduz a elTeito, além de que os embargos oppostos, não são mais do que uma contestação
da acção.
(200) Tão cabe o recurso do aggravo da decisão sobre a excepção de liti -pendencia.
Accordão da Relação da Côrte de 6 de Outubro de t 64.
O Aviso de 21 de Setembro de 1865, confirma a disposição do § 1.0, art. 15 d'este Regulamento.
(201)
ão compete ao Juizo de ausentes, a arrecadação de bens de um membro de uma
sociedade commercial fallido ab intestado. Feita a liquidaçãO no .Juizo Commercial e proyada
a existencia da sociedade, compete áquelle Juizo sómente arrecadar a quota liquida, pertencente ao socio que morreu sem testamento e sem herdeiros deixar no lugar; e quando assim
não se proceda, é caso de aggravo no § 1.0 do art. 15 d'este Regulamento. ACCOl'dão da RelaÇãO da Côrte de li de Outubro de 1869, n. 21ô5.
(202) Não cabe aggravo do despacho que manda dar vista, para embargos ao precatorio
e sim da decisão proferida sobre os embargos, pelo Juiz deprecado. Accordão da Relação da
Côrte n. 3251 de 30 de Abril de 1872.
(203) Não faz aggravo, o despacho que recebe como suspensão da e:l:ecução, embargos de
compensação, ainda não articulados, por occasião da acção. Accordão da Relação da Côrte n.
11 de 9 de Dezembro de 1873.
(204) Não cabe aggravo do despacho, pelo qual o Juiz julga resposta directa aos termos
da causa, uma quota moratoria do advogado. AccordãO da Relação da Côrte n. 19 de 9 de
Dezembro de 1873.
r
(205) O Decreto n. 1010 de 8 de Julho de 1852, diz: tanto do despacho do recebimento da
appellação ou da denegação do recebimento d'ella, como d'aquelles pelos quaes se recebe a
appellação, em um só etreito, ou em ambos, cabe aggravo de petição ou instrumento.
(206) O Decretó n. 564 de 10 de Julho de 1850, concedeu aggravo de qualquer decisão do
Juiz, quando escusa oü obriga a prestação de fiança ás custas, ao auctor ou réo ausente do
lmperio ou prestes a ausentar-se.
(207) O Regulamento n. 737 de 25 de Novembro de 1850, acabou com os aggravos no auto
do processo, mas ampliou Og casos dos de petição e instrumento.
(~ota

259.)
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(208) O Decreto n. 1368 de 18 de Abril de 1854, concedeu ao negociante declarado fallido,
o meio de aggravar da sentença que declara a fallencia.
(lota 'lH.)
(209) O Decreto n. 15\17 de 1 de Maio de 1855, conferiu ao Fôro Commercial, o aggravo
contra a prisão decretada por qualquer Juiz, mesmo em sua alçada; e posto qlre ampliasse o
Regulamento n, 737 de '1850 j foi interpretado pelo Decreto n. 1947 de 15 de Julho de 1857.
(210) O Decreto n. 3900 de 26 de Junho de '1867, art. 30, concede o aggravo da sentença,
pela qual o Juiz condemna ao arbitrio, convencido de conluio com a parte, para fazer exceder a conclu ão do processo o prazo legal ou e ti pulado pelo compromisso.
(211) Recurso de Revista não cabe :la decisãO sobre aggravo. Revista do Supremo Tribunal n. 8413 de 15 de ovembro de 1873.
(212) Juiz ad quem não póde reformar a sentença do Juiz a quo, na parte em que o aggravante, se não di se aggravado. Revista do Supremo Tribunal n. 83jO de 6 de etembro
de 1873.
(213)

e~cepção

Da deci'lãO provocada por aggravo em que o Juiz de Direito, julgando provada uma

declinatm'ia t'o~'i, devolve o conhecimento de qualquer contestação ao Juizo ou Tri-

bunul estrangeiro cabe o recurso de revista. Revista do Supremo Tribunal de 3 de J&neiro
de 1869.
(214)
ão é caso de aggravo o despacho que mantém O lançamento dos 6 dias a penhora. Accordão da Relação da Côrte n. M de 6 de Março de 1874.
(215)
ão cabe recurso de aggravo do despacho que denega a prisão do executado. Aocordão da Relação da Côrte de 24 de Abril de I 74.
(21 fi) Da deci ão que julga provada a declinatoria fori, só cabe aggravo. Accordão da
RelaçãO da Côrte n. 3683 de 19 de Maio de 1814.
(217) Da decisão que regei ta definitivamente embargos de terceiro cabe appellação e não
aggravo. Accordão da Relaç.ào da Côrte n. 1:1592 de 1 de Dezembro de 1873.
(218) Cabe aggravo e não appellação do despacho que julga deserta e não seguida a appellaçãO. Accordilo da Relação da Côrte n. 15 de 19 de Dezembro de 1813.
(2.19) Em um só e/reito não se póde figurar no duplo caracter de executado e oppoenle.
AccordllO da Relação da Côrte n. 3670 de 8 de Maio de 1 74.
(220) NãO se toma conhecimento do aggravo que não foi interposto, nem assignada a
minuta por advogado.
A parte nãO póde as igual' articulados sob a allegação incongruente de que não ha no
auditorio ndvorrado de sua confiança, e sem a previa licença do Juiz, Accordão da Relação da
Côrte n. 40 de 6 de Março de 1874,
(221) Da sentença de habilitação á herança de defuntos e ausentes, não cabe appellação
e~-omcio, de de que versa sobre quantias inferiores a 200,000, e por via de aggravo quando
se houver declarado os etreitos em que é recebida a appellação, póde-se obter a emenda da
sentença. Accordl1O da Relação da Côrte n. 3652, de 21 de Abril de H174.
(222.) Causa damno irreparavel, o despacho pelo qual o Juiz de Orphãos e nega a mandar excluir da partilha um dos bens 'escriptos. AccordãO da Relação do Recife de 21 de Abril
de I 14.
(223) Da decisão do Juiz deprecante que despreza o embargos em que se argue incompetencia no Juizo deprecado, é que cabe aggravar, e não do despacho do Juiz deprecado que
manda cumprir essa deci ão. Accordão da Relaçao da Côrte n. 3648 de 31 de Março de 187!t.
(22-1,) Tão é admissivel, aggravo da decisão em ~_râo de appellação proferida por um Juiz
de Direito. Accordão da Relação da Côrte, de 17 de Setembro de 1874.
(225) No aggravo de petição, póde-se dar vista dos autos ao aggravado apezar de pensar-se geralmente o contrario, por argumento dos arts. 20 e 25 d'este Rerrulamento.
Pela praxe antiga e com apoio nas Ordenações era i to permittido e creio, que a dar-se
vi 'ta. para contra minuta no aggravo de instrumento e cartas testemunhaveis. Ordenação,
Liv. \,0, tit. 80, § 9.°, Liv. 3.0, tit. 74 principio e § 3.° e art. 120 da Lei de 1 41,23 e 25 d'e te
Regulamento, o Juiz nlio deve negaI-a, no caso de que se trata, como de Correia Telles,
1\1il'ce11, § 361 e nota-a j bem corno, o aggravado tendo vista, para re ponder ao de instrumento, por paridade de razão, deve ter no aggravo de petiçãO.
(226) Faz aggravo o despacho que nega vista para embargo de terceiro contra a decisão que, conforme a sentença que julgou a partilha manda arrematar um j:lredio em sua
totalidade.
Intelligencia da Ordenação, Liv: 4.°, tit. 96, § 22. Accordão da Relação da CÔrte n. 3602
de 9 de Dezembro de 1873.
(227) Não cabe aggravo do despacho pelo qual se julga que a indemnisação para alforria de escravo, se raça por arbitramento, não obstante existir a avaliação do inventario.
AccordãO da Relação da Côrte n. 3610 de 17 de Fevereiro de 1874.

3

622

,

(228) Tão se dá aggravo do despacho que manda proceder e::l:ame requerido em livro
commercial de que está de posse quem o requereu, sob fundamento de falta de louvação em
peritos para o mesmo exame, pela parte contraria. Accordão da Ralação de Porto-Alegre de
11 de Fevereiro de 1874.
(229) Aggravo sobre materia de comperencia, sómente se dá para a Relação da decisão
proferida pelo Juiz de Direito, quer se julgue competente, quer não, de um de!'pacho, despresando a excepção de competencia, oppo!'to a um supplente do Juiz Municipal, julgando o
mesmo Juiz de Direito, o supplente competente para couhecer da caUl;a e decidil-a; especie
esta, não comprehendida no § LO do art. 15 d'este Regulamento. Accordão da Relação de SilO
Paulo n. 15 de ia de Outubro de 1'l14.
(230)' Juizes Municipaes nas Comarcas geraes são os competentes para julgar a excepçã<?
de incompetencia, opposta em causa superior á sua alc;.ada; pois que a respectiva sentença, e
interlocutoria simples. E' que da decisão de ag&ravo, que assim julga. nãO cabe o recurso de
revista. Revista do Supremo Tribunal n. 8331, oe 13 de Agosto de 1873.
(2.'31) Nas Comarcas geraes, compete sempre ao Juiz Municipal e não aos de Direito proferir 01; despacllOs de delibera çãO de partilha, nas causas de inventario, como preparatorios
d'elles, dando a decisão contraria, motivo para d'elle se aggra,ar. Accordão da Relac;.ãO de
Ouro Preto, de 12 de Dezembro de 1814.
(23'l) Não é caso de aggravo o indeferimento de vista dos autos de abertura de fallencia,
antes de proferida a senteuça, para oppôr-se a excepção de incompetencia. Accordão da Relação de Ouro Preto, de 26 de Agosto de 1814.
('~33) Do despacho que não admitte reconvenção e seu recurso, n1l0 cabe appellaçãO e sim
aggravo. Accordão da Relação da Côrte de 12 de Outubro de 1814.
(234) Em casos de fallencia, os aggravos só são admittidos, quando por Lei ou Regulamento como na hypothese do art. 66 do Regulamento n. 1:>97 de 11155 e art. 8. 0 do de n. 2691
de 1860; sendo que nos outros processos commerciaes, vi~oram os casos dos arts. /14l e 736
do Regulamento n. 131 de 1850. Accordão da Relação da Corte de 6 de Fevereiro de 181i.
(235) Não se póde dar aggravo de aggravo, appellação de appellação, recursos de recursos
em sentido stricto, e não se de,e conhecer, nem das recu!'as nem das appellações, quando as
decisões forem proferidas pelos Juizes de Direito em 2." instancia. Aviso de 30 de Janeiro
de 1845.
Não ha aggravo de aggravo, diz a Relação de Porto-Alegre de 29 de Junho de 1874.
(235) O Assento de 19 de Abril de 1619, declarou não se poderem interpôr ag"'ravos, em
outro Juizo, enão n'aquelle de que se aggrava.
(137) Cabe aggravo e não appellaç1l0 da obrigação, que obriga ao leiloeiro, sob pena de
prisão, a fazer entrega do producto do leilão. AccordãO da Relação da Côrte de 27 de Fevereiro de 1814, n. 35.
(238) Da decisão que lança da treplica, cabe appellação e n1l0 aggravo. Accord1l0 da Relação da Côrte n. 1:l6i5 de 21 de Março de 1874.
(239) E' aggravavel o despacho que nas acções de despejo, manda dar vista para embargos, sem suspensão do despejo. Accordão da Relação da Côrte de 11 de ~etembro de 1874.
(240) Não commette crime o magistrado que em um recurso de aggravo, usando da interpretação judicial, nega por erro de apreciaçãO, um etreito suspen ivo. Accordão da RelaçãO
da Côrte de 21 de Julho· de 1814.
(241) Não c&be aggravo, do despacho que permitte ou reCUtia a apresentação ou communicação de livros na pendencia da lide; porque nào importa sentença na acção competente
para exhibição. Accordão da Relação da Côrte de 18 de Fevereiro de 1815.
(242) Aggravos, embora de petição, quando frivolos e tendentes a protelarem o andamento da causa, são processados em apartado. Accord1lo da Relação da Côrte de '15 de Março
de 1875.
(243) Da decisão sobre erros de contas, de custas, não cabe appellação e sim aggravo,
conforme o art. 15, § 10 d'este Regulamento. Accordão da Relação da Côrte n. 48 de 4 de
Março de 1875.
(244) A abertura de fallencia, é da competencia dos Juizes de Direito ou !I1unioipaes, nas
Comarcas geraes 1
Opinam uns que cabe ao Juiz Municipal e outros ao Juiz de Direito e a p.ste, me parece,
com melhores fundamentos; pois sendo aggravavel a decisão sobre abertura de fallencia, embora embargavel, segundo as leis do proce!'so commercial, art. flO do Codigo do ('ommercio,
Decreto n. 1368 de 18 de Abril de 1l:l51,-que a considerou interloculoria, com damno irreparavel, e comprehendida no art. 669, § 15 do Regulamento n. 137,- e nãO podendo ser uma interlocutoria, tendente á ordem do processo; é claro que ao Juiz de Direito compete proferir a
decisão.
E tanto assim é, que a fallencia declarada judicialmente, segundo os principios de direito
mercantil, produz completa alteração no estado de direito, e nas relações juridicas do f'allecido, porque, como bem diz l\1assé:
Incapacidade de contractar, incapacidade de estar em Juizo, taes são os efl'eitos directos
da sentença de abertura de fallencia.
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E succede q~e, s~ndo de v.alor inestimave~, o estado de direito que resulta de uma tal sentença. de valor l.nestlma.v~l, e s~mpre superIOr á alçada, como todas as decisões que dizem
respeIto á capacidade CIVIl de direito ou de facto. Alvará de 16 de Janeiro de 1759 e Conse'
lheiro Ramalho, Pratica Civil, pago 246.
(Nota 208.)
(245) Não cabe aggr:lVO do despacho que ordena a desappropriação, ao depois de appr6vadas as plantas por Decreto, sendo a execução de rigor, sem embargo de quaesquer embargos e que oppostos estes a sentença que os despresou, não se suspende o despejo. Accordão da Relação da Côrte, de 8 de Abril da 18'75.
(24(») Do despacho que julga não provada uma excepçãO dilatoria de litis pendencia,
cabe sómente o recurso de aggravo. Revista do Supremo 1'ribunal n. 8643 de 5 de Maio de 1875.
(247) A Relação da Côrte em Accordão n. 250 de 6 de Julho de 1875, negou provimento
a um aggravo, attenta a disposiçãO do art. 652 do Regulamento Commercial n. 737, porque,
pelo facto do recebimento dos embargos, se tornou a acção ordinaria, cabendo, portanto, da
sentença julgadora da acção, appeUação em ambos os etreitos.
(248) A Relação da Côrte em Accordão n. 300 de 3 de Agosto de 1875, não conheceu de
um aggravo, pela razão de ser o valor da causa da alçada da instancia inferior, e f6ra, por
conseguinte, da sua competencia.
(249) Póde-se aggravar de instrumento, quando o superior, para quem se aggrava, está
dentro elas cinco leguas do lugar em que se interpõe este recurso. Accordão da Relação de
Porto-Alegre de 16 de Dezembro de 1875.
(250) Tão se póde aggravar por incompetencia do Juiz, se por ventura isto não se allegar em parte alguma do processo, sem o que não se póde fundar o aggravo. Accordão da
Relação da Côrte de 11 de Fevereiro de 1l179.
(251) Das sentenças de absolvição da instancia, cabe recurso de aggravo e não de appellação. Accordão da Relação de S. Paulo n. 42 de 16 de Junho de 1876.
('25'2) Aggravo de instrumento, póde ser interposto, f6ra da audiencia e não depende de
ractiflcação.
E não se toma conhecimento do aggravo, fóra do prazo legal. Accordão da Relação de
S. Paulo de 21 de Março de 1876.
.
(253) Da sentença que despreza in limine, os embargos do executado, cabe aggravo e
não appeUação. Revista do Supremo Tribunal n. 8954 de 18 de Novembro de 1816.
('251:) O credor, assim como o fallido, póde aggravar do despacho que julga a justificaÇãO para a faUencia; substituidas as mesmas causas que motivaram não admittir a Relação,
a abertura de uma fu\lencia, não cabe aggravar do despacho que ulteriormente julRou improcedente a jUl'tiftcaç1IO que de novo se deu para abril-a. Accordão da Relação da Côrte
de
26 de ~laio de 18i6.
(255) Da decisão que r~jo;itl1 a excepção de illegitimidade da parte, para requerer despejo
do predio. só cabe aggravo no auto do processo.
O caso de incompetencia do Juizo, é que está nos restrictos termos do § 1.0, art. 15 deste
Regulamento. Accordão da Relaçílo do Rio de 8 de Fevereiro de 1876.
(256) Ainda que o art. 15 deste Regulamento, diga que, o aggravo de petição, sómente
tem lugar, quando o superior para quem se aggrava está no termo ou dentro de cinco leguas do
lugar em que é interposto, não se quer por isto dizer que, dentro deste perimetro, não possa
a parte usar do instrumento.-A<lcordão da Relação de Porto Alegre de 16 de Julho de 1876.
(257) Da decisão final, sobre embargos de terceiro oppostos ao arresto, cabe appellação
e não aggravo. Accordão da Relação do Rio, n. 473 de 6 de Fevereiro de 1877.
(258) Depois de pronunciar-se o Tribunal, em recurso de aggravo, sobre execução articulada, por incompetencia do Juizo, não póde de novo julgar. conhecendo da appeUação. Accordão da Relação do Rio de n. 1231 de 27 de Fevereiro de lX77.
(259) Aggravo no auto do processo, é julgado pelos me mos Juizes da appeUação e quando
se oonhece desta e não de qualquer outro incidente que, tenha dado occasião a aggravo de
petição.
AppeUação não se dá, da decisão sobre excepção de illegitimidade da parte, quando prosegue a causa, por se ter julgado o anctor parte le~itima.
.
Damno irreparavel, não resulta da decisão que julga, o auotor parte legitima, para proseguir na causa. Accordão da Relação da Côrte n. 583 de 1 de Maio de 18TI.
('260) Aggravo dá-se da decisãO prpferida sobre embargos ao arresto e este é julgado improcedente, quando nãO se provou devidamente, as condições exigidas pelo art. 322 do Re·
gulamento Commercial n. 737. Accordão da RelaçãO da Côrte n. 580 de 27 de Abril de 1877.
(261) Aggravo, não se dá, do despacho qUI3, no civel, recebe para discuSSãO, embargos
oppostos pelo executado.
lntelligencia do § 3.0 , ultima parte do art. 15 deste Regulamento. Accordão da Relação da
Côrte de 8 de Junho de 1877.
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(262) O Accordão da Relação da Côrte, n. 600 de 29 de Maio de 1877, não deu provirpento
ao aggravo do despacho que não deu appelIa!;,ão da interlocutoria denegando a fiança ou ('aução, com condição para o levantamento do sequestro; porquanto, alem de não ter fundamento na Lei a obrigaçãO de fiança ou caução na especie de que se trata, por já haver sido julgado insubsistente o equestro ordenado e ter-se mandado que a appellação interposta da deCi6ão que assim o julgou só fosse recebida no etreito devolutivo o que importava o levantamento do sequestro: accresce~do, não poder re ulLar do caso, damno ireparavel, nos termos
definidos na Ordenação, Liv. 3.° tit. 69, principio e § 1.0, desde que consistindo o damno na
impossibilidade de se rehaver os bens sequestrados depois de entregues aos aggravados que
delles poderão dispôr em prejuízo dos litigantes, se observa que, tal impossibilidade. não se
dá em vista dos autos.
E com atreito movendo-se a demanda sobre o direito a nma herança, consistente nos bens
moveis sequestrados; e visto qne, embora tenha sido contra elIes aggravantes 1 roferida a sentença já appellada, não poderão os aggravados por qualquer modo disporem dos bens que
constituem a referida herança, emquanto o litigio que, sobre a mesma versa, não foi findo
por sentença definitiva passada em julgado, como é expresso na Ordena~ão, Liv. 4.°, tit. lO in
principio e §§ 2." e 3.°
(263) Aggravo facultado pelo art. 669 § 4.° do Regulamento Commercial n. 731, com l'eferencia ao art. 259, tanto póde ser interposto pelo embargante, como pelo embargado. Accordão da RelaçãO da Côrte n. 702 de 20 de Jnlho de 1877.
(264) O contracto de cambio marítimo, é exigivel no lugar em que se acha o navio
quando o risco termina, ainda que, não seja o termo da viagem; e deve ser julgado segundo
a legislação do paiz que, as partes contractantes, deviam ter tido em vista, como reguladora
do contracto.
Da decisão sobre competencia do Juizo, não allegada por via de e:l.cepção ou na contestação, cabe appellação e não ag~ravo; e e intelligencia dos arts. 646 e 669, § L" do Regulamento Commercial n. 737. Accoraão, Revista de Porto-Alegre de 12 de Outubro de 1877.
(265) E' admittido a justificar a falIencia o credôr que apresenta, como titulo de credito
uma conta mercantil, éxtrahida de livros devidamente escripturados. Intelligencia do art. 1tt
do Regulamento Commercial n. 737, AccordãO da Relação da Côrte de 13 de Novembrú de 1817.
(266) AppelIação, não se dá da avaliação da causa, para o gráo della, feíta pelos peritos
nomeados pelo Juiz.
.

A Ordenação, Liv. 3.° tit. 78, § 2.°, não tem applicação ao processo commercial. Accordão
da Relação da Côrte n. 846 de 23 de Outubro de 1877.
(261) Dá-se appelIação e não aggravo da decisãO que, julga finda a execução excluindo
um credor que havia protestado for preferencia,
Intelligencia do art. 669, § 3. do Regulamento Commercial n. 737, qnanto à opposição de
terceiro. Accordão da RelaçãO da Côrte de 6 de Novembro de 1877.

(268) Aggravo e não appelIação dá-se do despacho que, regeita 'in-limine, os embargos
oppostos nas execuções commerciaes. Accordão, Revista do Rio de 14 de Dezembro de 1817.
(269) Aggravo não se dá, do despacho que infere contramandado, para que, não se etrcctue a remoção ordenada dos bens penhorados, e em deposito particular, para o deposito publico. Accordão da RelaçãO do Rio n. 89 de 27 de Novembro de 1877.
(270) Aggravo, não se dá, com fundamento de damno irreparavel, do despacho do Juiz
da execução, sobre incidente de nomeação ou substituiçãO de perito, ou arbitrador. Accordão
da Relação do Rio n. 88 de 11 de Dezembro de 1877.
(271) Sómente, sobre o erro do contador versa o julgamento do agravo; e quanto.ao erro
do Juiz, já pelo Assento de 23 de Fevereiro de 1634, se mandava que, se os erros das contas
pendessem da declaração da sentença dada, ou nella tocassem, conhecessem do aggravo os
Juizes certos que deram a sentença e não tocando fosse o aggravo livre para ser julgado por
Juizes novos.
lntelligencia do art. 15, § 10 deste Regulamento. Accordão da Relação do Rio n. 973 de
15 de Fevereiro de 1878.
(Notas 271 e 308).
(212) Aggravo só se dá da decisão que, não admitte o terceiro que vem oppôr-se á causa,
e não da que admitte, mas em separado.
lntelligencia do art. 95, § 3." deste Regulamento. Accordão da Relac;ãú do Rio de 7 de
Maio de 1878.
(273) Não admittindo o Juiz os aggravos, nos casos especificados em lei ou duvidosos, lia
lugar a carta testemunhavel exigida do e crivão que, lh'a deve dar, sob sua responsabilidade, como da OrdenaçãO, Liv. L°, tit. 80, §§ 9.° e 11, e Alvará de 10 de Maio de 1197; sendo logo
sujeito o caso, ao conhecimento do superior, e um tal recurso, e facultado, como meio legal,
de submetter ao conhecimento superior a vontade injusta, se a ha, do Juiz inferior. Art. 77
do Regulamento n. J597 de 1 de Maio de J855.
Ellas; assemelIlam-se aos aggravos de instrumento; mas não são elIes, nem a elles
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equivalem: tanto fIlIe servem de remedio, quando denegados os mesmos agtTravos de instrumento.
<>
Dev~-~e n'ellas transcrever tudo quanto diz respeito ao aggravo, sua neO'ação e quanto a
parte eXlglr.
<>
Os Juizes não devem prohibir ao escrivão que as pas e e estes devem dai-as. sob pena
do perdimento do omcio, inl'labilitando-se para outro. Onlenacão, Liv. 1.0, tit. 80, § '14. Hoje a
pena é a correspondente do Codigo Criminal.
.
.Devem er interpostas, por termos, no prazo legal, com audiencia do Juiz e da parte contraria.
O Conselheiro Riba8, em sua Consolidação do Processo Civil, estabelece mais, a resp08ta
dos aggravantes e do Juiz, replica8 e treplicas, com prazos contados de momento a momento.
E declara o Aviso de 1 de Setembro de 11149 n. 21-, flue as cartas te8temunhaveis no civel, são inteiramente fundadas em Lei, e d'elIas se deve tomar conhecimento, para se resolver egundo o seu merito.
A carta testemunhavel, diz O Accordão da Rela~iio de S. Paulo n. 3 de 8 de Outubro de
1875,- prepara- e e julga-8c rio melimo modo que o aggravo de instrumento.
E o AccordiiO da Relação do Rio n. 37 de 16 de Dezembro de lu7ô, é no 8entido de que:
carta testemunhavel nào pÓIIe 8er embaraçada em f;ua e-xpedição, pelo Juiz que negou o recurso, com o fundamento de não ser caso d'elle.
O Aviso n. 2iO de 2'2 de Agosto de linO, declara quc: compete aos escrivães e:l:aminar os
Cll80S em que se pMe pedir cartl! te8temunhavel, limitando-se elles a cumprir taes e:l:igencia8, na conformidade da Ordenação, Liv. LU, tit. !l.u, § 9."; isto porém em relação sómente
ao civel' porquanto, pela doutrina do Aviso n. iDa de 5 de Maio de 'IS59, no fõro crime, nenhum recurso existe com semelhante;denominação, nem na antiga e nem na nova legislação.
( ota 287.)
(274) Os aggravos, são recursos nece88arios, afora os abusos que advogados menos conscienciosos, procuram introduzir no furo, interpretando para os admittir em casos que a Lei
não consagra, no intuito de protelarem as que8tões.
Devem elle ser facilitados, salvo o ca80 de coarctar-se pretenções e:l:ageradas e inconve-lente8. O Aviso Regio de 16 de Maio rle 1797, Ordenaç~o, Liv. [,0, til. 58, § 25, tit. ílO, § 11,
Liv. 3.°, tit. 46 e tit. 74 § fln., dizem: e1le8 nunca se devem negar, mas tendo-se em vi8ta o
art. 26 d'este Regulamento, e é uma disposiçãO rasoa~-el; porquanto se é principio de direito
que os recursos 8e devem ampliar, 8cndo os Juizes faceis em admittil-os, não se póde tirar
d'ahi a oonsequencia que um Juiz esteja ad8tricto a facultar recursos a que a Lei se oppõe,
sem poder cogitar-se que o seu fim é constituir-se Juiz de superior instancia, pois nem ao
menos conheoe do merecimento das razões que podessem tender a allonar a justiça do dito
recurso do aggravo e é do Avi80 n. 20 de 8 de Abril de 1843.
Se o Juiz praticou um arbitrio, denegando o reourso, incorre em responsabilidade nas
hypothe8es dos arts. 154, 160 e 162 do Codigo Criminal, conforme o art. 74, § 2.° do Codigo
do Prooesso.
Deduz-se da Ordenação, Liv. [,0, til. 8.° § 2.°, Liv. 3.°, tit. 20, §§ 46 e 47, e art. 18 d'este
Regulamento, que na petição, se deve declarar o caso de aggravo, citando-se a Lei que o faculta, não podendo 8er recebido e nem se juntar aos autos de outro modo, havendo com tudo
quem seja de opinião que não e entende com a especie, o aggravo de instrumento.
E' reg-ra geral não se ago'ravar das sentenças definitivas, havendo lugar a appellação;
mas o principio tero as e:l:cepções ~receituadas na Ordenação, Liv. L", tit. 58, § 25, tit. 7.~ §
18, til. 14 § 4.°, tit. 90, § \.0, Liv. 3. , tit. 1!~, princ., tit. 20. §§ 9.°, tS, 22 ;lI e 45, tit. 21, § l:l.o,
tit. 86, § 20, Liv. 4.°, til. 46, § 13 e Pereira e Souza nota 5 7, no fim.
(275) O Decreto á nota 187, deu regras a respeito da materia dos aggravos, como dos seus
arts. \." a 7.°, 10 a 12 e 19.
Aproposito d'elle, disse o Ministro da Justiça, em discurso pronunciado na Camara dos.
Deputado em se8são de 8 de \gosto de 1874:
O governo, não accrescentou senão um caso de aggravo, confecoionando o regulamento
de 12 de Novembro de IS73 e foi concernente á deserção da appellação' porque, recommendando a Lei de 6 de Ago. to de iil73, que o proces80 de deserção das appellaçõe8 civeis, fosse
o admiLLido no Ren'ulamento de 25 de Novembro de 1.50; é visto que, admittido ficava n'e te
caso o aggravo, corno se pratica no Processo Commercial, abolido O instrumento do dia de
apparecer.
•
A' excepção d'este uccrescimo, o governo manteve no Reo'ulamento de 12 de lovembro,
todos os outros casos de aggravo, estabelecidos nas Leis em vigor.
(276) Se o advogado, assignar petição ou minuta de aggravo, contra o direito e a verdade, não se IIle deve dar provimento. Ordenação, Liv. 1.", tit. 48, 7." e Assento de 16 de
Novem)Jro de 1700.
E a palavra JrivoJa de que falia a Ordenação, refere-s~ .hoje á peti~ão de aggravo in~er
posto fóra dos casos da Lei, e a multa que era de 2$000, 10l elevada a 6,000. pelo Alvara de
t6 de Setembro de HllI..
.
(277) Se o ad\'ooado articular embargos, a sentenl;a que se desprezar por improcedentes,
incorre na multa qu~ foi de 2 '000 e llOje de 6~OOO. Ordenação, Liv. .0 tit. 48, § 7,° e Assento
de 16 de Novembro de 1700.
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Se faz contracto de quota li tis, com o constituinte, pelo qual se estipula o compromisso
de ganhar mais, no caso de vencer o pleito de que se encarregara, e multado em 6 000. Ordenação, Li·v. L', tit. 4.', § U, e e suspenso por um anno.
O Alvará de 15 de Agosto de 1.774, applicou o degredo e a suspensão perpetua com inhabilidade; sendo, porem, suspenso este Alvará pelo de l7 de Julho de 1188.
N'este caso, o art. lO, § 6.' do Decreto de " de Maio de 1874 (Regulamento das Relaç,ões),
modificou a suspensão a 6 meze .
Se o advogado, requer contra direito expresso e escripto e demonstrar que aquelle não
seja observado,-Ordenação, Liv. 1.', tit. 48, §§ 6.' e 7.',-incorria na multa de 8,000 elevada
pela Lei de 18 de Al?osto de 1769, §§ 7.' e 10, a 50,000; e ao depois a 150 000, pelo Alvará de
16 de Setembro de 1814.
Se recusar a entrega dos autos que lhe forem com vista, ou em confiança, a multa era
de 4 000, OrdenaçãO, Liv. 3.', tit. 20, § 45, Provisão de 16 de Maio de 'IGW, Aviso de 8 de
Agosto de '1836 e 18 de Fevereiro de 1817; sendo que o art. 715 do Regulamento Commercial
n. 737, eleva esta multa ate 200i;00 que se póde applicar ao civel, em virtude do art. 74 do
Decreto n. 4R24 de 22 de Novembro de H!71.
Se escrever ao libelIo, cota inepta que é despresada, a multa será de 6 DOO na sede da Relação, e 1.$500 fóra da mesma sede, Ordenação, Liv. 3.', tit. 20, § 16; e se as cotas marginaes,
em lugar de serem remissivas as provas e no intuito de chamar a attenção e facilitar o estudo, forem impertinentes ou insultuosas, será suspenso por 2 mezes. OrdenaçãO, Liv. \.', til.
48, § 14.
Será suspenso temporariamente ou indefinidamente, se não pagar a multa de G,OOO, imposta na hypothese de ter subscripto a petição e minuta de aggravo fóra dos casos legaes,
ou oppostos ás sentenças alguns embargos improcedentes.
Acceitando o advogado o patrocinio de uma causa, sabendo os segredos do constituinte,
recebendo-lhe dinheiro; se acceitar o da outra parte, OrdenaçãO, Liv. LO, tit. 48, § ll,- seria
suspenso perpetuamente, pela legislaçãO antiga; mas hoje o será temporariamente ate 2 mezes, por argumento do artigo 50, § 3. u do Decreto n. 834 de 2 de Outubro de 1 5l, e n. 1527
do de 7 de Março de 1.~51; sendo que, na 2." im:tancia, póde-se impôr a suspensão de 6 mezes, segundo o art. 10, § 6.' do Decreto de 2 de Maio de U114.
Se sem licença do Juiz e ouvida a parte, augmentar ou diminuir o libello, artigos e razões, a suspensão outr'ora equivalia á perpetua, mas hoje limita-se a 2 meze , ou 6 nas Relações, pelo que já se disse acima.
Se requerer contra Lei expressa, com argumentos sophisticos e dolosos, a suspensão será
de 6 mezes com a multa de l;)(l~OOO. Lei de H! de Agosto de l769, § 7.'
A materia d'esta nota e com referencia ao § 1.1 do art. 15 d'este Regulamento.
(278) Ainda com referencia ao art. 15, § 11.
A carta regia de 28 de Outubro de 180:3, condemnou o abuso da prisão aos advogados, por
motivo de multa e assim o Aviso de 18 de Fevereiro de 1837.
O art. 31.0 do Codigo Criminal, no emtanto, considera subsistentes tlldas as penas que sem
a natureza de criminaes, são impostas pelas Leis do processo, esta tutos ou regulamentos civeis de auctoridades e Aviso de 8 de Agosto de 1836, com a ResoluçãO de Consulta de 20 de
DezemlJro de 1865.
E o Aviso n. 418 de 20 de Setembro de 1860, considerando a advocacia como industria
privada, declarou que não podem ser impostas aos advogados censuras criminaes e penas
disciplinares, e assim são considerados absolvidos, li. prisão e degredo, devendo, no emtanto,
fazer-se sentir que o art. 71n do Regulamento Commercial n. 737, impõe a prisão até 60 dias,
contra o advogado que recalcitra e se opp5e li. entrega dos autos.
As penas disciplinares da OrdenaçãO, Liv. 3.", tit. 20, são exequiveis, Lanto nos Juizos de
L" instancia, como nos de 2.", podendo ser impostas pelo presidente da RelaçãO, e do Supremo
TribunaL Decreto de 20 de Dezembro de 18::10. art. 26, 10 d'este Regulamento. Aviso de 5 de
Agosto de 180)7 e o Decreto de 2 de Maio de 1874, art. 10, § 6.'
Condemnado o advogado li. suspensão, multa ou prisão, pelos presidentes da Relação ou
Supremo Tribunal, não póde ser absolvido por via de recur o. Consultae o art. 2U do Codigo
Criminal, annotado por mim.
O Codigo dos Advogados em França, arts. 2l e 24 e arts. 19 e 20 do Codigo do mesmo nomo
em Portugal, estabelecem que os advogados, devem ser ouvidos antes de se Ibes impôr pena
disciplinar, e se condemnados, poderão appellar; e a Relação da Côrte em Accordão de 2U de
Dezembro de 1878, admittiu appelIação, fundan'do-se em que, segundo os principios de justiça,
os recursos se devem ampliar em casos duvidosos.
(279) Para O caso do art. 3.°, § \.. do Decreto li nota 187, temos as seguintes decisões:
Na bypothese do mesmo paragrapho, se acha o despacho pelo qual não se recebe os embargos ao precatorio. Accordão da Relação da Côrte n. 3648 de 3l de Março de 1.874; e o de
n. 18 de 24 de Outubro de 1874, da Relação de S. Paulo, diz:
Aos Juizes de Direito e não Municipaes, nas Comarcas geraes, compete nos processo!' das
causas, cujo julgamento lhe pertence a attribuiçãO de julgar as excepções de incompetencia
de Juizo, em vista do mesmo paragrapho.
E accrescenta que: são sujeitas á jurisdicçãO commercial as questões que versam sobre
contas correntes entre negociantes e que os juros participam da mesma natureza da obrigação principal.
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(280) Para o caso do art. 4 do Decreto à nota 187, convem dizer que: n'este artigo o Governo procurou mostrar o que se devia entender, por sentença definitiva, pondo termo á causa
em L" instancia, sendo: decisões definitivas ou com força de definitivas as que acabam com
o feito, accrescentando que: quando no feito se podesse proferir decisão determinativa em
La. instancia, ainda sendo uma simples interlocutoria, era da competencia do julgador e não
do preparador, pelo motivo de não se del>membrar a jurisdicçãO.
Em duvida, a palavra sentença, se entende da definitiva; pois eUa é, por excellencia, chamada sentença.
Dil1'ere da interlocutoria, em que por ella se termina a questão principal e pela interlocutoria a incidente e emergente, em que a definitiva admitte appellação ou aggravo ordinario e a interlocutoria, só admitte aggravo no auto do processo, podendo o Juiz reformar do
seu omcio a interlocutoria, mas não a definitiva. Ordenação, Liv. 3.", tit. 75, principio.
A interlocutoria é aquella pela qual sómente se decide algum artigo incidente ou emergente do proce so, Ordenação, Liv. a.o, tit. 65, principio; e incidente, é o que tem principio
anles da li tis con lestação; e emergente é o que corre depois d'ella.
A interlocutoria, ubdivide-se em simples e mi:üa, sendo a primeira a que não se estende além dos limites do ponto, sobre o qual é proferida. Mixla, a que prejudica a questão
principal e por isso tem força de definitiva.
(281) Quando a decisão é de simples absolvição da instancia, hypothese consignada no
2.° do art. 15 d'este Regulamento, o recurso é de aggravo; mas quando a absolviçãO da instancis, importa perempção da acção, hypothese do art. 4.°, n. 1 do Decreto à nota 181, o recurso é de appellação. Accordão da Relação de São Paulo n. 31 de 11 de Fevereiro de 1816.

§

(2B2) Ao Juiz de Direito nas Comarcas geraes compete o julgamento dos embargos oppostos á assi{tnação de 10 dias, quando a causa é de valor superior a 500S000 e em qualquer
da hypotheses dos arl .257 a 25\1 do Regulamento Commercial n. 731. Accordão da Relação
de São Paulo n. 11 de 26 de Ago to de 1814.
O Accordào da Relação de Porto-Alegre, n. 18 de -15 de Agosto de 1874, é assim:
Competente é o Juiz de Direito para decidir no inventario, sobre o direito com que alguem se julga á herança sempre que o valor dos bens exceda de 500 DOO, em vista do Decreto
de 1813 (nota 1ill), sobre appellações e aggravos, arts. 4.° e 5.°; sendo que este art. 5.° comprehende as decisões que consistem em declarar competir ou não às partes, direitos que ellas
pretendem ou que contem damno il'repal'avel.
(2 3)
obre o processo do concenso paterno para a celebração das pretendidas nupcias,
ha uma critica do r. Rebouças, I>obre o modo porque se procede, admittindo-se o pretendente ao casamento, como parte activa na demanda, processando-se a cau!'a o ten ivamente,
como qualquer demanda, contra o preceito da Lei de 29 de Novembro de 1115.
E é de notar ainda outra transgre.são da Lei de 6 de Outubro de 1784, § 5.°, que manda e3:tinguir o processo passados 6 mezes.
E' justa a critica, desde que o fim das Leis citadas, é todo moralisador' succedendo que
a falta de reserva, em taes proces os, dá lugar a commentarios quasi sempre, no sentido da
honra de uma familia.
O aggravo, n'este caso, é sempre de petição. Ass. de 10 de Junho de 1717.
E rerre a materia, além das decisões já citadas a Ordenação, Liv. 4.°, tit. 88, § L Ass. de
9 de Abril de 1112, Lei de 19 de Junho de 1115, Alvará de 29 de Agosto de 1716, Lei de 6 de
Outubro de 1784 e a de 22 de etembro de 1828, art . 2.° e 4."
Na e. pecie, é e!lsencial o consentimento do Juiz, e de tal modo, que o parocho que casa
sem o me mo consentimento aos menores, sujeita-se às penas do art. 247 do Codigo Criminal
e Avisos de '18 de Jolho de 1846, n. 312 de 20 de Outubro de 1959, n. 88 de 23 de Março de
1 6 , n. 332 de 13 de Novem])ro de 1858, n. 116 de 9 de Mar,.o de 1860, 2 9 de 5 de Agol>to de
i 68, Ordenação, Liv. 1.0, tit.
,§§ 19 e 27. Accordão da Relação da Côrte de 4 de Agosto de
1876,.e da mesma RelaçãO de 15 de Julho de I 79.
A Lei de 29 de Novembro de 1775, concedeu o recurso de aggravo ao Juiz de Orpbãos do
acto denegativo do pac, o que foi re tricto por estE: Regulamento, art. 15, § 12, sendo que o Decreto á nota 187, na parte de que se trata, ooncedeu o aggravo, tanto da conces ão como da
denegação da licença.
O Aviso de 21 de Junho de 1 75, comprehende sómente o caso da conces ão ou denegação da licença para o casamento do menor, supprido o COD entimento do pae ou tutor e que
a decisão compete exclusivamente aos Juizes de Direito, qualquer que seja o valor dos bens
dos menores.
O Aviso de 11 de Janeiro de 1879, mantem o principio de que os Juize de Direito são os
unioos competentes, para conceder ou negar licenças para os ca amento de menores, e funda-se, não só no Aviso acima, como DOS arts. 24, § 1.0 da Lei n. 2033 de 20 de etembro de
1871, n. 6 do Decreto á nota 187, e Avisos n. 315 de 3 de Agosto de 1875, e n. 468 de 9 de
Agosto de lil76.
A decisão que concede tal licença, pertence á classe da definitiva, por isto que resolve a
questão principal da causa.
Attendendo-se ao § 4.° da Lei de 6 de Outubro de 1784, que ampliou a de 29 de Novembro de 1715, não se póde aggravar das decisões do Juizo de Orpbãos, sobre contractos esponsalicios j porquanto, o novo texto, só trata do supprimento de licença para casamento.
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Não se póde igualmente aggravar, por concessão ou denegação de licenças dos paes ou
tutores, para casamentos de filhos menores e filhos famílias, quando estes forem estrangeiro , mesmo nas circumstancias da Lei n. 1096 de 10 de etembro de 1 60.
Da denegação de licen,a, para casamento de menor, o recurso e de aggravo. Accordão da
Relação de Ouro-Preto de 8 de Agosto de 18/5, n. 41.
O AccordãO da Relação de IJorto-Alegre de '2S de Março de lS,6, dispõe f;Qbre a competencia do Juiz, para a concessão de licença para casamento de orphãos j e é attribuição do Juiz
de OrphãOs e a auctorisaç.ão, n'este sentido, e sem fórma e figura do Juizo, de plano e pela
verdade saJ)ida.
(2840) NllO e caso de aggravo o despacho que não julga deserta uma appeUação; pois não
cabe tal recurso na disposiçãO do art. 660 do Regulamento Commercial n. 131, o que se refere
ao Decreto á nota 187.
(285) A Relação de S. Paulo em Accordão de 'lI de Março de IS7ô, não tomou conhecimento de um aggravo, em razãO de não ter sido interposto em audien ia ou ratificado, como
é expre so na Ordenaç.ãO, Liv. 3. 0, tit. 10, § 1.0 e As"enlo de 9 de Abril de 1619, não se devendo entender revogadas estas disposições, pelo art. 12 do Decreto á nota 181, que e:s.orbitou
das attribuições do poder judiciario.
E nâo tomou ainda conhecimento, por ter sido apresentado, depois de decorrido o prazo
marcado na Ordenação, Liv. 3.", til. 14, :s 5.° e arts. 21 e 2-i d'este Regulamento.
(286) Em razão de ser materia de ordem publica, sobre que o tribunal superior deve prover e:s.-officio, sem embargo da parte, nãO ter imposto o recurso de aggruvo que lhe competia. em causa em que a appellação tenha sido recebida por Juiz incompetente, devem os autos
voltar ao Juizo d'onde vieram, para sanar-se essa violação da Lei, a qual não póde prejudicar a parte. AccordãO da Relação de Ouro-Preto de 30 de Outubro de lb'74.
(287) Decreto n. 5 86 de 13 de Março de i 75, art. 1.0 O aggravos de petição e de instrumentos e as cartas testemunhaveis, serão julgadas nas sessões ordinarias das Rclações
depois das appellações civeis.
Art. 2. 0 O sorteio dos adjuntos, será feito na occasi1lo do julgamento.
Art. 3. 0 Quando por alfluencia de trabalho, não se póde conhecer do aggravo e cartas
testemunhaveis, durante o tempo da ses8ão ordinal'ía, O Presidente a pl'OrO~ará, ou convocara
para aquelle fim, 8essão e:s.traordinaria, que terá lugar no L" dia desempeaido.
Art. 4." A entrega, distribuição e passagem dos autos, se fará no decurso da sessão como
fór mais conveniente ao serviço do tribunal.
Art. 5." Ficam derogados os arts. 55 e 126 do Decreto n. 5618 de '2 de Maio de 1874.
(Nota 189.)

(288) O praso para aggravar, ('oota-se da data em que se tem scieocia da decisão que
traz gravame j nãO podendo ser contado, da data do de8pacho, que indefere a petição pela'
qual se reclama contra aquella decis1lo. Accordão da RelaçãO da Córte n. 15'25 de 2 de Maio
de 1879.
(289) Não tem lugar aggravo do despacho, que manda proceder a embargo ou arresto.
Accordão da Córte n. '1605 de 13 de Junho de 1819.
('290) E' essencial o sorteio, para o julgamento dos aggravos. Aviso de 26 de Junho
de 1879.
O sorteio, consideramos uma garantia; mas quando no tribunal não ba numero de Juizes
sufficientes para eUe, nâo vejo razão para se convocar os Juizes de Direito, que não poderão
dar maior prova de saber e imparcialidade; accrescendo que sendo esses Juizes chamados,
segundo as distancias úa sede da RelaçãO, não podem ser considerados incertos.
O sorteio deve ser mantido, quando se pMe proceder a elle; aliás estabeleceria uma especie de desconfiança ol1'ensiva aos brios do tribunal.
(291) Admilte-se aggravo do despacho, pelo qual o Juiz deprecado, manda devolver o precatorio, abstendo-se de conhecer dos embargos que concluem pela incompetencia do deprecante.
O Juiz deprecado, não conhece dos embargos que concluem pela incompetencia do deprecante e sim pela sua. Accordão da Relação da Córte n. 16'25 de 23 de Junho de 1879.
('292) Não e toma conllecimento do aggravo, cujo termo de interposição, não esleja assignado pela parte ou seu advogado. Di1'eito, 20. 0 1'01., pago 141.
('293) Do despacho que regeila in limine, os embargos do executado, nas acções hypotbecarias, cabe aggravo e não appeUaçã,o. Accordão da RelaçãO do Rio de 9 de Setembro
de 1879.
(294) Do despacho que não ordena o seqnestro dos bens do tutor, não cabe aggravo. Accordão da HelaçãO do Rio de 17 de Outubro de 1879.
(295) Não cabe aggravo do despacho, pelo qual o Juiz denega vista dos autos do inventario, ao testamenteiro ausente que pretende exercer es~a funcçãO, por procurador e que se
declara codiciUo, o instrumento que o Juiz recebeu como testamento. Accordiio da RelaçãO
do Recife de 13 de Janeiro de 1219.
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Art. 15. Os aggravos de petição sómente terão lugar quando a
Relação ou Juiz de Direito, a quem competir o seu conhecimento, se
achar no Termo ou dentro de cinco leguas do lugar onde se aggrava.
Sómente se admittirào: (298).
1.0 Das decisões sobre materia de competencia, quer o Juiz se
julgue competente quer não. (Ord., Liv.1.°, Til. 6.°, § 9.°; Liv. 3.°, Tit.
~O, § 9.°). (299).
.
2.° Das sentenças de absolvição da instancia. (Ord., Liv. 3.°, Til.
14, pr.; Tit. 20, §§ 18 e 22). (300).
3.° Da decisão que nào admitte o terceiro que vem oppór·se na
causa. (Ord., Lív. 3.°, Tit. 20, § 31 verso.)-E tratando-se da que denega vista dos autos ou admitte nos proprios autos ou em separado
os embargos oppostos na execução. (301).
4.° Das sentenças na causa de assignação de dez dias, quando
por eUas o Juiz não condemna o réo, porque provou seus embargos,
ou lhe recebe os embargos e o condemna por lhe parecer que os não
provou (Ord., Liv. 3.0, TLt. 25, § 2.°). (302).
5.° Dos despachos pelos quaes se concedem para fóra do Imperio dilações grandes ou pequenas; ou pelos quaes inteiramente se denegam para o Imperio ou fóra deLle. (Ord., Liv. '1.0 Tit. 6.° § 9.° e Liv.
3.°, Til. 20, § 5.°, Tit. 54, § 12). (303).
(296) AppeUação e não aggravo, e o recurso que cabe da sentença, decretando a liquidação de uma sociedade commercia1. Accordão da Relação do Rio de 2.4 de Outubro de 1879.
(2.97) Alem dos casos enumerados no art. 15 e §§ d'este Regulamento temos mais os das
notas: 194, lli6, 2.05, 206, 201, 2.08, 2.09, 2LO e ainda:
1.0 Da sentença que julga ou não deserta a appellação. Decreto n. 2342 de 6 de Agosto
de 1873, art. l.u, § 8.° e art. 6." do Decreto a nota '187.
O Decreto de (j de Agosto, auctorisou ao governo para regular o praso da apresentação das
appelIaçees nos termos dos arts. 651 a 660 do Regulamento Commercial n. 737.
2. u Da uecisão do Juiz que pronuncia a desapropriaçãO por utilidade publica geral ou
municipal da Côrte. Decreto legislativo n. ~~53 de 12. de Julho de 181.5, art. II, § 5.°
A este aggravo, só se dá provimento, quando faltar alguns dos requi:;itos do art. 11 citado, ou a L1ecisào Dão fór a alIes conforme.
3. 0 Do despacho sobre sequei'tro preparatorios de acções hypothecarias. Regulamento n.
3453 de 26 de Abril L1e 1b6;), art. 2.00.
4.° Dos despachos que decretam a liquidação forçada das sociedades de credito real. Regulamento n. 3.\.71 de 3 de Junho de 1865, art. 80.
Processou-se pelo modo determinado no art. 10 do Decreto li nota 187 que se refere ao
art. 15 d'este Decreto, e vide mais os arts. \10, 21, 2.'2,25 e 26,
(29li) Nota 256 e algumas das

an~eriores,

a começar da '185.

(299) Notas [\-)6,200,2.01, 2.29,230,2.32,2-18, 2.50, 255, 258, 264, 29l e outras anteriores.
(300) Notas 193 e 2.81 e outras como da nota anterior,
Consultem as leis citadas, para se conhecer melhor os casos que são trez.
E' o caso do art. 2.," do Decreto n, 564 de 10 de Julho de 1 50, da nota 206.
(SOl) Notas 188, 261, 272. e outras.
Purece que este § comprehende os embargos de terceiro enhor e po suidor, ou de terceiros prejudicados; quer oppostos em execução de sentenças, quer em arrestos ou sequestros; porem, não comprehensiva a questão de preferencia, em que falta o caracter de opposição de que faUa a Ordena<;ãO, Liv. 3.°, tit. 2.0, § 31.

(302) N'este caso, as decisões são definitivas, sendo os embargos provados pela prova
dentro dos 10 dias. OrdenaçãO, Liv. 3.", tit. 25, § 2.."
Não se comprehendem as decisões que condemnam o reo, que não veio com embargos no
decennio; sendo então o recurso proprio o da appeUação.
(303) Devem-se aUender as hypotheses, de dilação grande ou pequena, denegada para fóra
do Imperio,- e a dilação concedida para o Imperio ou fóra d'eUe; alias incluidas DO art.669,
§ 5.° do Regulamento Commercial n. 737, que se deve considerar para o civel, em vista da
amplitude da OrdenaçãO, Liv. 3,·, tit. 54, § 12..
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6.° Dos despachos pelos quaes se ordena a prisão dos executados no caso da Ord. do Liv. 3.°, Tit. 86, § 18, ou de qualquer parte
em caso civel. (304).
7.° Dos despachos pelos quaes se não manda proceder a sequestro no caso da Ord. do Liv. 4.°, Til. 96, § 13. (305).
8.° Das sentenças que julgam ou não reformados os autos perdidos ou queimados, em qne ainria não havia sentença definitiva. (Assento de 23 de Maio de 11758). (306).
9.° Dos de recebimento de appellação ou de denegação do recebimento delta. (Ord., Liv. '1.°, Til. 6.°, § 4.°, Til. 58, § 27 e Liv. 3.°,
tit. 74 pr.). (307) .
. 10. Das decisões sobre erro de contas, de custas e sala rios. (Ord.,
Liv. 1.°, Til. 74, § 4.°). (308).
11. Da absolvição dos Advogados das penas e multas em que
incorreram, nos casos expressos nas Leis do processo. (Ord., Liv. 3.°,
Tit. 20, § 4.õ), (309).
'12. Oa licença concedida para casamento, supprirlo o consentimento do pai ou tutor. (Lei de 29 de ovembro de 1775). (3tO).
Este aggi'avo é sempre de petição e não de instmmento. (Assento
de 10 de Junho de 1777).
Art. 16. Os aggravos de instrumento da mesma sorte sómente
serào admittidos nos mesmos casos em que tem lugar os de petição
enumerados no artigo antecedente. (311).
(304,) Os despachos pelos quaes ~e decreta prisão no civel, são interlocutorios, não se 9ttendendo aos limites da alçada. Aviso n, 97 de 14 de Março de 1855, n. 249 de 3 de Agosto
de 11>'72 e art. 1:l••, § 2. ° do Decreto li noLa 187.
Não se amplia o recurso, quando o despacho'denega a prisãO, não se podendo argumentar com o art. 669, § 17 do Regulamento Commercial n. 731 que só serve para o Juizo commercial.
(30:» Não é caso d~ aggravo, quando se manda proceder a sequestro.
Esses despachos são todos interlocutorios.
(306) A reforma dos processos nos termos legaes, não é tão difficultosa como se inculca.
Aviso de 18 de Junho de 1838.
(307) Vide o Decreto li nota 205. Notas 32H, 337 e 366.
Este Decreto, considerou para o Juizo commum o que jd se achava providenciado no art.
ô69, ~ 8." do Regulamento Commercial n. 7'.\7.
Veio ao depois o Decreto á nota 1.81 que no seu § 4." do art. 4.° declarou: pertencer o
caso de recebimento on denegação das appeJlai;ões li ordem das deci~ões que põem termo ao
feito, não parecendo, porém, definitiva a deci ão que recebe a appellação em um eO'eito sómente; pois que é interlocutoria simples.
(30) Notas 243, 211 e :160.
Pelo Regimento de custa de n. 5737 de 2 de Setembro, ~ó se trata do erro de contas e
de custa!), como já era do art. 669, § 9.° do Regulamento Commercial n. 131.
O salario de que falIa o §, ão os trabalhos forenses dos quacs resultam as cu tas:
O art. 191 do Regimento citado de 1 74, diz que: as partes prejudicadas, podem queixar-se
aos Juizes da percepÇãO ou exigencia de custas excessivas ou indevidas por parte dos escrivães e mais empregados judiciarios; e que os Juizes, ouvidos os empregados, decidirão sem
mais formalidades.
E segue-se que: fica ao arbi trio das partes usar dos dous meios, quando os erros de custas, não forem o~ erros de contas.
(309) Notas 211 e 278.
O aggravo, D'este caso, só é admissível no Juiz de 1." instancia, e não quando proferidos pelos presidentes das Relações e do Supremo Tribunal.
.
Ba o caso do art. 26 d'este Regulamento, que não dá tambem lugar ao aggravo; porque
o'este caso os autos, deixam de subir ao Juizo Superior.
(310) Notas 283 e 435.
(311) Nota 256.
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Art. 17. Os aggl'avos denominados de Ordenação não guardada
não são admissiveis em caso algum.
Art. 1R. Os aggravos no auto do processo que se interpõem das
sentenças meramente interlocutorias, que tendem a ordenar o processo, só poderão ser admittidos nos caso expressamente conteúdos
nas Ordenações, Leis e Assentos, que regulam a ordem do Juizo, e
declarando as partes especificadamente em suas petições escriptas,
ou feitas verbalmente em audiencia, qual a disposição dessas Ordenações, Leis ou assentos que lhes per.mUte interpôr o aggravo no auto
do proces o, no caso de que se tratar. (Ord., Liv. 1.0, Til. 8. 0, § 2.°,
Liv. 3.°, Til. 20, §§ 46 e 47.) (312).
Art. 19 Os a~~ravos de petição serão interpostos, em audiencia,
ou no Cartorio do Escrivão por termo nos autos, dentro de cinco dias
contados da intimação ou publicação dos despachos ou sentenças em
audiencia. (313).
Art.' 20. Havendo sido interposto o aggravo, o Escrivão, sem
perda de tem pu, fará os autos com vista ao .4dvogado do aggravante
para minutaI o e, dentro de vinte quatro horas improrogaveis, deverá
o aggravante apresentar a petição do aggravo ao EilCrívão. que imme·
diatamente a fará conclusa com os auto ao Juiz á quóJ o qual se não
reformar o despacho do qual fóra interposto o aggravo, deverá funda·
mental-o, dando as razões delle por escripto para se.rem presentes
ao Juiz ou Tribunal superior no prazo de quarenta e oito horas. (314).
Art. d. Terminadas as diligencias do artigo antecedente, deverão ser apresentados na superior in. tancia dentro de dous dias, estando no mesmo lugar a Relação ou Juiz de Direito para q ue se tiver
recorrido; aliás, ou serão os mesmos autos entregues na Administração do Correio dentro dos ditos dous dias, ou apresentados no Juizo
superior, ou Relação dentro desse prazo de dous dias, e mais tantos
quantos forem precisos para a viagem, na razão de quatro leguas por
dia. (315).
Art. 22. A apresentação desses aggravos, para se conhecer se foi
feita em tempo, será certificada pelo termo da mesma apre entação e
recebimento que lavrar o Secretario da Relação ou o Esclivão do Juiz
de Direito.
Art. 23. Os aggravos de instl'Umento serão interpo tos, processados e apresentados nas instancias su periores. no tempo e maneira
marcada na legislação instaurada pelo arL '120 da Lei n. 261 de 3 de
Dezembro de 1841, devendo os aggravantes, nas petições e termos de
sua interposição, declarar especificadarnente todas as peças dos autos
de que pretenrlem haver traslado. (316).
Art. 24. Preparario o instrumento do aggravo, far-se-ha a sua remessa na rórma prescripta na segunda parte do art. 21. (317).

(312)
otas 259 e 274.
(313) Notas 259 e 431(314) Nota 225.
(315)
ota 285.
(316) Nota 225.
(31'1) Nota 285.
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Art. 25. Todos os termos de interposição dos aggravos deverão
ser assignados pelas partes ou por seus Procuradores e as petições
ou minutas dos de petição e instrumento não serão aceitas sem que
sejam assignadas com o nome inteiro do Advogado constituido nos
autos; o que igualmente se ob ervará a respeito das re postas ou
contestações dos aggravados no aggl'avo de instrumento. (318).
Art. 26. Quando os aggravos forem interpostos de despachos e sentenças não comprehendidas nas que ficam especificadas no art. -15,
o Juiz á quó declarará por seu. despacho que os não admitte por illegaes,. condemnará as partes nas custas do retardamento. e imporá
aos Acivogados que tiverem assignado as petições e minutas as multas respectivas. (319).
Art. 27. O mesmo Juiz não admittirá que os aggt'avantes, nos
termos da interposição do aggravo, annexem o protesto de que do
caso se conheça por appellaçào, quando não seja de agravo, ou lhes
fique o direito salvo para a interpôr se do aggravo se não conl1eceI'; e caso tal protesto se faça, será n ullo e de nen bum eU'eito.
Art. 28. 0:3 Juizes de Direito, logo que lhes forem apresentados
os aggravos de petição ou instrumento, dos quaes 1l1es compete conhecer, sem mais audiencia ou arrazoaàos das partes, proferirão a
sua sentença, confirmando ou revogando os despachos ou sentenças
das quaes se bouvêr aggravado. (320).
Art. 29. As Relações julgarão os aggravos no auto do processo,
pela maneira estabelecida no Regnlamento de 3 de Janeiro de 1833,
arts. 4l e seguintes, e os de petição e instrumento, segundo o disposto no art. 32 do mesmo Regulamento, verso -e sendo - e art. 33.
(321).
DA APPELLAÇÃO.

(322 a 454).

Art.30. As appellações das sentenças definitivas ou interlocu·
torias com força de definitiva, proferidas pelos Juizes do Civel, pelos
Municipaes ou de Orphãos, serão processadas e julgadas nas RelaNotas 182, 220 e 225.
Notas 214, 276 e 309.
(:'120) Aos Juizes de DireiLo compete: art, 24 da Lei n. 2033 do 20 de Setembro de
1871, § 2. 0 :
A decisão dos aggravos interpostos dos Juizes inferiores.
E' analogo o art. ti6 n. 3 do Decreto n. 4824 de '22 de Novembro de 1871.
(321) Vide o decreto, á nota 187 e nota 188 e 189 e outras deste Regulamento.
(322) Serve para o caso do Decreto, a nota 187, e examinae-a.
Notas 41, 48, 49, 192,211, 21R, 219, 221, 22 /0,233, 235, 2~7, 238, 2\3,247,251,253,251,258,
259, 262, 261" 266, 267, 26H, 218, 281, 2P6, 29:1 e 296.
Appellação ê: a provocação legitima interposta, em tempo habil, do Juiz inferior para o
superior, no intuito de dar remedio ao gravarne que se julga feito: Legitima ad Juclicem Superim'cm, ab infel'iori, p1'ovocatio illati gravaminis causa, justo tempol'e facta. Heinec. ad
Pattl, Liv. 49, § 260.
O direito de appellar, teve o seu principio, na possibilidade do erro do LO Juiz e foi em
Roma que esse Direito recebeu uma organisação, mais vasta e completa.
Podia-se appellar, tanto dos julgamentos interlocutorios, como dos definitivos, mas não
contra a execução de uma sentença ou deciSãO preparatoria que não admittia demora, corno
a abertura de um testamento e a posse de um herdeiro instituido,
A appellação então podia ser declarada, de viva voz no momento em que se dava a sentença, ou manifestava-se a intenção ao Juiz, em trez dias, por escripto em causa propria ou
em dous dias, na de terceiro; indicando ao Juiz, de quem se appellava, o nome do appellante, o do adversario, designando-se a sentença atacada.
(318)
(319)
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Ulpiano, o. celebre JI?-risconsuIto romano, pesava as vantagens e desvantagens da appellação nos seguintes termos:
A pp.ell~nài us~s qua'!~ sit frequens ()!~anquem n.ecessm·ius, nemo est qui, nl'scíat: quipp,;:
cum. m~qu~~atem .}udtcat~,,:,m vel ~mper~ttam '·e~orrtgat. Lic~l non numquam bone latas Sel1tenHas ~nplIJus reformel. l\eque ent??t uttque meltus pronuncwt, que novíssimas Mntentias /aturus e5t.
t o começo a appellação tinha um caracter cle ultraje, contra o ,Juiz que obrigatoriamente
sustentava a ~ua sentença; mas c~m o aperfeiçoamento do <Jireilo, a appellação assumiu um
caracter respeItoso, cessando o .rUIZ de ser parte, e não sendo a faculdade de appellar senão
uma excitação para melhor justiça.
'

O dire.ito cano!,!ico e. Bentham o sustentou que, o direit.o de a~pellar é tão protector que
não deve,rl.a exclul~ a nll1guem nem a causa algllma; mas lsto seria, por outro lado alimentar o espIrIta de chICana e perpetual' o processo".
Mas em todo o caso, a appellação é manti<Ja entre os povos civilisados e se manterá, como
uma das garantia da justi~.a, e o exercicio d'esta faculdade, só climinuirá quando as luzes,
as sciencias, magistrados e a sua imparcialidade forem incontestadas.
A appellação abre uma nova instancia. Ordenação, Liv. 3.°, tit. '27, princ. e é o meio da
2." e ultima instancia do art. 15 da Constituição do Imperio.
Antes da Constituição do Imperio, a nossa organi"ação judiciaria com duas instancias,
podia ter tres. Ordenação, Liv. 3.", tit. 95, §§ 8.° e 1.2.
Com a Constituição no art. [58 citado, foram fixas as duas instancias, sendo uma a dos
Juizes de Direito e jurados; e outra as Relações.
Hoje, com a reforma de 1 7[, temos dua especies de 2. a instancia, uma com Juizes collectivos e outra com singulares.
(3'23) A appellação é sempre judicial, e se divide em voluntaria ou a ex-officio, chamada
tambem necessaria, omcio a e omcia!.
A ex-omcio, interpõe-se por uma simples declaração dos Juizes, no final das suas sentenças, e quando se as omitte, as sentenças não produzem efTeito. não devendo ser executadas; sendo os autos entregues ás partes. para ser cumprida a Lei, promovendo ellas esses
recursos. Circular de 28 de Fevereiro de [835, e Aviso de 7 de Fevereiro de 1837.
(Nota 370.)
Appella o Juiz ex-omcio: as sentenças proferidas pelo Juizo de defuntos e ausentes (o
de orphãos) em favor de habilitante e credores, quando o valor da heran,a ou da divida, e"Xceda de 2:000,,000; Decreto n. 2433 de 15 de Junho de 1859, art8. 46 e 48. Alvará de 9 de Ag08to
de 1759, § 5.°, Circular de 30 de Junho de 1 40. Regulamento n. '160 de 9 de .Maio de I 42, art.
32, Regulamento n. 422 de 27 de Junho de 1845, art. 9.°, Ordenação n. SO de 24 de Fevereiro
de 1848.
Nas proferidas, contra a fazenda Dllcional, que excederem a alçana cio Juiz, Lei de 4 de
Outubro de 18'31, art. 90, Lei o. 242 de 29 de Novembro de 18\ t. art. 13, Ordem n. 6 de 12 de
Janeiro de 1842, art. 7.", e Aviso n. 110 de 10 de Outubro de [ 45.
Nas proferidas em jU8tificações para tença ou pensões, quando passarem de pessoa a pessoa. Ordem n. 102 de 23 de Abril de 1849.
'as de habilitações de herdeiros successore8 e ce88ionarios, de crE'dores do E tado, quando forem a este8 favoraveis as decisões. Lei de 29 de 1\ovembro de 1 4[, art. 13. Provi ão de
8 de Maio de 183 .
as causas de liberdade, quando as <Jecisões forem a ella contrarias. Lei n. 2010 de 28 de
'etembro de 1871, art. 7, § 2." e Decreto n. 5135 de 13 de ovembro de i 72, art. 80, § 2.
( otas 338, 406, 42[ e 422.)
Já o Alvará de 16 de Janeiro de 1739, havia declarado que nas sentenças proferidas contra a liberdade, embora o valor do es 'ral'o f08se inferior ao quantum, s ria licita a appellação.
Quando a sentença é favoravel ao libertando, ha al~ada. Revi- ta n. 9,10 de. 3de M.a~o de 1879.
a causas de nullidade de casamento de pessoas que professarem rellglão dl0erente cla
do Estado, quando as sentença os annullarem. Decreto n. 3069 de 17 de Abril de 1863, art. 12.
(3'H) Podem appellar: as partes ou seus le!ritimos procuradores: mesmo não tendo para
este fim poderes e peciaes; sendo porém, necessaria nO'l'8 procuração para seguirem a appellação. Ordenação, Liv. S.", til. 27. pr.
.
O herdeiro testamentario Oll legatario, da sentença contra o t~stal~en~o em que fOI parte
outro herdeiro instituído no mesmo testamento ou al]uelle que rOl preJudwado pela senten~a
dada contra os outros co-herdeiros. OrdenaçãO, Liv. 3.°, tit. lIl, pr.
O fiador da se_nten~a dada contra o devedor. Ordena~lio. Liv. 3." tit. 81, § [.0
O vendedor e o fiador d'este, da sentença dada contra o comprador ou vendedor, § 2.° da
Ordenação citada.
.
Qualquer outro prejudicado pela senten9a, salvo sa sómenle. o. for em uma .esperan~a e
não em direito adquirido; ou se sómentc qUlzer appellar por mahC1a ou calomma. OrdenaçãO, Liv. 3.°, tit. 81, § 2.°
N'e8te caso, o appellante deverá dar prova, ao menos semi-plena, do direito ferido pela
entença de que quer appellar.
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(325) Interpõe-se a appellação:
Em audiencia, ou por despacllO do Juiz e termo nos autos, intimada a outra parte ou seu
procurador, sendo dispensada a ratificação em audiencia. OrdenaçãO, Liv. 3.°, tit. 70, principio e § 1.0_ Disposição Provisoria, art. 15,- Regulamento· de 3 de Janeiro de 1833, art. 48,
-Decreto n. 5467 de 12 de Novembro de 1873, art. 12.
Dentro de 10 dias, contados de momento a momento, depois da publicação da sentença,
estando as partes ou seus procuradores presentes na audiencia, ou da intimação ou scieneia,
estando ausentes. OrdenaçãO, Liv. 3.°, tit. 18, § 3.", tit. 70, principio, tit. 79, § LO, Regulamento de 3 de Janeiro de 1883, art. 47.
(Notas 344, 364, 398, 431 e 455.)
O decendio não se interrompe pelas ferias supervenientes. OrdenaçãO, Liv. 3.°, tit. 18, § 13.
(Notas 342, 353, 369, 373 385 e 440.)
O termo da appellação deve ser ii signado pela parte, quando não se appellou em audieneia; e dentro do prazo, sem o que não se toma conhecimento d'ella.
•
( otas 341, 401, 405,420 e 432.)
No caso de beneficio de restituição, póde-se appellar fóra do decendio. Ordenação, Liv.
3.°, tit. 41, § 1.0 e tit. 84, § 9.°
Appella-se, perante o Juiz que proferiu a sentença. Ordenação, Liv. 3.°, tit. 70. § 1.0, podendo, no emtanto, ser interposta perante os Juizes lIlunicipaes ou os de Direito, quando este
proferiu a sentença nas Comarcas geraes.-Lei n. 2033 de 20 de Setembro de 1811, art. 23, §
3.° e art. '14 do Decreto n. 5467 á nota 187.
(Nota 405.)
(326) Não podem appellar: o que quizer fazei-o, passado os 10 dias da Lei ao depois da
publicação da sentença, da sua intimação ou noticia. Ordenação, Liv. 3.°, ti t. 70, principio, - o
que houver consentido na sentença, expressa ou tacitamente coroo pedindo tempo para pagar, ou praticando outro acto semelhante.. OrdenaçãO, Liv. 3. d, tit. 99, § 20 e tit. 80, § 2.°,_ o
que transigiu sobre a sentença que ainda não passou em julgado, Ordenação, Liv. 3.°, tit. 78,
!§ 1.°,-0 confesso: salvo, allegando alguma razão, contra a validade da conflssão,-o verdadeiro revel, assim considerado o que não appareceu em Juizo, por si ou seu procuradorl até á.
sentença final; e sendo citado para appellar dedarou que não queria, ou lJalou-se, ou dIzendo
que appellaria sem o fazer,-Ordenaçll.O, Liv. 3.°, tit. 79, § 3,o,-e do executor que não excede
o modo da execução. Ordenação, Liv. 3.°, tit. 79, § 5.°
(327) As appellações teem dous termos fataes, O primeiro é o da interposição d'ellas, e o
segundo, a apresentação das mesmas appellações no Juizo da 2." instancia.
Vide os arts. 20 e 21 do Decreto á nota 187.
(328) A não admittir o Juiz a appellação dentro do decendio, em audiencia ou por termo,
não fizer audiencia ou não se o encontrar para deferir; cabe aggravo de petição, ou instrumento no caso do § 9.° do art. 15 d'este Regulamento, explicado pelo Decreto n. 10LO de 8 de
Julho de 1852. (Nota 205.)
E se dentro do decendio, o Juiz não der audiencia e não fôr encontrado para mandar tomar o aggravo, resta o meio da carta testemunhave!. Ordenação, Liv. 1.0, tit. 80, §§ 9.° e 11,
Liv. 3.°, tit. 69, § 7.°, e tit. 74, principio, e §§ 2,0 e 3,0 .
(329) Todos os casos da deserção da appellaçãO, acham-se marcados nos arts. 22 a 27 do
Decreto á nota 187; ficando revogadas a respeito, todas as Leis anteriores, sendo julgado
qualquer caso da deserção da appellação na 1." instancia.
(Notas 381 e 386.)
Anteriormente, julgava-se ora na 1.& e ora na 2.& instancia, com os trez dias da Côrte da
OrdenaçãO, Liv. 3.°, tit. 15, abolidos pelo art. 27, § 3,0 da Lei n.2033 de 1871,-e com os instrumentos do dia de apparecer da OrdenaçãO, Liv. 3,0, tit. 68, §§ 3,0 e 6.°, abolidos pelo art.
27 do Decreto á nota 181.
Da decisão que julga ou não deserta a appellação, oabe o aggravo do art. 6.° do Decreto á
nota 187.
(3il0) Ra appellaçães, sem alçadas, por menor que seja o valor das causas, a saber: nas
que competem julgar os Juizes de Paz, Municipaes ou de Orphãos e os Juizes de Direito das
Comarcas geraes. Art. 9.0 do Decreto á nota 187.
(331) Interposta a appellação, cita-se a outra parte, para na primeira audieneia, nomear
e approvar louvados que avaliem a causa, sob pena de revelia.
Louvam-se sempre em advogados do fôro, sendo-lhes os autos com vista por um termo,
a darem os seus laudos por escripto; e attenderão ao valor da causa ou quantia demandada,
sem as custas do feito. OrdenaçãO, Liv. 3,0, tit. 70, § 6.0, e Assento de 24 de Janeiro de 1615.
Nas causas possessorias, a posse será avaliada na metade do valor da propriedade sobre
que ella recahe. Ordenação, Liv. 3,0, til. 70, § 10.
Nas de despejo pelo preço da locação.-Sílva ad Ord., Liv. 3.°, tit. 70, § 10.
Nas de alimento, desde a primeira idade até aos 30 annos, computam-se 30 annos de alimentos; dos 30 annos em diante, computam-se tanLos quantos faltarem para chegar aos 60.
Se os louvados discordam na avaliação, nomeia-se um 3.° que desempate. OrdenaçãO, Liv.
3.°, til. 17, §§ 2.0 e 4.". O louvado 3.° deve conformar-se com um dos dous laudos.

e os primeiros louvados discordaram só em parle, o terceiro não dará o seu parecer
enão sobre o diversamente arbitrado.
O juiz e não as partes, e a quem perlence a nomeação do terceiro louvado, Ordenação,
Liv. 3. u , tit. 17, § '20"; devendo, porem o Juiz, fazer es a nomeação a aprazimento das partes,
tanto, quanlo lhe fór po ivel; e segue-se na praxe, nomear cada uma das partes lres louvados, escolhendo o Juiz, um d'entre os sei!'.
Para a louvação, deve ser cilada a propria parte e não seu procurador, a não ter poderes
especiaes, OrdenaçãO, Liv. 3.°, tit. 70, § 4.° e se a parte for casada, e a questão versar sobre bens de raiz, será citada a sua mulher que, constituirá procurador com poderes especiaes,
§ 4.° da cilada Ordenação.
.<\. avaliaçãO, tem por fim determinar se a causa cabe ou não na alçada, e dar base ao valor do preparo das causas, fl::l:ado pelo art. 57 do Regimento de custas n. 5737 de 2 de Setembro de '1874.
Quando a causa sobe irregularmente avaliada, a Relação manda proceder a nova avaliaçãO, nomeando e approvando as partes, outros louvados.
(332) ão e necessaria a avaliaçãO, Decreto n. 5467, á nota 187, art. 16:
Nas causas, até 100$000 e 500~000, julgadas pelos Juizes de Paz e Municipaes.
Quando a causa contiver pedido certo, de cuja estimação deu-se prova, ou não houve
impugnação.
(333) Fazem cumulo, para a avaliação da alçada: as custas em dobro, ou tresdobro, Ass.
de 24 de Janeiro de 1615; os fructos e rendimentos, pedidos na acção, Almeida e Souza, segundas linhas nota 643, n. 26' a pena de onegados, ou occultação maliciosa dos bens, nos inventarios feitos no Juizo de Orphlios, sendo punida com a perda do direito que a elies tiver o
inventariante e o pagamento do duplo do seu valor em favor dos menores. OrdenaçãO, Liv.
1. 0, tit. 88, § 8.0
Estas penas devem ser pedidas por acção ordinaria, á reconvenção quando corre nos
mesmos autos da acção, e e julgada pela mesma sentença. Barb. ad Ord. Liv. 3. 0 , tit. 70, §
6. 0 n. 3.
(334) Interposta a appellação e avaliada a causa, o Juiz que tiver proferido a sentença,
receberá a appeUação, se fór de receber, em ambos os etreitos, ou no devolntivo sómente; e
assignará o praso em que, os autos devem ser apresentados na instancia superior. Ordenação,
Liv. 3.0 , tit. 70, § Ii.o, Decreto á nota t87, art. 15.
( Totas 347, 348, 351, 356, 357, 361, 362, 374, 3 3, 389, 391, 409, 416, 417,423,428,436,442,
4t5 e 446.)
A appellação deverá ser sempre recebida, em ambos os eO'eito , salvo nos seguintes casos
em que só o será no devolutivo. Ordenação Liv. 3.", tit. 73, pr. e til. 78, § 2.0
(Nolas 337, 373, 379, 3l!6, 388, 390, 3\:14, 307, 409, 418, 424, 425, 4&6, 433, 4~7, 438, 447 e 448.)
Das enlenças proferidas pelos provedores de re iduos em causas de contas e execução
de testamento'; devendo porem, ellas ser executadas, se dentro de ti mezes depois do recebimento o appellante não obtiver melhoramenlo. OrdenaçãO, Liv. LO, tit. 62, § 25.
Em todos os casos que nãO soITrem demora, como quando a sentença e a favor da liberdade, quando a sentença e proferida contra o auctor ou quando condemna ao réo, em mais
do que a re tituiÇão da posse. Ordenaç.ilo, Liv. 3. 0 , tit. 48, § 3.", e til. 78, 3.°' quando o inquilino pediu vista para embargos, salvo provando incontinenle).. bemfeitorias feitas com expresso consentimento do senhorio. Ordenação, Liv. 3.°, tit. 30, § ij.o, e nota 434. Ass. de 23 de
Julho de 1 11.
As causas que versarem sobre alimentação futura, OrdenaçãO, Liv. 3. 0 lit. 18 § 6. 0 , Liv.
4,0, tit. 78, § 3. 0 , Ass. de 9 de AlJril de 1772, confirmado pelo Alvará de 29 de Agosto de 1776;
quando o conlraoto de locação de serviço, fÓr por escripto endo o locador nacional, havendo estipulação de lempo determinado ou empreitado ou adiantamenlo de salario, e se o locador fór estrangeiro e o contraoto celebrado por e cripto.
Nas causas summarias, quando o auclores forem o appellados.
as de execuções de sentenças, quando os exequentes forem os appellados.
As flscaes, propostas pela Fazenda 1 acional, contra o seu devedore.
As de assignação de 10 dias, quando ha condemnaç.ilo. OrdenaçãO, Liv. 3.°, tit. 25, § 1. 0
(Nota 365)
As de deposito. Ordenação, Liv. 3.0, tit. 30, §§ 2. 0 e 3.0, Liv. 4.0, tit. 49, fln. e til. 76, § 5.0.
As de julgamenlo de parlilhas. OrdenaçãO, Liv. 4. 0 , tit. 96, § 22.
As de força nova. OrdenaçãO, Liv. 3. u, tit. 48, § 3.°, bem entendido, quando a sentença
fÓr proferida contra quem se queixa do esbulho.
As de almotaceria. OrdenaçãO, Liv. 1.0, tit. 68, § 2. 0 , ainda distinguidas pelo art. 35 deste
Regulamento.
As execulivas. A,~ imtar das execuções das sentenças.
(Nota 349.)
As de desapropriação, por utilidade publica geral ou Municipal da Córte. Art. 29 da Lei
de 1~ de Julho de 1845.
As de liquidaçãO de sentenças exequentes. A . de 2't de Março de 1753.
As de embargos de terceiro senhor e possuidor, quando estes, não foram recebidos, mas
rejei tados.
(335) Pela Lei de 18 de Al1;osto de 1.747, com o Ass. de 22 de Maio de 1783, revogando a
OrdenaçãO, Liv. 3.° tit. 69, § 6.0 e tit. 70, § 2. 0 ó subiam os traslados dos autos, quando as
sentenças dadas fóra dos Jnizes ad quem.
(Notas 384 e 4.1,1.)

'obreveio, porém o Decreto li nota i87, art. L7 que, estabeleceu a excepção que será examinada.
•
Tirado o traslado ou não, deve o appellante requerer a citação do appellado, a ver expedir os autos para o Juizo suverior.
.
A citação deve ser pessoal, incluindo-se as mulheres, a tratar-se de bens de raiz. Ordenação, Liv. 3." tit. 70 § 4."
Tanto os autos como o traslado, serão sellados á cu ta do appellante, art. 5L do Regulamento de 3 de Janeiro de 1833 e o escrivão, remette os autos ao secretario da Relação, art. 49.
(336) Não se toma cunhecimento da que foi admittida por termo nos autos, fóra do praso
legal, embora se allegue a ausencia do Juiz que proferiu a sentença e a suspeição dos supplentes a quem a parte recorreu' porque, es as allegações não pro\Tam que, se fize sem toda
as diligencias possiveis, para completar a interposiçãO, dentro do praso legal. Ordenação,
Liv. 3." til. 69, § 4.° til. 70, principio. tit. 79, § 2." e,Dispo iç5es Prol'inciae , art. 15. A.ccórdãos da RelaçãO do Rio, de 6 de Dezembro de 1853, 8 de JuLho de L851" e confirmados pelo
Supremo Tribunal em Revista de 7 de Junho de L855.
(Nota 371.)
Mas, diz a Revista n. 4159 de 10 de Setembro de 1852, que: deve seguir a appellação,
mesmo fóra do tempo, se o motivo da mora foi por causa do appellado, e nem se deve contar
em mora, o espaço decorrido desde o provimento do aggravo, até sua apresentação, por ser
antes imputavel ao Juizo em que fôra processado.
(331) Do despacho pelo qual o Juiz se julga incompetente, para conhecer de uma causa
de liberdade, não cabe appellação, nem voluntaria nem ex-oillcio, e sim aggrllvo, em vista do
art. i5, § 9.° deste Regulameuto. Accórdão da Relação da Côrte, n. 3686 de 19 de MaiO de
1874.
(3::l8) A caber appellação do arbitramento para indemni ação, por meio de peculio, deve
ser elia ex-o!Iicio pelo Juiz, vista a generalidade do Decreto de i3 de Novembro de 1872, art.
80, § 2." Accórdão da Relação de S. Paulo n. 21, de 2.1, de Julho de L874.
(339) Terceiro prejudicado, não pMe appellar da sentença e sim embargai-a. Revista do
Supremo Tribunal n. 81 9 de 9 de Novembro de 1>l12.
(340) lão se reforma em appellação a sentença de 1.' instancia que, se fundou em prova
dos autos, por motivos de facto posterior a ella. Accordão da Relação da Côrte de 14 de Julho de 1868.
(341) A appeliação interposta, por petição, não vale, sem o termo assignado no praso fatal, pois o complexo de ambos os actos, é rigorosamente exigido, para a interposição desse
recurso. Revista do Supremo Tribunal n. 7264 de 12 de Setembro de '18GB.
(342) Não se deve levar em conta dos seis mezes, a demora que houve no correio e o
tempo das ferias divinas. Revista do Supremo 'l'ribunal n. 5912 de 31 de Outubro de 18(j0.
(343) Carta de sentença, extrahida pelo credor dos auto de inventario, em que, lhe foram separados bens para pagamento, não é susceplivel de execu\ilo. E o despacho proferido
nessa conformidade, nãO é appellavel. AccordãO da Relação da Côrte n. 3151 de 12 de Setembro de um.
(344)· Decorrido o decendio, com a discussão de um recurso illegal, já não se póde interpór a appellação, sobre tal recurso. Accordão do Tribunal do Commercio da Côrte de 4 de
Agosto de 1873.
(345) O despacho que, põe termo ao feito, decidindo toda a materia que nelle, se controverte, tem força de diflnitivo, se não cabe de semelhante despacho o recurso de aggravo,
mas o de appellação, não podendo neste caso a RelaçãO conhecer daquelle, sem nullidade. Ordenação, Lív. 5.", til. 69 pr. e Accordam do Supremo Tribunal de Lisboa de 12 de Jovembro
de 1813.
(346) A RelaçãO, tomando conhecimento de uma appellação, interposta dentro de anno,
no caso da OrdenaçãO, Liv. 4.°, tit. 96, § 19, não póde decidir, sobre a fôrma da divisãO, ordenada na sentença de La instancia. Revista n. 7878 de a de Outubro de 1871, e Accordão, Revista da Relação do Rio de LO de Dezembro de 1871.
(347) Cabe eJTeitos regulares da appellação interposta pelo senhor do libertando, da sentença que, homologou o arbitramento do valor para ser conferida a liberdade. Accordão da
Relação da Côrte n. 3õ71 de 18 de ovembro de 1.~73.
(348) A appellação da sentença favoravel ao tutor em autos de prestação de contas, é
recebida em ambos os elleitos. Accordão da Relação da Côrte, de 16 de Setembro de 1873.
(3 1.9) A appellação é recebida, em ambos os efleilos, nos embargos a execução que, são
julgados provados, e em um só efreito, no caso contrario. Accordão da Relação da Côrte n.
i:\5il5 de 16 de Setembro de '1873.
(350) Appellavel é o despacho, pelo qual, o Juiz manda proseguir o processo do arresto,
julgando não pertencer ao embargado, um dos bens que, se pretende arrestar. Accordão da
RelaçãO da Côrte n. 3544 de 30 de Setembro de HI73.
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(351) Appellnção da sentença, que julga provados os embargos de erro de conta e excesso de execUção, oppostos pelo executado, em um processo summario, é recebida nos etreitos regulares. Accordão da Relação da Côrte n. ::I56L de 24 de Outubro de 1873.
(3',2) Despacho pelo qual se indefere o pedido do reo, para ser absolvido da instancia, é
interlocutorio, e portanto não appp.llavel.
E Accordão que conhece da appellação interposta de tal despacho, e nuUo. Revista do
Supremo Tribunal n. 7 99 de 8 de ovembro de L871, e Accordão, Revista da RelaçãO do Recife de 21 de Setembro de 1812.
(353) AppelIação, pMe ser apresentada na instancia superior, depois de findo o praso, se
sobrevierem as ferias, as quaes devem ser reputadas, impedimento legal. Accordão da Relação da Côrte n. L393 de 6 de Agosto de 11172.
E' racional a disposição acima e algumas outras no mesmo sentido j porque, um facto estranho a parte, nilo lhe pMe prejudicar; devendo ser para surprehender o acto do Juiz, que
procurando subterfugios e catando nullidades, imputa aquiLlo que e devido a força maior,
como da responsabijidade dos litigantes.
(354) Não cabe appellação do despacho que despreza a excepção de illegitimidade de partes, opposta na acção executiva, por honorarios medicos. Accordão da Relação da Côrte n.
3563 de 21 de Outubro de L1l73.
(355) Cabe appeUação da sentença que homologa o arbitramento do valor de 400~OOO, para
indemnisação do preço do escravo. Accordão da Relação da Côrte n. 3553 de 7 de Outubro
de 1813.
(356) A appelIação da sentença que julga improcedente a notificação, e recebida nos etfeitos regulares. Accordão da Relação da Côrte n. 3554 de t4 de Outubro de 1873.
(357) Appellação da sentença proferida em acção de obra nova, é recebida nos effeitos
regulares; visto que essa acçãO se rege por principios especiaes. Accordão da Relação da
Côrte n. 3559 de 21 de Outubro de 1873.
(358) E' recebida no etreito devolutivo, a appellação da sentença que julga null0 o sequestro requerido em processo de inventario. Accordão da Relação da Côrte n. 3584. de 2L de
'ovembro de 1813.
(359) A appellação, devolve todo o conhecimento da causa e seus incidentes ao Tribunal
superior, embora sobre alguns d'eUes não houvesse decisão em l.a instancia. Revista do Supremo TribunaL n. 841 L de 12 de ovembro de 1873.
(360) AppeUação não cabe nos aggravos, sobre erro de custas. Accordão da Relação da
Côrte n. 3577 de 21 de Novembro de 1813.
(361) Cabe o recebimento nos en'eito regulares da appellaçào da sentença que julga provados os embargos oppostos, pelo executado, por excesso de execução. Accordão da Relação
da Côrte n. 3566 de 7 de Novembro de 1813.
(362) Não ha razão para justificar, contra expressa disposiçãO da Lei, o recebimento em
ambos os eO'citos da appellação da sentença proferida, em concurso de preferencia. AccordàO
da RelaçãO da Côrte n. 6 de 28 de Novembro de 1 73.
(363\ Ha appelLaçãO e não aggravo do despacho que recebe os embargos de 3.0, por não
terem sido provados no prazo da Lei. Accordão da Relação da Côrte n. 3592 de 1 de Dezembro de 18'73.
(36i) O decendio para appellação, corre da intimação ou publicação da sentença e não
se suspende pela appresentaçilo de embargos inadmissiveis. Accordão do Tribunal do Commeraio da Côrte de 28 de Agosto de 1873.
(365) Appellação, em acção decendial, recebe-se sómente no etreito devolutivo, quando
os embargo foram recebidos com condemnação e aflnal julgados não provados. Deaisão do
Presidente do Tribunal do Commercio da Côrte de 2 de Dezembro de 1872.
(36ti) Gabe aggravo e não appellação do despacho que julga deserta e não seguida a appelLação. Accordão da Relação da Côrte n. i5 de 19 de Dezembro de '1813.
(367) Cabe appellação, da sentença pela qual o Juiz de Direito, tomando conhecimento
por via de aggravo, do despacho que recebeu uma excepção rei judicatm, que em sua apreciação envoh'e materia de competencia, manda que o Juiz a quo se julgue competente para
conhecer do feito. AcaordiIo da Relação de Porto-Alegre de 13 de Fevereiro de 187q.
(368) As jurisdicções, sendo de ordem publica, não dependem das partes o tornar susceptivel de appellação, causas que por sua natureza não são appellaveis. Ass. da Côrte de CassaçãO em França de 7 de Janeiro de 1874..
(369) Os dia fataes da appellação, não se interrompem pela superveniencia das ferias.
E que, deserta a appeUação, por nãO serem apresentados os autos no prazo da Lei, nilo
pMe ser reformada a sentença que passa em julgado. Revista do upremo Tribunal n. 8454
de 18 de Abril de 1874,
(370) A appellação ex-omcio, não obsta a que se admittam embargos á sentença. Revista
do Supremo Tribunal n. 8492 tie 3 de Junho de 1874.
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(311) Para ser julgada deserta e não seguida a appellação, deve ser intimado pessoalmente o a ppellan te, afim de aUegar no praso de ~ dias, impedimenlo que obslasse o seguimento do recurso que interpoz. Accordão da Relação da Côrte de 14 de Setembro de 187/~.
(372) E' recebida nos etreitos regulares, a appellação da sentença proferida sobre embargos de nullidade, oppostos á arrematação de bens de orphãos elfectuada em cumprimento de
sentença da partilha. Accordão da Relação da Côrle de I de Outul)ro de 187~.
(373) Não precisa ser pessoal e nem accusada em audiencia, a citação do appellante, para
aUegar justo impedimento que o faça não seguir a appellação que interpoz, e que as ferias
supervenientes, não interrompem o fatal da appellação j bem como que recebida a appellação
no elfeito devolutivo, cumpre ao appellante apressar a exlracção do respectivo traslado, em
o qual correrá a execução provisoria, sendo-lhe imputavel a demora que d'abi provier. Accordão da Relação de Ouro-Preto n. 5 de 1 de Setembro de 1874.
(374) Cabe appellação, que é recebida em ambos os elfeitos, da sentença que despreza os
embargos no processo de prestação de contas, em execução de sentença. Accordão da RelaÇãO da Côrte de 19 de Outubro de 1874.
•
(375) Da decisão que lança da treplica, cabe appellação e não aggravo. Accordão da Relação da Côrte n. 3Gi5 de 2.7 de Março de 1874.
(376) Appellação, tem lugar na execução e sobre a causa principal, se a sentença não
passou em julgado. Revista do Supremo Tribunal n. 8551 de 26 de Setembro de 1874.
(377) Do despacho que não admitte a reconvenção, por ser olferecido fóra do prazo concedido, não cabe appeUação, por ser despacho que tende apenas a ordenar o processo. Accordão da Relação cja Côrte de Agosto de 1814.
(378) Da sentença que homologa os laudos, nos processos de arbitramento, por alforria,
cabe appellação. Accordão da Relação de "Ouro-Preto de 5 de Outubro de 1874.
(Nota 443.)
(379) Póde appellar, em um só etreito, o credor em inventario. Accordão da Relação da Côrte
n. 362.4 de 6 de Março de 1874.
(380) Póde o Juiz ad quem tomar conhecimento da appellação, quando mesmo não tenha
sido atempada a causa, nem recebida pelo Juiz a quo, a appellação em um ou em ambos os
etreitos. Accordão da Relação da Côrte de 21 de Outubro de 1813, confirmado pelo Supremo
Tribunal.
(381) A Relação não póde deixar de tomar conhecimento de uma appellaçãO, embora deserta, desde que nãO tenha o appellado promovido no sentido de julgal-a tal. E porque o erro
do Juiz não póde prejudicar a parte j e de mais não haja provocação legitima para o tribunal
quando a appellação não tenha sido recebida por Juiz competenle, a Relação só póde tomar
conhecimento d'ella, depois de sanada essa irregularidade o que procede, mesmo nào tendo
havido interposiçãO de aggravo quanto á incompetencia, por sel' a materia de jurisdicção, de
ordem publica, sobre a qual, se deve provar a todo o tempo e opportunamente ex-ameio. Accordão da Relação de Ouro-Preto n. 2.4 de 2.3 de Outubro de 1874.
(382.) O praso para o seguimenlo da appellação, nas acções hypothecarias, é regulado
pela Ordenação e não pelo Regulamento Commercial n. 737. Vide o Decreto á nota 187.
(383) Tratando-se de uma excepção peremptoria, prejudicial, proces ada ordinariamenle
e se os recursos n'essas excepções, são suspen ivo , é de concluir que a appellação deve ser
recebida nos dous eJreitos. Pereira e Sousa, primeiras linhas, nota 281,- Almeida e ousa, segundas linhas, notas 271 a 274,- Conselheiro Ramalho, § 233,- e Ordenação Liv. 3.·, ti t. 50.
(384) Quando elll vez dos propl'ios autos, sobe a appellação, em traslado devem as Relações mandar subir aquelles. Revista do Supremo Tribunal n. 6797.
E' hypothese prevenida nos arts. 10 e 11 do Decreto de 20 de Dezembro de 1830. Vide os
arts. 49 e 89 do Regulamento de 3 de Janeiro de 1833.
(385) O decendio da appellação, não se interrompe pela superveniencia das ferias. Revista n. 8493 de 17 de Junho de 1874.
(3X6) Deve ser recebida no .etreito devolutivo, a appellação da sentença, que jolcra os embargos oppostos ao executivo por honorarios. Accordão da Relação da Côrte n. 0616' de 13 de
Março de 1874.
(387) Sendo a sentença appellavel por sua natureza, é ao Tribunal superior que cabe decidir, se a appellação foi interposta no praso legal. Accordão da Relação da Córte n. 36W de
17 de Março de 1874.
(388) Não obslante, tell-se recebido, em ambos os etreitos, li appellação da sentença do
recebimento de emhargos, com condemnação, executa-se-a, e nem por isso deve ser recebida
nos eJreitos regulares a appellação da sentença que julga não provados os embargos do executado. AccordãO da Relação da Côrte n. 36 de 27 de Fevereiro de 11\74.
(~9) Deve ser recebida e em alguns ca os nos etreitos regulares, a appellaçíIo da sentença proferida em causa em que o escravo póde ser declarado livre j em rllzãO de níIo ter
sido matrioulado. Accordão da Relação do Rio de 8 de Fevereiro de 1875.
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(390) A appellação, que julga os embargos discutidos nos proprios autos da acção de despejo, a recebido. no etreito devolutivo.
E causa que versa sobre quantia, manifestamente superior á alçada do Juizo, independente da avaliação para o caso da appeliação. Accordão da Relação da Côrte de 22 de Fevereiro de 1875.
(391) A appeliação da sentença que julga improcedentes os embargos de nullidade e excesso de execução, a recebida nos effeitos regulares. AccordãO da RelaçãO da Côrte de 1 de
Março de 1875.
.(392) Não a appellavel a sentença que despreza os embargos, oppostos com o fim de impedir o arbitramento para prestação de alimento. Accordão da Relação da Côrte de 11 de
Fevereiro 1875.
(393) Não a appeliavel, o despacho que manda proceder ás diligencias necessarias para
a prestação da caução de ope're demoliendo, pendente ainda a decisão do attentado. Accordão
da Relação da Côrte de 15 de Março de 1875.
(39~) A appellaçãO da sentença que regeitou in limine, os embaraos oppostos pelo 3.·
embargante, é recebida no etreito devolutivo: ainda que o mesmo 3.· u1teriormente allegue
ter appellado, por causa do damno irreparavel. Accordão da Relação da Côrte de 15 de larço de 1875.
(395) Não a appellavel o despacho que lança o rao da contrariedade. Accordão da Relação da Côrte de 22 de Março de 1875.
E diz outro Accordão da mesma Relação e da mesma data: desde que a sentença a appellavel, deve-se admittir a appeliação; por isto que ao tribunal superior, a que cabe decidir
se elia foi interposta no praso legal.
(396) O fallecimento de um dos socios, não é motivo para e relevar da deserção, a appellação interposta pela firma social, attenta a solidariedade dos membros da mesma firma.
Aocordão da Relação da Côrte de 8 de Abril de 1875.
(397) E' reoebida no efl'eito devolutivo, a appellação da sentença que julga afinal os embargos á assignação de '10 dias, recebidos com condemnação. Accordão da Relação da Côrte
de 11 de Fevereiro de 1875.
(39) Póde a parte appellar, jurando noticia, depois do decendio, da sentença que tendo
sido intimado ao advogado, não foi por este appeUado. Acoordiio da Rela;;ão da Côrte de 7
de Maio de 1875.
.
i pr'oetwator omittat appellatio nem, sutficít, quod pars restíttt tionem petat in integl'um
seu in{)piam alleget p"oeln'atm'is, acl hoe tlt admitatur ad appellationem.
(399) A Relação póde reformar a sentença, na parte em que não tenha sido appeliada.
Acoordào da Relação de Ouro-Preto de 4 de Maio de 1875.
(400) O tribunal n:'io pôde dnix"r dI'! conheoer da appellaç.'io, interposta da sentenç.a que
resolve sobre embargos, a pretexto rle que o foi da sentença embargada. Revi ta do Supremo
Tribunal n. 8713 de 7 de Julho de 1 75.
(401) Ainda que haja appellação, a sentença passa em julgado, !le dentro dos 10 dias da
sua intimação, se não lavra o respectivo termo. Acoordão da Relação de Porto-Alegre de 15
de Dezembro de 1815.
(402) Embargos nos moveis do locatario para garantia de alugueis futuro, e sendo juluado procedente o mesmo embargo, não cabe appellaçào de uma tal sentença e sim aagravo.
Revista n. 8916 de 2 de Agosto de 1 76 e Acoordão, Revista de . Paulo de 27 de Março de 1877.
(403) O assistente, póde intervir na causa durante o progresso d'elia, ou no acto de appeUar. Accordào da Relação da Côrte n. 762 de 3 de Março de 1876.
(404) Nilo póde a relação oonheoer da appellação. quae quer que tenham sido os erro e
as nullidades pratioados no andamento da oausa, quando esta cabe na al~ada do Jllizo. Accordão da Relação de S. Paulo de 13 de Ago to de 1875.
(495) Da data do termo da publioa~ão do de pacho que recebe a appellaçiio, é que se
conta o prazo para a apresentação da appeUação.
Esse despacho, deve ser proferido pelo Juiz de Direito e não pelo Juiz Municipal. Accordãos da Relação de S. Paulo, ns. 117 e 127 de 5 de Outubro de 1K75.
(406) O upremo Tribunal de Justi~a em Revista n. 82~ de 15 de Dezembro de 18i5. por
decisão unanime, não conheceu de uma decisão no sentido da liberdade, dizendo ser a causa
da alçada da Relação.
Parece rasoavel e nada mais acceitavel; por isto que, se !lS decisões contra eUa sobem
aos ultimos recursos. sendo como a, inestimavel a liberdade; o mesmo n;lo succede quando a
decis;lo é a favor; porque n'esta 2." hypothese vigora a disposição regular das alçadas; e o
contrario d'i ,to seria estabelecer um privilegio a favor dos que litigam, contra a liberdade,
contra as regras commuos, resultando o maior de todos os absurdos e contradicç.ào com a
Lei natural e escripta, protectora da liberdade.
(lO?) Appellação e não aggravo. dá-se da decisão sobre absolvição da instancia, quando
ella importa perempçiio da oausa. Acoordão da Relação de . Paulo n, 31 de 11 de Fevereiro
de 1876.
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(408) Nos casos de simples absolvição da instancia, sem perempção da acção, ha o recurso de aggravo.
Quando porem, ha perempção, o de appellaçfio. Accordão da Relaç.ão de S. Paulo n. 127
de 14 de Março de 1876.

(409) Do despacho, pelo qual são regeitados in limine, os embargos oppostos pelo executado, cabe aggravo e não appellação, na fórma do art. 669, § 1.", parte 3." do Regulamento
Comm"ercial n.737.
Da sentença que julga provados os embargos dos execu tados, e que cabe appellação em
ambos os elfeitos e no devolutivo ómente se os julgou não provados. Revista do Supremo
'l'ribunal n. 8954 de 18 de Jovembro de 1876.
(410) A Relação conhece do feito, que sendo embargado e depois appellado pela outra
parte, e submettido ao eu julgamento sem terem sido julgados os embargos. Accordão da
Relação da Côrte n. 695 de 2 de Junho de 1816.
(411) Da decisão sobre competencia do Juizo, não allegada por via de excepção ou na
contestação cabe a appellação.
E e a intelli.~encia do art. 646, § L· do Regulamento Commercial n. 737 de 1850. Revista
do Supremo Trinunal n. 8949 de 13 de Setembro de 1876.
(412) A appellação ou os embargos, não podem approveilar a quem fez opposição tacita.
Revista n. 8858 de 8 de Abril de 1876.
(413) Appellação não se dá da interlocutoria com força de definitiva que julga nuHa a
avaliação e manda proceder a outra, sobre bases que se não deram para a primeira. Accordão da RelaçãO da Côrte n. 478 de 13 de ~'evereiro de 1877.
(414) Appellação não se dá do despacho que manda satisfazer o valor do sequestro, e este
toma os bens sequestrados litigiosos para o eifeito de não poderem ser Il.lienados. Accordão
da Relação da Côrte n. 5:l2 c!e 27 de Março de 1877.
(415) Dá-se appellação e não aggravo, da decil?ão que julga finda a execuçãO, excluindo
um credor que havia protestado ~or preferencia.
Intelligencia do art. 669, § 3. do Regulamento Commercial n. 737, quanto á opposiç:lo de
terceiro, sendo que não se trata de opposiÇãO de terceiro nos restrictos termos da Ordenação,
Liv. 3.·, tit. 20, § 31 e tit. 86, § 47, de conformidade com a qual deve ser sempre entendido o
§ 3.· citado; e nem mesmo se trata de damno irreparavel definido na OrdenaçãO, Liv. 3.·, tit.
69, § L· Accordão da Relação do Rio, de 6 de Novembro de 1877, n. 74.
(416) Deve ser recebida em ambos os elfeitos, a appeHação da sentença que rejeita in limine, os embargos de terceiros senhores e possuidores, oppostos á execução, em parte de uma
sentença declarada nuHa em 2.a. instancia. Accordão da Relação do Maranhão de 23 de Outubro de 1877.
(417) Dá-se appellação, em ambos os eifeitos da decisão proferida afinal sobre os embargos ao arresto: porque embora de natureza summaria, torna-se o processo ordinario por terem sido directamente recebidos os embargos formados em principio da causa. Accordão da
Relação da Côrte n. 720 de 3 de Agosto de 1877.
E' de accordo com Pereira e Souza, I.a.s linhas civis.
(Nota 60S.)
(418) E' recebida, sómente, no etreito devolutivo, a appellação interposta da decisão que
julga idonea a cauçãO e manda passar provisão de opere demoZiendo. Accordão da Relação da
Côrte n. 894 de 23 de Novembro de 1817.
(419) Appellação, com fundamento de damno irreparavel, dá-se da decisão do Juiz que
ordena o immediato pagamento dos direitos fiscaes, segundo o calculo judicial, impugnado
pela parte, AocordãO da Relação do Rio n. 902 de 27 de Novembro de 1877.
Em direito, basta que seja o mal reparavel com grandes difficuldades e prejuizos para que
seja cabido o recurso facultado pela Lei: Ampliat etiam damnttm, seu gmvamen l"eparal'i
possit, sed non eu; toto, veZ ctlm magna difficultate seu prejudice partis. Repert. das Ordl!.
(420) Do despacho publicado que recebe a appellação, e que corre o praso para a apresentação da mesma. Accordão da RelaçãO do Rio n. 917 de 4 de Dezembro de 1877.
(421) Nas acções de liberdade, a appellação deve ter o praso de causas communs, como
da Ordenação, Liv. 3.·, tit. 79, § 1." i visto como a Lei n. 2040 de 1871, apenas creou a appellação necessaria, quando a decisão contraria á liberdade; e o Supremo Tribunal em Revista
n. 921.2 de li de Julho de 1818, e no sentido de que: o valor dado ao escravo regula a alçada
nas acções de liberdade, quando a sentença e proferida a favor d'ella.
(422) Nos casos de arbitramento, como não se trata do estado de liberdade, e só do valor da indemnisação, procede a regra da alçada.\ para não ser admittida a appellação, quando
o valor dado e inferior a 500,,000. Revista n. 92i:l3 de 10 de Abril de 1878.
E' estabelecido na OrdenaçãO, Liv. 3.·, m. 70, § 6.·, Lei n. \!03;~ de 20 de Setembro de
1871, art. 27, § 7."
O Decreto n. 4824 de 22 de Novembro de 1871, art. 67, § 2.·, e Alvará de 16 de Janeiro de
1759 que diz: sempre se admitte o recurso quando a sentença e contraria á liberdade i sendo-lhe, porem, favoravel, deve-se attender ao valor.das causas, para admittir ou não a appellação, conforme a alçada do Juiz.
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(4.'23) Appellação int~~posta da sentença sobre con~as de tbesoureiros de Irmandade, é
recebida em ambos os eflelLos. Accordão da Relação da Corte n. 994 de 26 de Fevereiro de 1878.
E funda-se na Ordenação, Liv. 1.0, tit. 62, § 25.
. ~~'24) E' recebida em um só eifeito, a appellação interposta da deci ão que regeitou in
hmme os embargos á notificação, para arbitramento de honorarios, por serviços medicos.
Accordão da Relação da Côrte n. 102 de 7 de Maio de IS7!:!.
{425) E' recebida em um só eifeito, a appellação da decisão sobre competencia ou ille"'iti~idade de parLe, para intervir ~a exec~çãO e recorrer dos despachos que a ella e refere~;
e e estabelecIdo na Ordenação, Llv. 3.°, tlt. 86, § 3.° Accordão da Relação da Côrte n. 1174 de
23 de Julho de 1!:!78.
(~26) O processo da acção de despejo de predio rustico, é summario e da sentença que
ordena o despejo, appella-se só no ell'eito devolutivo. Decisão no Direito, 17. ° '1'01. pa rr• 87.

(427) Não se dá appellação do despacho que lança o e-xecutado dos seis dias assignados

á penhora, desde que não apresentou em tempo, os sens embargos; porque não é appellavel
uma tal decisão, visto ser interlocutoria. concernente á ordem do proces o e como tal com-

prebendido nas di"posições da Ordenac;ão, Liv. 3.°, m. 20 §§ 23 e 47, til. 69, princ. art. 33
d'este Regulamento. Accordão da RelaçãO da Côrte n. 1244 de 10 de Setembro de 1878.
(428) E' nos ell'eitos regulares, o recebimento da appellação, nas acções executivas. AccordãO da Relação de Porto-Alegre de 30 de Junho de 1l:l78.
(429) 'ão é appellavel o despacho pelo qual o Juiz manda excluir do inventario, certo
bens dotaes. Accordão da Relação da Côrte n. 1129 de 25 de Junho de 1878.
(430) O despacllO que irrogando gravame irreparaveJ. de tituiu a viuva do cargo de inventariante, é appellavel, porque um tal despacho é interlocntorio, com força de definitivo,
com fundamento na Ordenação, Liv. 3.°, tit. 69. Accordão da Relação da Bahia de 12 de Agosto
de 1 73, o da Relação da Côrte de 26 de Julho de '1877, o da de . Paulo de 28 de Agosto de
1877, e Revista do upremo Tribunal n. 0274 de 2'2 de Junho de 187l:l.
(431) As sentenças de recebimento de appellação, no Juizo Commercial, só começam a
produzir en'eito, depois da intimação das partes, como é expresso nos arts. 19 d'este Regulamento, 21 do Decreto á nota 187 e í2'2 do Regulamento Commercial n. 737. Accordão da Relação do Rio n. 1179 de 26 de Julho de 1878.
(432) Não se toma conhecimento da appellação, quando o termo é assignado fOra do decendio. Acoordão da Relação de Ouro-Preto de 15 de Abril de 1878.
(~33) E' recebida no effeito devolutivo a appella 'ão da sentença na acção de deposito em
pagamento' e não procede este, se não é reputada legitima a fórma de quitaÇão exigida pelo
devedor, dando causa a não Querer o crcdor receber o pagamento oil'erecido extrajudicialmente. Revista n. 9:i49 de 13 de ,fovembro de 1878.
(4~H) ! as causas de despejo se o réo não prova bem feitorias que foram auotorisadas á
appellação interposta da sentença que ordena o despejo, manda-se tomar em auto apartado,
sem haver aggravo d'esse despacho. Accordão da Relação da Côrte n. 1439 de 7 de Março de 1879.
(435) Cabe appellação e não aggravo, da sentença que nega licença para casamento, supprido o consentimento paterno. Accordão da RelaçãO da Côrte n. 144-1, de 22 de Fevereiro
de 1879.
(430) Deve ser recebida nos effeitos regulares, a appellação interposta da sentença que
afinal julga não provados embargos oppostos a um executivo. Acoordão da Relação da Côrte
n, 14·i5 de 4 de Março de 1879.
(437) No effeito devolutivo, é reoebida a appellação da sentença que julga provados os
artigos nunciativos, na acção de embargo de obra nova. Accordão da Relação da Côrte n. '1455
de 11 de Março de 1279.
(438) E' recebida em um ó eft'cito, a appellação do executivo, tanto no civel como no
commercial, em vista da OrdenaçãO, Liv. 3.°. til. 86 § 3.° e Regulamento Commercial n. 737,
art. 65'2. Accordão da RelaçãO da Côrte n. 14.00 de 1 de Dezembro Je 1 7 .
(439) O indulto concedido aos eleitores para suspensão, no praso da Lei, dos processos
em que forem auotores ou réos, aproveita-lhes no caso de interposição de appellação. Accordão dn Relação da Côrte n. 136 de '10 de Novembro de 187 .
E funda-se o Accordão no art. 64 da Lei n. 387 de 19 de Ago to de 1 46 não revogado e
sim em inteiro vigor ex-vi do art. 115 das Instrucções de 12 de Janeiro de 18í6.
(H.Oi Os dez dias para appellaçães, são fataes, e não se interrompem pela ferias SUPCl'venientes. I\ccordão da Relação da Côrte n. 143 de 21 de Fevereiro de 1879.
(441) A Revista do Supremo Tribunal n. 6797, de .14 de Fe"ereiro dc 1856, e Accordão
Revisor do Recife de 16 de Abril de 1867, estabelecem:
Cumprir á RelaçãO providenciar, não tomando conhecimento da appellação por virem os
autos em traslados, para que venham em original, afim de serem julgados.
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ções dos respectivos districtos, na fôrma dos arts. '15, 18 e 19 da
Disposição Provisoria e Regulamento de 3 de Janeiro de 1833, arts. 47
e seguintes. (455).
(442) A acção de despejos de terras, deve ser ordinaria, e a appellação recebida nos elfeitos regulares.
E no caso de haver direito a retenção por bemfeitorias, a appellação da sentença que ordena o despejo, tem ambos os effeitos. AccordãO da Relação da Côrte de 1 de Abril de 1819.
(443) Da sentença que homologa o arbitramento para liberdade, cabe sempre appellação;
visto como não regula os principios da alçada n'essas causas. Accordão da RelaçãO da Côrte
de 21 de Março de 1879.
(Nota 378.)
(444) Nas appellaçães interpostas pelos curadores, nas causas de arbitramento para indemnisação do valor do escravo, deve-se ob erva r o disposto no art. 15 do Decreto de 12 de
Novembro de 1813. Accordão da Relação de Ouro Preto de 1 de Abril de 1879.
(44.'í) E' recebida nos etreitos regulares, a appellação da sentença sobre partilhas, com
exclusãO do herdeiro reconhecido, por uma sentença de homologação de concHia~~o. Accordão
da Relação do Recüe, de 20 de Maio de 1819.
(4'16) E' recebida nos etreitos regulares, a appellação da sentença que regei ta os embargos do erro de contas, opposto já depoi de executada a sentença exequenda. Accordão da
RelaçãO do Rio n. 1636 de 4 de Julho de 1879.
(447) A appéllação da sentença sobre eml)argos na execução, recebem-se no effeito devolutivo. Accordão da Relação da Côrte de 9 de Maio de 1879.
(448) A appellação da sentença, na acção de notificação, é recebida no effeito devolutivo.
Accordão da RelaçãO da Côrte n. 151,9 de 13 de Maio de 1~19.
(449) No juizo da i.'" instancia podem ser arrazoados os autos, para appellação civel de
que tem de conhecer a Relação. Revista n. 9474 de 10 de Setembro de 1879.
(450) Admitte-se appellação da sentença que concede caução de opel'e demoliendo.
Do Accordão, que assim julga e confirma a sentença appellada não cabe o recurso de Revista.
E a concessão da caução, não é limitada a certas obras, sendo que o embargo da obra
nova é que tem limitação; mas sempre que é este permittido, a caução é admissivel.
Inte1Ijgenoia da Lei de 24 de Julho de 1713, § 'lO. Revista n. 9486 de 8 de Outubro de 1819.
(4::'1) Não é appellavel o despacho pelo qual se manda assignar praso ao curador do libel·tando para proseguir com a acção de liberdade.
A Relação conhecendo d'esse despacho, por via de appellação, aão pódejnlgar definitivamente a causa e mandar que o libertando volte ao oaptiveiro. Revista n. 9418 de 4 de Outubro de 1819.
(452) Não cabe appellação da deoisão que não admitte terceiro a concorrer com algumas
das partes interessadas, por meio de assistencia. Accordão da RelaçãO do Rio de 23 de Setembro de 1819.
(451) Cabe appellação do despa(".ho proferido pelo Juiz ad quem, em recurso de aggravo
se tal despacho importa julgamento de questãO, ainda não decidida pelo Juiz a quo. Accordão
da Relação de S. Paulo de li de 'ovembro de 1879.
(454) A appellaçào da sentença proferida em acçào de notifioação, no Juizo Commercial,
deve em regra ser recebida nos eJ1'bÍlos regulares; pois que rege o caso a Ordenação, Liv. 3.°,
tit. 73. Accordão da Relação do Rio de ti de Novembro de 1879.
(45'5) Nada se innovou a respeito das appellações para as Relações, nem na Lei n. 2033
de 20 de Setembro de H17I, o.Decreto n. 4824 de 22 de Novembro de 1871, Decreto á nota 187
e das Rela~:ões de 2 de Maio de 1l:l14, rege a especie o art. 41 e seguintes, citados n'este artigo.
fia só dous casos em que se póde appellar fóra do decendio. e vem a ser:
Quando ha beneficio de restituição. Ordenação, Liv. 3.°, tit. 4l, § 1.0 e tit. 84, § 9.°
E o de sentenças de partilhas dos quaes se póde recorrer por embargos e appellar dentro
de um anno, Ordenação, Liv. 4.°, tit. 90, § 19; e procede não só nas pa,tilhas judiciaes, como
nas amigaveis; mas quando se appella li das sentenças que os julgam ou homologam.
Diz o art. 128 do Decreto de 2 de Maio de 1814 (Regulamento das Relações):
O processo das appellações civeis nas Relações, sera o estabelecido para as appellações
criminaes, com as seguintes differenças:
§ 1.0 Os autos não serão suieitos á distribuição, senão depois de pago o respectivo preparo.
§ 2.° Só terão voto no julgamento o Juiz relator e os dous Jnizes Revisores, podendo porém, todos os membros do Tribunal discutir e elucidar a materia.
Art. 129. Se nos autos de appellação houver aggravos, no auto do processo, serão estes
decididos pelos mesmos Juizes da appellação, constituindo a materia dos aggravos questão
preliminar.

DA REVISTA.

(456 a 481).

Art. 3L. As revistas continuam a ser processadas e julgadas na
conformidarle das disposições da Lei de 18 de Setembro de 1828,
Decreto de 20 de Dezembro de 1830, e mais disposições legislativas
e regulamentares em vigor.
Art. 32. Não se dará recurso, ainda. mesmo de revista, das seno
tenças proferidas em causas cujo valor couber na alçada dos Juizes
que as houverem proferido.
(456) Sobre a revista no crime, vide as notas 2145 a 2159 da Lei de 184i e 3350 a 335i do
Regulamento n. 120 de 18~2.
'otas 213, 406 e 450 d'este Rep;ulamento.
Para o caso, temos os arts. 164, § 1.. da Constituição, 306 do Codigo do Processo Criminal, art. 6.· da Lei de 18 de etembro de 18:l8, analogo ao art. 306 citado, Decreto de 9 de Outubro de 18~O, art. 60 do Decreto de 3 de Janeiro de 1833. Decreto de 20 de etembro de 1833,
o de 18 de Março de 1835 Lei de 28 de etembro de 1837, Regulamento de 26 de Abril de 1838,
Resol. de 17 de Julho de 18il5, Regulamento de 4 de Setembro de 1838, art. 2.·, Regulamento
de 17 de Fevereiro de i 38, sobre as Relações revisoras.
(457)
ão ha revista das sentenças proferidas em causas que cabem na alçada das auctoridades que as proferiram; e são concedidas, quando fór permittida, havendo:
1.. Nullidade manifesta.
2.· Injustiça notoria.
Os casos de nuUidade, são, segundo a Lei de 3 de 'ovembro de 1768, § i.·, entendidos
pela Ordenação, Liv. 3.·, tit. 75 e tit. 95, os seguintes:
i. ° Se faltou li 1. a citação.
2.° Se a sentem;a fór dada contra outra passada em julgado.
3.°
e foi dada por peita; ou suborno dos Juizes.
4.° Por fal as provas, com a especificação da falsidade, não tendo sido ella antes allegada no feito ou admittida a prova.
5.·
e não foi dada por todos os Juizes que n'ella deveriam ter voto.
6.°
e foi dada por Juiz incompetente.
Ra in.iustiça notaria, se foi dada contra direito expresso, que e o das Leis do Imperio, e
não o da Leis romanas ou outro direito sub idiario; mas que eja a sentença directamente
proferida contra as Leis, e não sómente contra o direito da parte. Ordenação, Liv.' 3.°, til. 75
§ 2.· e Lei de 3 de Noveml ro de 1768 § 3.·
Considera-se tambem injustiça notaria, por não se te,r admittido li partes alguma defeza
essencial, como não se recebendo embargos, ou artigos que provados relevariam; por não se
haver ordenado vi toria e exame, ou qualquer outra diligencia legal necessaria para se dilucidar a materia e perfeito conhecimento da causa, ou nào se ter dado provimento em aggravo
no auto do processo, declarando- e a nullidade dos autos ou de alguns dos termos d'elles,
tendente ao conhecimento ou decisão da causa, e se as Relações Revi oras reconhecerem esta
injustiça, limitarão o julgado a remediai-a, não se podendo em tal caso proferir sentença de'flnitiva, sobre a materia principal da causa a que falta a precisa illustração. Decreto n. 9 de
17 de Fevereiro de 1113 , art. 2.·
Vide o arts. 3.· a 6.° d'este Decreto citado.
Nas notas citadas li. Lei de 1841 e re pectivo julgamento, trata-se do julgamento da Revista.

(45) Interposta a Revista, ~eguem os autos originae , ficando tra~lado, art. 10 da Lei de
18 de etembro de. I 28 e Re oluÇão de 3'1 de Agosto de 18'.1.9, art. 6.°. e quando perdidos no
correio servir.lo então os traslados, art. 39 da Resoluçã.o de 20 de Dezembro de 1830.
(459) Deve ser interposta a Revista dentro de 10 dias depois da publicação ou intimaçãO
da sentença, por manifestação verbal da parte ou seu procurador ao escri,ão do feito que a
reduzirá a termo' assignado pelo recorrente e duas testemunha~, intimanllo-se a parte contraria. Lei de 18 de etembro de 1828, arts. 8.· e 9.° Decreto de 20 de Dezembro de I 30, art .
ll.o e 9.°
A Revista do Supremo 'l'ribunal n. 2152 de 30 de 'ovembro de 18.2, não tomou conhecimento da Revista, em razão de ter sido o termo da interposição as, ignado por uma só te temunha e as Revista de 5 de Junho e 20 de, o,embro de 1 \'15 decidiram que: não se tomando
conhecimento da revista por defeito da interposição do termo, não póde ,oltar ao upremo
Tribunal, depois de ~anado o vicio: porque importaria Revista de Re,ista.
O praso da Revista (10 dias), conta-se dn data da publicac;ão do Accordao recorrido e não
da sua intimação ás partes. Revista n. 912;; de 20 de A.gosto de 1877, Lei de i8 de Setembro
de 1828 e Decreto de 20 de Dezembro de 1830, art. 10.
E conta-se o praso da data da pul)!icação do Accordão recorrido. Revista n. 9163 de 5 de ..,
Dezembro de 1877.
O termo de 10 dias, é peremptorio e improroga,el, sem embargo de qualquer restituição j
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todavia os erros commettidos pelo escrivão do Juizo de que se interpozer a Revista ou pelo
ecretario do Tribunal, nào prejudicarão as partes que tiverem cumprido as disposições legaes. Decreto de 20 de Dezembro de 1830, art. 10.
No caso de se provarem taes erros perante o Tribunal, defirirá. este ao direito das partes,
como se nào existissem, salvo a responsabilidade dos que tiverem commettido. Decreto citado
de 1830, art. 11.
Vide os artigos que se seguem d'este Decreto.
(460) Cada uma das partes, tem 15 dias para arrasoar, sem poder juntar novos documentos e fiudo o praso assignado, o escrivào cobra os autos e com razões ou sem ellas tira o traslado e remette os originaes ao Supremo TriJ)unal. Lei de 31 de Agosto de 1831, art. 6.·, de 3L
de Agosto de '1829 e de 20 de Dezembro de 1830, art. 21 e mais a Lei de 18 de Setembro de
1828, art. 10.
O termo de 15 dias, é concedido por inteiro e improrogavelmente a cada uma das partes
ou sejam singulares ou co11ectivas. Decreto de 31 de Agosto de 1829, art. 6.°
(461) A Revista do Supremo Tribunal n. 8910 de 2 de Agosto de 1876, diz não se tomar
conhecimento da Revista, se sobem os autos por traslado.
Quando a Revista é intentada na Côrte, sobem os originaes sem ficar traslado. Lei de 20
de Dezembro de 1830, art. 24.
'ào se supprem no Tribunal, as faltas e omissões das solemnidades exigidas pela Lei na
interposiçào das Revista. Art. 3~ da Lei de 20 de Dezembro de 1830.
Tanto os autos originaes, como o traslado, serào sellados á. custa do recorrente e se o escrivào remetter sem o sello, sera por elle responsavel. Lei de 1 30, art. 25 e ainda, pelo mesmo
artigo, a demora por falta de se110 e porte no correio, se imputa ao recorrente, sem ser motivo a falta do mesmo se110 para não se reconhecer da Revista.
(462) A intimaçào da Revista á parte !l0ntraria, quando eUa não residir ou não se achar
no lugar, póde ser feita na pessoa do procurador, art. L5 da Lei de '20 de Dezembro de 1~30 j
e se a parte fôr revel e nào estiver no lugar do Juizo, ou nào constituir Procurador, prescindindo-se da intimação, segundo o mesmo art. 15 e pelo art. 17, far-se-ha a intimação da Revista ao I'romotor da Ju liça, quando nào houver parte accusadora.
(463) O Procurador da Corôa, póde intentar revista das sentenças proferidas entre partes,
tendo passado o praso a estas concedido para a intentarem j mas n'este caso, a sentença de
revi ta, não aproveitara aos que approvarem a decisão anterior. Lei de 18 de Setembro de
HH8, art. 18.
(464) As revistas se apresentarão ao Supremo Tribunal nos prasos seguintes:
Em 4 mezes na Côrte e Provincia do Rio de Janeiro, em 1 anno nas Provincias de Goyaz
Matto-Grosso, Ceará, Piauhy, Maranhão, Pará e Amazonas, e em 8 mezes nas de mais Provincias. Lei de 18 de Setembro de 182 , art. 10 j contando-se os prasos do dia em que se interpoz a revista.
(465) Não se permitte a revista das sentenças de pronuncia, concessões ou denegações de
fiança e de quaesquer interlocutorias, das sentenças proferidas no fôro militar, nas proferidas
no Jôro ecclesiastico, das proferidas pelo enado como Tribunal Judiciario, e das decisões do
Supremo Tribunal. Lei de tO de DezemJJro de 1830, art. 5.°, e a de 3 de Dezembro de 1841, art. 89
(460) Cabe revista da sentença com força definitiva que põe fim ao processo. Revista n.
7331 de 27 de Fevereiro de 18ti9.
(467)- Nas questões possessorias, não lia o recurso de revista. Revista n. 8175, confirmando
o AccordãO da Relação da Côrte de 19 de Março de 1812.
(4G8) Pendente a revista, não se póde allegar a ruateria de embargos infringentes na execuçãO. Revista n. 8017 de 21 de etembro de 1812 e n. 81,94 de 27 de Junho de 1874.
(469) Decisões proferidas em gráo de revista, não pódem ser reformadas por embargos á.
execução ou por outro qualquer meio. Revista n. 8371 de 1 de Outubro de 1873.
(470) Ac~ordão que manda receber embargos com condemnaçãO, é interlocutorio e não
admitte, por tanto, o recurso de revista. Revista n. 8350 de 6 de Setembro de 1873.
(471) Das decisões sobre aggravos, não ha o recurso de revista. Revista n. 8375 de 24
de Setembro de 1813.
(-í72) Da decisão provocada por aggravo, em que o Juiz de ~reito regeita a excepção declinatoria (ori, não cabe revista. Revista n. 8520 de 12 de Agosto de 1874. .
(473) A. revista não suspende a execução das sentenças, nas questões de liberdade. Accordão da RelaçãO da Côrte n. 487 de W de Fevereiro de 1861.
(474) Se em gr.lo de revista, fôr por Accordão da Relação Revisora, julgada nulla toda
uma excepção, ficam prejudicados os recursos, intentados da sentença proferida sobre a liquidaçãO da sentença exequada. Accordão Revisor da Relação de Porto-Alegre de 8 de Outubro de 1878.
(475) O curador não póde desistir do recurso de revista, que interpõe em favor do escravo
seu curatellado. Revista n. 9179 de 19 de Dezembro de 18i7.
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CA PlTULO VIII
DOS EMBARGOS.

(482 a 569).

Art. 33. Não se admittil'ão ~mbargl)s al~uns, antes de sentença
final. de'quaesquel' despachos ou sentenças interlocutorias, comprehendi'ios os lançamentos e as decisões sobre aggravos, quer proferidas pelas Relações, quer pt·dos Juizes de Direito. Exceptuam-se os
embargos que nas causas summarias servem de contestação da acçào.
(476) Cabendo a causa na alçada da Relação, não tem lugar o recurso de-revista. Revista
n. 9199 de 2 de Março de 1878.
.
(417) O Supremo Tribunal conhece do recurso de revista, interposto do Accordão que
deixa de tomar conhecimento de embargo infringente do julgado em grão de revista. Revista
n. 9230 de 2 de Maio de lx78.
(47) As Relações Revisoras, julgando o incidente que deu motivo á concessão de revista, não conhecem da questão principal agitada nos autos. Accordão Revisor da Côrte de 14
de Dezembro de 1>\77, na Revista n. 8954.
(479) Só se diz decidida, em gráo de revista, a causa em que ha sentença proferida por
uma Relação Revisora. Revista n. 9230 e Accordão Revisor da Relação da Côrte de 25 de Outubro de 1878.
(48(») Denegada a revista, serão os autos remettidos ex-omcio ao Juizo onde foram sentenoiado e o recorrente condemnado nas custas.
Concedida ella, os autos serão remettidos ex-omcio, ã Relação Que o upremo Tribunal
designar, tendo em vista a commodidade das partes, Lei de 12 de etembro de 1 28, art. 16 j
e e ta Relação, será sempre diver a d'aquella que proferiu a deoisão recorrida. Art. 15 da
cilada Lei.
(481) A Lei de 9 de , ovembro de 1830, arts. 1.0 a 3.°, trata do recebimento dos autos
pela Relação Revisora,-distribuição,-quaes os Juizes que funocionam e julgamento.
e a causa foi julgada em Relação, será decidida por todos os Juize do Tribunal Revisor. Lei de 18 de etembro de l8lR, art. 16,- a de 9 de Novembro de 1 29, art. H.o e a de 3 de
Agosto Je 1 13, art. [.0, §§ L° e 7.°; mas póJe ser julgada a cau.a em RelaçãO Revi or~ com
menor numero de Juizes do que aquelle de cuja sentença e concedeu Revista, com os Dezembargadores necessarios para constituir o 'l'ribunal- Art. 130 do Decreto de 2 de Maio
de 1 74.
_'o julgamentos da Revista poderá o auctor recu!'ar um Juiz, e o réo dous, não motivando a recu ação. l\rt. 4." da Lei de 9 de 'ovembro de 1 30.
Vide o Decreto n. 9 de 17 de Fevereiro de I 3 , art . L.0 a 6.°
Prorerida a sentença de revista, serão ex-o/:llcio, remettido os autos pelo Presidente do
Tribunal revi or da entença, ao Juizo em que se proferiu a sentença recorrida, fazendo officiallUente ao upremo Tribunal participação da reme sa. Art. 17 da Lei de 18 de Setembro
de 12.
('1-82) 'otas 183. 198, 202 203, 226, 239, 2H, 245, 247, 253, 257, 260, 26[, 26 , 277, 282, 291,
29:1, 339, 3;)[, ;361, 363, 36\., 3();), 370, 3n. 374, 38 , 390, 391, 39t, 394, 391, 409, 402, 409, 410, 412,
416, 411, 421 436, 4í6, 447, 468, 469 e 1.77.
O embargos são um remedio legal, no intento de ser declarada, modificada ou reformada
a senten<;a pelo Juiz que a proferiu, ou por outro que o sub titua. OrdenaçãO, Liv. 1.0, tit.
1.0, §~ [O e 24, Liv. 2.°, tit. 6 , § 4.", Liv. 3.·, tit. 65, § 6.·, tit. 87, 'li 7.", 12 e 14, As ento de
7 de Fevereiro de !65!l e o de 16 de Junho de 1812.
Os embargos são oppostos ás sentenças definitivas ou mixtas, OrdenaçãO. Liv. 3.°, til. 66,
§ 6.°, Disposição Provisoria, 8rt. 14,-e são modiflcativos ou olfen ivo , .endo os primeiros
para reclamar a modificação da sentença; e os segundos, são os que combatem a sentença
directamente nos pontos principaes; e ha, tambem, os declarativos no intuito de fazer declarar a sentença, quando omissa em algum ponto, ou duvido a e obscura no todo ou em parte.
Pereira e 'ouza, primeiras linhas, nota 594, Almeida e 'ouza, segundas linhas, nota 594, n.
7, e Alvará de (j de Dezembro de [ 13.
Pela antiga legislação, Ord. Afl'on ., Liv. 3.°, tit. 105,-8ó eram admittidos os embargos
modiflcativos; sendo que na pratica, se foi tolerando os ofI'ensivos, em certos e determinados
casos.
(4 3) Na execuçãO, não são admissiveis embargos ofrensivos e sómente os modificativos;
salvo os de nuUidade, de re!'tituiçãO de menores, de soldado, de lavradores rusticos, prodigos, etc. OrdenaçãO, Liv. 3.°, tit. 81, 2.°
Os modiflcativos da sentença, .oppostos na execuçãO, são o de compensação, retenção,
divisãO, competencia, novação, delegação. transacção, pilcto de non 2,etelldo, erros de contas,
dos enattls con lIltos lI1acedonianno e TTelleiatlo, e outros infrin entes do julgado e não oppostos na causa principal. Ordenação, Liv. 3.", til. &4, § 8.°, tit. 7, §§ 1.0 e fO, e Mor. E3:eo.
L. 6.°, cap. 9.°, n. 15.
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(484) Nas causas Commerciaes, só se admiltem como primeiros' embargos, os de declaração e restituição de menores nos termos dos artigos 639 a 641 do Decreto Commercial n.
737 de 1850.
(485) Não se admillem segundos embargos à mesma sentença, salvo: - os de suspeição
ou incompetencia, quando nascidos da sentença final ou tiver de ser julgado o facto, por Juiz
suspeito ou incompetente, que de novo interveoha o·elle. Ordenação, Liv. 3.·, tit. 21, § 6.· e
tit. 88, pr.- os de restituiçãO, OrdenaçãO, Liv. 3.·, tit. 88, pr. e Lei de 'l'! de Dezembro de 1761,
tit. 3.·,-os de declarações, Ordenação, Liv. 3.·, tit. 06, § ti.·,-não devendo considerar-se segundos embargos os que se oppõem a uma sentença em que houver innovação dos antecedentes, segundo os praxistas.
(486) Não se admittem emJ)argos, quando são interlocutorias as sentenças, ou de qualquer despacho, antes da sentença finai, devendo comprehender-se os lançamentos e decisões
sobre aggravos; exceptuando-se o que servem de contestação da acçãO, nas causas summarias, art. 14 da Di posição Provisoria e o 33 d'este Regulamento - nem das sentenças que
mandam continuar o processo por nãO se ter terminado a causa de uspeição, dentro dos 45
dias. Ordenação, Liv. 3.·, tit. 2.·, §§ 21 e 22, C. Regia de 15 de Julho de 1605, e Assentos de 18
de Janeiro de 1619.
Nem nas causas da competencia do Juiz de Paz. Art. 29 do Decreto a nota 187.
Não se admittem, tambem, se são consistentes em materia velha. Ordenação, Liv. 3.·, tit.
87, §§ 2.·, 5.·, 7.· e 10, e tit. 83, § 2.·
Não se considera materia velha, a que não tem identidade de lugar. tempo, pessoa ou fim;
porquanto se variar qualquer d'p.stes elementos das relações juridicas, estas essencialmente
devem variar modificando-se a solução do problema juridico.
"em e, tambem, materia velha aquella sobre que não se deu prova, salvo juntando-se escriptura publica e por argumento da OrdenaçãO, Liv. 3.·, tit. 83, § 2.·, e nem é velha a materia consistente em direito j porque deve ser permittido ás partes reclamar perante o proprio
,luiz, para ser restaurado o imperio da Lei, quando uma sentença o olfende.
ão se admitte embargos, 'e são impertineutes, [ri,olos ou calumniosos; nem se não foram offerecidos ou se pediu vista dentro dos 10 dias, da llOra em que a sentença foi publicada
em presença das partes ou seus procuradores, ou da em que lhes foi intimada, estando ausentes. Ordenação, Liv. 3.·, tit. 65, tit. 10, pr.; e tit. 79, § 1."
(487) Embarp;os à sentença, processam-se na conformidade da Ordenação, Liv. 3.·, tit. 20,
39 e art. 14 da Disposição Provisoria.
O Decreto de 19 de Novembro de 17 4, não manda que os embargos sejam articulados, e
não possam ser oppostos, senão por peti~ões ou cota ; sendo livre ás partes fazei-os como
lhes parecer, articulados ou não, sendo porem da praxe serem sempre articulados.
§

(488) Devem ser oppostos, dentro de 10 dia, depois de publicada ou intimada a sentença.
E' simples o seu proces o, sendo que depois de impugnados e sustentados em uma audiencia, a cada uma das partes, ou em 5 dias, nas causas commerciaes; são recebidos e se
reforma a sentença, ou são regeitados; Regulamento Commercial de 18"0 n. 3737, arts. 639 e
644, e contendo factos novos que devem ser provado com testemunhas, deverão. er seguidos
de contrariedade, dilação de 10 dias, para prova, razões fioaes e julgamento. Art. 645 do Regulamento citado.
Os embargos, processam-se summariamente, OrdenaçãO, Liv. 3.·, tit. 20, § 39.
Quasi sempre quando sobem os autos, o Juiz manda dar vista às partes, para que primeiro sejam impugnados pelos embargados e depois ustentados pelos embargantes, em fórma
de arrazoados, com o praso de uma audiencia a cada um; sendo de notar que o Juiz não e
obrigado a dar essa vista; podendo desde logo recebei-os ou desprezai-os.
No emtanto, não devem ser logo desprezados os emhargos, a menos que a sua materia,
ainda mesmo provada, não des e em conclusãO a reforma da decisão embargada.
O Decreto n. 5618 de 2 de Maio de 1874 (Regulamento das Rela çõe!i') , diz o seguinte, art. 156:
ó se admittem embargos aos Accordãos da Relação proferidos em causas civei em grào
de appellação ou de execuçãO e nos proce sos crimes a que se referem os arts. 90 a 105. (Art.
lU do Decreto de 3 de Janeiro de 1833.)
Art. 157. Não são admiltidos segundos embargos, salvo os de declaraçãO e restituição in
integ1·um.
Art. 158. A sentença póde ser emJ)argada pela parte no termo de cinco dias, contados da
data da intimaçãO.
Não podem ser oppostos embargos ao Accordão, depois dos 5 dia, a contar da intimação,
como e expresso no Decreto Legisl. n. 1730 de 5 de Outubro de 18,,9 que se reproduziu n'este
artigo. Accordão da RelaçãO de Belém de 7 de Maio de 1815, Revista n. 8827 de 18 de Dezembro de 1875, Accordãos da Relação do Maranhão de 5 de r ovembro de 1875 e da do Rio de H!
de Outubro de 1876.
Art. 159. O Juiz relator mandarà dar vista as partes por 10 dias, a cada uma, quer singular quer collectiva, para impugnar ou sustentar' os embargos.
Art. 160.
as causas civeis, os embargos serão julgados pelos mesmos Jujzes que proferiram o Accordão embargado.
.
Ordenação, Liv. L·, tit. L·, §§ 10 e 24, Liv. 2.·, tit. 63, § 4.·, Liv. 3.·, tit. 65, § 6.·, tit. 87
!'§ 7.·, 12 e 14, Ass. de 7 de Fevereiro de 1658 e o de 16 de Julho de 181~.
Art. 161. Nos processos crimes, (al·ts. 90 a 105), os embargos serào julgados, por todos
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os Dezembargadores presentes, embora em numero inferior, ou diversos dos que proferiram
o Accórdão embargado.
Art. 16'2. Quanto aos de mais termos do processo dos embargos, seguir-se-ha, o que for
applicavel e se di põe no art. 128 acerca das appeUa~ões e nos arts. 661, 663 e 664 do Decreto
n. 737 de 25 de Novembro de 1850.
Examinae os artigo citados. Na ustenta~ão dos embargo oppo tos aos Accórdãos, nào
póde o embargante juntar documentos, senào quando o/l'erecidos incontinenti. Revista n.
!l011 de 6 de Junho de 1877.
(48) São admissiveis os de nuUidade, os que vierem acompanhados de prova litteral,
se versarem sobre materia de facto, os que pedirem declaraç.lo do Accórdào, e os de restituição in integrum.
O Accórdão, é certo póde ser nulIo por imcompetencia, suspeição, peita ou suborno dos
Juizes que neUe intervieram e quando dado' sobre a faI a prova ou contra direito expresso
Ordena <;.ão, Liv. 3.°, tit. 75, pr. e 9- pr. e Regulamento Commercial n. 737, art. 680 j e havendo
essas nullidades, serào allegadas por occasião da Revista.
Os embargos sobre materia de facto aos Accórdão que vierem desacompanhados da respectiva prova !iLLeral, nunca deverão ser recebidos.
Citando-se á nota anterior, o Decreto Legisl. n. 1859 de 5 de Outubro de 1869, deve-se
accrescentar que extinguio elle o transito das sentenças na chancellaria, aonde os embargos
podiam ser opposto com licença do Presidente da Relação, segundo o art. 57 do Decreto de
3 de Janeiro de 183'3Hoje os embargos !>ão apresentados nos pl'oprios autos com despacho do relator para a
vista.
E no que diz respeito ao commercial, recorra-se aos arts, 66'!, 663 e 664 do Regulamento
Commercial n. 737, mandado observar pelos arts. 4~ e 49 do' Decreto n. 1597 de 1 de Maio
de 1855.
(490) O etreito dos embarO'os na La inslancia e sempre suspensivo, salvo contra sentença
de partilhas, Ordenação, Liv. 4.°, tit. 96, § 2'2. a não estarem os interessados na posse dos seus
quinhões hereditario ou que já tenham Lirado os seus formaes de partilhas.
'a \l." instancia, o seu elfeito, é sempre suspensivo, como já o era pelo Decreto de 3 de
Janeiro de 1833.
('.91) As Ordenações, Liv. 3.°, til. 87, pr. e til. 85, § IS, não são app!icaveis aos processo
c:xecutivos e só cabe embargos li. execução, quando ha sentença a executar-se' e tambem,
não são applicaveis no caso de comminatorio.
E não se admitLem embargos á execuçãO, sem estar seguro o Juizo. Ordenação, Liv. 1.°,
tiL. &i, § L°, e LH. 87, Assento de 4 de Março de 1690.
(49'2) E' principio de direito: quem ju.lga a acção,julga os embargos oppostos li. execução.
O Juiz que procede á execução da sentença, é o que a profere: llle directus est ea;ecutionisjudw, qui competentel" tulit ipsam sententiam ea;equendam.-1\Iomes de execut., Liv. 6.°,
cap. 11, n. L
(493) A execução das senLenças proferidas em gráo de revisão, está como qualquer ouLra
sentença sujeita á regra, segundo a qual, e permitLido ao exelluLado oppor embargos de nu 1lidade dentro dos seis dias da penhora, ou dos 10 nas execuções reaes. Ordenal''''o, Liv. 3.0,
tit. 87. § LO
(494) São admi siveis na execução, com suspensão d'eUa e propostos conjunctamente nos
seis dias seguintes li penhora, os embargos mencionados no art. 517 do Regulamento Commercial n. 731, e quando a materia sobre que versam, jli existia ao tempo da penhora e não
foi allegada e julgada na causa principal.
(i95) Embargos infringentes, não se admittem na execução, quando a sua materia se
discute, ordinariamente, na acção decendial, por terem sido recebidos com condemnação os
embargos ahi oppo LOl'. Accordão da Relação do Rio de 5 de Dezembro de 1813.
(496) Embargos de terceiro recebidos nos proprios autos da execu~ão, não podem ser
desentranhados para correrem em apartado, por factos independente da vontade de terceiro
embargante. Accordào da Relação da Côrte n. 3521 de 19 de Agosto de 11313.
(4g7) Embargo de nullidade, devem correr nos proprios autos da e:xecuçiIo. Accordão
da Relação do Rio n. K21 de 26 de Agosto de 1 73.
O Assento de 4 de Março de 1690, e expre so quanto ao' embargos de nullidade provados
do ventre dos autos, podendo mesmo ser otrerecido , alem dos seis dias da Ordenação, como
.
diz Aroncll, Alleg. i3. ns. 21, 22 e 'l3:
'i iniquitas et injustitia sententire est evidens 1wtoria. et exactis patens, ista exceptio non
censentlU" "e,jecta ab Ord., Liv. 3.0, tit. 87, pr. Quia ista iniquitas et injllstitia sententite cum
sit manifesta et ea;actis patens nullitati notol'Íte equiparatttr.
(498) Embargo~ de nullidade, não correm nos autos de execução. e a nullidade não for
patente dos mesmos. Accordão da Relaçào da Corte n. 3619 de 17 de Abril de 1 74.
(499) Embargos de nullidade, na execução por illegitimidade da pessoa contra quem correu a acção, devem ser recebidos em apartado. Aecordào da Relação da Côrte de 22 de Março
de 1875.
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(500) Só o Tribunal da Relação, póde conhecer de embargos a execll<;.ão da sentença que
foi confirmada em gráo de Revista.- Revista do Supremo Tribunal n. 8819 de 15 de Dezembro de 1875.
(501) O Juiz deprecado, nào póde conhecer do embargos de incompetencia, opposto ao
precatorio citatorio, para execução. Accordão da Relação da Côrte de 5 de Agosto de 1873.
(:i0'l) Incompetente é o Juiz deprec' do para conhecer de embargo, mesmo de terceiro,
à execução. Accordão da Relação do Rio n. 3171 de 15 de Maio de 1873.
(503) Embargos á execução, são su pen ivos, quando a vista é pedida dentro dos seis dias
da accusação da penhora, quando a materia é relevante, quando sào de pagamento e quando
infringentes do julgado e oppostos por menor. Accordào da Relação do Rio n. '1.7 de 10 de
Fevereiro de 1814.
(504) Embargos á execução, não se admittem segundos á penhora, ainda que esta, por
ser feita em direitos hereditarios, venha a ser ratificada depois das partilha nos bem; aflninhoados ao executado; e ratificação de penhora, não carece de ser accusaLla em audiencia.
Accordão da Relação da Côrte n. 57 de 23 de Março de 187i.
(505) Embargos de nullidade, patentes do autos, à vista da sua materia, podem ser recebidos nos proprios autos, ou em apartado. AccorJào da Relação do Rio n. 3650 de 3l de
Março de 1874.
(506) Nos proprios auto de execução, só se admittem embargos de nullidade, quando
esta consta dos me mos autos. AccorLlão da Relação da Côrte de 8 de Abril de 1875.
(:i07) Os embargos, em parte inCringentes do julgado no Tribunal superior. oppostos na
execução. são recebidos nos proprios autos, para discussã e prova e depois remettidos ao
mesmo Tribunal, a quem compete resolver sobre asna procedencia ou não. Accordão da Relação de S. Paulo de 15 de Dezembro de 1 75.
(508) Não são infringentes do julgado, os embargos que, oppostos ao modo da execução,
concluem por sua nullidade. Revista do upremo Tribunal n. !l8ill de 13 de Maio de 1876 e
Accordão Revisor de Ouro- Preto de 8 de Maio de 1817.
(509) Na execução qne procede da acção hypothecaria, os embargos de terceiro, são o
remedio meramente posse~sorio e não precisam fnndar-se em dominio que se haja adquirido
por titulo habil e legitimo.
Ao terceiro embargante que abriu mão da questão de dominio, insistindo só pelas bemfeitorias, póde ser adjudicada a propriedade, julgando-se assim ultra petita.
Aquelle que deve, por operação de credito, quantia muito superior a tudo quanto possue,
póde fazer doações validas a seus filhos, sem que sejam considerados em fraude dos credores.
E se taes doações forem feitas por escripto particular, passado entre pais e filhos e com
testemunhas parentes em gráo proximo dos contractantes, não são suspeitos de ante data
nem presumidos frauriulentos para com terceiros, como aliás é de direito. Revista do upremo
Tribunal n. 900'l de 16 de Dezembro de 1816.
(510) Embargos á ex~cução em causas de despejo, não tem eifeito suspensivo. Assento
de 23 de Junho de 1811.
(511) A carta de sentença, emquanto não é dada a execução, não póde ser embargada.
E embargos de erros de contas, devem ser oppo tos na execução. Accordão da RelaçãO do
Rio n. 3639 de 31 de Março de 1814.
(512) São admittidos os embargos ás sentenças definitiva, na fórma da Lei, sem excepção dos oppostos ás sentenças que decidem sobre embargos de teroeiro. E ainda que o terceiro embargante venha com elles á exeoução. Revista n. 8510 de 4 de Julho de 18H.
(5l3) Só no eifeito devolutivo se deve receber a appellação interposta da sentença que
despresa embargos do executado. Accordão da Relação da Côrte de 3l de Março de l87ti.
(514) Embargos á execução não podem ser opposto pelo credor pi~noraticio, a titulQ de
assistente. Accordão da Relação da Côrte n. 437 de 2l de Novembro de 1876.
(515) A Relação, póde de novo julgar sobre o incidente do recebimento de embargos, a
respeito dos quaes proferiu julgamento e executou-se. Accordão da RelaçãO de S. Paulo de
3l de Março de 1876.
(516) Nas execuções das sentenças revistas pelo Supremo Tribunal, não são admissiveis
embargos infringentes do julgado ou nullidade. Accordão da Relação da Côrte n. 311 de 12
de Setembro de 1876.
(517) Não se póde oppõr embargos de nulUdade á Revista da sentença exequenda, embora não tenha esse recurso elfeito suspensivo.
E se o Supremo Tribunal vier a negar a Revista impetrada antes da decisão de taes embargos, seriam meios contraditorios e heterogeneos, para chegar ao mesmo fim; e a razão de
nuUidade allegada, fica sujeita ao Tribunal ad quem e pela continencia, não póde ser durante
isso, discutida a causa no Juizo de 1.& instancia e embora a execução seja nova instancia;
porque, onde está o mais, cessa o menos. Revista n. 8153 de 20 de Novembro de 1875,-e AccordãO Revisor do Rio de 10 de Outubro de 1876.
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(518) Embargos oppostos :i acção em que se pede o pagamento total da divida vencitla
apenas em parte, segundo a confissão do proprio reo, são recebidos com condemnação n'es a
parte. Accordão da Relação da Côrte n. 359.3 de 9 de Dezembro de 1873.
(519) Os embargos opp<?stos á. s~ntença no processo exe~utivo, não se dizem segundos embargos. E Accordão que assIm decldlDdo, annulla parte do feIto, afim de mandar dar vista para
embargos á sentença, nãO ó definitivo. Revista n. 8438 de 4 de Março de 1874.
(520) Os embargos que não são provados cumpridamente, não podem ser recebidos sem condemnação. AccordãO da Relação do Rio n. 74 de 19 de Maio de 1874.
(521) Os embargos de quitação ou de falsidade, devem na assignação de 10 dias, ser recebidos sem condemnação. Ordenação, Liv. 3.·, tit. 25 e Decreto de 6 de Abril de 1789.
(522) Os menores podem oppôr e deduzir embargos de re tituição, me mo segundo, conhecendo d'estes o Juiz da appellação. Ordenação, Liv. R.·, tit. 88 e Assento de 30 de Agosto
de 1719.
(523) Embargos de restituição são despresados, se contêm materia velha, ,já di cutida c
regeitada: e ordem 3.", administrativa de hospital, gosa do beneficio da restituição. Accordão
da Relaç.ão do Rio de 8 de Outubro de I 71>.
O privilegio do beneficio da restituiÇão é um remedio extraordinario, concedido pelas Leis
aos menores e pessoas semelhantes, para por meio d'elle desfazer-se, não só todo o contracto
que lhes fôr pl'ejudicial, ma tambem qualquer sentença interlocutoria ou defini tiva contra
aquellas pessoas injusta ou nullamente dada.
e tal benefioio tem de ser implorado contra uma sentença, cumpre vêr se esta pende de
execução ou se já foi totalmente executada, por isso que no L· caso póde e deve a restituição
ser pedida por meio de embargos; e no 2.· tem-se de recorrer á aoção ordinaria. LobãO, notas a Mello, Liv. 2.·, tit. 13, § l:l.•
(524) Devem oorrer em apartado, os embargos que não se fundam no que dispõe o art.
257 do Regulamento Commercial n. 73'7, nem em nuUidade nos termos do § 1..; nem no que
respeita á· presoripção que não ti allegada e nem contida no § 7·.• e no 8.· n. 3. Accordão da
Relação da Côrte de 21 de Agosto de 11152.
(525) Aggravo cabe do despacho que manda correr em apartado os embargos oppostos
ao m~ndado de despejo; e que passando em julgado o despacho pelo qual se receberam nos
proprlOs autos os embargos, só póde ser revogado quando ambas as partes n'is o oonvenham.
Acoordão da Relação do Rio n. 149 de 28 de Outubro de 18'70.
(526) Embargos devem ser contrariados antes de se os mandar pôr em prova, sob pena
de nullidade. Revista n. 8'W6 de 18 de Dezembro ele 1~n.
(527) 08 embargos infringentes e os de oompensação, correm nos proprios autos. Accordão da Relação da Côrte n. 5i: de 23 de Março de Ilj75.
Tem fundamento a decisão no art. 583 do Regulamento Commercial n. 737.
(528) Os embarjtos de teroeiro, são um remedio meramente possessorio. Lei de 2'2 de Dezembro de 17GI, til. 3.° § i2, e Revista do Supremo Tribunal n. 8260 de \O de Dezembro de 1813.
llo admi ttidos esses embargos ainda depois de 6 dias, sem prejuizo da execução. Ordenação, Liv. 3.·, tit. 86, § 1'7.
Podem oppôr-se ainda depois de arrematação, emquanto se não extrahe carta e se não
faz a tradição dos bens. Pereira e Souza, primeiras linhas, nota 893.
Sendo fundados, são admissiveis, mas os maliciosos não aproveitam. Lei de 22 de Dezembro de f76!.
Embargos de a.· senhor e possuidor, suspendem a exeoução. Ordenação, Lh'. 3.·, til. (),
§ 17, e recebidos, passa-se ao embargante mandado de manutenção, dando-se fiança. Pereira
e ouza, nota 895.
.
Sendo recebidos e julgados provados, deve o executado dar á penhora outros bens livres,
ob pena de prisãO. OrdenaçãO, Liv. 3.·, tit. 86, § 1'7, in fln.
Não póde deduzil-os o que comprou a cau a depois de penhorada. LobãO, Exec. "306.
. Quando fundados em titulo visivelmente nuHo, não se atLendem. As ento de 26 de 1'evereiro de i 7 6.
Embargos de 3.· hypothecario, não impedem a execuçiío, ou não se devem admiLtir pois
ao credor 11ypothecario, só é licito protestar pl'eferencia, nos termos da Ordenação Lh·. 3.",
tit. 91. Pereira e Souza, primeiras linhas civis, nota 890.
(529) Os embargos de 3.·, em faUenoia, são meio de retirar da ma sa fallida, bens indevidamente arreoadados. Aocordão do Tribunal do Commercio da Côrte n. 2'717 de 27 de Fevereiro de i81\.
(530) NinO'uem tem direito de usar de embargos de 3.·, que ão sempre inopportunos, na
acção de liberaade, e antes que essa seja decidida e passe em oausa julgada a entença.
E taes embargos, são tambem tumultua rios . pois que, com denominação di,ert'3, cOllvertem o processo em execução da sentença, ainda não proferida. Accordão da Relação tio Maranhào de 20 de Setembro de 1873,. na Revista n. 81'79 de 12 de Fevereiro de 1 73.
(531) Para 3.· embargante, não oorrem os 6 dias da penhora ou arresto, quando o oJ1,1ecLo sobre que versa os embargos, não estava em seu poder. Accordão tia RelaçãO da Côrte n.
43 de 10 de Março de i874.
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(532) Embargos de 3.° devem ser julgados procedentes, quando se verificarem os requisitos da Lei, sem que obste qualquer obrigação em que esse 3.", esteja por direito para com
o exequente. Accordão do upremo Tribunal de Portugal de 27 de Janeiro de 1874.
(533) Recebidos os embargos oppostos ao arresto, torna-se ordinaria a causa e tem lugar a appellaçãO; e representante de 3.", em um lugar, é competente para responder por elle
ahi e receber qual~uer citação; sendo dispensadas, n'este caso, a conciliação e a 1." citação.
Revista n. 8431 de 26 de Maio de l874.
(534) Não conhece dos embargos de 3.° o Juiz deprecado, e podem ser apresentados pelo
credor hypothecario ou por aquelle em favor de quem existir onua real.
Não importa, para a sua validade e procedencia, o serem apresentados sem articulado,
sob a fórma de petição ou reclamação, e ainda que a parte não se considere embargante 3.",
podendo ser apresentados, depois dos seis dias á penhora. Revista n. 8468 de 23 de Maio de 1814.
(535) Da decisão qile regeila definitivamente os embargo!\ de 3.°, cabe appellação e não
aggravo. Accordão da Relação da Côrte de 'l de Dezembro de Un3.
(536) Embargos de 3.° só são admiltidos nos proprios autos, quando fundados em nuUidade, importando ao mesmo 3.° Accordão da Relação da Côrte n. 3666 de 8 de Maio de 1874.
(5::17) Faz aggravo o de8pacho que nega vista para embargos de 3.°, contra a decisão
que, conforme a sentença, julgou a partilha, mandando arrematar um predio em sua totalidade. Accordão da Relação da Côrte n. 3602 de 19 de Dezembro de 1873.
(538) Tratando-se de embargos de terceiro, senhor e possuidor, não é o pedido do exequente que regula a alçada e sim o valor dos bens, cuja posse e propriedade é disputada.
Revista n. 85i.4 de 8 de Agosto de 1874. .
(539) Embargos de terceiro podem ser admittidos nos autos de inventario. Accordão da
RelaçãO de Porto-Alegre n. 13 de 13 de Junho de 1874.
(540) Petição, não é meio regular para o arrematante dos bens em praça publica, promover a nullidade da penhora feita por outrem nos mesmos bens, devendo deduzir embargos
de terceiro. E Accordão assim julgando, é interlocutorio. Revista n. 8430 de 7 de Fevereiro de i>l74.
(54l) Mulher casada, póde offerecer embar~os de terceiro, senhor e possuidor, á penhora
feita em bens dotaes, quando mesmo tenham sldo taes bens transferidos para o nome do seu
marido. Alienação de bens dotaes é nulla, quer estes sejam moveis, quer immoveis. Revista
n. 8927 de 12 de Agosto de 1876.
(542) Embargos de terceiro, recebem-se em auto apartado, quando o terceiro é prejudicado.
E decidindo-se pela affirmativa, póde o Juiz inferior mandar, depois de terminada a execuçãO que corram nos proprios au tos; podendo um terceiro obter na execução a revogação
da sentença passada em julgado que o prejudica.
E póde a mesma parte oppór segundos embargos, se a decisão embargando",?iversifica da
que foi já embargada, ou em sna conclusão ou em seus motivos. Revista n. 8400 de 11 de Julho de 1874.
(543) Embargos de terceiro recebidos em apartado, devem ser processados no traslado
completo dos autos. Revista n. 88n de 10 de Maio de '1876.
(544) NãO são admittidos embargos de terceiro na execução, se o terceiro não é senhor
e possuidor ao mesmo tempo. Accordão da RelaçãO do Rio de 11 de Fevereiro de 1876.
(545) Os embargos infringentes do julgado, não se devem rece)Jer. Ordenação, Liv. 3.°,
til. 18, § H, tit. 70, principio, tit. 87, principio e § 15. Lei de 18 de Agosto de 1769, § 14.
E embargos á sentença de partilhas, não suspendem a extracção dos formaes, nem a
posse dos quinhões hereditario . OrdenaçãO, Liv. 4.°, tit. 96, § 22.
São admissiveis os embargos, quando se acham novos documentos que desfaçam o fUlldamento da sentença rescindenda, mesmu depois dos 6 dias. Ordenação, Liv. 3.", til. 81.
(5W) Embargos á mp.dição, não a suspende, dando-se visla para serem deduzidos de~is
de concluída eUa. Regulamentos de 17 de Outubro de 1824, 26 de Agosto de 1825 e PrOVIsão
de 14 de Março de 1822.
.
Embargos de erros de custas, nào suspendem a execução quanto ao principal. Lei de 18
de Outubro de 1752.
,
(54.7) Não se devem excluir os executados da sua legitima defesa, constante dos seus embarJ!os, para os qunes pediram vista, seguro o juizo, e que em tempo foram apresentados,
assim atropellada a ordem do processo que privou os recorrentes do dIreito de se defenderem
em juizo. infringindo-se o que é expresso na Ordenação, Liv. 3.°, tit. 86 e til. 87 §§ I." e 2."
Revista n. 6356 de 1 de Junho de 1863.
(548) Embargos, são de receber, na fórma da OrdenaçãO, Liv. 3.", tit. 70, § 3." e art. 14
da DisposiçãO Provisoria, antes do julgamento da deserção. Revista n. 702l de 25 de Maio
de 1867.
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(549) l!:mbargos aos Accordiios, não são admi ttidos fóra do praso legal.
E embora sejam de declaração, não se póde mudar a substancia do 1.0 julgado. Revista
n. 8155 de 16 de Outubro de Ul72.
(!'l.'íO) Embargos, não se recebem, fôra do praso marcado na Resolução de 5 de Outubro
de 1869. Revista n. 8279 de 25 de Julho de 1873.

(551) Só depois de conhecer da materia dos embargos a carta de arrematação, póde o
Juiz decidir, se devem elles correr nos proprios autos, ou em apartado. Accordão da Relação
da Côrte n. 3572 de II de Novembro de 1 73.
(552) Não se admittem embargos, nntes da penhora, mesmo por erro ou excesso de custaI', e o despacho que assim decide, não causa damno irreparavel. Accordão da Relat;'ão da
Côrte n. 5 de 28 de Novembro de 1873.
(553) Embargos recebidos, interrompem o fatal da appellaçào, suspendendo os etreitos da
sentent;'a. Revista n. 8733 de 10 de i\lart;'o de 1876.
(554) E' nullo o julgamento, quando intervem no segundo Accordão, um Juiz que não
fUMcionou no primeiro. Revista n. 8872 de 10 de Maio de 1816.
(555) A Revista n. 8846 de 5 de Abril de 1816, estabelece o caso da competencia de embargos á 1.', para o proprietario intimar ao inquilino, afim de não continuar na obra, sob pena
de ficar esta pertencendo áquelle sem a indemnisação.
Ra differença entre as nunciaç5es de obra nova, Ordenaçào, Liv. \.0 tit. 68, § 23. Alvará
de 26 de Outubro de 1715, e as de simples interdictos prohibiLorios, embargos :l l.a ou notificação. OrdenaçãO, Liv. 3.°, tit. 68, § 5.° Qualquer das dua tem as suas formula, seu processo e desenvolvimento diverso, nào podendo confundir-se uma com a outra, por isto que
não é o mesmo o que se pede em uma e na outra.
Impedir a continuat;'ão de uma obra que se construe, é o objecto da l.a. Prevenir contra
a violencia imminente e no temor da otfensa pessoal ou de esbulho, é o objecto da 2." Cor.
Telles, Dou tI'. das acções, §§ 200 e 206, notas 430 e 545 e outras.
(556) Embargos aos quaes se dá começo de prova cumprida e concludente, devem ser
recebidos sem contestação. Accordão da Relação da Côrte de 4 de Fevereiro de 1875.
(557) A Relação da Côrte em Accordão n. 250 de 6 de Julho de 1875, negou provimento a
um aggravo, aUenta a disposição do art. 652 do Regulamento Commercial n. 737, porque,
pelo facto do recebimento dos embargos, tornou-se a acção ordinaria, cabendo, portanto, da
sentença que julgou a acção, appellaçãO em ambos os effeitos.
(558) Emba,rgos remettidos, são julgados. independente de distribuit;'ão, pelos mesmos
Juizes da appetlaçào em virtude da Ordenação, Liv. 3.°, til. 81 § 2.° Accordão da Relação da
Côrte de 19 de Junho de '1871.
(559) Embargos de nullidade á vistoria realisada em virtude da precatoria, não podem ser
oppostos no Juizo deprecante. Accordão da RelaçãO do Rio n. 3673 de 8 de Maio de 1874.
(560) O Supremo Tribunal conhece do recU!' o de Revista, interposto do Accordào que
deixa de tomar conhecimento de embargos infringentes do julgado em gráo de revista. Revista n. 9230 de 2 de Maio de 1878.
(561) O fali ido não póde acceitar leUras e são por isso recebidos sem condemnação, os
embargos oppostos, sob um tal fundamento, em acçãO decendiaria. Accordão da Relação do
Rio n. !l35 de 25 de Julho de 1878.
(562) São recebidos em auto apartado, os embargos de terceiro, oppostos em processo de
fallencia, podendo vir fóra do triduo, se são interpostos ás ferias divinas. Accordão da RelaÇãO da Côrte n. li56 de 9 de Julho de 187 .
(563) A leUras que representam o preço da causa vendida, não e tendo feito d'ella completa tradição, podem ser accionadas pelo proprio vendedor, não podendo o comprador acceitante oppor outros embargos que não os do art. 250 do Regulamento Commercial n. 737. Accordão Revisor do Recife de 27 de Setembro de 1878.
(564) Quando é insufficiente a primeira penhora, nodem ser oppostos embargos á segunda,
ex-vi do art. 575, § 1.0 do Regulamento Commercial n. 737. Accol'dão da Relação do Rio n.
1250 de 13 de Setembro de t878.
(565) Ao depois de concluida a arrematação, não podem ser oppo tos o embargos de
nullidade á sentença,- e no julgamento d'elles á execução, não e póde decidir obre vicios
dos actos judiciaes, praticados anteriormente á penllora. Revista n. 9323 de 14 de Dezembro
de 1818.
(566) Na execução toma-se conhecimento dos embargos de nullidade, discutidos e decididos na acção, sendo a materia de direito. Accordão Revisor da Relação do Rio de 25 de Outubro de 1878.
(567) Não são remettidos ao Tribunal da RelaçãO, os embargos infringentes do julgado'
se o Tribunal deixou de tomar conhecimento, em razão de ter sido apresentada fóra do tempo
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CA PITU LO IX.
LIAS ALÇADAS.

(570)

Art. 34. A alçada dos Juizes de Paz é de dezaseis mil réis em
bens moveis e de raiz. (571).
A dos Juizes do Civel, dos Mllnicipaes, e de Ol'phãos é de trinta
e dous mil réis nos bens de raiz, e de sessenta e quatro mil réis nos

moveis.

(572).

A das R.elações é de cento e cincoenta mil I'éis em bens de raiz,
e de trezentos mil ré is em bens moveis. (573).
Art. 35. Para se verificai' a competencia do Juizo a respeito das
causas de Almotaçaria, isto é, se o valor dellas cabe ou não na alçada dos Juizes de Paz, as pai tes que intentarem qualquer causa de·
verão declarar logo na primeira petição o valor da cousa demandada,
on seja o real, ou o de estimação, o qual a parte contraria poderá
contestar para firmar-se a sobredita competencia.
CAPITULO X
DA JUIUSDICç10 CIVIL DOS JUIZES DE DIREITO NAS COlllll!IÇÕKS.

Art. 36. Os Juizes de Direito, na mesma occaslao em que fizerem as correições criminaes, procederão á revisão das contas dos
tutores, curadores, testamenteiros, administradores judiciaes, depositarins publicos e thesol1l'eil'o dos orpllãos e ausentes; tomarão as
que não esLiverem tomadas, na fórma da Ord. do Liv. '1.0, 'fit. 62, ou
provtlrào sobre a sua tomada, exereitando a este respeito toda a jurisdicção que competia aos Provedores de Comarcas a respeito dos.
a appellação interposta da sentença que os embargos atacam. Revista n. 9331 de 22 de Fevereiro de 1879.
(568) São ouvidos, como terceiros embargantes, os nelos que lendo addido a herança do
avó defunto, são executados para pagarem divida de eu pae, de quem nada herdaram.
A entença de habilitação não e:;;clue que os e:;;eculadOl', habilitados como taes se opponham com em])argos de terceiro á execução. Accordão da RelaçãO da Corte n. 1461 de 14
de Março de 1879.
(569) Os embargos infringenlcs do julgado, qne são desacompanhados de documentos
obtidos, depois da sentença, são recebidos em apartado. Accordão da Relação do Rio n. 1467
de 24 de Março de 1879.
(570) Notas 330, 331,406,421,422 e 44i.1.
Antes da Reforma de 1871, a alçada no civel, era de valores minimos, com e:;;cepção d'aquella das Relações, e era regulada pelos arts. 7.° e 8.° do Decreto n. 1:185 de 00 de Novembro de 1853.
(57l) A alçada dos Juizes de Paz, foi elevada ate 100 000, 'com apppellação para o Juiz
de Direito. Arts. 22 da Lei de 20 de Setembro de 1871, n. 2033 de 20 de Setembl'o de 184'1 e
63 do Decreto n. 48114 de 22 de Novembro de 1871.
Anteriormente tinham sido já elevadas a 50$000, pelo art. 7. 0 do Decreto n. 1285 de 30 de
Novembro de 185i.1. Vide notas 8, 9, lO, 11, 13, 16 e 23.
(572) A alçada do Juizes Municipaes, com appeUaçllO para o Juiz de Direito, e rle 500$000.
Lei D. 'l03':! cit., art. 23, § 2.", e Decreto n. 4824, arts. 6.1, § 2.0,65,66, §§ 1. 0 e 2,°,67, §§ 2. 0 e
3.u e 68, § 2.°
Pelo art. 27, § 7. 0 da mesma Lei de 1871 n. 2033, das sentenças dos Juizes de Direito, em
causa de valor ate 500 000, Dão haverá appellação.
(573) A alçada das Relações, continua a ser de 2:QOO$GOO, para as causas cíveis e 5:000$000
para as commerciaes. Ar!. 11, do Decreto D. 5618 de 2 de Maio de 1874, o Regulamento das
Rela\ões.

ol'phãos, residuos, capellas, misericordias, hospitaes e albergarias,
na fórma da ordenação citada, e dos Alvarás de 13 de Janeiro de
1615, de 23 de Maio de '1775 e de 18 de' Outubro de 1806, § 9.° (574).
CAPITULO Xl
DOS EMOLUMENTOS, SALARIOS K CUSTAS JUDICIAKS.

(575).

Art. 31. As appellações civeis e aggravos continuarãu a ser preparados com a importancia das assignaturas, braçagens e mais contribuições estabelecidas pelas Leis em vigor, para serem apresentados ás Relações. recahindo em prejuizo das partes o retardamento
que houver por falta deste preparo. (576).
Alt. 38. O Juiz de Direito, seus Escrivães e Officiaes de Justiça,
no que pertence ao civel, perceberão, pelos actos que praticarem,
os emolumentos e salarios marcados no Alvará de 10 de Outubro de
'l7M para as Provincias de Minas Geraes, Goyaz e Matto-Grosso,
percebendo os Juizes de Direito Criminaes os emolumentos marcados para os Ouvidores e Provedores de Comarcas. e os do Civel os
que eslão designados para os Juizes de Fóra. (577).
Art. 39. 08 Juizes Municipaes e de Orphãos perceberão em dobro os emolumentos marcarlos no dito Alvará para os Juizes de 01'phãos e de Fóra, não sendo porem extensivo este faval' aos Escrivàes e Omciaes de Justiça que perante elles sel·virem. (578).
Art. 40. O:; Juizes de Direito, Municipaes e de Ol'phàos, seus
Escrivàes e Ofliciaes de Justiça, tem o direito de cabral' executivamente a importancia dos emolumentos e salarios que lhes forem devidos e contados, quer das partes que requererem, ou a favor de
quem se fizerem as diligencias e praticarem os actos antes da sentença, quel' das que forem condemnadas. (579).
o Deoreto n. 2342 de 6 de Agosto de 1873, tinha mantido a alçada das Relações, segundo
o Decreto de 30 de ovembro de 1853.
(574) Hoje regula as correições o Decreto n. 834 de 2 de Outubro de 1851.
Examinae notas 2299 a 2541 do Regulamento n. 120 de 1842.
Com a Reforma Judiciaria de 187\, dando vastas attribuições aos Juizes de Direito, modificando consideravelmente a legislação anterior; comprehende-se que as correições actualmente vigoram sobre pontos limitados, como do Aviso de 9 de Julho de 1812, quando diz: a
Lei de 1871 não acabou com as correições que devem subsistir, especialmente para serem revistos os livros de que trata o art, 27 do Decreto de 2 de Outubro de 1851.
(575) VigQra hoje o Regimento das custas de 2 de Setembro de 187~, que ainda darei
annotado,
(576) Nota anterior.
(577) Nota anterior.
(578) Os emolumentos dos Juizes Municipaes e de Orphlios, são os marcados no Regimento cilado acima.
(579) . Art. 205 do Regimento de 1874, citado: os emolumentos ou honorarios, os salarios
e custas, continuam a ser c.obrados executivamente.
Extrahido dos autos, o mandado, contendo a sentença ou o despacho que manda pagar
as custas, e a conta feita pelo contador ou o contracto no caso do art. 202 (quanto aos advogados), será a parte citada para pagar no praso de 24. horas.
Não eífectuando o pagamento prooeder-se-ha á penhora, que decididos os embargos oppostos como contestação á acção, ·será julgada por sentença, prose~llindo n'este caso a execução, até á excussão dos bens e efi'ectivo pagamento" Vide art. 4ô7 do Regulamento n. i20
de i842 e Dotas 3365 a 3375.

~

Art. 41. Não poderão receber quantia alguma adialitada nem a
pretexto de falta de pagamento poderão os Escrivães e mais Officiaes
de Justiça retardar o andamento dos processos e a extracção e entrega dos traslados precisos para a instruc<.~ào dos recursos, 01I quaesquer outros actos e diligencias, sob pena de se lhes fazer efIectiva a
responsabilidade pelo delicto do art. 129, § 6.° do Codigo Criminal.
(580).
Paulino José Soares de Sousa, do Meu Conselho, Ministro e Secrelario de Estado dos Negocios da Justiça, assim o tenha entendido
e faça executar. Palacio do Rio de Janeir'o em quinze de Março de
mil oitocentos quarenta e dous, vigesimo primeiro da Independencia
e do Imperio.-Com a Rubl'ica de Sua Magestade o Imperador.Paulino José Som'es de Sousa.
Arts. 468, 410 do Regulamento n. 120 de 184\l, notas 3.>"76 a 3318, 3381 a 3386.
O art. 202 do Decreto n. 5731 de 2 de Setembro de 1814 (Regimento das Custas), oorroborado pelo Aviso de II de Fevereiro de 1815, derogou este artigo. Vide o Aviso de 27 de Setembro de 1860, n. 413.
(580)
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Abecedarlo juridico ou collecção de principios, regras, maximas de direito
divino, nal ural, publicO das gentes, criminal, commercial, financeiro, administrativo
e orphanologico, coD;! as fontes de legislação, d'onde são coibidos e explicados pela
opinião dos auctores. os mais seguidos no Fôro B'l'azilei1'o, por Carlos Antonio Cordeiro, 1 vol. br. 4~000, enc. 6Ji>01l0.
Acauteladol' (O) dos bens de defuntos e ausentes vagos e do evento, composto por Augu to Freire da Silva, 1 vol. br. õ~OOO, enc. 6~000.
AddUamentOIJ ao codigo do commercio, por Augusto Teixeira de Freitas,
-do corumerclO em geral-do commercio marítimo -das quebras, 2 gr. voI. enc. 32~000.
Additllment08 á Consolidação das Leis civis, pelo dr. Augusto Teixeira de
Freitas, 1 gr. vol. enc. 16~00(J.
.
Ad"ogado e rabula, materias colligidas para estudo, pelo dr. José Vaz Pinto
Coelho, 1 vol. br. 3~OOO.
ApontalDentos sobre supeiçõe e recusações no judicia rio e no administrativo e sobre o impedimento por su peição no serviço simultaneo dos funccionarios parentes ou semelhantes, pelo dr. Luiz Francisco da camara Leal, 1 vol. br. (esgotado) 12~000.
AS8ignação (A) de dez dias no fôro commercial e civil, por A. de Almeida
e Oliveira, 1 vol. enc. 7~000.
Attentad08 ao pudor, estudo sobre as aberrações de instincto sexual, pelo
dr. Viveiros de Ca tro, 1 vol. br. 6$000, enc. 8@000.
Causas celebres brazileiras (pratica da advocacia), estudos de direito criminal
applicado. Processo do Baronato da Villa Rica - Um caso de Bigamia - Um dilemma
Judiciario - Proces o Timotheo - Questões de Imprensa - A Esterilisação da Mulher
- Morte Involuntaria da Noiva pelo Noivo - Morte do alferes Salles por sua amante
- Legitima Dpfesa e Resistencia a uma prisão ilJegal- Proces O Basilio de Moraes
- Direito de Graça, elc.• por Alberto de Carvalho, advogado nos auditorios da Capital federal, 1 vol. br. 6@000, enc. 8~OOO.
.
Codigo civil (Projecto do) precedido da bi toria documentada do mesmo e dos
anteriores, pelo dr. A. Coelho Rodrigues, 1 gr. vol. br. 20$000, enc. 25@000.
Codigo criminal do Imperio do Brazll, completado com as leis penaes subsequentes, pelo dr. Tristão de Alencar Ar'aripe, 1 vol. enc. õ$OOO.
Codigo do processo criminal de primeira in tancia do Imperia do Brazil, com a
lei de 3 de dezembro de 11:141, n. 261 e regulamentos n. 120 de 31 de janeiro
de 18U, disposição provisoria e decreto de lõ de março de 18U, com todas as reformas que se lhes ~eguiram até hoje, explicando, revogando e alterando muitas das
suas dispo ições, pelo conselheiro Vicente Alves de Paula Pessoa. 1 vol. enc. 30$000.
Collecção de Artigos e Sentenças sobre Direito e Jurisprudencia, pelo desembargador Ernesto Pinto de Lobão Cedro, 1 voI. br. 3$000.
. Collecção d'A Revista O Direito, vols. avulsos enc. 10$000.
Collecçl.~ d' A Revista do Inatitulo da Ordem dos Advogados Brazileiros, 15 vols.
enc. em 6, HO$OllO.
COlDlDentario á Lei n. l1U de 11 de setembro de 1862 e subsequente legislação sobre casamentos de Pe soas que não professam a religião do estado, pelo
dr. Bandeira Filho, 1 vol. enc. 6~000.
Consolidação do Processo Criminal, pelo de embargador Tristão de Alencar
Araripe. acompanhada dos formularios dos actos da formação da eulpa e dos actos do
processo do julgamento perante o jury, etc., 1 gr. vaI. enc. 1611000.
Conlltitointe (A) perante a historia, pelo barão Homem de Mello, 1 volume
" br. 2~OUO.
Delictoll contra a honra, pelo dr. Viveiros de Castro, 1 vol. br. 6~000, encadernado 8~000.
.
..
.
Demonstração dos artigos do Codigo Commercial Brazileiro, por Gomes Junior, 1 voI. br. 2~000.

Direito Administl.'ativo Drazlleiro. comprehendendo os projectos de
reforma das Administrações provinciaes e muoicipaes e as io~tituições que o progresso
da civilisação reclama, pelo conselheiro P. G. Veiga Cabral, 1 vol. enc. 7$000.
Direito das Cousns. livro indispensavel aos advogados, estudantes e outras
pessoas que se dedicam ao fôro, 2.'" edição emendada, pelo con~plheiro Lafayette Rodrigues Pereira, 1 forte vol. de perto de 700 paginas, enc. 30$000.
Direito hypothecario do Brazil, contenno: - Das hypothecas-dos privilegios
e dos onus reaes - do regi tro geral- dos effeitos da bYlJotheca - da ce ~ão ou subrogação da hypotheca - da extincção da hypotheca - da transcripção - das acções
hypothecarias-das hypothecas anteriores á lei de 24 de sell'mbro de 1864 -como
se regulam as preferencias ~ modelos, etc., com um indice alphabetico compilado e
annolado, por José Furtado de Mendonça, 1 vol. enc. 8$000,
Discursos parlamentares de 1880·1885, por Antonio Candido, 1 vol. br. 6$000.
Discursos parlamentares de José Bonil'acio de' Anrlrade e Si! va, com o retrato, por João Corrêa de Moraes, 1 vol. br. 6$000, enc. 8$000.
Discursos parlamentares 1865-1866, por Vieira de Ca tro, com retrato, 1 volume br. 3$000.
Ensaio de philosopbia do direito, por Sylvio Romero, 1 vol. br. Õ,SOOO.
Ensaios d'um tratado regular e pratico sobre o divorcio, segundo o direito
sinodal, canonico e civil brazileiro, contendo o formulario das acções re pectivas, pelo
dr..Romualdo Antonio de Seixas, 1 vol. enc. 5$000.
Estudo tbeorico e pratico sobre a satisfação do damno causado pelo delicto,
pelo dr. José da Silva Co ta, 2.'" edição, correcta e augmentada, 1 vol. enc. 6$000.
Federation (La) lbérique, por Magalhães Lima, avec préface de M. Auguste
Vacquerie, trad. de Louis Marianno, avec portrait, 1 vol. br. 7$000.
Formulario annotado do Processo Civil. - Do preliminar da Conciliação perante os Juizes de Paz e das Citações em geral, por A. T, de Freitas Junior, 1 vaI.
enc. 8$000.
« O Formularia Annotado do snr. dr. Teixeira de Freitas Junior leva vantagem
a todos quantos se teem publicado até então; porquanto a par da formula, que é exposta com todo o methodo e clareza e onde apparece o que a pratica do fôro tem
admitido contra e além das leis, apresenta desenvolvida analyse das leis do processo
relativamente á concWação e ás citações, fazendo brilhar ideias de summo proveito
tendentes á simplificação e segurança do processo. Em tal analyse o auctor acompanha os progressos da sciencia até á ultima reforma judiciaria de 1871, mo trando o que,
por virtude desta, no tocante ás-Citações eni geral-foi alterado ou modificado, e em
alguns pontos dando conta dos arestos de nos. os tribuoaes.
« Tratando de dous importantes actos da ordem judiciaria-Conciliação e citações,sobre os quaes se levantam constantemente innumeras questões, o novo Fonnutario do
snr. dr. T. de Freitas Junior, não é tão somente de utilidade aos advogados, olicita·
dores e procuradores do fOro, mas tambem aos juizes de paz, mormente depois da
reforma judiciaria em que as attribuições destes juizes foram ampliadas, convindo-lhes
pleno conhecimento do que lhes concerne, já como conciliadores, já como proletores.
« Um copioso indice alphabetico é o profiquo auxiliar com o qual encerra o auctor
a sua obra, tornando-a desta arte util a todas as clas es, e concorrendo para a diffu ão
do conhecimento do direito em relação ao assumpto de que trata. I>
Formulario de Despachos e Sentenças, no civil, commercial, juizo de orphãos
e ausentes, provedoria e crime, etc., e da medição de terras, pelo dr. J. Prospero da
Silva Caroatá, acompanhado do Novo Regimento de custas, enc. 4$000.
Guia dos juizes de paz, ou exposição completa das attribuições dos juizes de paz,
. de seus escrivães e officiaes, e do processo das cau as de sua competencia, seguida
dos formula rios civil, criminal, eleitoral, do serviço das juntas do alt tamento militar,
dos modelos dos assentos do registro civil, dos mappas de estatistica e oulros, pelo
dr. Levindo Ferreira Lopes, 1 vol. enc. õ$OOO.
Guia para os escri vães, tabelliães, e officiaes do registro ou compi lação das Leis,
Regulamentos, Avisos, Aresto!.:, e doutrinas dos Praxistas relativas á organisação d03
officios, desannexações, nomeações, incompatibilidades, penas administrativas, correi-
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ç(íes, e principios geraes de jurisprudencia, etc., etc., e contendo a compilação sobre
Laudemios, formulario e novo regulamento do sello, etc., por Luiz Francisco de Miranda, 1 voI. enc. 8~000.
Gota Policial ou Formulario dos processos que correm perante as auctoridades
policiaes, por F. 1., 1 vol. enc. 5$000.
Historia do Direito Nacional, por J. Martins Junior, 1 voI. br. 10~000, encadernado la~OOO.
Jorisprodencia Commercial, collecção de todas as sentenças proferidas em
gráo de revi ta pelo supremo tribunal de ju tiça e accordãos revisores dos tribunaés
do Commercio, por F. B. Marques Pinheiro, 1 vol. enc. 6~000.
Legislação eleitoral do Imperio do Brazil, em duas divisões comprehensivas
dos dous sy temas, pelo dr. Augusto Teixeira de Freitas Junior, 1 gr. voI. enc. 5~OOO.
Lei hypothpcaria n. 1237 de 24 de setembro de 1864 e decreto n. 3453 de 26
de abril de 1865, completamente annotados com os actos dos poderes executivos e
judiciarias desde a sua promulgação até á actualidade, lIelo dr. M. Torres, 1 vol.
enc. 6~OOO.
Libello do povo, por Timandro (Salles Torres Homem), 3."' edição, 1 vaI. br. 500.
OanullI orphanologico, pelo cir. José Tito Nabuco de Araujo, (3."' parte do novo
assessor foren. e), 1 vaI. enc. 10~OOO.
UanoaI pratico do advogado (acções summarias), processo do summario civil,
iniciação da acção, juramento d'alma, despejos de casas, embargo, aresto, força nova,
proce so executivo, manutenção, contrariedade, replica, excepções, opposição, caução,
confi são, te temunhas, arbitramento, rasões finaes, sentenças, modelos, reconvenção,
precatoria, petição para adiar ao libello, etc., etc., por José Tito Nabuco de Araujo,
2 vais. enc. 15$000.
BanuaI pratico do procurador judicial e extra-judicial ou collecção systematica
e completa de todas as di posições contidas nas ordenações, leis, regulamentos, avisos,
deci ões, etc., concernentes ás procurações judiciaes e extra-judiciaes, precedida de
um breve tratado sobre e mandato, no qual se expõe em linguagem clara e concisa
os principios que regulam esse contracto e as opiniões dos mais doutos Praxistas,
eguido de um indice alphabetico e remissivo, para u o de todas as pessoas que exer·
cem as funcções de procurador, ou seja como profis ão ou seja accidentalmente ou
que tenham d con tltuir procurador para qualquer fim, por S. de M., 2 volumes
enc. em 1, 12,1)000,
.
Uanou. do contribuinte do ello, contendo além de um repertorio indicativo
deste illlpOtO, a le l7 i lação respectiva, por A. T. de Freita Junior, 1 vai. enc. 2~OOO.
Notas foren e:s contendo principio, maximas, rl'gras e questõe praticas de direito em eu diversos ramos com a legislação re~pectiva e em appendlce a novissima
reforlIJ'l judilliaria e acto do mini. teria da ju tlça, de de a data da mesma .até hoje,
por ll'. dt: 8. L. Monle Raso, 2 vais. enc. 12$000.
Novo (O) a e sor forense, juizo criminal, pelo dr. José Tito Nabuco de Araujo,
1 Vil!. enc. 10tOOO.
Novo (O) .... sessor forense ou formularia de todas as acções commerciaes usadas no fôro, pelo dr. Teixeira de Freitas Junior, 2.11. edição revista e accommodada á
nova legi~lação por ULl advogado, 1 vaI. enc. 15,1)OUO.
Nova (A.) escóla p~nal, pelo dr. Viveiros de Ca tro, 1 vol. br. 6$000, enc. 8$000.
Nollidades dos actos juridicos, obra premiada pelo Instituto dos Advogados
Brazileiros, pelo dr. Martinho Garcez, 1 vaI. br. 12:>000.
Organisl'ção Judiciaria, estudo de Legi lação, comparada pelo Juiz da 3.& pretoria, Enéas Galvão, 1 vaI. br. 10$000.
Prl'licas dos inventarias, partilha e contas, primeira parte dos juizes divisorios,
obra necessafla aos que começam no auditoria foren e, facilitando o uso da materia
dlvisoria nas diversas questões de cabeça de ca ai, licitaçõe ,bemfeitoria de prasos e
mor-gados, forma de repartição, le õe , emenda de partilhas, recur os na 1."' e 2."' instancia, formaes ou cartas de partilhas, te tamenLl~s, pos'es, heranças jacentes, contas
no juizo dos orphão e provedorias, com uma tabella das acções civeis, por Alberlo
Carlos de Menezes, 6."' edição aonolada pelo dr. J. D. J. da S, l:., 1 vol. enc. 10$000.
.;
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Praxe forense ou directorio pratico do processo civil brazileiro conforme a
actual legislação do Brazil, por Alberto Antonio de Moraes Carvalho, 2." edição revista e augmentada pelo dr. Levindo Ferreira Lopes, ~ vols. eoe.; em 1, 10~000.
Primeiras linhas sobre o processo orphanologico, por JJ)sé Pereira de Carvalho, revista de accorrlo com a nova legislação brazileira, por Tristão de Alencar Araripe, 1 vol. enc. 10$000_
Processo e julgamento do Bispo do Pará, D. Antonio de Mecedo Costa, pelo
supremo tribunal da ju tiça, 1 vol. enc. 5$000.
.
Processo e julgamento de José Cardo O Vieira de Ca~tro, pelo crime de ho·
micidio voluntario na pessoa de sua mulher, 2 vols. br. 3$000.
Promptnario das leis civis, por A. Teixeira de Freita , 1 vol. enc. 10$000.
Promptnarlo das leis de' manumissão ou indice alphabetico das di po ições
da lei n. 2040 de 28 de setembro de 1871 e regulamentos n. ~82õ·4900, 6341 e
avisos do ministerio da agricultura, comrnercio e obra publicas e da juri prudencia do
cOJ;lselho de estado, dos tribunaes das relações e supremo tribunal de justiça, por Manoel da Silva Mafra, 1 vol. enc. 5$000.
Promptnario da lei da nova reforma judiciaria ou compilação por ordem alphabetica de todas as di!:lpo ições contidas n'aquella lei, no seu regulamento, etc., por
Thomaz Argemiro Ferreira Chaves, 1 vol. 2,5UOO.
.
Promptuario municipal ou indice alphabetico das leis geraes; e das provincias do Rio de Janeiro e MlOa -Geraes concernentes á administração municipal, se·
guido do formulario dos processos de infracção de postura., da acções executivas, dos
actos eleitoraes, e de diversos modelos, pelo dr. Levindo Ferreira Lopes, 1 volume
enc. ~$OOO.
•
Re.forma judiciaria, notas e observações á lei e regulamento n. 2033, 482~,
5467 e 5618, contendo actos do poder legislativo, decretos do poder executivo, consultas, resoluções imperiaes; avisos, decisões dos tribunaes, repprtorio- ou indice alpbahetico da lei, pelo dr. Levindo Ferreira Lopes, 2 vol. enc. 15$000.
Relfwamentos para a arrecadação do sello, cobrança de emolumentos das repartições publicas e imposto de transmissão de propriedade; ohra utilissima a todos em
geral e com especialidade aos snrs. collectores, empregados de Fazenda, pelo dr. Manoel M. Torres, 1 vol. enc. 4~000, contendo as modificações feitas pelo decreto n.
7040 de 15 de novembro de· 1879.
Repertorio do crime, contendo o extracto de toda a legiJação policial e criminal em vigor, avisos até ao fim de 187:2 e deci ões dos tribuoàes obre qUeftõps de
jsrisprudencia criminal, por José Prospero Jehovah da Silva Coroa tá, 1 vol. enc. 8,1)000.
Repertorio juridico do mineiro, consolidação alphabetica e chronologi0a de
todas as disposições sobre mina' contendo a legislação sobre minas, etc., por J~o
Ignacio Ferreira, 1 vol. enc. 1U,I)0.00.
,
Roteiro do Jury ou compilação das leis, regulamentos, e decisões relativas ao
tribunal do jury, ás attribuições e deveres dos juizes que o compõem, .0 processo dos
crimes de sua competencia e á estatistica judiciaria, sl:'l!;uido do fOj'mulario omeial
annotado, pelo dr. Levindo Ferreira Lopes, 1 vol. enc. 4$000.
Sentenças e (lecil!!lões em materia criminal, pelo dr. Viveiros de Castro,
1 vol. br. 6~000, enc. 811000.
Tratado juridico pratico de medição e demarcação Jas terras, tanto particulares como publicas, para liSO dos juizes, advogados, escri')ães, pilotos e mai pessoal dos juizos divlsorios, por A. G. de Macedo Soares, 3." ed., 1 vol. enc. (raro) 25,1)000.
Tratado de praxe conciliatoria ou theoria pratica das conciliações e da pe~uena demanda, contendo: Da organisação do juizo conciliador -do processo concihatorio - da citação para a conciliação - das partes - das audiencias - das suspeições-das ferias-da pequena demanda-da nova instancia-das excepções, etc.,
pelo dr. José Roberto da Cunha Salles, 1 vol. br. ~~OOO.
Tratado da prova em material criminal ou exposição comparada dos principios
da prova em materia criminal, etc., de suas applicações diversas na Allemanha, França,
Inglaterra, etc., pelo dr. C. J. A. Mlttermayer, tradUZido pelo dr. Alb~rto A.ntonio
Soares, 2 voI. enc. em 1, 10~OOO.

