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AO LEITOR 

________ 

Não é o vão desejo de fazer alardo de habilitações que bem 

quizeramos possuir, mas que em verdade não temos, o que nos leva hoje 

a publicar este mesquinho trabalho. Quando vastas e profundas 

intelligencias, amadurecidas no estudo das sciencias e na pratica 

constante das nossas sabias leis entendem que devem guardar só para si 

o Tracto dos inestimáveis conhecimentos que adquirirão, privando assim 

os que menos sabem do concurso de suas luzes e instrucção, bem 

pareceria insânia o pretendermos dar um passo nesse terreno difficil e 

escabroso que outros mais versados, e talvez mais prudentes têm julgado 

melhor evitar. 

Foi, porém, nosso intento, ao traçarmos este escripto, facilitar 

o estudo das multiplicadas e importantes materias de que se occupa o 

regulamento das correições, colligindo tudo quanto se acha estabelecido 

sobre este assumpto, e, em geral, sobre as diversas attribuições dos 

juizes de direito, em muitos pontos da nossa intricada legislação, hoje 

tanto mais difficil de ser estudada e comprehendida quanto é avultado o 

numero de avisos e decisões que a acompanhão. 

A legislação dos avisos não diremos que se tenha tornado 

mais poderosa que a dos regulamentos, fazendo que estes valhão mais do 

que as leis, e estas mais do que a constituição do estado, segundo o 

affirmou um notavel jurisconsulto da côrte, em um escripto ha pouco 

publicado, mas por tal forma se ha introduzido na pratica, e tão 

estreitamente vemos ligados esses actos do governo ao corpo das nossas 

leis, que hoje mal poderão ser estas applicadas sem o concurso daquelles, 

especialmente no que pertence á administração. 

Não seremos nós por certo os propugnadores de semelhante 

systema, cuja conveniencia bem longe estamos de reconhecer; porém, 
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tratando de compilar disposições concernentes ao objecto de que nos 

occupamos, força é cita-los, senão como actos de autoridade, pelo menos 

como decisões respeitaveis proferidas pelos membros de um alto poder do 

estado. 

Ainda por esse motivo julgamos conveniente apontar muitas 

vezes os casos julgados pelo supremo tribunal de justiça e relações do 

Imperio; se os arestos não convencem nem obrigão como leis, valem 

como argumentos de analogia para ilustrar e esclarecer os pontos 

controversos; facilitão a applicação da lei duvidosa e dão incontestavel 

força ás decisões do juiz. 

Em grande parte a Practica das Correições é o transumpto dos 

provimentos já por nós proferidos nas comarcas onde temos servido o 

cargo de juiz de direito; tambem comprehende parte do Formulario sobre 

a marcha dos processos policiaes, que publicámos quando chefe de 

policia; como trabalho de compilação poderá servir quando muito de 

modesto commentario ao Regul. de 2 de Outubro de 1851, com a unica 

vantagem de apontar todas as leis, decretos, avisos, ordens e portarias 

publicadas até o presente, ampliando alterando ou explicando as 

disposições relativas aos actos e attribuições dos juizes de direito, 

sobretudo no que diz respeito ás correições, e conter por extenso ou em 

extracto, além de diversas consultas do conselho de estado e julgamentos 

dos tribunaes superiores, todos aquelles decretos, avisos ou decisões que, 

tendo relação com a materia, não se achão contemplados nas nossas 

collecções de leis ou publicações officiaes. E’ um insignificante opusculo 

especialmente destinado a suavizar o trabalho á que periodicamente nos 

entregamos de conformidade com a lei, e que no fundo pouco ou nada 

contém que possa merecer particular attenção. 

Conscios do seu exiguo valor, com acanhamento nós o 

submettemos á consideração e emenda dos entendidos, servindo-nos de 
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animação e lembrarmo-nos que os doutos são tão indulgentes e 

generosos, quanto são impertinentes os zoilos e os ignorantes. 

Aos primeiros todo o nosso reconhecimento e respeito pelas 

censuras com que por ventura se dignarem de honrar-nos, a estes uma 

simples expressão do nosso desdém. Se a correcção dos que censurão de 

boa fé e por amor á sciencia é digna de acatamento, a mordacidade dos 

Lelios só merece desprezo; a elles são dirigidos os seguintes versos de 

Marcial: 

Cum tua non edàs, carpis mea carmina, Leli, 

Caspere vel nolli nostra, vel ede tua. 

 

________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 
 

5 

PRACTICA 

DAS 

CORREIÇÕES 

________ 

PARTE PRIMEIRA 

DOS JUIZES DE DIREITO 

________ 

OBSERVAÇÕES GERAES 

I 

Do poder judiciario e sua independencia em relação aos juizes de 

direito. 

O poder judiciario é um poder politico reconhecido pela 

constituição do Imperio; não deve a existencia às disposições civis 

ordinarias, nem vê limitado o seu fim pelos preceitos da legislação 

commum: verdadeira delegação da nação tem, como instituição 

constitucional, uma origem mais pura e elevada, um fim mais alto e 

grandioso; representa a força intelligente e suprema da sociedade, d'onde 

emana todo o seu poder e autoridade, e preside á fiel execução das leis, 

revestindo-se para o exercicio de tão nobre encargo, de um caracter que 

tanto tem de respeitavel e honroso quanto de ardua e difficil a missão que 

pela propria nação lhe foi confiada. 

A incontestavel importancia das funcções que tem a exercer 

na sociedade lhe ha grangeado distincto e eminente lugar nos codigos 

fundamentaes das nações cultas. Encarregado de examinar e julgar as 

intricadas questões que diariamente se suscitão sobre os direiros e 

relações individuaes, corre-lhe o rigoroso dever de applicar aos casos 
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occurentes as disposições da lei civil ou penal, tendo em attenção as 

multiplicadas e varias circumstancias que de ordinario embaração a 

apreciação dos factos. 

O poder judiciario é a mesma lei em acção; sua natureza e 

seus fins assaz o recommendão como sendo o poder Constitucional que 

mais directa e efficazmente influe sobre a ordem publica e destinos da 

sociedade. 

Debalde se procurará colher notaveis beneficios para o Estado 

da promulgação de sabias leis ou da decretação das mais acertadas 

providencias, quando se não haja consolidado previamente a recta e 

imparcial administração da justiça nas mãos de verdadeiros magistrados, 

que tenhão a lei por dogma e facão da judicatura um sacerdocio. 

E com effeito, quando vemos que a solução das mais 

complicadas questões de conveniencia publica ou particular, que a defesa 

e garantia dos mais sagrados direitos do homem depende sobretudo do 

exercicio do poder judiciario, bem podemos com verdade affirmar que a 

administração da justiça confiada a esse poder, assegurando a exacta 

observancia das leis e a effèctiva protecção dos direitos, constitue a 

principal condição de progresso e regular desenvolvimento de qualquer 

paiz civilisado. 

Nem ha entre as instituições humanas outra que mais 

estreitamente se ligue aos interesses sociaes: a administração da justiça é 

tão necessaria para a vida do cidadão como é indispensavel a ordem para 

a conservação da sociedade; na deficiencia de meios proprios para 

resguardar seus direitos, na contingencia de males que é seu dever evitar, 

vê-se o homem na necessidade de recorrer de continuo a acção da 

autoridade para que não venha á sofirer em sua liberdade, segurança ou 

propriedade violentamente acommettida pela perversidade, ambição ou 

ignorancia de seus semelhantes. 
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Instituido para garantir a livre pratica daquillo que é justo e 

permittido, e reprimir a execução de tudo quanto é illicito e vedado, ao 

poder judiciario compete exercer a sua poderosa e benefica influencia, 

intervindo com o prestigio da força e da autoridade nas occasiões de luta 

entre as oppostas paixões e desencontrados interesses que por toda a 

parte se chocão com grave detrimento da prosperidade geral. 

E tanto mais efficaz é essa influencia, quanto se faz ella sentir 

não só no julgamento das contestações individuaes, como até na repressão 

de abusos de outra ordem, igualmente infensos ao bem ser social. 

Se aos criminosos desmandos dos particulares se vêm juntar 

as usurpações de um poder tyrannico e violento, ou se os actos de uma 

administração desregrada vão affectar os direitos do cidadão, é ainda o 

poder judiciario quem oppõe barreira á essa nova serie de males e 

attentados. Em toda a sua magestade então se ostenta o ministro da lei 

que só com ella sabe fazer prevalecer o direito sobre os arrojados intentos 

da prepotencia. 

Estejão pois viciadas muito embora as demais instituições do 

paiz; envide o despotismo seus esforços para abafar a voz da opinião e 

conter o rapido desenvolvimento das idéas; tente em vão refrear os 

generosos impulsos da liberdade; gastas e deslocadas as molas da 

organisação politica estremeça mesmo em suas bases a grande machina 

social, e tudo ainda não estará perdido, se permanecer em seu posto 

firme e inabalavel a magistratura do paiz. Testemunha impassivel das 

lutas das facções, sobranceiro aos mesquinhos odios e reacções dos 

partidos, superior aos perigos, e forte pela consciencia do seu proprio 

valor, o poder judiciario será o destro palinuro que por entre os vendavaes 

politicos e tormentosos cachopos da revolução guiará com vigorosa 

mestria a não do estado ao porto de salvamento. Ainda nas mais criticas 

conjuncturas no sanctuario da lei terão abrigo os firmes sustentaculos dos 

nossos direitos; ahi se conservarão puras e intactas, por entre as 
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commoções e os perigos, as tradições de ordem e estabilidade que ligão 

os povos ás suas mais caras instituições. 

E tambem ninguem houve que jamais pretendesse negar a 

transcendente importancia do poder judiciario; nunca a ignorancia dos povos 

ou o absolutismo dos reis tocou o excesso de desestimar o seu prestimo. 

Em todas as epocas e em todos os lugares, sob a forma de 

qualquer regimen, constituido o estado, foi sempre a organisação do 

poder judiciario o objecto de profundo estudo e particular attenção; 

acompanhando as vicissitudes dos tempos e a variedade das idéas, ora 

vemos o poder de julgar considerado como um principio de autoridade 

suprema e absoluta, provindo immediatamente da realeza, ora como a 

delegação de uma soberania imprescriptivel, qual a soberania da nação; 

umas vezes subordinado de todo ao elemento democratico outras 

transformado em instrumento governativo; aqui mais circunscripto e 

limitado em suas attribuições, acolá menos exposto aos arbitrios do 

governo e mais livre no exercicio de suas nobres funcções. 

Assim é que entre nós tambem distinguem-se phases bem 

diversas na organisação deste importante poder. 

Ao principio tivemos a magistratura do regimen portuguez; 

uma jurisdicção despotica e absurda exercida de conformidade com o 

pensamento da epoca, e nem sempre confiada á prudencia e á aptidão, 

assellava o caracter ferrenho e carregado dos tempos coloniaes. O 

poder judiciario era então uma delegação dos reis, e os magistrados 

agentes da autoridade suprema; desconhecidos os principios da 

soberania nacional, via-se na realeza, e só nella, a origem e 

fundamento de todo o poder e jurisdicção. 

Adstrictos á vontade de seus chefes, cegos instrumentos do 

governo, e sem aquella superioridade que só nasce da propria consciencia 

não podião por certo dar penhores de independencia e imparcialidade em 
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suas decisões aquelles mesmos juizes que do favoritismo e subserviencia 

esperavão o melhoramento de soa sorte, o accesso de lugares, o 

augmento de vencimentos e muitas outras concessões e graças que só 

podião servir para excitar a ambição. 

O regedor das justiças ou os chancelleres, os ouvidores de 

comarcas e os juizes de fora, os juizes ordinarios ou quaesquer outros 

simples funccionarios de nomeação de confiança ou de eleição, mais ou 

menos sujeitos ao arbitrio e vontade do poder absoluto, de quem recebião a 

jurisdicção de que dispunhão, taes erão os encarregados da distribuição da 

justiça e ao mesmo tempo os agentes da administração e executores das 

ordens ministeriaes. Se uns abusando da sua despotica e arbitraria 

autoridade fazião pesar a força de sua influencia na balança da justiça, não 

duvidando muitas vezes impor a sua caprichosa opinião aos tribunaes e 

juizes inferiores, outros não menos esquecidos que aquelles da santidade e 

importancia da sua alta missão pospunhão o dever ao interesse, e a 

consciencia ao desejo de serem agradaveis aos seus chefes e superiores. 

Não era possivel que continuasse por muito tempo um tal estado 

de cousas; proclamada a nossa emancipação politica foi um dos primeiros 

cuidados do legislador attender às repetidas queixas que de todos os lados 

se elevavão contra os abusos de um poder que tão directamente influia 

sobre os interesses do povo. Julgou-se melhorar o que existia com uma 

reforma feita em sentido quasi exclusivamente democratico, fructo das idéas 

do tempo, e dos principios liberaes então em voga. 

Com as instituições do Codigo do Processo Criminal começou o 

segundo periodo da nossa organisaçao judiciaria. 

Decretou-se o jury em materia criminal, com um poder 

discrecionario e amplo sem correctivo e sem pêas; creou-se a 

magistratura popular dos juizes de paz, com attribuições policiaes e 

judiciaes da maior consideração; forão os juizes municipaes escolhidos 

com a intervenção das camaras respectivas, e reservou-se aos juizes de 
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direito a presidencia do jury, e o julgamento definitivo dos processos 

preparados pelos mesmos juizes municipaes; finalmente, completou-se a 

total provincialisação do poder judiciario, sujeitando-se a magistratura de 

1ª instancia à acção das assembléas provinciaes, genuinas representantes 

do elemento democratico. 

Bom ou mão, regêu este systema desde 1832 até a 

promulgação da Lei das Reformas, que, marcando uma nova epoca para a 

administração da justiça, veio introduzir uma organisaçao differente, um 

principio diametralmente opposto ao que até então vigorava. 

Sem transicção se passou de um extremo a outro: alli se 

havia confiado tudo ao povo; tinhão-se democratisado as instituições 

judiciarias, e abstrahido do elemento administrativo que pouco então 

valia, aqui effectuou-se a inteira centralisação do poder, confiando-se 

tudo ao executivo, que se vio rodeado de improviso de uma cohorte 

immensa de agentes subalternos, promptos a cumprir suas ordens, e 

segundar suas vistas. 

Confundida a policia com a justiça, mais do que antes estava, 

deu-se aos novos delegados do governo a importante attribuição de 

julgar, e a magistratura de 1ª instancia foi entregue em grande parte às 

mãos noveis de juizes temporarios, anomalia judiciaria, desconhecida pela 

constituição e repellida pelos sãos principios da razão e do direito. 

Os juizes perpetuos, sem embargo das melhores garantias que 

podião offerecer para os julgamentos, forao delles arredados; reformou-se 

o jury em sua essencia e qualificação; interpretou-se o Acto Addicional 

restringindo-se as franquezas provinciaes; e operada uma completa 

transmudaçâo de principios, fortiticou-se o elemento governativo sobre os 

destroços das instituições populares. 

Entretanto, não iremos agora sustentar a superioridade de um 

sobre outro systema; é isso alheio ao nosso assumpto; se defeitos houve 
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na primitiva organisação judiciaria, e se pouco reflectidas forão algumas 

disposições então aceitas sem maior exame, e sob a impressão de idéas 

ultra-liberaes, não menos viciosa foi a ultima reforma que, tendo em mira 

a rehabilitação da autoridade, tudo concentrou nas mãos de uma unica 

entidade; mas ainda assim são inegaveis os beneficios que de um e outro 

systema ha colhido o paiz; tão certo é que da prudente e ajustada 

execução das leis, quaesquer que ellas sejão, depende essencialmente a 

publica felicidade! Não deixaremos porém de acrescentar que entre os 

excessos das autoridades populares e os abusos do poder, que em tudo 

influe, não é duvidosa a alternativa: são estes tanto mais terriveis e 

funestos, por não poderem ser de prompto contidos, quanto são aquelles 

supportaveis, porque são sujeitos á repressão e ao castigo. 

Vejamos agora se, reconhecida a administração da justiça 

como uma das mais urgentes e palpitantes necessidades publicas, foi Ella 

convenientemente constituida pelas disposições em vigor, e se aquelles 

que a exercitão occupão o lugar de honra e dignidade que lhes é 

legitimamente destinado. 

Se a administração da justiça não póde existir sem que haja 

magistrados, e taes que fação das leis uma justa e imparcial applicação, 

como é de mister para que possão estas produzir os seus devidos e 

desejados effeitos, tambem é fóra de duvida que jamais teremos esses 

magistrados emquanto não houvermos firmado em solidas e 

indestructiveis bases a verdadeira independencia do poder judiciario. 

Essa primeira e indispensavel condição de sua existencia 

traduz-se em realidade não só fazendo-se da magistratura uma profissão 

dotada de estabilidade e de futuro, de vantagens e garantias, como ainda, 

proporcionando-se-lhe os precisos meios para bem obrar, sem que as 

contrariedades e obstaculos venhão empecer o livre exercicio de suas 

altas attribuições. 
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O poder judiciario é entre nós independente: di-lo a 

constituição e o devemos crer, porque terião de facto desapparecido as 

seguranças dos nossos mais sagrados direitos desde o instante em que 

houvessem os executores da lei de pautar suas decisões por uma norma 

alheia á sua vontade ou estranha á sua consciencia. 

Sem essa independencia é absolutamente impossivel attingir o 

poder judiciario o fim a que se propõe. Tão nobre attributo não póde nem 

deve ser uma mera ficção ou um favor, porque não é estatuido em prol 

dos juizes, e só a bem dos maximos interesses da sociedade. 

A independencia judiciaria, fixando e garantindo a recta 

applicação da lei, feita de conformidade com a intima convicção e 

intelligencia do juiz, sem outra inspiração que não seja o cumprimento do 

proprio dever, tende a firmar a administração da justiça, em que repousa 

toda a organisação politica constitucional. Tirai a independencia ao poder 

judiciario , diz um publicista nosso, e vós lhe tirareis sua grandeza, sua 

força moral, sua dignidade; não tereis magistrados, sim commissarios, 

inslrumentos ou escravos de um outro poder. 

Mas a effectiva independencia do poder judiciario consiste 

sobretudo na independencia pessoal dos magistrados: e, assim sendo, 

estará pelas nossas leis bem firmada e definida essa independencia, 

especialmente em relação aos juizes de direito? Será ella uma 

realidade, em cumprimento do preceito constitucional? Se consultarmos 

somente o caracter grave e honesto que, por honra da magistratura, 

assaz distingue o ministro da lei, affoutamente poderemos dizer que 

existe essa independencia no juiz que bem cumpre os seus deveres, 

sem esperanças e tambem sem temores, contrariando muitas vezes os 

mais poderosos interesses e sacrificando mesmo sua segurança 

pessoal; se porém recorrermos ao corpo do nosso direito ahi 

encontraremos diversas disposições que importão outros tantos obices á 

realização desse desideratum. 
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A constituição estabeleceu a independencia do poder judiciario 

na perpetuidade dos juizes, na inamovibilidade ou segurança do cargo, e 

na força moral dos seus actos, que não podem ser revogados por outro 

poder; mas se o art. 151 os chamou perpetuos, sem determinar os meios 

praticos e possiveis de levar-se a effeito essa independencia, o art. 153, 

os entregou, pela sua final disposição, ao méro alvitre e discripção da 

autoridade executiva. 

Essa lei orgânica á que a constituição se refere, e que se torna 

necessaria para a independencia de facto, deve comprehender 

seguramente principios fixos e invariaveis que regulem a nomeação, 

transferencia, promoção ou aposentadoria dos magistrados, de modo a 

não restar arbitrio da parte do governo; deve ser um todo, um systema 

visando sempre um fim: o melhoramento da administração da justiça; 

ora, essa grande lei ou não a temos, ou se a possuimos, não são ainda 

perfeitas suas disposições. 

A perpetuidade do juiz, consagrada pela theoria 

constitucional, não consiste somente na occupaçao nominal de um cargo 

de justiça; é a effectiva serventia de um lugar que não lhe póde ser 

tirado senão nos expressos casos da legislação vigente, e nunca á 

aprazimento do poder ministerial. 

A inamovibilidade é sem duvida uma das condições essenciaes 

para a independencia do magistrado, porém não é a unica; para assegurar 

essa independencia seria preciso pôr-se o juiz a coberto da influencia do 

governo, e fora da pressão do poder, porque sem liberdade de razão 

sabido é que não póde dar-se moralidade de acção. 

Tambem é verdade que se estriba a independencia do poder 

judiciario na especial competencia que assiste aos magistrados de 

julgarem na forma da lei, sem que possão ser declinadas as causas 

sujeitas à sua jurisdicção, sustados os pendentes ou restaurados os 

processos findos; e não menos certo é que nem padece a importancia ou 
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independencia judiciaria só porque é dado ao poder moderador, como 

representante do principio fixo da autoridade, a alta prerogativa de 

modificar ou annullar os effeitos condemnatorios dos julgamentos 

criminaes, quando considerações de grande peso aconselhão a 

conveniencia de se adoçar o rigor e severidade dos actos ordinarios da 

justiça; por quanto collocado na cupola do edificio social, superior aos 

caprichos e inaccessivel às paixões, somente cabe, em beneficio 

commum, ao poder neutro e irresponsavel o direito de suprema inspecção 

e summa força que, para equilibrio e harmonia de todos os outros 

poderes, lhe confere o nosso pacto fundamental. 

A incompatibilidade, finalmente, de algum modo reconhecida 

pela propria constituição, art. 32, é ainda outro elemento organico do 

poder judiciario; talvez seja mesmo o complemento da perpetuidade e 

independencia; a intervenção dos magistrados nas lutas politicas, 

importando a dupla dependencia dos suffragios do povo e do auxilio do 

governo, traz em resultado a desmoralisação e o enfraquecimento da 

acção da justiça. 

A independencia judiciaria, diz Lord Brougham, exige alguma 

cousa mais do que a inamovibilidade dos juizes; quizeramos que esses 

altos funccionarios fossem collocados ainda fora do alcance dos partidos, 

do ministro, do chefe da opposição; em uma palavra que não se 

envolvessem em politica e ficassem livres de toda e qualquer influencia 

das facções, salvo sempre a influencia salutar e inevitavel da opinião 

publica, perante a qual todos os funccionarios quer politicos quer judiciaes 

devem ser responsaveis. 

Na Inglaterra, onde a magistratura tem alcançado um 

prestigio extraordinario, e prestado em todos os tempos relevantes 

serviços à causa publica, o escrupulo sobre a independencia judiciaria tem 

não só introduzido em larga escala a incompatibilidade com as funcções 

legislativas, como mesmo chegado ao extremo de se vedar aos juizes o 
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ingresso no paço, afastando-os assim da influencia da côrte; em toda a 

parte, em fim, onde se zela da pureza das instituições e se promove o 

desenvolvimento social tem-se alcançado robustecer a independencia da 

magistratura, seggregando-a do governo, que, na administração da 

justiça, só deve contar com fortes e conscienciosos auxiliares, mas nunca 

com doceis alliados ou servidores, por qualquer modo sujeitos às 

velleidades do poder. 

Se, porém, na pratica os principios falhão; se as remoções e 

os accessos, se mesmo as nomeações dos magistrados não independem 

do favor e affeição; ese os direitos conferidos pela antiguidade, pelos 

serviços ou merecimentos nada valem em concurrencia com o empenho e 

o patronato, desde esse instante tem-se completamente banido da 

organisação judiciaria a menor presumpção de independencia. 

Isto posto, examinemos como se institue entre nós a 

magistratura perpetua de 1ª instancia, e se é já uma realidade a 

promessa da constituição. 

O juiz de direito começa por obter a sua nomeação por via de 

eleição, de conformidade com o art. 24 da lei das reformas, quando 

melhor seria que fosse escolhido d'entre uma lista de candidatos 

apresentados pelo supremo tribunal de justiça ou relações, e organisada 

em vista de documentos ou informações officiaes que attestassem bons 

serviços, instrucção, honrosos precedentes, antiguidade, etc.; desse modo 

ficaria desde a origem radicada a independencia na instituição ou 

investidura do cargo; evitar-se-hia, até certo ponto, a nomeação de favor, 

muitas vezes feita com preterição do verdadeiro merito, e começaria o 

juiz por dever o seu titulo mais a si proprio do que á influencia estranha. 

Na França antiga, diz um escriptor, quando a prerogativa 

real tinha aliás uma não pequena preponderancia, os tribunaes tinhão o 

direito de apresentação dos candidatos a qualquer lugar vago; e quando 

erão feitas as nomeações sem essa formalidade lhes era permettido 
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negar aos nomeados a admissão em seu seio, e representar ao rei a tal 

respeito. Esta pratica, que depois cahio em desuso, é ainda hoje 

apontada entre os Francezes como um excellente correctivo ao arbitrio 

das nomeações. Entre outros o illustre Dupin lamenta haver cahido em 

esquecimento aquelle antigo uso. 

No nosso systema a nomeação dos juizes de direito é feita 

sem precedencia de proposta; e comquanto para essas nomeações devão 

servir de base as informações de que tratão os arts. 37 a 40 do Regul. de 

31 de Janeiro de 1842, e diversas outras disposições em vigor, ninguem 

ignora que repetidas vezes deixão de ser esses documentos attendidos, 

para ser nomeado aquelle que tem apenas concluido o seu quatriennio, 

sem embargo de quaesquer informações que o desabonem; ao passo que 

outros pretendentes muito dignos vão contando dous e mais quatriennios 

de exercicio sem esperança de accesso. Dir-se-ha que é isso apenas um 

abuso, que se não deve invocar em desabono da lei, mas é um abuso a 

que dá lugar o defeito das disposições que nos regem, e que, á bem da 

justiça, convém certamente evitar. 

Demais, considerações peculiares às nossas circumstancias 

parecem ainda aconselhar a conveniencia de ser substituida a nomeação 

de arbitrio pela apresentação official; a extensão do territorio, a falta de 

communicações, o pouco conhecimento do pessoal, a demora e deficiencia 

de informações exactas e imparciaes, etc., são outros tantos embaraços 

que mui naturalmente difflcultão uma boa escolha; ao passo que as 

apresentações dos tribunaes, partindo de juizes superiores e competentes 

para poderem bem avaliar o merecimento dos candidatos do lugar, virião 

remover esses inconvenientes ainda subsistentes com as informações 

prestadas em segredo. 

Se a isto juntarmos a consideração de que por tal modo se 

procede na escolha dos desembargadores, teremos melhor justificado o 

nosso pensar, certos como estamos de que ninguem contestará a 
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necessidade de attender-se mais para a nomeação de um juiz singular do 

que para a de um membro de um tribunal collectivo. 

Tomemos, porém, o magistrado já no exercicio das funcções 

de juiz de comarca de 1ª entrancia, e apreciemos a sua posição e 

independencia. 

Se pela lei que creou as entrancias são ainda hoje em grande 

parte as remoções sujeitas ao livre arbitrio e vontade do poder executivo, 

muito maior era esse damno antes das incompletas reformas de 1850. 

Os juizes de direito pelo Codigo do Processo e lei de 3 de 

Dezembro podião ser removidos de uns para outros lugares, sem 

distincção de comarcas, sempre que a utilidade publica assim o exigia; 

ora, sendo o governo o unico juiz dessa utilidade, bem se vê quão 

precaria devia ser a posição do magistrado, que à mercê da administração 

podia ser transferido da côrte para o Matto-Grosso ou do Amazonas para o 

Rio-Grande do Sul, sob o vago motivo de interesse publico. 

A mobilidade das funcções judiciarias além de affectar a 

independencia do juiz, que era forçado a espreitar os senhos do 

governo, para evitar a transferencia que de um momento para outro 

podia inutilisar completamente a acção da autoridade e o futuro do juiz, 

vinha implantar a desmoralisação da justiça, fazendo-a um joguete dos 

caprichos dos potentados, descontentes ou compromettidos, que pela 

intriga, pelo empenho e por outros quaesquer meios ao seu alcance não 

cessavão de procurar a remoção do juiz que por ventura lhes 

desagradava. E como desgraçadamente em manejos dessa ordem em 

todo o tempo entrarão e forão attendidas as conveniencias politicas e 

exigencias de partidos, seguia-se a total destruição da supposta 

independencia e perpetuidade da magistratura. 

Inconvenientes erão estes, e de tamanha gravidade, que 

chegarão á actuar sobre o animo daquelles mesmos que mais se havião 
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pronunciado pelas reformas anti-democraticas, e os levarão a promover a 

adopção das leis de 1850, que vierão definir melhor o direito das 

remoções, e dar alguma garantia a sorte dos juizes. 

Ainda assim, por uma intelligencia contraria aos interesses da 

justiça, chamou a si o governo o direito de transferir o juiz de comarca de 

Ia entrancia para 2ª, e desta para 3ª, sob capa de promoção, sem 

requerimento ou audiencia do magistrado removido, e tanto bastou para 

que se frustrasse a intenção da lei, que garante a independencia do poder 

judiciario. 

Cumpre entretanto confessar que, excepção feita dessa e mais 

uma ou outra disposição ainda avessa as garantias dos juizes, muito 

melhorou a sorte da magistratura com as disposições dessas leis: a ellas 

devemos o pouco de que actualmente gozamos. 

De conformidade com as ultimas reformas nenhum cidadão 

habilitado é pela primeira vez nomeado juiz de direito, senão para 

comarca de 1ª entrancia, mas feita a nomeação, e findos 4 annos de 

exercicio, o mesmo poder que a decretou mandará o juiz, ainda contra a 

sua vontade e a titulo de promoção, de uma boa comarca de 1ª entrancia 

para outra de 2ª que, ou por má classificação ou por circumstancias 

especiaes não poderá absolutamente convir ao juiz removido, e ahi 

teremos o magistrado perpetuo e independente, na phrase da 

constituição, vendo-se na necessidade de resignar a carreira depois de 

longos annos de serviço, e recebendo como favor um verdadeiro castigo. 

Tambem juizes ha que, sendo removidos para 2ª ou 3ª 

entrancia, tem depois voltado, a seu pedido, para comarcas de classes 

inferiores; o que tudo bem demonstra que o despacho de promoção, se 

em alguns casos realiza um beneficio, tambem póde servir de arma 

poderosa contra os magistrados. A influencia do governo torna-se por este 

modo inevitavel; se não se faz sentir a coacção moral que póde exercer o 
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protector sobre o protegido, ha a temer-se o effeito do desagrado: para a 

independencia do juiz é tão fatal uma como outra cousa. 

Sem fazer applicação do que vai dito ao facto que se segue 

apenas relataremos, como prova do defeito da lei, que ha poucos annos 

dous juizes de direito removidos de comarcas de 1ª entrancia para outras 

de 2ª, deixarão de continuar na magistratura, depois de longos annos de 

exercicio, por não lhes convir a promoção que tiverão; um póde alcançar 

minguada aposentadoria, outro nem dessse beneficio goza, contando aliás 

quasi 20 annos de serviço. 

Ora, desde que sob pretexto de promoção póde o governo 

descartasse do juiz que lhe desagrada, perguntaremos onde está, ou a 

que se reduz a independencia do juiz de direito de 1ª entrancia? 

E' verdade que a independencia está mais no caracter e na 

pessoa do magistrado do que no lugar que occupa; o juiz conscio dos seus 

deveres saberá cumpri-los ainda quando venha por isso, soffrer em sua 

posição ou seus direitos a mas para que tê-lo adstricto á vontade do 

governo, para que coagi-lo, pondo-se em prova continua a sua energia e 

moralidade? Havendo meios bastantes para ser chamado o magistrado 

remisso ao cumprimento de suas obrigações, podendo-se-lhe fazer 

effectiva no caso de culpa ou falta a responsabilidade legal, que só por 

abuso será considerada uma chimera, parece que dever-se-hia abster o 

executivo de intervir em negocios da exclusiva competencia do poder 

judiciario. O contrario seria conculcar a maxima constitucional, que 

reconhece a divisão e harmonia dos poderes politicos como principio 

conservador dos direitos dos cidadãos, e o mais seguro meio de fazer 

effectivas as garantias que a constituição offerece. 

Mas nem por ser o juiz promovido a 2ª entrancia está fora da 

acção de um poder estranho. Ainda a titulo de promoção será contra sua 

vontade tirado de uma comarca de 2ª entrancia para outra de 3ª que lhe 

seja inferior. E como a bondade ou superioridade das comarcas é relativa 
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á posição e circumstancias do magistrado,  (prescindindo-se já dos 

defeitos que se notão na classificação em vigor), acontecerá que o juiz do 

Rio-Pardo, por exemplo, do Rio-Grande do Sul terá de ir forçosamente ao 

Pará servir por promoção na 1ª ou 2ª vara crime da capital; e, sem 

pretendermos contestar a differença que por ventura exista entre esses 

dous lugares, só lembraremos que sendo ambos collocados nas extremas 

do Imperio, é natural que deixe de ser bem aceita, na mór parte dos 

casos, uma tal transferencia, maximé se attendermos as difflculdades que 

de ordinario acompanhão as remoções, difficuldades que crescem de 

ponto quando o juiz tem familia a conduzir, e que ninguem dirá que lição 

compensadas pelas exiguas ajudas de custo concedidas pelo art. 11 do 

Dec. de 26 de Julho de 1850. 

Com as observações, feitas parecem coincidir as seguintes 

palaras de Fritôt: 

Aussi a-t-on eu raison de demander s'il est bien certain qu'il 
n'y ait pas plusieurs moyens d'eluder cette loi d'inamovibilité 
pour les premiers presidents, pour les presidents, et même 
pour les conseillers et les juges, soit en les changeant de 
cour ou de tribunal, soit en leur ôtant une place plus 
avantageuse, pour leur en donner une qui le soit moins, soit 
en les contraignant à force de dégoúts et d'injustices, à 
rompre d'eux mêmes, pour une démission, l'obstacle que la 
loi opposait à la passion. Aussi a-t-on eu raison de demander 
encore, si envoyer le premier president de Paris à la cour de 
Ajaccio, n'est pas une disgrace, une veritable peine; si le 
juge qui peut être puni de ses jugements est independant; 
et celui qu'on peut faire voyager après chaque sentence est 
inamovible.  

Chegou porém o juiz de direito a obter uma 3ª entrancia; 

procuremos ver se está então mais independente em sua posição ou 

menos exposto á influencia do governo.  

Na Inglaterra é certo que não póde o juiz ser tirado do seu 

lugar pelo poder que o nomeou; só uma resolução dos diversos ramos do 

poder legislativo o póde fazer; entretanto aqui, fundado no art. 2° da lei 

das reformas, julgará o governo conveniente nomear o juiz de 3ª 
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entrancia chefe de policia de uma provincia, pois que pelo art. 6º do 

decreto citado pode escolher para cargos desta ordem juizes de direito de 

qualquer das entrancias, embora seja bem sabida a differença que ha 

entre o exercicio das funcções policiaes e judiciarias, e em consequencia 

será o juiz de direito da côrte ou de Nazareth, da Bahia (como já 

aconteceu), nomeado chefe de policia de Matto-Grosso ou de Amazonas, 

perdendo em seguida o seu lugar que será logo preenchido por outrem; e 

tudo isto a titulo de conveniencia publica, sem a minima quebra da 

independencia do juiz. E ainda se dirá que é de facto independente o juiz 

no estado actual da nossa legislação? 

Accrescente-se o verdadeiro estado de penúria à que se achão 

reduzidos com os mingoados vencimentos que lhes são marcados, iguaes 

aos que percebe o porteiro da secretaria de estado dos negocios da 

justiça, e veja-se o que resta em prol da nossa judicatura mendicante: 

apenas uma serie não interrompida de embaraços, de trabalhos insanos e 

difficuldades insuperaveis, muitas vezes trazendo em conclusão o 

compromettimento pessoal do juiz, e o sacrificio de sua segurança e de 

sua vida, como já tem acontecido em Goyaz e outras provincias. 

Diz-se que as circumstancias financeiras do paiz não 

supportão a elevação dos vencimentos da magistratura, vê-se, contudo, 

que não milita a mesma razão quando se trata da decretação de grossas 

quantias para fins úteis, sem duvida, porém menos importantes do que é 

o empenho que deve haver em assegurar-se a commodidade e facil 

subsistencia daquelles funccionarios que, encarregados da administração 

da justiça, tão de perto interessão ao estado, que nelles tem os mais 

seguros garantes do bem ser social. 

Lord Brougham, cuja valiosa opinião já uma vez invocamos, 

aconselhava que o ordenado do juiz inglez fosse assaz elevado para que o 

ministro da justiça jamais achasse difficil a nomeação dos advogados mais 

hábeis e de maior clientella, e entre nós seria hoje impossivel chamar-se o 
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talento e a capacidade para a magistratura só pela vantagem dos 

vencimentos. A vocação, ou a esperança de um melhor futuro é 

ordinariamente o que leva o candidato de mererecimento a seguir esta tão 

nobre quão espinhosa carreira. 

Em continua luta, dizia ha annos um ministro nosso na camara 

dos deputados, com os variados interesses diariamente submettidos á sua 

decisão, cumpre que o magistrado esteja acima de todas as necessidades, 

seja sobranceiro a todas as considerações. 

Isto se dizia em 1846, e infelizmente, ainda depois das 

reformas de 1850,  subsistem os mesmos inconvenientes que já nessa 

epoca se pretendia remover.  

Na sessão legislativa de 1861 se procurou de novo remediar 

esse mal, promovendo-se no senado a adopção de um projecto que 

elevava os vencimentos da magistratura; por essa occasião envidou o 

digno ministro todos os esforços para a execução de uma tão justa 

medida; vozes eloquentes deixarão provado à toda luz não só que os 

mesquinhos vencimentos que actualmente percebem os magistrados são 

insufficientes para a sua decente subsistencia, como ainda que, apezar 

das nossas difficeis circumstancias financeiras, era o serviço da 

magistratura de tanta magnitude e importancia, versando sobre a 

primeira necessidade de uma sociedade civilisada, que se não deveria 

preterir e adiar por mais tempo um melhoramento altamente reclamado 

em beneficio da administração da justiça. 

Tudo foi baldado; eahio o projecto com geral estupefacção; e 

ainda hoje continuão condemnados as mais duras privações aquelles 

mesmos que pela lei são arvorados em arbitros dos mais sagrados direitos 

do cidadão. 
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E' bem verdade que não é a bonra incompativel com a 

penúria, mas não ha merito, antes grande risco, em sujeitar-se a virtude 

às dolorosas provanças da miseria. 

Tratando-se da promoção do juiz de direito a desembargador, 

ahi como em outra qualquer phase da vida do magistrado, está elle 

dependendo só e inteiramente da vontade do mesmo poder que o 

escolheu; serão preteridos, como já têm sido, os primeiros números da 

lista, representando 23 ou 24 annos de serviços, para ser nomeado o 

numero 15, que contará apenas 17; e em resultado ter-se-ha um membro 

do supremo tribunal de justiça mais moço em idade, e mais moderno em 

serviços do que algum juiz de direito; ainda aqui vemos uma disposição 

que offende a independencia do juiz: o accesso, sem ser regulado pelo 

principio da antiguidade, torna-se uma eventualidade, uma dependencia; 

as transformações da politica as conveniencias de partido, o favor, a 

affeição virão marcar a bitola das promoções; o pretendente desejará ser 

agradavel ao poder que o tem de elevar e o preterido perderá a força 

moral, de que tanto necessita, á proporção das vezes que houver sido 

esquecido: em um e outro caso soffrerá a administração da justiça. 

Examine-se acuradamente, dizia Ch. Conte tratando da 

magistratura da França, quaes os magistrados que têm feito uma carreira 

mais rapida nos lugares de judicatura, e ver-se-ha que são aquelles que 

mais zelo tem mostrado em vingar as offensas feitas às vaidades 

ministeriaes; ora é um juizo tão desfavoravel sobre a magistratura e 

sobre o governo o que justamente pretendemos evitar, quando clamamos 

por medidas que assegurem a effectiva independencia dos nossos juizes. 

Em conclusão, o governo tem-se julgado com o direito de 

remover e aposentar quando lhe apraz, independente de reclamação ou 

requerimento, até os magistrados de 2ª instancia, theoria absona e 

perigosa que não encontra fundamento algum em lei conhecida, mas 

ainda assim sanccionada ultimamente pelos altos poderes do estado; e 
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nestes termos, dependendo sempre a sorte do juiz do arbitrio ou do favor, 

o que resta para assegurar a effectiva independencia do poder judiciario? 

E sobre aposentadorias, occcorre-nos ainda observar que 

todas as classes de empregados publicos têm suas aposentadorias ou 

jubilações reguladas por lei; os magistrados mesmo ao retirarem-se da 

carreira à que dedicarão a maior e a melhor parte da sua vida, tem de 

solicitar como favor aquillo que a outros é conferido como um direito. A 

aposentadoria, dizia ha pouco um dos ornamentos do nosso parlamento, é 

hoje arbitraria quanto á idade, arbitraria quanto aos serviços, arbitraria 

quanto aos vencimentos; ella conslitue uma graça e não um direito, como 

deve ser. 

Nem se supponha que seja facil alcançar-se essa mercê; juizes 

conhecemos nós que de balde hão requerido uma aposentação depois de 

17 ou 20 annos de serviços, ao passo que têm sido outros aposentados; 

ainda achando-se avulsos, fortes e robustos, e contando pela lista de 

antiguidades organisada pelo supremo tribunal de justiça 13, 8 ou 5 annos 

de effectivo exercicio. 

Se arbitrio tem havido nas aposentadorias, do mesmo mal se 

resentem muitas remoções. Sem 4 annos de effectivo exercicio, e sim de 

nomeação, em comarcas de 1ª entrancia hão sido removidos, depois da 

lei de 1850, e contra a expressa e terminante disposição ahi contida, 

juizes de direito para 2ª; e até já se deu remoção de 1ª para 3ª sem 

nunca ter o juiz servido em comarca de 8ª entrancia. 

De tudo ha exemplo; todavia não é nossa intenção irrogar 

censuras por ventura injustas ou infundadas; razões haverá e taes que 

possão justificar plenamente esses e outros factos que agora, apontamos, 

e que, cumpre desde já declarar, não partirão da administração actual; 

muito menos pretendemos lembrar o que de melhor se poderia fazer a tal 

respeito ou como poderião ser removidos tão graves inconvenientes; a 

outros e muito competentes corre tal obrigação; quizemos unicamente 
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demonstrar que a independencia do poder judiciario, proclamada pela 

constituição a bem dos interesses publicos, não existe ainda em toda a 

sua plenitude; é um principio, como qualquer outro, geralmente aceito 

como bom e verdadeiro, porém não cumprido de modo conveniente. 

II 

Da suspensão e responsabilidade legal dos magistrados. 

Ao poder moderador compete pelo art. 101, § 7° da constituição 

o direito de suspender os magistrados, nos termos do art. 154. 

E' esta uma attribuição que sendo exercida pelo chefe 

supremo do estado bem longe está de contrariar a independencia do 

poder judiciario; ao contrario temos uma verdadeira garantia dessa 

independencia na disposição constitucional que dá exclusivamente ao 

primeiro representante da nação o direito de suspender os magistrados, 

depois de ouvi-los e consultado o conselho de estado. 

Governando a sociedade pela lei, incumbido da administração 

da justiça, e devendo ter para isso em suas mãos fortes e poderosos 

meios de acção, com razão seriao detemer-se ós abusos do poder 

judiciario, se não lhe pudesse ser a tempo applicado o correctivo da 

suspensão, medida de ordem e conservação somente reservada para 

casos graves. 

Mas para que pudesse ser essa importante funcção uma 

medida conservadora enão uma invasão perigosa, jamais poderia ser 

exercida por qualquer outra entidade que não fosse o poder moderador. 

Se pelo systema da constituição repousa essencialmente a 

effectiva garantia das liberdades publicas e direitos dos cidadãos na 

divisão e harmonia dos poderes politicos, claro é que ter-se-hia destruido 

esse principio cardeal, desde que fosse dado ao poder legislativo, por 

exemplo, influir sobre o judicial, fazendo assim a lei e intervindo ao 
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mesmo tempo na sua applicação, por meio da acção directa e coercitiva 

que por ventura tivesse sobre os executores della. Mais incertas serião 

ainda as garantias da recta distribuição da justiça se o executivo, poder 

activo e forte pela força de que dispõe e pela parte immediata que toma 

na administração geral do paiz, pudesse intervir no judiciario. Se lhe fosse 

dada por lei essa intervenção teria desapparecido igualmente a separação 

ou a independencia dos poderes politicos para dar lugar ao 

abastardamento e confusão do regimen constitucional. 

Só pois ao poder conservador, à suprema inspecção da nação 

compete, sem quebra nem offensa do caracter e independencia do poder 

judiciario, suspender os magistrados sempre que hajão elles incorrido em 

responsabilidade, pois que nem por ser o poder judiciario independente 

está autorisado a violar impunemente as leis, que é seu dever cumprir e 

respeitar. 

Para que haja lugar a suspensão necessario é que anteceda 

queixa contra o magistrado; que seja este ouvido e tambem consultado o 

conselho de estado; são estas outras tantas formalidades ou garantias 

com que a constituição julgou dever acompanhar um acto de tanta 

ponderação, qne só deverá ser decretado depois de bem conhecida a 

procedencia da queixa e a violação da lei. 

Suspenso o juiz devem os documentos e mais papeis 

concernentes ao facto por que fôr accusado ser remettidos à relação do 

districto para se fazer effectiva a responsabilidade. 

Os juizes de direito, bem como os demais officiaes de justiça, 

são responsaveis pelos abusos de poder e prevaricações que por ventura 

commettão no exercicio dos seus empregos. 

Por suborno, peita, peculato e concussão dá-se contra elles 

acção popular, que póde ser intentada dentro de anno e dia pelo proprio 
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queixoso, ou por qualquer do povo, guardada a ordem do processo 

estabelecida na lei. Const. Arts. 156 e 157. 

A forma e termos do respectivo processo se achão regulados 

pelo Cod. do Proc. Arts. 159 a 164, 336 e 337; Regul. de 3 de Janeiro 

1833, Art. 10 e seguintes, Regul. de 31 de Janeiro de 1842, Art. 211, § 7º 

e Decretos de 8 de Outubro de 1843 e 5 de Novembro de 1856. 

Pelo Art. 37 do Cod. Crim. foi declarado não se poder 

considerar como pena a suspensão dos magistrados, decretada pelo poder 

moderador, na forma da constituição. 

Tal disposição é, como fica dito, uma medida de precaução 

tomada a bem da imparcial investigação do crime de que é arguido o 

magistrado, e que, sem ferir a indole da instituição, concorre para que de 

melhor modo seja satisfeita a justiça, despindo-se o accusado, até a 

justificação dos seus actos, das prerogativas e influencia que mui 

naturalmente acompanhão o exercicio da jurisdicção. 

Tambem ás assembléas provinciaes foi conferido pelo Art. 11, 

§ 7º da Lei das reformas constitucionaes o direito de decretar a 

suspensão, e ainda mesmo a demissão do magistrado contra quem 

houver queixa de responsabilidade, sendo elle ouvido e dando-se-lhe lugar 

á defesa. 

No exercicio desta attribuição procedem as assembléas 

provinciaes como tribunal de justiça, Lei da interpretação de 12 de Maio 

de 4840, art. 5º; e por isso somente podem impor taes penas precedendo 

queixa por crimes de responsabilidade á que estejão ellas impostas por 

leis criminaes anteriores, guardada a forma de processo para taes casos 

anteriormente estabelecida. 

Cumpre porém observar que embora as assembléas 

provinciaes, como tribunal de justiça, exercitem neste ponto jurisdicção 

cumulativa com as relações, ha sempre ahi uma notavel differença: as 



  
 

 
 

28 

assembléas só podem proceder contra os magistrados em virtude de 

queixa, e só por crimes á que estejão impostas as penas de suspensão ou 

demissão, unicas de sua competencia; entretanto que as relações podem 

e devem, á vista da lei, proceder contra elles por via de queixa ou 

denuncia e tambem ex-officio, impondo essas e outras penas, em que 

hajão incorrido os accusados. 

Não ha lei alguma estabelecendo a forma do processo dos 

magistrados ante as assembléas provinciaes, e essa falta tem já dado 

lugar a graves questões. 

Uma lei regulamentar sobre a fórma de processos criminaes, 

quaesquer que elles sejão, não póde deixar de ser da competencia 

exclusiva do poder geral; é negocio que affecta o interesse publico, a 

uniformidade das leis, os direitos individuaes e a natureza ao emprego no 

caso de que se trata; nenhum artigo da Constituição ou leis posteriores 

conferio essa faculdade ás assembléas provinciaes, que sobre tal 

assumpto não podem legislar nem mesmo no que diz respeito aos 

proprios empregados provinciaes; entretanto em 1856 pretendeu a 

assembléa provincial do Pará responsabilisar um juiz municipal, 

applicando á especie a forma do processo de responsabilidade reservado 

pelas nossas leis para os empregados publicos não privilegiados. Antes já 

a assembléa provincial do Ceará havia feito uma lei de processo, datada 

de 14 de Setembro de 1 837.  

Na conclusão do parecer da commissão daquella assembléa 

datado de 19 de Setembro 1856, se lê: 

Julga a commissão 1º, que o processo da formação da culpa 
deve ser feito na forma do art. 159 do Cod. do Proc. Crim., 
combinado com os arts. 12 e 13 do Regul. das relações do 
Imperio, e o julgamento nos termos dos arts. 16 a 24 do 
predito Regul.; 2º, que deve recorrer se á lei de 15 de 
Outubro de 1827, como direito subsidiario, tão somente nos 
casos omissos ou imprevistos, em que absolutamente seja 
isso necessario; 3º que, procedendo a assembléa por esta 
forma, segue justamente o processo estabelecido por leis 
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anteriores ao acto addicional, que até hoje existem em vigor 
para os crimes de responsabilidade dos magistrados, 
guardando uniformidade com os que são formados pelas 
relações e pelos juizes de direito em taes casos. 

Sendo este parecer approvado em sessão de 23 de Setembro, 

por acto de 29 do mesmo mez resolveu o presidente da provincia adiar a 

assembléa, ficando assim suspensa a execução desse acto arbitrario e 

illegal, na phrase da presidencia, do qual se passou a dar conta ao 

governo imperial. 

O governo, levando a questão ao conhecimento da assembléa 

geral, pedio que com urgencia, por uma lei de interpretação, o poder 

legislativo declarasse o verdadeiro sentido das palavras do art. 5° da lei 

de 12 de Maio de 1840: “forma de processo para taes casos 

anteriormente estabelecida” mas não nos consta que já tenha sido 

reconsiderado este negocio; sendo que apenas na sessão de 1861 se 

tratou da nomeação de uma commissão composta de membros de ambas 

as camaras, que deveria examinar e propor um projecto de interpretação 

resolvendo, entre outros, o seguinte ponto: qual o poder competente para 

estabelecer a forma de processo segundo a qual deve ser decretada pelas 

assembléas provinciaes a suspensão e demissão dos magistrados. Tendo 

sido a deliberação da presidencia do Pará tomada sobre uma 

representação assignada pelos magistrados então residentes na capital, 

aqui daremos a integra da mesma representação, porque, além de ser 

pouco conhecida e envolver questão de subido interesse, nos parece bem 

deduzida e conforme à direito, com quanto tenha contra si as opiniões 

respeitaveis de que abaixo faremos especial menção. 

Illmo e Exmo Sr. — O chefe de policia desta provincia do Pará, 
os juizes de direito da 1ª e da 2ª vara da comarca da 
capital, o juiz municipal e o de orphãos do termo da mesma, 
usando do direito outorgado pela Constituição do Imperio a 
todo o cidadão no § 30 do art. 179, e na qualidade de 
membros de um dos poderes politicos cuja existencia e 
independencia é garantida pela mesma Constituição nos 
Arts. 9 e 10, vem respeitosamente representar contra o acto 
da assembléa desta provincia, pelo qual, usurpando 
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atlribuições que lhe não competem decretou pelo modo o 
mais irregular a forma do processo para o julgamento dos 
magistrados.  

O acto addicional no Art. 11, §7º, conferio ás assembléas 
provinciaes a jurisdicção de decretar a suspensão e ainda 
mesmo a demissão do magistrado, contra quem houver 
queixa por crime de responsabilidade, sendo elle ouvido e 
dando-se-lhe lugar á defesa. 

A lei da interpretação do acto addicional determinou no Art. 
5° que era tal decretação procedem as assembléas 
provinciaes como tribunaes de justiça, é que portanto, (isto 
é como tribunaes) somente podem impor penas por crime de 
responsabilidade a que ellas estejão impostas por leis 
anteriores, observando a forma do processo para taes casos 
(casos em que se convertem em tribunaes de justiça) 
anteriormente estabelecida. 

Não ha lei alguma estabelecendo a fórma do processo dos 
magistrados ante as assembléas provinciaes; e sem essa lei 
as assembléas não se podem constituir tribunaes de justiça; 
e constituindo-se infringem manifestamente o Art. 5º d'onde 
derivão a sua jurisdicção, bem como o § 11i do Art. 179 da 
Constituição: “ninguem será sentenciado senão por 
autoridade competente e em virtude de lei anterior e na 
forma  por ella prescripta.” 

Nenhum artigo da Constituição, acto addicional ou 
interpretação deu ás assembléas provinciaes a faculdade de 
legislar sobre a forma do processo para os casos em que 
ellas se convertem em tribunaes de justiça; antes essa 
faculdade lhes é claramente denegada pelo Art. 42 do acto 
addicional e Art. 1° da Lei de 42 de Maio de 1840. Nem era 
justo, politico ou conveniente que o tivessem. 

A magistratura de um mesmo Imperio não devia ficar sujeita 
a ser julgada pelas diferentes formas de processo que as 
assembléas das provincias quizessem estabelecer. Tão grave 
mal só póde ser evitado pela uniformidade de um processo 
que o poder legislativo geral decretar para todo o Imperio; e 
foi para obvia-lo que a lei de 12 de Maio de 1840 determinou 
o que se lê no Art. 5.° 

O aresto da assembléa do Ceará com a sua lei de processo 
de 14 de Setembro de 1837 não póde prevalecer contra a 
Constituição do Imperio. Já antes da interpretação era 
reconhecido que as assembléas provinciaes não podião 
legislar sobre o processo, como foi magistralmente declarado 
e demonstrado pelo Av. de 12 de Dezembro de 1836. 
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E se essa lei do Ceará não caducou pela interpretação, foi ex 
vi do Art. 8° da citada lei de 12 de Maio de 1840, que deixou 
subsistentes as leis provinciaes em contrario, até que 
fossem expressamente revogadas por actos do poder 
legislativo geral. 

Não obstante disposições tão claras e terminantes a 
assembléa desta provincia, querendo a todo o transe 
constituir-se tribunal judiciario, adoptou na sessão de 6 do 
mez cadente por uma simples votação o alvitre do seu 
presidente: — que a lei do processo para o julgamento dos 
magistrados pela assembléa provincial era a de 15 de 
Outubro de 1827, especial para a responsabilidade dos 
ministros e conselheiros de estado —, lei que não cogitou 
dos magistrados e menos de assembléas provinciaes, que 
não existião ainda, nem foi por lei alguma ampliada aos 
magistrados. Immediatamente nomeou-se, como se a 
assembléa provincial fosse acamara dos deputados, uma 
commissão, segundo o Art. 10 da citada lei, para dar o seu 
parecer acerca de uma queixa contra o, juiz municipal desta 
capital arguindo-o do inaudito crime de haver pronunciado e 
prendido a um estrangeiro que havia subtrahido uns autos 
que obtivera confidencialmente entregando-os depois da 
prisão. A commissão no dia 16 deu o parecer constante do 
doc. n. 1 decidindo que a referida lei de 1827 não era a 
reguladora do processo senão nos casos omissos, devendo 
seguir-se o Cod. do Processo Criminal e o Regul. das 
Relações mutatis mutandis! E na sessão de 23 foi approvado 
quasi unanimemente tão singular parecer, rejeitada a 
emenda offerecida pelo unico membro dissidente, o qual 
propuzera que, visto não haver lei de processo, se abs 
tivesse a assembléa de conslituir-se tribunal de justiça e 
remetesse a queixa a V. Ex. 

Na falta de lei de processo, na impossibilidade de ser Ella 
decretada pela assembléa, não tanto por ser isso exorbitante 
de suas attribuições, como porque devia contar que V. Ex. 
em obediencia á Constituição negaria a sua sancção á lei 
iniciada, ou suspendê-la-hia, se fosse adoptada por dous 
terços; como porque uma tal lei seria posterior ao facto, e 
não serviria ao empenho de seus autores, recorreu-se á uma 
fraude legislativa, decretando-se a lei por um parecer de 
commissão para subtrahir-se a medida á sancção, não 
obstante violar-se o Art. 13 do acto addicional. 

Eis a conclusão do parecer, ou antes os artigos do projecto 
de lei: 1º que o processo da formação da culpa deve ser 
feito na forma do Art. 159 do Cod. Do Proc. Criminal, 
combinado com os Arts. 12 e 13 do Regul. das Relações do 
Imperio; e o julgamento nos termos dos Arts. 16 á 24 do 
predito Regulamento; 2º, que deve recorrer-se á lei de 15 
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de Outubro de 1827 como direito subsidiario tão somente 
nos casos omissos ou imprevistos em que absolutamente 
seja isso necessario; 3º, que procedendo a assembléa por 
esta forma segue justamente o processo estabelecido por 
leis anteriores ao acto addicional que até hoje existem em 
vigor para os crimes de responsabilidade dos magistrados, 
guardando uniformidade com os que são formados pelas 
relações e pelos juizes de direito em taes casos. 

E' claro a olhos vistos, que sob a forma de parecer decretou 
a assembléa uma verdadeira lei, subtrahindo-a á sancção. A' 
inconstitucionalidade substancial do acto acresce a da 
forma; 1°, porque applica a todos os magistrados o processo 
dos empregados privilegiados, quando alguns não são 
privilegiados, como juizes municipaes e de orphãos, acerca 
dos quaes pelo Cod. do Proc. Criminal a forma do processo 
era a dos crimes communs, e pela Lei de 3 de Dezembro de 
1841 a do Art. 25, §§ 1º e 5º, Regul. n. 120 de 31 de 
Janeiro de 1842, A rts. 396 a 405, e não o processo dos 
Arts. 12 e 13 do Regul., de 3 de Janeiro de 1833 applicado 
pela assembléa; sendo que este Regul. só em gráo de 
appellação e 2ª instancia era e é applicavel aos magistrados 
não privilegiados, e nunca em 1ª instancia; 2º, porque nem 
aos magistrados privilegiados nem aos não privilegiados em 
caso algum é applicavel a lei de 15 de Outubro de 1827, que 
a assembléa no dia 6 declarou a reguladora do processo, e 
no dia 23 reservou-a para os casos omissos, cuja existencia 
fica ao arbitrio da assembléa ou de parte della declarar 
segundo as necessidades da occasião, ao passo que o 
accusado não poderá atinar de antemão com ellas. E' uma 
lei de muitas caras condemnada pelo aphorismo de Bacon — 
non placet Janus in legibus —; 3º, porque sendo a referida 
lei de 1827 especial para os ministros e conselheiros de 
estado, não cabia nas attribuições das assembléas 
provinciaes amplia-la aos magistrados arrogando-se um 
direito que o poder legislativo geral não julgou ter, e tanto 
que para amplia-la aos deputados e senadores nos crimes de 
responsabilidade foi necessario decreta-lo expressamente 
por um artigo de lei, qual o Art. 170 do Cod. do Proc. 
Criminal; e não obstante esta ampliação não se julgou 
comprehensiva dos crimes individuaes dos deputados e 
senadores, e foi necessario de novamente determina-lo pelo 
Dec. n. 284 de 14 de Junho de 1843. A assembléa provincial 
do Pará applica a citada lei de 1827 e mais duas ou tres por 
um simples parecer de commissão, e deduz um processo 
incerto e monstruoso que não se póde deduzir pela mais 
arrojada interpretação doutrinaria! 

Arranjar um processo, aproveitando as diversas disposições 
dessas leis reguladoras dos processos de responsabilidade, 
ora perante um juiz unico, ora perante tribunaes collectivos, 
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que nenhuma semelhança tem com uma assembléa, ora 
finalmente perante duas camaras legislativas, uma das 
quaes serve de jury de accusação, outra de sentença, 
supprimir instancias e recursos e dizer que esse processo 
imaginario existia, e a elle se refere o Art: 5º da 
interpretação do acto addicional, é zombar da razão e do 
bom senso. 

O 3º; artigo dessa lei informe e monstruosa denominada 
parecer é não só falso como contradictorio com um principio 
proclamado no relatorio, quando diz que o inconstitucional 
processo decretado pelo parecer —lei — era o estabelecido 
pelas leis anteriores ao acto addicional, que até hoje existem 
em vigor para os crimes de responsabilidade dos 
magistrados, guardando uniformidade com os que são 
formados pelas relações e pelos juizes de direito em taes 
casos. 

Como fica demonstrado, e é mui sabido, o processo dos 
magistrados não privilegiados (como juizes municipaes, de 
orpnãos, etc.) corre perante o juiz de direito em 1ª 
instancia, não segundo as leis anteriores ao acto addicional, 
como erradamente affirmão parecer— lei —, porém segundo 
as disposições da lei de 3 de Dezembro de 1844 Art. 25, §§ 
1 e 5, e Arts. 396 a 405 do Reg. n. 120 de 31 de Janeiro de 
1842 posteriores ao acto addicional; e somente em 2ª 
instancia por meio de recurso ou de appellaçao, e ainda 
nestes casos segundo outras disposições que não as dos 
Arts. 12 e 13 do Regul. de 3 de Janeiro de 1833, especiaes 
para os crimes dos magistrados privilegiados e outros 
empregados, cujo processo desde a formação da culpa 
começa e corre perante a relação. Mas em caso algum, quer 
se trate de responsabilidade dos magistrados não 
privilegiados, quer privilegiados, nenhuma applicação tem ao 
processo dos mesmos as disposições da Lei de 15 de 
Outubro de 1827. 

E pois como dizer-se que a forma do processo segundo o 
Art. 25, §§1 e 5 da Lei de 3 de Dezembro de 1841, e Arts. 
396 a 405 do citado Regul. de 31 de Janeiro de 1842 e Lei 
de 18 de Outubro de 1827, e Regul. das Relações Arts. 12 e 
13; é a que estava estatuida para os magistrados 
privilegiados e não privilegiados por leis anteriores ao acto 
addicional, quando sobra notar, que o processo dos 
magistrados não privilegiados era a esse tempo o dos crimes 
individuaes e communs com pequenas differenças até a 
formação da culpa, seguindo-o inteiramente depois e 
perante o jury, como se vê do Art. 172 e 174 do Cod. do 
Proc. Criminal, que nesta parte foi alterado pela citada lei de 
3 de Dezembro de 1841T Como é o mesmo processo, se o 
creado pelo parecer — lei — de 23 do corrente supprime 
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instancias, recursos, etc, estatuido pelo Cod. do Proc. e 
Regul. das Relações, lei de 3 de Dezembro de 1841 e Regul. 
n. 120? Que lei decretou ou autorisou semelhante processo, 
para que uma assembléa provincial se abalance a dá-lo 
como preexistente? 

Ainda mais. No relatorio do parecer — lei — se confessa que 
pela legislação citada estão classificados por categorias os 
funccionarios publicos dando-se a cada um o seu juiz, a 
quem a lei marcou a forma do processo que deve seguir. 

Ora, se essa legislação citada, como confessa o relatorio, 
não só dá à cada uma categoria de empregados o seu juiz, 
como tambem marca ao juiz designado a forma do processo 
que deve seguir, e se ao juiz — assembléa provincial — não 
marcou uma só dessas leis a forma do processo que deve 
seguir, é consequencia necessaria e rigorosa que ella não 
póde julgar, visto como não está marcado o processo que 
deva seguir, segundo o principio reconhecido pela propria 
assembléa. E constituir-se tribunal de justiça sem essa lei, e 
marcar-se à si mesma a marcha do processo que tem de 
seguir é um acto inconstitucional e revolucionario que não 
commanda obediencia. 

Se o legislador quizesse que as leis concernentes ao 
processo dos crimes de responsabilidade perante os juizes e 
tribunaes judiciarios, e ao da responsabilidade dos ministros 
e conselheiros d'estado fossem applicaveis ao julgamento 
dos magistrados pelas assembléas provinciaes, teria feito 
menção da lei ou leis applieaveis, pois é de primeira 
intuição, que deixar ao arbitrio das assembléas provinciaes a 
escolha de leis feitas para juizes e tribuuaes tão diversos, 
fora deixar-lhes um arbitrio mais amplo e perigoso do que 
aquelle que pretendeu coarctar, e de feito coarctou pela 
disposição do art. 5º da interpretação do acto addicional, 
preceituando de novo o que existia no § 11 do art. 179 da 
Constituição, que as assembléas provinciaes quando 
constituidas em tribunal de justiça somente podem applicar 
as penas de suspensão e demissão impostas por leis 
criminaes anteriores (aos factos arguidos) e segundo a 
forma do processo para taes casos (para o julgamento dos 
magistrados, pelas assembléas provinciaes) anteriormente 
estabelecida. 

Em verdade se as leis sobre a marcha do processo de 
responsabilidade dos magistrados perante as assembléas 
provinciaes existião ao tempo do acto addicional, como diz o 
parecer — lei — á que nos temos referido, então o art. 5º da 
interpretação teria dito: segundo a forma do processo 
existente, ou: segundo a forma do processo, estabelecida 
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para o julgamento dos magistrados perante os juizes e 
tribunaes judiciarios, ou cousa semelhante. Pretender-se que 
a anterioridade das leis é somente em relação ao acto 
addicional, e não principalmente aos factos accusados, é um 
erro grosseiro ou crasso. Por essa intelligencia ou as leis do 
processo nunca serião alteradas, ou ainda que reformadas 
subsistirião sempre para os casos em que as assembléas 
provinciaes se quizessem constituir em tribunaes de justiça: 
os magistrados não privilegiados serião julgados segundo a 
forma do processo perante o jury, que existia ao tempo do 
Cod. do Proc Crim. e antes da lei de 3 de Dezembro de 
1841! 

Seria muito para ver esse processo trasportado para uma 
assembléa de 28 membros! Não; a lei o que quiz foi vedar 
expressamente que as leis criminaes, assim como as do 
processo nos casos á que se referia, tivessem effeito 
retroactivo, e que as assembléas provinciaes pudessem 
constituir-se em tribunaes de justiça sem lei especial que 
regulasse a marcha do processo, que ellas devião observar 
como tribunaes de justiça. E' isto o que resulta da letra e 
espirito da lei e dos  principios. O mais seria uma necedade 
ou uma inutilidade, o que se não pode suppôr, pois que 
aquella lei teve por fim especial reprimir os abusos das 
assembléas provinciaes.  

E pois fica sobeja e evidentemente demonstrado: 1º, que a 
resolução da assembléa provincial de 23 do cadente, sob a 
forma de um parecer é uma verdadeira lei de processo, lei 
não anterior ao facto, porém ex post facto, contra a letra e 
espirito do art. 5º da lei de 42 de Maio de 1840, e § 11 do 
art. 179 da Constituição; 2°, que é uma usurpação do poder 
legislativo geral, visto como nem pelo acto addicional, nem; 
pela lei que o interpretou, podem as assembléas provinciaes 
legislar sobre a forma dos processos, e lhes é isso vedado 
pelo art. 12 do acto addicional; e esta opinião tem tido o 
apoio de todos os governos, ainda daquelles que mais 
favoraveis erão ás franquezas provinciaes, e ainda muito 
antes da lei de 12 de Maio de 1840; e sirva de prova, entre 
outros, o magistral Av. de 12 de Dezembro de 1836; 3°, que 
sobre a inconstitucionalidade substancial do acto e da forma 
accresce a violação das regras prescriptas no art. 11, § 1º 
do acto addicional sobre o modo de discutir qualquer 
projecto de lei ou resolução; 4°, que finalmente esbulhou a 
presidencia do direito de sancção e violou o art. 13 do acto 
addicional soccorrendo-se á uma fraude de fórma para 
encobrir a usurpação. 

Assim a deliberação da assembléa na sessão de 23 do 
corrente Setembro é manifestamente exorbitante e contraria 
á Constituição do estado, e contra esta nâo podem 
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prevalecer os decretos das assembléas provinciaes, como 
dizia um eminente estadista em o Av. de S de Novembro de 
1858 n. 117. — E já então e por muitas vezes se mandarão 
suspender projectos de leis offensivos da Constituição ou 
dos interesses geraes, posto que os respectivos presidentes 
os tivessem sanccionado.—A face do art 7° da lei de 12 de 
Maio de 1840 a deliberação da assembléa está no caso de 
ser suspensa, e os abaixo assignados esperão que V. Ex. em 
obediencia a Constituição, em defesa das attribuições do 
poder geral usurpados, e da independencia dos magistrados 
tumultuaria e revolucionariamente ameaçada suspenderá o 
acto da assembléa provincial de 23, que decretou uma lei de 
processo para o julgamento dos magistrados. 

Nem póde embargar a providencia,que respeitosos solicitão 
de V. Ex., o não ter o acto revestido a forma de projecto de 
lei, nem ter sido remettido a V. Ex. O acto é publico e 
notorio; a forma não diminue a inconstitucionalidade 
substancial antes a aggrava, porque de industria assim 
procedeu a assembléa para que V. Ex. não frustrasse logo o 
intento. E se por tal chicana devesse a presidencia ficar 
inhibida de suspender os actos das assembléas provinciaes 
que violassem a Constituição do estado e o acto addicional, 
então tudo poderião ellas tentar mediante pareceres, e 
desfarte inutilisarião o direito de sanccionar as leis conferido 
aos presidentes das provincias, bem como o de suspendê-
las, quando não bastasse a recusa da sancção; e assim este 
direito que na phrase do Av. de n. 118 do 6 de Novembro de 
1838, não só constitue uma prerogativa da presidencia, mas 
lhe fornece armas, a que habilita a impedir e obviar os males 
que podem resultar de medidas precipitadas ou 
apaixonadas, seria nulliflcado mediante um ardil de formula 
da assembléa usurpadora. 

Portanto esperão os magistrados abaixo assignados que V. 
Ex. não tolerará o acto, contra o qual reclamão, e que já 
tránspoz o recinto da assembléa; — que não esperará que 
produza todos os seus damnosos effeitos esse acto 
inconstitucional, que não póde commandar obediencia, e de 
geito a gerar conflictos que podem perturbar os interesses 
publicos     e privados. 

Pará — Cidade de Belém,27 de Setembro de 1856.—João 
Baptista Gonçalves Campos, chefe de policia do Pará.— O 
juiz de direito da 1ª vara crime, Affonso Arthur de Almeida e 
Albuquerque.— O juiz de direito da 1ª vara Francisco José 
Furtado. — O juiz municipal do termo da capital, José de 
Araujo Roso Danim.—O juiz de orphãos do termo da capital, 
Maximiano Francisco Duarte. 
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Subscrevendo a opinião expendida por esses dignos 

magistrados, igualmente entendemos que no caso proposto, não havendo 

uma lei de processo reguladora dos actos da assembléa provincial, quando 

constituida em tribunal de justiça, e não podendo ser ella ordenada pela 

mesma assembléa, dever-se-hia este abster de ingerir-se em tal assumpto. 

Em materia de jurisdicção é corrente que tudo quanto não é expressamente 

concedido presume-se vedado, Av. de 20 de Agosto de 1851. 

Cumpre porém observar que alguns ha que pensão de outro 

modo; uma opinião geralmente aceita com o maior respeito se pronuncia 

em sentido opposto á representação, quanto as leis que devem reger este 

caso. O autor da Analyse da Constituição diz no tit. 3° cap. 4º n. 231: 

Emquanto não houver disposições especiaes vigora o Cod. do Proc. 

Criminal e Regul. das Relações. 

Tambem quanto à competencia das assembléas provinciaes para 

legislarem sobre processos deste natureza ha opiniões, e de muito peso, que 

a reconhecem e proclamão. Para exemplo, passamos a transcrever o 

seguinte parecer da secção de justiça do conselho de estado, datado de 7 de 

Outubro de 1845, e publicado nos jornaes do tempo. 

Senhor.—Mandou V. M.T.por Aviso de 2 de Julho ultimo que 
a secção de justiça do conselho de estado consultasse com 
seu parecer sobre a materia dos officios que em data de 29 
e 31 de Março do corrente anno dirigio o presidente da 
provincia de Matto-Grosso á secretaria de estado dos 
negocios da justiça. 

Desses officios e papeis que os acompanharão vê-se que, 
tendo a assembléa legislativa daquella provincia feito, em 
additamento ao seu regimento interno, uma resolução pela 
qual estabelece a forma por que deve exercer a attribuição 
que lhe confere o art 11 § 7° do acto addicional, e havendo-
a remettido ao referido presidente para a mandar publicar, 
duvidava este fazê-lo pelas seguintes razões substanciadas 
d'aquelles referidos officios e papeis. Porque muitas das 
disposições daquella resolução excedem não somente os 
limites do regimento interno que póde ser decretado sem 
dependencia de sancção, mas ainda as attribuições 
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conferidas ás assembléas provinciaes pelos arts. 10 e 11 do 
acto addicional. 

Porque muitas daquellas disposições são contrarias ao art. 
5° da lei de 12 de Maio de 1840, na parte em que estatuem 
para o processo dos magistrados accusados uma forma 
differente da que se acha estabelecida nos tribunaes de 
justiça. 

Porque lhe parece duvidoso que o art. 11 do acto addicional 
comprehenda o chefe de policia, e os empregados policiaes, 
creados pela lei de 3 de Dezembro de 1841, sujeitos à 
superior inspecção do presidente da provincia que póde 
demittir a muitos e suspender a todos sem exceptuar, 
havendo graves motivos o chefe de policia, empregado 
amovivel, posto que magistrado vitalicio. Entende o 
presidente que o systema da lei de 3 de Dezembro de 1841 
será destruido, e tornar-se-ha impraticavel em todo o 
Imperio,  e principalmente naquella provincia se se der as 
assembléas provinciaes o direito que a de Matto-Grosso 
pretende ter, pois bastará que qualquer empregado de 
policia incorra no desagrado de onze deputados provinciaes 
para ser solemnemente desfeiteado, a pretexto de abusos 
commettidos. 

A’ essas considerações accrescenta o mesmo presidente  que 
a resolução em questão foi organisada como preliminar de 
um ou mais processos, que se intentavão sob vários 
pretextos, mas realmente por motivos de vingança contra o 
chefe de policia, por haver pronunciado em crime 
inafiançavel um deputado provincial dos mais influentes. 

 Taes são os fundamentos pelos quaes o presidente se 
recusou á publicação da resolução mencionada, que lhe fora 
remettida para publicar sem sancção, em conformidade da 
2ª parte do art. 13 e §§ 1 e 7 do art. 11 do acto addicional. 

Antes de examina-los cumpre a secção desenvolver o direito 
que rege a questão, e fixar os principios necessarios para 
resolvê-la. 

O Art. 11, § 7° do acto addicional confere ás assembléas 
provinciaes a attribuição de decretar a suspensão, e ainda 
mesmo a demissão do magistrado contra quem houver 
queixa de responsabilidade, sendo elle ouvido, e dando-se-
lhe lugar a defesa. Este direito é exclusivo para as 
assembléas provinciaes, á vista das excepções estabelecidas 
nos §§ 5° e 8º do citado art.11 
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Pela 2ª parte do art. 13 do mesmo acto addicional esses 
decretos de suspensão ou demissão náo são sujeitos à 
sancção do presidente. Não foi elle armado nesse caso com 
o correctivo que em outros lhe deu o acto addicional para 
embaraçar constitucionalmente os actos legislativos das 
assembléas. 

Estas disposições comprehendem todos os magistrados, 
exceptuados somente os membros das relações e dos 
tribunaes superiores, segundo declara o art. 4° da lei de 12 
de Maio de 1840. Essa excepção firmou aquella regra em 
contrario. Essa suspensão e demissão porém não é 
arbitraria. Não são penas politicas; o julgamento pelo qual 
são impostas, não é um julgamento politico como são os 
impeachments na Inglaterra e nos Estados-Unidos. São 
penas, que segundo a interpretação dada pelo art. 5º da lei 
de 12 de Maio de 1840, somente podem ser impostas em 
virtude de queixa; por crime de responsabilidade, à que ellas 
estejão impostas; por leis criminaes anteriores (leis geraes), 
e observada a forma do processo para taes casos 
anteriormente estabelecida. Qual seja porém esta forma de 
processo, e por quem deva ella ser estabelecida são 
questões a ventilar. 

A secção crê que o deve ser pelas assembléas provinciaes, e 
isto pelas razões seguintes: 

O art. 6º do acto addicional entregou exclusivamente as 
ditas assembléas tudo quanto pertence a sua policia e 
economia interna, que lhes cumpre estabelecer pelos seus 
regimentos internos sobre as bases estabelecidas no § 1° do 
art. 11 do mesmo acto. 

Ora, a apresentação, remessa às commissões, exame, 
discussão e votação de um decreto de suspensão ou 
demissão pertence inquestionavelmente à economia da 
assembléa. No que é exclusivamente de suas attribuições 
são ellas constitucionalmente tão independentes como as 
camaras legislativas. 

Estão no mesmo caso do senado, quando conhece dos delictos 

individuaes dos membros da familia imperial e dos senadores, e dos 

delictos dos deputados. Deve fazê-lo na fôrma do seu regimento, posto 

que nesta parte ainda o não tenha feito. 
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Nem obsta a lei da responsabilidade dos ministros e 
conselheiros de estado, passada em ambas as camaras, 
porque organisa um processo que começa n'uma e acaba 
n'outra, e cujas partes devem estar em harmonia. 

 A fórma do processo para o exercicio da altribuição 
exclusivamente conferida ás assembléas provinciaes pelo § 
7º do art. 44 do acto addiccional não poderia ser marcada 
por lei geral sem manifesta usurpação da autoridade que 
aquelle acto dá às ditas assembléas. 

Cada uma de suas attribuições exclusivas é comprehensiva 
de todos os meios necessarios para leva-las a effeito. 

E' esta a base sobre que descança toda a lei interpretativa 
de 42 de Maio de 1840; o principio pelo qual forão salvas  
attribuições importantissimas do poder geral, e que é 
applicavel igualmente a ambas as partes. Ora, o meio de 
levar a effeito aquella altribuição do § 7º do art 44 é a forma 
de processo, e portanto pertence ás assembléas provinciaes 
marca-la. 

Nem obsta o art 5º da lei interpretativa acima citada, que  
diz que a suspensão e demissão são penas que somente 
podem  ser impostas por leis criminaes anteriores, as quaes 
são geraes. Porquanto o estabelecimento das penas não 
affecta a economia interna das assembléas provinciaes; e 
demais aquelle  artigo faz parte do acto addicional, como 
interpretação que é, e se limitou a altribuição marcada no § 
7º do art 14 do mesmo acto addicional, pela interpretação 
restrictiva. limitou-a mui clara e distinctamente, e podia-o 
fazer. 

Esta interpretação regular e constitucional não autorisa 
novas restricções exorbitantes e contrarias á letra e espírito 
do dito acto, como por certo seria aquella que negasse ás 
assembléas provinciaes o direito de marcar em seus 
regimtentos internos a forma de processo para o exercicio 
da attribuição mencionada. 

Do que fica dito conclue-se: 1°, que assembléa provincial de 
Matto-Grosso pode suspender ou demittir magistrados na 
forma dos artigos citados; 2° que essa suspensão ou 
demissão deve ser decretada na forma do seu regimento 
interno, e que á ella exclusivamente compete fazer esse 
regimento. 

Isto posto passará a secção a fazer applicação dos principios 
estabelecidos à questão sujeita ao seu exame e parecer. 
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São os chefes de policia magistrados, e como taes 
comprehendidos na disposição do art. 11, § 7º do acto 
addicional? 

A secção pensa que sim. A palavra — magistrado — tomada 
em sentido generico comprehende não somente todos os 
membros do poder judiciario, se não os principaes 
funccionarios publicos directamente delegados do poder 
executivo. Todavia as nossas leis restringem-a àquelles que 
exercem uma parle do poder judiciario. Ora, os chefes de 
policia exercem uma parte do poder judiciario, como se vê 
do art. 4° da lei de 3 de Dezembro de 1844. A qualidade de 
magistrados nunca lhes foi contestada, e o supremo tribunal 
de justiça a tem reconhecido, quando lhes manda registrar 
as cartas e certidões de posse, por quanto somente as pôde 
mandar registrar de magistrados, como se vê do Decr. de 20 
de Dezembro de 1830. 

O art. 11, § 7º do acto addicional comprehende portanto os 
chefes de policia, e a assembléa provincial de Matto-Grosso 
podia decretar a suspensão e demissão do chefe de policia 
nos termos das leis. 

A secção examinou a resolução da dita assembléa, em 
additamento ao seu regimento que acompanha o officio do 
presidente da provincia de 29 de Março, e pensa que as suas 
disposições nem excedem os limites de um regimento 
(tendo, como têm, por fim marcar a forma de processo), 
nem tão pouco as attribuições conferidas às assembleas 
provinciaes pelos arts. 10 e 11 do acto addicional. O 
presidente parece partir da supposiçâo de que às 
assembleas provinciaes não pertence marcar a forma de 
processo, por isso não é de admirar que enxergasse na 
sobredita resolução disposições excedentes a um regimento 
e contrarias aos citados artigos do acto addicional. 

Persuade-se elle que as palavras do art. 5º da lei de 12 de 
Maio de 1840 — procedem as assembleas provinciaes como 
tribunal de justiça — querem dizer, que devem seguir na 
decretação da suspensão e demissão dos magistrados, a 
forma de processo seguida nos tribunaes de justiça. Mas que 
tribunal de justiça é esse? Será o supremo tribunal de 
justiça? Serão as relações? Como applicar às assembleas 
provinciaes a forma de processo nesses tribunaes seguida? 
Umas são compostas de 36 membros, outras de 28, outras 
de 20, todas com iguaes attribuições. 

A' quem pertence accommodar o processo a essas diffe-
renças? 



  
 

 
 

42 

Se ao poder geral, estará elle ligado por esse vago e incerto 
padrão — tribunal de justiça —? Se ás assembleas 
provinciaes, qual o circulo dentro do qual devem mover-se, 
quaes as raias que não podem transcender? 

Semelhante intelligencia é um dedalo de incoherencias, 
contradicções e difficuldades insoluveis. 

Aquellas palavras porém não têm a significação que lhes 
quer dar o presidente. 

Querem dizer que as assembleas provinciaes não julgão 
politicamente, e como corpos politicos; que não impõe 
arbitrariamente suspensões ou demissões; mas que obrão e 
procedem como obrão e procedem os tribunaes de justiça; 
que como tribunaes de justiça somente podem impor a 
suspensão e demissão quando estão decretadas como penas 
em leis criminaes anleriores em virtude de queixa por crime 
de responsabilidade, e seguindo uma forma de processo 
tambem anteriormente estabelecida. Assim o demonstra a 
conclusão comprehendida na segunda parte do citado artigo, 
e que é um desenvolvimento ou explicação da 1ª — fomente 
podem portanto, etc. 

A decretação da suspensão ou demissão dos magistrados 
pelas assembléas provinciaes não tem portanto no Imperio a 
extensão, a importancia e o caracter politico que têm os 
impeachments na lnglaterra e nos Estados-Unidos. 

Reduzida áquelles termos a atlribuição das assembléas 
provinciaes de suspender ou deraittir magistrados, encontra 
limitação e correctivo nas leis criminaes geraes, na forma de 
processo anteriormente estabelecida, e finalmente no poder 
moderador, porque os decretos de suspensão e demissão 
vem a ser verdadeiras sentenças, e como taes estão 
comprehendidas no art. 101, § 8º da Constituição. 

A secção reconhece que no exercicio das attribuições de que 
se trata muitos tropeços podem pôr as assembléas 
provinciaes á administração geral do estado, e aos seus 
delegados nas provincias, muito principalmente quando as 
nossas viciosas eleições derem em resultado assembléas 
dominadas por influencias vingativas e caprichosas. 

Não duvida portanto de que, como diz o presidente de 
Matto-Grosso, a resolução de que se trata fosse inspirada 
pelo desejo de preparar o caminho a premeditadas 
vinganças contra o chefe de policia, por haver este 
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pronunciado em crime inafiançavel um deputado dos mais 
influentes. 

Estas considerações porém não alterão o quid juris da 
questão constitucional que occupa a secção. Semelhantes 
procedimentos das assembléas provinciaes podem não 
somente embaraçar o systema da lei de 3 de Dezembro de 
1841, se não toda a administração da justiça e das 
provincias. Estes males podem ser prevenidos, desviados ou 
em grande parte attenuados pela discrição, prudencia, tino e 
energia de bons presidentes de provincia. 

O conflicto de que se trata póde felizmente ser desvanecido 
com a remoção do chefe de policia por elle pedida e apoiada 
pelo presidente, e porque a assembléa provincial em 
exercicio está para acabar o seu biennio, e se, como é de 
suppor, a sua successora não fôr toda composta dos 
mesmos individuos, não ha de ser dominada pela mesma 
paixão de vingança que dirigio a primeira. Fundada nos 
argumentos e considerações expostas, é a secção de parecer 
que o presidente da provincia de Matto-Grosso não obrou 
em regra, e conforme a verdadeira intelligencia do acto 
addicional, quando se recusou a mandar publicar a resolução 
de que se trata pelas razões que dá as quaes, pelo que fica 
demonstrado, parecem á secção improcedentes. Vossa 
Magestade Imperial porém mandará o que julgar mais 
acertado. —Paço, em 7 de Outubro de 1845. (Assignados.) 
Honorio Hermeto Carneiro Leão, Caetano Maria Lopes Gama, 
Bispo de Anemuria. 

Pouco depois teve o conselho de estado de occupar-se de novo 

com o exame desta mesma questão, e a divisão e divergencia de opiniões 

que se encontra no extracto que se segue bem demonstra a difficuldade 

da materia. 

No caso em que as assembléas provinciaes funccionão como 

tribunaes de justiça deve a forma do processo ser a estabelecida nos 

tribunaes pelo governo geral, ou cabe às assembléas provinciaes 

prescreve-la? Por lei ou no seu regimento interno ? — Se a intenção do 

legislador fosse inhibir as assembléas provinciaes de legislar sobre a 

forma do processo para o caso mencionado, contentar-se-hia sem duvida 

com a primeira parte do art. 5° da lei de 1840 — na decretação de 

suspensão ou demissão dos magistrados procedem as assembléas 
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provinciaes como tribunal de justiça. —Escusado era tambem marcar no 

art. 6º da citada lei o que devia conter o decreto de suspensão ou 

demissão. O intuito do legislador foi pois descendo a estas especificações 

deixar às assembléas provinciaes o direito de marcarem o que a lei geral 

não tivesse feito. 

Se porém deve ser objecto de lei ou basta ser incluida no 
regimento interno das assembléas provinciaes, a forma de 
processo para este julgamento não se póde inferir da letra 
da lei mencionada. Sem duvida que a maneira pela qual a 
assembléa ha de tomar em consideração a denuncia, ouvir 
as partes, interrogar os réos, inquirir testemunhas, e outros 
actos semelhantes, são mui proprios de seu regimento 
interno, que marca a maneira pela qual uma assembléa deve 
marchar no desempenho de suas attribuições. 

Mas reflectindo-se em que as assembléas facilmente alterão 
seus regimentos, e que de ordinario delles diverge muito a 
pratica, e ponderando-se na transcendencia de um processo 
crime —, os bons principios de direito exigem uma lei e mui 
meditada pelo corpo legislativo, e competentemente 
sanccionada, pela qual seja firmada a ordem do processo. 

A lei de 1840 não sujeitou as assembléas provinciaes à 
observancia das leis que regulão o processo perante os 
tribunaes. Seu principal objecto foi declarar que este 
julgamento não era politico, e que as assembléas 
provinciaes exercendo-o serão tribunaes de justiça, e que se 
devião regular pela forma do processo, estabelecida antes 
de praticados os factos de que tinhão de conhecer. 
Entretanto a ordem do processo deve ser fixada em lei, que 
para ser fixa, deve ser decretada pelo corpo legislativo, 
declarando-se a de 4 de Maio de 1840, á vista da qual e do 
art. 12 do acto addicional é duvidoso se a assembléa geral 
ou provincial compete dispor a este respeito em lei provincial 
ou no regimento interno. — Voto em conselho de estado, a 
18 de Junho de 1846.— Paula Souza, Monte-Alegre, Almeida 
Torres, Cordeiro, Vasconcellos, José Cesário, Carneiro Leão, 
Aires Branco.  

O Sr. Maia opinou que o regimento para o processo devia ser 

dado pela assembléa geral legislativa, no que não achava duvida. 

O Sr. Visconde de Olinda opinou deste modo:  
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Não tendo concordado com o parecer da secção, na parte 
em que trata da autoridade a quem compete regular a forma 
do processo nos casos em que as assembléas provinciaes 
procedem como tribunaes de justiça, julgo dever expor as 
razões de minha opinião. A lei de 12 de Maio de 1840, 
interpretando a de 12 de Agosto de 1834, declara no art. 5°, 
que na decretação de suspensão ou demissão dos 
magistrados procedem as assembléas provinciaes como 
tribunal de justiça. No exercicio portanto da autoridade que 
lhes dá o § 7º do art. 11 da lei de 1834, que é o que trata 
da materia, tem ellas seus poderes limitados; exercendo as 
funcções de tribunal de justiça, estão ellas obrigadas a 
conformar-se com as leis geraes do Imperio, não só quanto 
à qualificação do crime e imposição da pena, como tambem 
quanto ao modo por que hão de proceder, isto é quanto ao 
processo. As assembléas provinciaes, nestes casos, tornão-
se verdadeiros tribunaes de justiça, e como taes devem 
observar as leis geraes a que todos elles estão sujeitos. Que 
ellas são verdadeiros tribunaes de justiça bem se collige do 
mesmo art. 5.° Se este artigo se dirigisse unicamente a 
determinar a maneira por que devem ellas proceder no 
exercicio da faculdade que lhes dá o §7° do art. 11, isto é, a 
indicar que ellas devem obrar à semelhança dos tribunaes de 
justiça, observando as formulas a que estes estão sujeitos, 
sem perderem por isso o caracter de poder politico, diria — 
procedem como os tribunaes de justiça e não simplesmente 
— como tribunaes de justiça — expressão esta que denuncia 
verdadeira autoridade judiciaria. Quando esta razão não 
bastasse, outra  se apresenta no mesmo art. 5º, que 
confirma aquella asserção. Na segunda parte deste artigo se 
diz que as assembléas provinciaes impõem penas, que são 
as de que falla o §7° do art. 11 da citada lei de 1834. A 
imposição de pena suppõe autoridade judiciaria, se a isto se 
accrescentar a applicação das leis criminaes, e a observancia 
da forma do processo, o que tudo indica exercicio de poder 
judiciario, parece dever-se concluir que as assembléa 
provinciaes, segundo a declaração do art. 5º da lei de 1840, 
são verdadeiros tribunaes de justiça, quando exercem as 
faculdades que lhes outorga o § 7º do art. 11 da lei de 1834.
  

Nos casos pois de suspensão e demissão dos magistrados 
contra quem haja queixa por crime de responsabilidade, 
conferio a lei ás assembléas provinciaes a autoridade 
judiciaria. 

Mas ellas não a podem exercer senão do modo e nos termos 
em que estão autorisadas. Para que pois se possa sustentar 
que com esta autoridade tem ellas tambem a de regular a 
forma do processo para taes crimes fora mister que lhes 
fosse dado este poder expressamente, visto que são poderes 
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differentes, e que se não deduzem um do outro; isto porém 
não se acha nem na lei de 1834, e nem na de 1840. 

A 2ª parte do art. 5º não tem por fim declarar quaes as 
penas que podem ser impostas pelas assembléas provinciaes 
isto, o mesmo artigo nas palavras — impor taes penas — já 
o suppõe declarado. Ella serve somente de marcar os limites 
da jurisdiccção deste tribunal em conformidade do citado § 
7° do art. 11; explicando os casos em que ella se póde 
exercer, que são os de responsabilidade sujeitos áquellas 
penas, assim como tambem o modo por que se ha de 
exercer, que é pela observancia das leis criminaes e das do 
processo anteriormente estabelecidas. 

A primeira parte do artigo não era bastante para se 
conseguir o fim da lei que é interpretar a de 1834. Uma vez 
declarado que as assembléas provinciaes procedem como 
tribunaes de justiça, convinha, para toda clareza, determinar 
bem o exercicio desta autoridade, para sensivelmente a 
distinguir do poder politico, que ellas exercem em todas as 
outras materias isto é o que se faz na 2ª parte do artigo. 

As palavras — observando a fórma do processo para taes 
casos anteriormente estabelecida — devem ser entendidas 
no mesmo sentido das outras — a que ellas (penas) estejão 
impostas por leis criminaes anteriores. — Se essas leis não 
são da competencia das assembléas provinciaes, tambem 
não se póde dizer que o sejão as que regulão a forma do 
processo. Portanto, a expressão — anteriormente 
estabelecida — fallando-se da forma do processo, não póde 
ter pensamento differente do que exprimem estas — leis 
criminaes anteriores. — E como estas ultimas palavras não 
significão que as assembléas provinciaes possão por sua 
autoridade estabelecer essas leis, mas sim que devem 
observar as que já existem, o mesmo devemos dizer que 
exprimem as primeiras, quando tratão da forma do 
processo. 

O art. 6° da mesma lei de 1840, que declara os termos em 
que deve ser concebida a sentença (que outra cousa não é o 
decreto de que aqui se trata), não tem por fim senão 
applicar a este julgamento, quanto é possivel, a fórma do 
processo por jurados, mandando guardar a bem entendida 
differença de questão de facto e questão de direito. Como 
neste processo achão-se reunidas nas mesmas pessoas as 
funcções de juiz e de jurados, exige o artigo nos tres 
quesitos: 1°, que se separem as questões, as quaes sem 
aquella cirumstancia, serião decididas por juizes differentes; 
2º, que além disso se fundamente a decisão, o que parece 
ser exigido pela natureza desta forma de julgar. Esta sabia 
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disposição fazia-se necessaria para dar mais segurança ao 
réo pois que os juizes poderião-se julgar dispensados de 
guardar aquellas formulas, que tão protectoras são da 
innocencia. E considerada esta disposição em si mesma 
nenhuma relação tem com a autoridade, a quem compele 
estabelecer as leis do processo, que são cousas bem 
differentes. 

O direito que tem as assembléas provinciaes de regular em 
seus regimentos internos a maneira por que se hão de haver 
no desempenho de suas funcções não póde favorecer a 
opinião contraria. A autoridade de taes assembléas deve ser 
exercida segundo as leis que a concedem. 

Não é pois pela faculdade geral que ellas têm de fazer seus 
regimentos que se deve decidir a questão, mas sim pela 
extensão do poder que lhes é outorgado. Se ellas não são 
senão executoras das leis, como no caso presente, em que 
são declaradas tribunaes de justiça, e se estas leis regulão 
não só o direito de obrar mas tambem o modo pratico por 
que hão de exercer esse direito, que é o que póde ser 
objecto de regimento, claro fica que lhes fallece autoridade 
para prescrever o modo de proceder.  

Parece-me vigorar rainha opinião ainda no caso de se 
sustentar que as assembléas provinciaes não são tribunaes 
de justiça propriamente faltando, posto que tenhão de obrar 
como taes. Se ellas conservão seu caracter de poder politico 
ainda julgando, e somente são consideradas tribunaes de 
justiça para se regularem por elles no procedimento que 
devem ter, ainda nesta hypothese não lhes compete a 
faculdade de ordenar o processo. As assembléas provinciaes 
não têm senão aquellas faculdades que lhes são dadas pela 
lei de 1834 com as explicações da de 1840.  

Se ellas nestes julgamentos devem proceder como tribunaes 
de justiça, e não de outro modo, limitada está sua 
autoridade. E como esses tribunaes estão obrigados a 
observar as leis que marcão a forma do processo é evidente 
que tambem ellas estão igualmente circumscriptas à 
observancia dessas leis. Se ellas podem regalar a forma do 
processo, apezar de não poderem obrar senão como 
tribunaes  de justiça, a quem fallece semelhante 
autoridade, não se como se lhes póde negar o poder de 
estabelecer as leis criminaes relativas aos casos de que se 
trata: no art. 5º não vejo nada que autorise essa differença. 

Concluo, pois, que nos casos de que se trata, limitadas as 
assembléas provinciaes somente a julgar, ou obrem como 
poder politico ou como poder judiciario, não lhes compete 
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marcar a forma do processo por que se hão de reger, do 
mesmo modo que lhes não compete estabelecer as leis 
criminaes relativas a esse mesmos casos. 

O Sr. Lopes Gama opinou assim: 

A Constituição no art. 179, § 41 diz: “ninguem será 
sentenciado senão por autoridade competente, e em virtude 
de lei anterior, e na forma por ella prescripta”.  

O § 7º do art. 11 da Lei das Reformas Constitucionaes fez 
das assembléas legislativas provinciaes autoridades 
competentes para o julgamento dos magistrados, podendo-
lhes applicar a pena de suspensão ou demissão por crimes 
de responsabilidade. 

A lei que interpretou algumas dessas reformas declara no 
art. 5º que na decretação da suspensão ou demissão dos 
magistrados as assembléas não são mais do que tribunaes 
de justiça, e por isso devem impor somente as penas que 
estiverem estabelecidas por leis anteriores, observando a 
forma do processo para taes casos tambem anteriormente 
estabelecida. 

A forma do processo, porém, só por lei póde ser 
estabelecida, porque assim expressamente o determina o 
Art. 179 § 11 da Constituição; portanto não é para mim uma 
questão se a forma do processo de que se trata é objecto de 
lei ou do regulamento de cada uma daquellas assembléas. 

A questão que resta a examinar é: — a quem compete fazer 
essa lei de processo? 

No meu entender pertence á assembléa geral legislativa; 1°, 
porque na enumeração dos objectos sobre os quaes podem 
as assembléas provinciaes legislar não vem comprehendida 
a forma do processo dos magistrados sujeitos ao seu 
julgamento; 2º porque a lei das reformas no art. 10, § 11 só 
permitte ás assembléas provinciaes legislarem sobre a forma 
da suspensão ou demissão administrativamente dada aos 
empregados provinciaes, o que basta para con vencer-me de 
que ellas não têm essa attribuição legislativa quando se 
trata da suspensão ou demissão de empregados geraes, 
como são os magistrados, que têm de ser julgados pelas 
mesmas assembléas como tribunaes de justiça; 3º, 
finalmente, porque quando alguma obscuridade houvesse 
neste ponto de direito constitucional elle deveria ser 
entendido no sentido que eu sustento, por ser mais 
conforme com as nossas instituições sociaes, segundo as 
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quaes o mais inferior dos empregados geraes tem por 
garantia em todo o Imperio uma forma de processo 
decretada por lei geral; não sendo possivel dar-se razão 
alguma de direito publico para uma excepção contra os 
magistrados, tanto mais odiosa, quanto póde dar lugar aos 
abusos de que já temos exemplo em Matto-Grosso. 

A consulta foi remettida à assembléa geral.— Relat. do min. 

do Imperio 1857. Mas de outra consulta da secção de justiça do conselho 

de estado, sobre leis provinciaes do Ceará, datada de 28 de Fevereiro de 

1857, consta que pende do exame do conselho de estado pleno a 

questão: 

se é da competencia da assembléa geral legislativa regular a 
forma especial do processo para os casos em que ás 
assembléas provinciaes cabe exercer a attribuição que lhes é 
conferida pelo § 7º do art 11 da lei de 12 de Agosto de 
1834; notando-se que comquanto seja negocio este 
pendente e duvidoso ainda assim a mesma assembléa tem 
já procedido por lei sua como tribunal de justiça, impondo 
penas etc, como consta do Av. de 1º de Dezembro de 1858, 
pelo qual se declarou que a suspensão imposta pelas 
assembléas provinciaes priva aos réos do exercicio dos seus 
empregos durante ella, e os impede de outros que não sejão 
de eleição popular, na forma do art. 58 do Cod. Criminal. 

E pois quando assim vemos tão elevadas intelligencias 

divergirem no ponto essencial da questão, e subscreverem, como consta 

dos exfractos feitos, ora uma ora outra Opinião, bem razão temos de 

considerar a materia como difficil e ainda não solvida; entretanto não 

deixaremos de accrescentar que pretender-se fazer applicação ao caso 

presente das disposições do Cod. do Proc. Criminal e Regul. das Relações, 

como alguns querem, é, ao nosso vêr, desconhecer: 1°, que se vem por 

tal modo a inverter a ordem judiciaria, estendendo-se a todos os 

magistrados, sem distincção de classe, o processo proprio dos 

empregados publicos que são privilegiados pelo art. 200, § 1º do Regul. 

de 1842, entretanto que alguns o não são, como os juizes municipaes, de 

orphãos, juizes de paz etc., acerca dos quaes vigora o Regul. de 31 de 

Janeiro de 1842, arts. 396 e seguintes, e não o Regul. de 1833, que só 

em gráo de appellação lhes poderá ser applicavel; 2º, que em materia 
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criminal não são admissiveis por direito quaesquer analogias, deducções 

ou paridades por mais razoaveis e consequentes que sejão, e 

especialmente ampliações dessa ordem que trarião em resultado a 

incerteza, a duvida e o arbitrio sempre fataes á sorte do accusado; 3º, 

que a faculdade deixada à assembléa provincial de poder escolher para 

este fim leis feitas para juizes e tribunaes de naturezas diversas, viria a 

produzir um mal maior do que aquelle que se procurou prevenir com as 

limitações constantes dos arts. 179 § 11 da Constituição do Imperio e 5º 

da interpretação do acto addicional. 

Por outro lado, conceder-se às assembléas provinciaes, como 

querem outros, o direito de legislar sobre assumpto de tanta magnitude e 

importancia, seria tambem esquecer as razões de alta conveniencia e facil 

intuição que justificão a opinião daquelles que sustentão que uma lei 

constitutiva de taes processos, demandando muita meditação e garantias, 

para que em materia tão grave se rosalvem os principios e a justiça, e 

guarde-se a indispensavel uniformidade, sô póde e deve ser feita pelo 

poder geral; acrescendo que só póde ella partir dessa autoridade, porque 

nenhum artigo do acto addicional concedeu às assembléas provinciaes o 

direito de legislar sobre processos criminaes nem para os empregados 

provinciaes, quanto mais para os magistrados nacionaes. Felizmente 

somos neste ponto soccorridos pela valiosa opinião do conselheiro 

Pimenta Bueno na Analyse da Constituição, lugar citado. Resta que sejão 

tão sérios embaraços era tempo removidos, fixando o poder competente, 

por meio de disposições claras e terminantes, o modo por que se deverá 

proceder em taes emergências. 

A palavra magistrado de que usa o art. 11, § 7° da Lei das 

Reformas Constitucionaes não comprehende os membros das relações e 

tribunaes superiores (Lei da interpretação Art. 4º), para o effeito de 

poderem ser suspensos ou demittidos pelas assembléas provinciaes; 

comprehende, sim, os juizes de direito e tambem os juizes municipaes, de 
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orphãos e juizes de paz. — Avis. de 7 de Agosto e 14 de Dezembro de 

1835 e 12 de Março de 1836. 

A palavra magistrados empregada no § 7º do art. 101 da 

Constituição comprehende não só os juizes de direito que presidem as 

comarcas, mas tambem os membros das relações e tribunaes superiores, 

que tambem são juizes de direito, pois que applicão a lei ao facto e são 

perpetuos, e assim uns e outros podem ser suspensos pelo poder 

moderador; mas não acontece o mesmo com os juizes municipaes, de 

orphãos, chefes de policia, delegados, subdelegados e juizes de paz, os 

quaes, posto que com maior razão possão ser suspensos pelo governo 

imperial, são tambem sugeitos a serem-o pelos presidentes de provincia, 

como o permitte o § 8º do Art. 5° da Lei de 3 de Dezembro de 1834. — 

Av.de 29 de Janeiro de 1844. 

Pelo primeiro parecer da secção de justiça do conselho de 

estado supra transcripto se vê que a palavra magistrado, de que usa o 

Art. 44 § 7º do acto addicional, deve ainda coroprehender o chefe de 

policia, que igualmente exerce uma parte do poder judiciario. 

Tambem se tem declarado, tratando-se de objectos diversos, 

que os juizes municipaes não são magistrados. — Prov. de 17 de Maio de 

1852 e Avisos de 44 de Novembro de 1855 e 14 de Janeiro de 1858. 

A disposição do art. 154 da Constituição não é extensiva aos 

juizes municipaes, os quaes podem ser suspensos pelos presidentes de 

provincia, como os demais empregados publicos, ainda quando estejão 

interinamente servindo de juizes de direito, visto como os privilegios são 

por sua natureza stricti juris e se não podem ampliar. — Av. de 12 de 

Janeiro de 1854. 

Ao principio Unhão os presidentes de provincia, por virtude do 

disposto no art. 5º § 8º da lei de 3 de Outubro de 1834 o direito de 

suspender os magistrados; essa attribuição era exercida cumulativamente 
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pela regencia e pelos presidentes, nos termos do art. 47 da Lei de 44 de 

Junho de 1831; hoje, porém, lhes fallece esse direito pelas razões 

constantes do seguinte Aviso de 28 de Setembro de 1843, que não vem nas 

collecções, porém se encontra no n. 77 da antiga Gazeta dos Tribunaes: 

Não podem os presidentes das provincias suspender 
magistrados, por ser isto attribuição privativa da corôa; 
cessando, tanto que o Imperador assumio o pleno exercicio 
de suas augustas funcções, a disposição do art. 17 da Lei da 
Regencia de 14 de Junho de 1831, e tal attribuicão de 
suspender enumerada, entre as demais dos presidentes, no 
§ 8° do Art. 5º da Lei de 3 de Outubro de 1834, embora não 
tenha esta lei o caracter de temporaria. 

Ao concluir registraremos aqui o facto de um juiz municipal, 

que servindo de juiz de direito e presidente do jury, foi suspenso e 

mandado responsabilisar só por que deixou de appellar de uma sentença 

absolutoria que parecia injusta; tal proceder se não conforma, ao nosso 

vêr, com as disposições de direito que ficão mencionadas; nem podia ser 

esse juiz responsabilisado no caracter de juiz municipal, como parece ter 

sido, por um acto que exerceu como juiz de direito, e nem por haver 

deixado de appellar deveria ser considerado em falta; a apellação neste 

caso (art. 79, § 1° da Lei da Reforma) é um acto espontaneo, immedialo 

da consciencia do juiz, como o declara o parecer junto ao Av. de 20 de 

Julho de 1853; unicamente poderia partir da convicção intima e profunda 

da injustiça do julgamento; o juiz, e só elle, era competente para avalia-

la, embora houvesse o réo confessado o crime por que era accusado; se a 

confissão é prova do delicto, tambem póde não sê-lo, conforme as 

circumstancias; e tanto deve ser espontânea e inteiramente livre a 

appellação interposta ex-officio, que nem o réo e nem o accusador ou 

promotor tem o direito de solicitar esle procedimento da parte do juiz, por 

virtude do citado artigo; assim sendo parece que o acto de 23 de Agosto 

de 1845 envolve um principio perigoso, que de frente ataca a 
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independencia do juiz, já não pouco abalada. Abaixo o publicamos para 

que possa ser devidamente apreciado1:  

Constando que o juiz municipal da villa da Capella, comarca 
da Villa-Nova, na provincia de Sergipe, Francisco da Silva 
Freire, servindo interinamente de juiz de direito, e 
presidente do jury, deixou de appellar da sentença que 
absolveu ao padre Manoel José da Silva Porlo, e outros, no 
processo em que erão accusados pela morte commettida na 
pessoa do juiz de paz da dita villa José Alvares Pereira, e 
achando-se o delicto confessado pelo proprio réo; e não 
parecendo sufficientes para justificar o procedimento do 
mencionado juiz municipal os motivos por elle allegados em 
sua resposta, datada de 15 de Julho do corrente anno, hei 
por bem suspendê-lo do exercicio de suas funcções, devendo 
todos os documentos relativos a este objecto serem 
remettidos ao juizo competente, para que nelle se proceda 
na forma da lei contra o sobredito juiz municipal, afim de 
que se faça effectiva a sua responsabilidade. 

José Carlos Pereira de Almeida Torres, do meu conselho de 
estado, ministro e secretario de estado dos negocios do 
Imperio e interinamente dos da justiça, assim o tenha 
entendido, e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro, em 23 
de Agosto de 1845, vigésimo quarto da independencia e do 
Imperio.— Com a rubrica de S. M. o Imperador.— José 
Carlos Pereira de Almeida Torres. 

III 

Da nomeação, remoção, promoção e privilegios dos juizes de 

direito 

Os juizes de direito, pela nossa organisação judiciaria, são 

magistrados encarregados de administrar justiça, de conformidade com as 

leis, nas comarcas de sua jurisdicção.— Cod. do Proc. Crim., art. 6.° 

Por organisação judiciaria se entende, em geral, a constituição 

dos diversos membros, ou composição e coordenação systematica dos 

tribunaes, agentes e mais instrumentos da administração da justiça; o 

complexo das condições que estabelecem o todo e cada um dos tribunaes 
                                                 
1 Esta e as demais disposições que se seguem transcriptas por extenso não se achão nas 
collecções de leis ou publicações officiaes. 
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ou jurisdicções, seus gráos ou recursos instituidos para proteger os 

direitos individuaes, ordem e paz publica.— Cons. Pimenta Bueno, Dir. 

Publ. Brasil., § 466. 

Em relação á justiça criminal a organisação judiciaria tem por 

fim determinar a ordem das jurisdicções e competencias, o modo por que 

são compostos, e como funccionão os juizes ou tribunaes encarregados do 

processo e julgamento dos crimes em geral. 

As comarcas são circumscripções de jurisdicção criminal, que 

comprebendem um ou mais termos, e cuja administração é presidida por um 

ou mais juizes de direito criminal, e corregedores della — Cod. do Proc. 

Crim., arts. 1º, 3° e 6°; Com. Pimenta Bueno, Proc. Crim. Brasil., n. 62. 

A creação das comarcas se acha a cargo das assembléas 

legislativas provinciaes pelo art. 10, § 1° da Lei dei2 de Agosto de 1834. 

Dividem-se as comarcas em tres classes; a saber: de primeira, 

segunda e terceira entrancia; sem que por isso se considerem de maior ou 

menor graduação. Esta classificação, depois de feita pelo governo, não 

póde mais ser alterada senão por acto legislativo. — Dec. n. 559 de 28 de 

Junho de 1850, art. 1.ª 

Pela actual divisão judiciaria do Imperio ha em cada comarca 

um juiz de direito criminal; póde, porém, haver mais de um nas comarcas 

populosas; e nesse caso exercem jurisdicção cumulativa, presidindo 

alternadamente ao jury, e do mesmo modo fazendo as correições, nos 

termos dos arts. 6º do Cod. do Proc Crim, e 203 do Reg. n. 120 de 31 de 

Janeiro de 1842. 

Ao presente somente ha mais de um juiz de direito criminal 

nas comarcas seguintes: côrte, e capitães do Rio-Grande do Sul, Rahia, 

Pernambuco, Maranhão e Pará. 
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Tambem são considerados lugares de juizes de direito os de 

auditores de marinha e guerra da côrte; de juiz de orphãos da côrte; de 

auditor de guerra do Rio-Grande do Sul; de juizes especiaes do 

commercio da côrte e capitães da Bahia, Pernambuco e Maranhão: e 

juizes dos feitos da fazenda da côrte, Bahia e Pernambuco. 

Actualmente contão-se 238 lugares de juizes de direito, 

inclusive os de chefes de policia das provincias. — Relat. do Minist. Da 

Just., 1861. 

Os juizes de direito são nomeados pelo Imperador d'entre os 

bachareis formados em direito, que têm com distincção servido os cargos 

de juizes municipaes ou de orphãos e promotores publicos, ao menos por 

um quatriennio completo. — Cod. do Proc, art. 44; Lei da Reforma, art. 

24; Reg. n. 120 de 31 de Janeiro de 1842, art. 199 e Dec. n. 687 de 26 

de Julho de 1850, art. 1.° 

Nenhum cidadão habilitado póde ser pela primeira vez 

nomeado juiz de direito senão para comarca de 1ª entrancia; nem passa 

desta para outra de 2ª sem que tenha 4 annos de serviço effectivo. 

Da 2ª para a 3ª póde ter lugar a remoção, havendo tres annos 

de effectivo exercicio na classe anterior.— Dec. n. 559 de 28 de Junho de 

1850, art. 1.° 

Nenhum bacharel póde ser despachado juiz de direito antes de 

matriculado. A matricula é feita na secretaria de estado dos negocios da 

justiça, em vista das informações dos presidentes e documentos que pelos 

interessados forem apresentados. 

Estes documentos devem provar o dia em que entrarão no 

exercicio dos lugares de juiz municipal, de orphãos ou promotor publico; 

que não servirão outro emprego ou commissão, e que não tiverão 

interrupção por licença ou molestia , excedente de seis mezes, durante o 

quatriennio. 
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E' indispensavel que esse serviço tenha realmente consistido 

no exercicio dos cargos acima referidos ou na substituição dos juizes de 

direito, e não no desempenho de outros empregos ou commissões. 

Feita a matricula se expede um diploma de habilitação ou 

certidão da matricula, com que independente de outros quaesquer 

documentos se podem mostrar os bachareis habilitados para os lugares de 

juizes de direito,— Dec. n. 687 de 26 de Julho de 1850, art. 1º, §§ 1º e 

2º; e Av. de 8 de Fevereiro de 1851. 

Ao principio se effectuava a matricula dos juizes municipaes 

no supremo tribunal de justiça; mas, consultada a opinião do tribunal 

sobre o § 2º do art. 1º do Dec. n. 687 de 26 de Julho de 1850, que 

encarrega ao official-maior da secretaria de estado dos negocios da justiça 

a matricula desses juizes, se deveria igualmente continuar ella a ter lugar 

na secretaria do tribunal, foi unanimemente resolvido que não, em sessão 

de 24 de Janeiro de 1851.  

As disposições do art. 1º, § 1° do Dec. n. 687 de 26 de Julho 

de 1850, na parte em que se estabelecem regras novas para a nomeação 

de juiz de direito, somente tem applicação depois que forão publicadas; 

devendo-se entretanto observar que em grande parte essas regras são a 

simples reproducção da Imperial Resolução de consulta de 27, publicada 

em 29 de Maio de 4849, pelo Av. n. 445 desta data, a qual, sendo apenas 

explicativa da legislação existente, vigora desde a data desta legislação, 

isto é, desde 1842. 

As disposições do citado decreto não imporlão uma prorogação 

do quatriennio em favor dos juizes municipaes, que durante elle 

interromperão seu exercicio, qualquer que fosse o motivo. Se por essas 

interrupções, findo o quatriennio, não se achão habilitados para o cargo 

de juiz de direito, devem solicitar novo lugar de juiz municipal ou de 

promotor, e servirem o tempo necessario para completar essa 

habilitação.— Av. de 24 de Abril de 1851. 
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Os juizes de direito prestão juramento na côrte nas mãos do 

ministro da justiça, e nas provincias perante os respectivos presidentes.— 

Lei de 3 de Outubro de 1834, art. 5°, § 10. 

Quando removidos não são obrigados a prestar novo 

jura¬mento.— Dec. de 28 de Junho de 1850, art. 4.º 

As camaras municipaes annuncião por edital a sua entrada em 

exercicio.— Av. de 14 de Junho de 1843. 

Os juizes de direito fazem parte do poder judiciario, que é 

independente pelo art. 151 da Constituição, e são perpetuos ; isto é, não 

podem ser destituidos do seu caracter e exercicio.— Constit., art. 153. 

Sómente deixão os lugares nos seguintes casos: 

1.º Sendo removidos de umas para outras comarcas, na forma 

dos Decrs. n. 559 de 28 de Junho de 1850 , art. 2°, e n. 687 de 26 de 

Julho do mesmo anno, arts. 3º, 4° e 5.° 

2.° Sendo promovidos aos lugares vagos das relações, nos 

termos do Dec. n. 557 de 26 de Junho de 1850, art. 3.° 

3.° Requerendo a sua demissão, e sendo-lhes concedida. — 

Reg. n. 120 de 31 de Janeiro de 1842, art. 199, § 3.º 

4.° Sendo privados dos lugares por sentença.— Reg. cit., art. 

199, § 4.º 

Quanto às remoções, não podem ser ellas ordenadas de 

comarcas de terceira entrancia para outras de primeira ou segunda; nem 

desta para as de primeira, senão a requerimento dos juizes de direito. 

Não podem igualmente ser removidos os juizes de umas para 

outras comarcas da mesma entrancia senão a requerimento seu; e sem 

elle só nos casos seguintes: 
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1.° Se tiver apparecido rebellião, guerra civil ou estrangeira, 

ou mesmo sedição ou insurreição dentro da provincia 

2.° Se apparecer conspiração dentro da comarca. 

3. Se o presidente da provincia representar sobre a 

necessidade de sua remoção. 

Neste caso porém será de mister: 

1.° Que o presidente especifique as razões de publica utilidade 

que aconselhão a remoção. 

2.° Que sobre essas razões seja ouvido o juiz de direito 

sempre que disso não resultar inconveniente. 

3.° Que sobre a representação do presidente seja ouvido o 

conselho do estado. 

4 ° Que no caso de effectuar-se a remoção sem audiencia do 

juiz, lhe sejão communicadas as razões que a motivárão. 

Na côrte uma exposição de motivos, organisada na secretaria 

de estado dos negocios da justiça, supprirá a representação dos 

presidentes de provincia. — Decrs. n. 559 de 28 de Junho de 1850, art. 

2º; e n. 687 de 26 de Julho do mesmo anno, arts. 3º, 4º e 5.º 

Aos juizes de direito removidos abona-se uma ajuda de custo, 

regulada pelos arts. 8° a 20 do Dec. n. 687 de 26 de Julho de 1850, 

sempre que a distancia da comarca excede de 50 leguas. A ajuda de custo 

nunca é menor de 400$ nem maior de dous contos de réis; segundo o 

disposto no art. 5º do Dec. n. 559 de 28 de Junho de 1850. 

O seguinte Aviso circular veio explicar as disposições do citado 

Dec., negando ajudas de custo aos juizes de direito removidos na mesma 

entrancia, a pedido seu: 
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— Circular. Ministerio dos negocios da justiça — Rio de 
Janeiro, 23 de Outubro de 1856.— Illmo e Exmo Sr.— 
Convindo fazer cessar o abuso de se concederem ajudas de 
custo a juizes de direito removidos na mesma entrancia a 
pedido seu; e para que o Dec n. 559 de 28 de Junho de 
1850 tenha execução conforme seu espirito, manda S. M. o 
Imperador que V. Ex. não conceda d'ora em diante ajudas 
de custo a juizes de direito senão nos seguintes casos: 

1,° Quando fôrem removidos por necessidade ou utilidade 
publica (art. 2º, §§ 1º e 2° do citado Decreto); 

2,° Por mudança de uma para outra entrancia; 

 3,º Finalmente, por demissão do cargo de chefe de policia 
para voltar á sua comarca, ou á outra que fôr designada. 

Deos guarde a V. Ex.—José Thomaz Nabuco de Araujo. 

— Sr. presidente da provincia de ...  

Da letra deste Aviso se conclue que no caso de nomeação para 

o cargo de chefe de policia não é devida a ajuda de custo; entretanto, 

sendo esse cargo obrigatorio, e dando-se a mesma razão que milita no 

caso de demissão, é evidente a injustiça que resultaria da rigorosa 

applicação de tal disposição. 

Os magistrados removidos que se apresentão em seus novos 

lugares dentro do prazo marcado em lei ou decreto do governo, vencem 

sem interrupção os ordenados dos lugares que deixarão, até que entrem 

em exercicio.— Lei de 18 de Setembro de 1845, art. 40; Dec. de 26 de 

Julho de 1850, art. 25. 

O favor da citada Lei de 18 de Setembro de 1845, quando 

concede aos magistrados removidos o vencimento de seus ordenados sem 

interrupção até que se apresentem no exercicio dos seus novos lugares 

dentro do prazo marcado em lei ou ordem do governo, sô póde aproveitar 

aos juizes de direito e desembargadores, e não aos juizes municipaes, por 

não serem magistrados.— Ord. de 17 de Maio de 1852. 
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A presidencia da provincia d'onde é o juiz removido é a unica 

habilitada para avaliar as circumstancias em que se achar o mesmo juiz, 

antes de partir, e marcar-lhe a devida ajuda de custo; não podendo esta 

ser paga pela thesouraria da provincia para onde houver sido ordenada a 

remoção, sem que tenha sido fixada pela autoridade competente, na 

forma do art. 10 do Dec. de 26 de Julho de 1850. 

Do mesmo modo não podem ser pagos os ordenados do novo 

lugar pela respectiva thesouraria de fazenda, desde a data da remoção, 

sem que conste haver sido em tempo satisfeito o preceito do art. 24 do 

referido Decreto, quanto á declaração que deve o juiz fazer dentro de um 

mez , se aceita ou não o lugar.— Ord. de 3 de Agosto de 1858. 

Os juizes de direito removidos não são obrigados a tirar nova 

caria, servindo-lhes de titulo a cópia dos Decretos de remoção, que lhes 

será expedida isenta de direitos e emolumentos.— Dec. n. 687 de 26 de 

Julho de 1850, art. 15. 

Emquanto não fôr competentemente alterada a tabeliã annexa 

ao Dec. de 5 de Fevereiro de 1859, deve-se continuar a cobrar os 

emolumentos de 20$, pelos titulos de remoção dos juizes de direito de 

umas para outras comarcas.— Av. de 9 de Dezembro de 1861. 

Recebida a communicação official da remoção deve o juiz de 

direito immediatamente passar a vara do cargo ao juiz municipal, que lhe 

estiver marcado como substituto, ainda quando se não apresente o 

suecessor.— Av.de 22 de Janeiro de 1844. 

Se antes de tomar posse do novo lugar para que houver sido 

removido fôr chamado para servir na relação, de conformidade com o 

disposto no art. 83 do Reg. de 3 de Janeiro de 1833, não incorre nas 

penas do art. 25, § 1º do Dec. de 26 de Julho de 1850, se deixa de tomar 

posse da comarca no prazo que para esse fim lhe foi marcado; porquanto, 

sendo obrigatorio o serviço para que foi chamado, considera-se o tempo 
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interrompido, emquanto está no exercicio do tribunal.— Av.de 9 de Março 

de 1860. 

A promoção a desembargador é feita nos termos do art. 3º do 

Dec. n. 557 de 26 de Junho de 1850; isto é, d'entre os dez juizes de 

direito mais antigos, cuja relação deverá ser apresentada pelo supremo 

tribunal de justiça, sempre que houver de ter lugar a nomeação. 

Existindo, porém, juizes de direito já apresentados cinco 

vezes, a relação dos que forem propostos à nomeação comprehenderá até 

os quinze mais antigos, nunca excedendo este numero, e nem em caso 

algum, podendo conter mais de dez daquelles juizes que não tenhão sido 

apresentados as cinco vezes. 

Podem ser suspensos, como fica dito no capitulo antecedente, 

do exercicio de suas funcções nos casos, e com as formalidades do art. 

154 da Constituição; e são responsaveis, assim como os demais 

empregados de justiça, pelos abusos de poder e prevaricações que por 

ventura commettão no exercicio do seu cargo.— Constit., arts. 156 e 157. 

Instaurado o processo no juizo competente, que, como já 

vimos, póde ser a relação do districto ou a assembléa legislativa da 

provinda, é proferida a sentença; esta só póde decretar a perda do lugar 

nos casos em que for tal pena comminada por leis anteriores. 

Entende-se aqui por lugar o cargo que o magistrado exerce, e 

não a comarca ou localidade em que serve na occasião da sentença; mas 

a palavra lugares, que se encontra no art. 453 da Constituição, ao 

contrario, se refere a — comarcas—, e não ao cargo; e assim devem ser 

entendidos os arts. 453 e 155 da mesma Constituição. 

Quanto aos crimes de responsabilidade, é fora de duvida que 

gozão os juizes de direito de privilegio de foro, á vista da expressa 

disposição do art. 155 do Cod. do Proc. Crim. 
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Pelo que diz respeito aos crimes communs, tem-se geralmente 

entendido que a elles se não estende o mesmo privilegio, em face do 

citado artigo, que só se refere a crimes de responsabilidade. Convém 

porém observar que, além de não poder esse artigo 155 tratar de crimes 

communs, porque é exclusivamente destinado ao processo de 

responsabilidade todo o cap. 5° do Cod. do Proc., accresce que o art. 154 

da Constituição, referindo-se às queixas contra os juizes produzidas, não 

especifica a natureza dellas. Demais, o Cod. do Proc, nos arts. 257 e 325, 

declarando isentos da jurisdicção do juizo de paz e jury os privilegiados 

pela Constituição, em cujo numero se comprehendem os juizes de direito, 

Reg. de 31 de Janeiro de 1842, art. 200, § 1º, parece favorecer a 

generalidade do privilegio, não fazendo limitação alguma quanto aos 

juizes de direito. O mesmo se deprehende do art. 337. 

O art. 17, § 4o da Lei de 3 de Dezembro de 1841, nada 

dizendo sobre a especialidade da queixa que tem de ser remettida a 

relação, ainda acoroçôa a duvida que sobre este objecto parece existir, e 

que por mais de um escriptor tem sido aventada.—Prim.lin do Proc. Crim. 

no artigo—FÔRO — do Correio Mercantil de 11 de Maio de 1855. 

O que é certo é que, tendo os juizes de direito de proceder e 

julgar nos casos de responsabilidade dos empregados publicos, e devendo 

intervir nos julgamentos do jury, e outros de sua especial competencia, 

parece logico e conveniente tira-los da jurisdieção daquelles mesmos que 

lhes são sujeitos. 

Ora, ninguem ignora que um dos fundamentos do privilegio de 

foro é a necessidade que ha de pôr-se ao abrigo das justiças ordinarias e 

locaes certos empregados publicos que por utilidade publica devem ser 

revestidos da mais completa independencia e effectiva garantia, afim de 

que possão bem obrar no exercicio de suas attribuições. 
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Neste caso se achão os juizes de direito. E' pois de esperar-se 

que sejão taes duvidas solvidas no projecto de reforma judiciaria, 

pendente da approvação do senado. 

São os juizes de direito substituidos em suas faltas ou 

impedimentos pelos juizes municipaes designados annualmente pelo 

governo na côrte, e presidentes nas provincias. — Lei da Reforma, art. 17, 

§ 7°; e Reg. n. 120 de 31 de Janeiro de 1842, art. 211 ,§10. 

Não tendo sido feita a designação dos substitutos dos juizes 

de direito no prazo marcado no art. 211, § 10 do Regul. n. 120, dá-se 

uma omissão legal que é necessario reparar em qualquer epoca. 

Esgotada a lista dos supplentes nomeados do juiz municipal 

para substituição 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 nomeados de todos os termos deve correr-

se pela mesma ordem da designação os vereadores, que são supplentes 

subsidiarios. — Av. de 25 de Novembro de 1861. 

Servem na relação do districto, quando para isso são 

chamados competentemente, na forma do Reg. de 3 de Janeiro de 1833, 

art. 83 , que se não acha revogado.— Av. de 16 de Maio de 1836. 

Não podem ser eleitos deputados geraes ou provinciaes, nem 

candidatos ao senado pelos collegios eleiloraes de suas comarcas.— Lei de 

19 de Setembro de 1855, art. 1º, § 20; e Lei de 18 de Agosto de 1860, 

art. 1°, §§ 12 e 13. 

O governo assim como não póde averiguar e julgar da 

veracidade da pretenção e da seriedade da candidatura dos juizes de 

direito, tambem não deve removê-los, ainda quando assim o requeirão, só 

porque são candidatos pelos districtos onde exercem jurisdicção.— Imp. 

Resol. De 29 de Setembro de 1860, tomada sobre cons. da secção de just. 

Do cons. de estado. 
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Os conflictos de jurisdicção entre elles e as autoridades 

administrativas são julgados pelo conselho de estado.— Lei de 23 de 

Novembro de 1841, art 7º, § 4º; Dec. de 5 de Fevereiro de 1842, art. 28; 

e Av. de 12 de Agosto de 1859. 

Sobre a fórma e tramites dos processos desta ordem veja-se o 

Dir. Publ. Brasil, do cons. Pim. Bueno, ns. 439 e 448. 

Vencem, sem distincção de comarcas, o ordenado de 

1:600$000, e a gratificação de 800$0O0, annualmente. 

Esta depende do effeclivo exercicio, não podendo fora delle 

receber-se, qualquer que seja o motivo do impedimento. — Dec. n. 560 

de 28 de Junho de 1850, art 1º; Dec. n. 687 de 26 de Julho de 1850, art. 

26; e Av. de 12 de Julho de 1849. 

Para receberem seus vencimentos devem apresentar certidão 

de exercicio, passada pelo escrivão do seu juizo.— Ord. de 10 de 

Fevereiro de 1848. 

Igualmente percebem os emolumentos que lhes são marcados 

no Regim. respectivo, e ordens posteriores.— Reg. de 3 de Março de 

1855, arts. 37, 38 e 47 a 49.— As disposições posteriores, relativas ao 

Reg. de custas, achão-se apontadas na segunda parte, comment. ao art. 

26, §2° do Reg. das Correições. 

Pagão pelos seus vencimentos 30 por cento de novos e velhos 

direitos, sem distincção de ordenado ou gratificação. — Tabel. annexa á 

Lei de 30 de Novembro de 1841 , § 3.º 

A Ord. de 17 de Fevereiro de 1851 declarou que pelas 

gratificações erão devidos 5 e não 30 por cento; porém as de 9 de 

Outubro de 1852, 15 de Abril de 1853 e 12 de Novembro de 1856, 

explicando a primeira, expressamente mandão cobrar 30 por cento das 

gratificações. 
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Os titulos de remoção de juizes de direito para lugares de 

maior vencimento só estão sujeitos ao pagamento dos novos direitos do 

melhoramento de vencimento, conforme as lotações. — Ord. de 19 de 

Dezembro de 1837. 

Perante elles servem os escrivães do jury, tanto no que diz 

respeito ao serviço do jury ou das correições, como em todos os 

processos cujo julgamento final lhes compete.— Dec. de 9 de Outubro 

de 1850, art. 24. 

Nas appellações e recursos criminaes não escreve o escrivão 

do jury e sim o do juizo municipal.—Av. de 3 de Setembro de 1850. 

O Av. de 3 de Setembro de 1850 se refere unicamente às 

appellações e recursos intentados para os juizes de direito, e não aos 

submetlidos a julgamento perante o jury, aos da alçada dos juizes de 

direito, e aos que estes conhecem em correição, porque são escriptos 

pelos escrivães do jury.— Av. de 25 de Novembro de 1861. 

Tambem servem no juizo de direito os mesmos ofíiciaes de 

justiça do juizo municipal.— Reg. n. 120 de 31 de Janeiro de 1842, art. 51. 

No exercicio de funcções e solemnidades publicas usão os juizes 

de direito do vestuario marcado pelo Dec. de 40 de Fevereiro de 1854. 

IV 

Das attribuições dos juizes de direito. 

Aos juizes de direito nos districtos de sua jurisdicção compete: 

§ 1º 

Pelo que respeita ao serviço das correições: 

N. 1.º — Abrir correição annualmente em cada um dos termos 

de sua comarca, de conformidade com o Regul. de 2 de Outubro de 1851. 
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N. 2.°— Exercer as funcções que lhes são marcadas no citado 

Regul., e das quaes faremos em seguida especial menção. 

§ 2º 

Como juizes de appellação ou recurso, na parte criminal: 

N. 1.°—Conhecer por appellação das sentenças proferidas 

pelos juizes municipaes, delegados e subdelegados de policia, nos casos 

em que lhes compete o julgamento final. — Lei da Ref, Art. 78, § 1º; 6º 

Reg. n. 120 de 31 de Janeiro de 1842, art. 452, §2º e 460. 

No exercicio desta attribuição póde o juiz de direito ex-officio, 

ou â requerimento de parte, antes de julgar a appellação, proceder a 

todas as diligencias que julgar precisas para sanar qualquer nullidade, ou 

para mais amplo conhecimento da verdade, e circumstancias que possão 

influir no julgamento, nos termos da Lei da Ref., art. 25, § 3º, e Reg. 

citado, art. 200, §2.° 

No conhecimento das appellações interpostas destas 

sentenças não tem lugar o proceder o juiz de direito na conformidade do 

art. 224 do Cod. do Proc. Crim., em virtude da disposição do art. 96 da Lei 

de 3 de Dezembro de 1844, visto como as disposições do citado art. 224 

estão em opposição com as do art. 25, § 3° da referida Lei de 3 de 

Dezembro. 

Entendendo o juiz de direito, como juiz de appellação, que o 

processo está regular, póde não obstante, conceder as partes algum prazo 

para arrazoarem ou ai legarem o seu direito; sendo porém o prazo 

restricto a cinco dias, igual ao que a Lei de 3 de Dezembro de 1841 , no 

art. 73, concede a cada uma das partes no caso de recurso. — Av. de 29 

de Julho de 1842. 

As disposições do art. 78 da Lei de 3 de Dezembro de 1841, e 

do art. 450, § 1º do Regul. de 31 de Janeiro de 1842, são especialmente 
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relativas às sentenças definitivas dos juizes municipaes, delegados e 

subdelegados, nos casos em que lhes compete o julgamento final; isto é, 

às sentenças de condemnacão, ou absolvição dos crimes de contrabando, 

e daquelles de que anteriormente conhecião e julgavão definitivamente os 

juizes de paz, na conformidade do art. 12, § 7º do Cod. do Proc. Crim.; e 

por conseguinte não deixão lugar a alguma duvida, não podendo em 

quaesquer outros casos occurrentes fazer-se uso de recurso que não seja 

decretado pela lei.— Av. de 30 de Julho de 1844. 

Não podendo dar-se aggravo de aggravo, appellação de 

appellação, e muito menos recurso de recurso, em sentido stricto, não se 

deve conhecer nem dos recursos nem das appellações, quando as 

decisões forem proferidas pelos juizes de direito ou chefes de policia em 

2ª instancia.—Av. de 30 de Janeiro de 1845. 

Da sentença proferida em gráo de appellação não ha em taes 

processos recurso de revista; porquanto o art. 464 do Regul. de 31 de 

Janeiro de 1842 somente dá lugar à revista nos restrictos casos 

especificados no art. 89 da Lei de 3 de Dezembro de 1841. Este artigo, 

supposto que não seja limitativo, e se possa julgar extensivo das 

disposições anteriores sobre revistas, especialmente combinado com a 

disposição do art. 90 da mesma lei, que exclue certos julgados e 

despachos desse recurso, tem por muitos sido considerado como 

limitativo, por força do dito art. 464 do Reg. de 34 de Janeiro de 1842.— 

Par. dos advogados Souza Franco e Silva Ferraz , no Jorn. do Comm. de 

15 de Dezembro de 1855. 

Para a decisão das appellações serão remettidos ao juizo 

superior os proprios autos, ficando traslado no cartorio. A estas 

appellações são applicaveis as genericas disposições contidas no Regul. n. 

120, art. 453, e Av. de 25 de Janeiro de 1851. 

Nos processos crimes de alçada em que o autor appellar para 

um juiz de direito e o réo para outro, nas comarcas que tenhão dous, 
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deve o juiz que primeiro fôr designado para conhecer da causa julgar em 

ambos os recursos.— Av. de 26 de Janeiro de 1859. 

N. 2.—Conhecer por via de recurso das decisões, proferidas 

pelos juizes municipaes, delegados e subdelegados, ou Juizes de paz 

(Reg. art. 440, § 2º), nos casos seguintes: 

1.°— Das decisões por elles proferidas, obrigando a assignar 

termo de bem-viver, de segurança, ou a apresentar passaporte. Lei da 

Ref., art. 69 , § 1º; e Regul., art. 438 §1º. 

Só se concede recurso da decisão que obriga, e não da que 

não obriga a assignar termo de bem-viver.— Av. de 30 de Abril de 1860. 

2.° — Das que julgão improcedente o corpo de delicto. Lei da 

Ref., art. 69, § 2°; e Reg. Cit., § 2.º 

3.°— Dos despachos que pronuncião ou não, quando 

proferidos peles juizes municipais; e dos que sustenido ou revogão a 

pronuncia. Lei, art. 69, § 3º; Reg. Cit., §§ 3º e 4.° 

Estes recursos são interpostos e processados de conformidade 

com os arts. 72 a 77 da Lei da Ref.; 442 a 444 do Reg. n. 120, e mais 

disposições que se seguem: 

Bem que seja principio de direito que os recursos se devem 

ampliar, principalmente aos réos em casos crimes, e que por isso os juizes 

devem ser faceis em admitti-los, comtudo daqui se não segue que um juiz 

de inferior instancia seja obrigado a admittir recursos expressamente 

denegados por lei. — Av. de 8 de Abril de 1843. 

Tambem a secção de justiça do conselho de estado, em 

consulta de 16 de Agosto de 1854 , consagrou o principio de que em caso 

de duvida, em materia de recursos, e muito principalmente quando se 
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trata de pena de morte, deve-se sempre decidir pela opinião favoravel ao 

recurso. 

São inadmissiveis os recursos de pronuncia em crimes 

inafiançaveis não estando os réos presos.—Av. de 17 de Julho de 1843. 

3ª secção—IIImo eExm° Sr. - Ás decisões por V. Ex. 
proferidas em solução às duvidas propostas pelo juiz de 
direito da comarca do Serro, e pelas quaes declarou que não 
competia ao juiz municipal julgar desertos e não seguidos os 
recursos delle interpostos para o juiz de direito; e que o 
escrivão do feito era o responsavel pela demora da remessa 
dos mesmos recursos quando os processos são promovidos 
por parte da justiça, forão approvadas por S. M. o 
Imperador. O que participo a V.t Ex., em resposta ao seu 
officio n. 118 de 25 de Julho proximo passado. Deos guarde 
a V. Ex. Palacio do Rio de Janeiro, em 14 de Agosto de 1843 
— Honorio Hermeto Carneiro Leão.— Sr. presidente da 
provincia de Minas-Geraes.  

Não é reformavel pelo proprio juiz que a proferio a sentença 

que tem decidido ura recurso interposto da pronuncia; não se podendo 

por isso admittir que o juiz de direito, tomando conhecimento de um novo 

recurso por occasião da denegação de fiança ao mesmo réo pronunciado, 

vá revogar ou alterar a sentença de pronuncia já confirmada, mandando 

fazer nova classificação do delicto.— Av. de 11 de Novembro de 1843. 

Os juizes municipaes depois de terem reformado uma 

sentença de sustentação de pronuncia por occasião de recurso della 

interposto, podem, se a parte contraria recorrer dessa nova sentença, 

reforma-la tambem; e nada impede que ainda neste segundo raso o juiz 

de direito conheça do recurso, que dessa ultima decisão interponha a 

parte por se sentir aggravada. Assim decidido, por consulta da secção dos 

negocios da justiça, no conselho de estado.— Av. em data de 14 de 

Novembro de 1843, ao presidente da provincia da Bahia (da ant. Gaz. dos 

Trib. n. 86). 

Os autos crimes são remettidos pelo correio de uns a outros 

juizos ou ex-officio, ou por virtude de qualquer recurso de réo pobre, 
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independente do pagamento adiantado dos portes, os quaes serão 

taxados nas administrações ou agencias, e lançados nos sobrescriptos.— 

Decrs. de 12 de Julho de 1843 e 10 de Fevereiro de 1844, art. 1.º 

Os recursos de que tralão os arts. 70 e 78, § 2º da Lei da Ref. 

não devem ser interpostos das decisões dos juizes de direito ou chefes de 

policia quando proferidos em 2ª instancia , porque isso seria reconhecer-

se uma 3ª instancia , contra a letra e espirito da Constituição. — Av. de 

30 de Janeiro de 1845. 

3ª secção. — Circular.—Miniterio dos negocios da justiça. Rio 
de Janeiro, em 7 de Outubro de 1846.— Illmo e Exmo Sr. — 
Havendo differentes opiniões sobre o modo por que deve ser 
cumprida a disposição do art. 289 do Reg. n. 120 de 31 de 
Janeiro de 1842, visto entenderem alguns que não pode ser 
applicada ao caso de recurso; e convindo uniformisar a 
practica dos auditorios dessa provincia a semelhante 
respeito à seguida nesta côrte, S. M. o Imperador manda 
declarar a V. Ex. para sua intelligencia e para o fazer constar 
ás autoridades a quem compelir que emquanto a decisão do 
juiz municipal, que sustenta a pronuncia, aberta pelo 
delegado ou subdelegado, e vice-versa, está pendente de 
recurso nos lermos dos arts. 69, 70 e seguintes da Lei de 3 
de Dezembro de 1841, os autos principaes devem ficar no 
cartorio do escrivão do mesmo juizo municipal, de quem se 
recorreu, até 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 
apresentada, e mandada cumprir pelo juiz municipal 
recorrido, devem volver os referidos autos principaes com os 
do recurso por appenso ao juiz formador da culpa, isto é, ao 
delegado ou subdelgado. Deos guarde a V. Ex.—José 
Joaquim Fernandes Torres.— Sr. presidente da provincia, de 
S. Paulo. 

Reformado pelo juiz a quo o despacho de que se recorrera não 

sobe o recurso ao juizo superior. 

No caso do despacho reformado offender o direito da parte 

adversa, póde esta interpor recurso como de qualquer outro despacho.— 

Av. de 13 de Dezembro de 1847. 
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O recurso só tem lugar nos despachos qoe não dependem de 

sustentação ou revogação; e a pronuncia do delegado ou subdelegado, 

emquanto não é sustentada ou revogada pelo juiz municipal, não está 

completa. 

O juiz municipal,quando tem de reformar ou fundamentar o 

despacho de sustentação de pronuncia, não pode ser dado de suspeito, 

porque é esse acto o complemento da mesma pronuncia. 

Logo que o despacho de pronuncia fôr revogado pelo juiz a 

quo (art. 74 da Lei da Ref.), deve o accusado ser relaxado da prisão, sem 

embargo do recurso que a parte contraria possa interpôr ou haja 

interposto, pela razão de não serem suspensivos estes recursos. — Av. de 

14 de Setembro de 1850. 

A segunda parte do art. 445 do Reg. de 31 de Janeiro de 1843 

somente é applicavel aos crimes communs. 

Em regra o recurso, no caso de pronuncia, não tem effeito 

suspensivo mas só devolutivo; e portanto deverá o processo, como se elle 

não fôra interposto, continuar a seguir os seus devidos termos até 

definitivo julgamento. Se forem os despachos ou sentenças reformados 

por autoridades ou tribunaes para que fôrem interpostos os recursos, 

serão desfeitos os actos praticados, reduzindo-se tudo ao estado anterior, 

como acontece, por exemplo, nos casos de revista. 

Isto quanto aos crimes de responsabilidade. 

Nos crimes communs, porém, quando fôr o recurso interposto 

do despacho de pronuncia, se suspenderá a remessa do processo para o 

jury até a apresentação do mesmo recurso ao juiz a quo; e logo que este 

haja respondido, deverá o processo immediatamente ser remedido ao 

jury, antes mesmo da decisão do recurso pelo juiz de direito.— Av. de 10 

de Julho de 1851. 
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Na apresentação dos recursos, tanto na superior como na 

inferior instancia, se não deve contar o tempo em que o juizo estiver 

impedido. 

São applicaveis aos promotores publicos as disposições da Lei 

de 3 de Dezembro de 1841, arts. 72 a 77, sobre os termos dos 

recursos.— Av. de 17 de Julho de 1852. 

Os prazos que o art. 72 da Lei de 3 de Dezembro de 1841 

lixou para a interposição do recurso, e o art. 73 para sua apresentação, 

não são necessarios e impreteriveis, mas podem ser renunciados e 

abreviados pelas partes, como lhes convier.— Av. de 14 de Novembro de 

1853. 

E' licito aos recorrentes, quando interpuzerein os recursos, e 

dentro do termo que lhes é concedido, juntar ás razoes e traslados outros 

quaesquer documentos obtidos aliunde, ou não extrahidos do processo.— 

Av. de 15 de Novembro de 1853. 

Podem ser tratados durante as terias, e não se suspendem 

pela superveniencia dellas os recursos crimes. — Dec. de 30 de Novembro 

de 1853, art. 3º, § 2.º 

Reformado pelo juiz a quo o despacho de que se recorreu, 

devem os autos de recurso ajuntar-se aos autos originaes, para que o 

despacho de reforma surta o seu devido effeito. 

Em vista do art. 74 da Lei da Ref. não é licito duvidar que 

póde o juiz a quo reformar o segundo despacho, como reformou o 

primeiro: sendo inadmissivel, por gratuita, a hvpothese de nunca subirem 

os autos ao juizo superior, uma vez que o juiz a quo vá reformando os 

seus despachos á proporção que delles recorrerem. — Av.de 31 de Janeiro 

de 1854. 
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O juiz formador da culpa não é competente para não 

pronunciar, ou reformar a pronuncia em gráo de recurso, a titulo de que o 

réo não teve intenção de praticar o crime, ou de tê-lo praticado em defesa 

sua, porquanto a apreciação da defesa e justificação dos crimes é da 

exclusiva competencia do jury, como juiz de facto; não podendo a 

jurisdicção dos juizes formadores da culpa e dos juizes e tribunaes de 

recurso ir além do objecto que o art. 144 do Cod. do Proc. determinou; 

isto é, a existencia do crime, e quem seja o delinquente.— Av. de 16 de 

Fevereiro de 1854. 

Não é admissivel o recurso interposto da pronuncia na parte 

em que se classifica o delicto, especificando-se o artigo da lei em que o 

réo é julgado incurso. 

Todavia nada impede que o réo no seu recurso trate da 

classificação, e que o juiz em gráo de recurso a reforme.— Av. de 21 de 

Fevereiro de 1855. 

Emquanto o crime não prescrever poder-se-ha repetir a queixa 

ou denuncia contra o réo despronunciado em gráo de recurso, se contra 

elle novas provas apparecerem. 

A lei não estabeleceu a intimação do promotor publico no caso 

de recurso da pronuncia nos crimes de procedimento offieial; falta esta 

que aliás pode ser supprida pelo arbitrio que tem o juiz de ouvir o mesmo 

promotor. 

O recurso, em geral, somente aproveita áquelle que delle 

usou; sendo que só o juiz pela apreciação do facto, póde decidir se lhe são 

applicaveis as excepções que o direito admitte, quando as razões de 

decidir se referem ao delicto e não ao delinquente, ao fado connexo e 

commum e não á pessoa. — Av. de 27 de Dezembro de 1855. 

Em vista, dos Avisos de 13 de Maio de 1847, 17 de Dezembro 

de 1850 e 15 de Novembro de 1853, combinados com os arts. 35, § 3°, e 
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50 da Lei de 3 de Dezembro de 1841, póde o juiz tomar em consideração 

e dar o peso que merecerem aos documentos que lhe forem apresentados 

pelas partes. 

Achando-se o processo submettido ao conhecimento do juiz ad 

quem, depois da resposta dada pelo juiz a quo, não podem mais ser 

aceitos quaesquer documentos offerecidos pelas partes, embora 

adquiridos de novo.— Av. de 3 de Maio de 1859 (do Rel. da Just., 1860). 

Nem a legislação antiga nem a moderna, à vista do que se 

deduz da Ord. Lº 1º, Tit. 80. e L° 3º, Tit. 74 , e art. 292 do Cod. do Proc. 

Crim., reconhecem no foro crime recurso algum com a denominação de 

cartas testemunhaveis. — Av. 5 de Maio de 1859. 

Somente aos tribunaes superiores compele decidir em gráo de 

recurso as duvidas que occorrerem acerca da apreciação dos factos e 

applicação das leis.— Av. de 16 de Junho de 1859 (do Rel. da Just., 

1860). 

E' da exclusiva competencia do jury a apreciação das 

circumstancias justificativas do delicto, como foi explicado pelos Avisos ns. 

46 de 16 de Fevereiro de 1854 , e 133 de 14 de Abril de 1858, ainda 

quando se trate da loucura, e esta seja de notoriedade publica — Av. de 

19 de Junho de 1860. 

O recurso interposto pelo autor só póde ter lugar quando é elle 

prejudicado com a pronuncia do réo, e não sendo a pena applicada a mesma 

comminada pelo artigo respectivo do Cod. Crim., e a propria pedida pelo 

autor na sua petição de queixa. Este recurso é uma prevenção contra a 

injustiça ou defectuosidade do juizo, e não póde ser um meio de impedir que 

a justiça marche sem embaraço. — Nova Gaz. dos Trib., n. 175. 

4.° — Dos despachos que concedem ou negão fiança, e do 

arbitramento desta. Lei, art. 69, §4°; e Reg. Art. cit., § 5.° 
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Regula-se a materia da fiança pelo disposto no Cod. do Proc. 

Crim., arts. 100 a 12 ; Lei da Ref., arts. 37 a 46; e Reg. n. 120, arts. 297 

a 317. 

O juiz municipal não é competente para conceder fiança ao réo 

do qual somente sustentou a pronuncia, se o não tiver preso; e sob esse 

pretexto não póde demorar o processo em seu poder.— Av. de 14 de 

Junho de 1842. 

O promotor publico deve ser ouvido nos termos da fiança 

sempre que estiver no termo ou proximo a chegar a elle; sem que se 

possa demorar o andamento dos processos pela falta dessa audiencia.— 

Av.de 17 de Maio de 1843. (Acha-se este Av. na secret. do gov. de S. 

Paulo.) 

A classificação do crime na sentença de pronuncia só tem por 

fim regular os effeitos da mesma pronuncia, quanto á prisão, fiança, 

avaliação desta, e outras diligencias preparatorias do processo de 

livramento. — Av. de 28 de Julho de 1843. 

Veja-se Av. de 11 de Novembro de 1843 supracitado. 

Ministerio da justiça. 3ª secção. —Tendo subido á presença 
de S. M. o Imperador o officio que V. S. me dirigio em data 
de 16 de Julho ultimo, dando a informação que por este 
ministerio lhe fora exigida sobre o requerimento de Gordiano 
de Almeida, houve o mesmo augusto senhor por bem 
decidir, em conformidade com o parecer do conselheiro de 
estado procurador da coroa e soberania nacional, que as 
razões com que V. S. entende justificar os seus despachos 
de não admittir o supplicante a prestar fiança sem que 
esteja preso, não se compadecem com a literal disposição do 
art. 179, § 9° da Constituição do Imperio, visto que por 
força desta disposição esta garantido que ainda com culpa 
formada ninguem será conduzido á prisão se prestar fiança 
idonea, nos casos em que a lei a admitte; isto é, que ainda 
depois de se ler formado a culpa, a haver pronuncia; ainda 
depois de passadas as ordens para a prisão do réo, esta se 
não deve effectuar se elle prestar fiança idonea, nos casos 
da lei; e ser nesta intelligencia de poder ou dever ser o réo 
pronunciado, contra quem se tem passado mandado de 
prisão, admittido a prestar fiança para não ser conduzido à 
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prisão, que o art. 106 do Cod. do Proc. Crim. determina que, 
prestada a fiança, se dê ao réo contra-mandado para não 
ser preso; sendo igualmente por esta mesma razão que no 
art. 39 da Lei de 3 de Dezembro de 1841 se apresentão os 
réos afiançados, obtendo contra-mandado para não serem 
presos. 

Houve outrosim por bem Sua Magestade, conformando-se 
com o mesmo parecer, mandar declarar a V. S. que não é 
admissivel que a expressão da Constituição “ainda com culpa 
formada ninguem será conduzido a prisão se prestar fiança, 
“ (expressão de futuro, se tome no sentido de preterito, 
como se se dissera “se tiver prestado fiança,” segundo V. S. 
parece entender; que se o réo,ainda depois de formada a 
culpa, e passado o mandado de prisão póde e deve ser 
admittido a prestar fiança, nos casos era que a lei o 
permitte, para não ser preso, necessario é facullar-lhe os 
meios de promover esta admissão, e a effeclividade da 
prestação da fiança pelos meios legaes estabelecidos no 
Cod. do Proc., na Lei de 3 de Dezembro de 1841 e no Reg. 
de 31 de Janeiro de 1842, e que, tanto pelas disposições das 
citadas leis e regulamento é o réo pronunciado, admittido 
solto a este processo da prestacão da fiança, que, na 
conformidade do art. 102 do Cod., art. 49 da Lei e art. 302 
do Reg., elle se apresenta solto em juizo a assignar os 
termos que ahi se declarão, e depois dos quaes se lhe dá o 
contra-mandado para não ser preso; seguindo-se portanto 
ser bem fundada e attendivel a petição do supplicante. O 
que communico a V. S. para sua intelligencia, cumprindo-me 
accrescentar que o governo imperial espera que taes queixas 
se não reproduzão. Deos guarde a V. S. Paço, em 9 de 
Agosto de 1844. — Manoel Antonio Galvão.—Sr. Dr. José 
Joaquim de Siqueira. 

O gráo maximo da pena é o que serve de regulador ás fianças. 

— Av. de 9 de Setembro de 1849. 

O promotor publico deve sempre ser ouvido sobre a concessão 

e arbitramento das fianças, para requerer o que fôr a bem da justiça. — 

Av. de 9 de Março de 1850, § 2.º 

As fianças se devem regular, não pela pena da tentativa ou 

cumplicidade, se não conforme o art. 101, pelo maximo da pena imposta ao 

crime; de outro modo não haveria razão para que tambem não fossem 

attendidas pelo legislador as circunstancias attenuantes, afim de regular-se a 

fiança, no caso dellas, pelo minimo da pena.—Av. de 27 de Janeiro de 1855. 
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O promotor publico deve ser ouvido para a concessão e 

arbitramento das fianças sempre que esteja na comarca; mas não é o juiz 

obrigado a seguir o seu parecer, devendo dar a sua decisão, segundo 

julgar de direito.— Av. de 30 de Janeiro de 1856. 

O juiz que pronunciar o réo deve mandar prendê-lo na forma 

da lei, ou recommenda-lo na prisão , se já estiver preso, até que seja 

effectivamente afiançado, antes do que não se lhe pôde conceder contra-

mandado ou mandado de soltura.— Av. de 28 de Setembro de 1860.  

5.°— Da decisão que julga perdida a quantia afiançada. Lei, 

art. cit., § 5°; Reg. art. cit.,§ 6.° 

A fiança se julga quebrada nos casos do art. 311 do Reg. n. 

120. Pelo quebramento da fiança perde o réo a metade da quantia que o 

juiz tiver accrescentado ao arbitramento dos peritos, dos termos do art. 

314 do citado Regul. Perde porém a totalidade do valor da fiança, quando, 

sendo condemnado por sentença que tenha passado em julgado, fugir 

antes de ser preso. Reg. citado, art. 315. 

6.º— Da decisão contra a prescripção allegada. Lei, art. cit., § 

6º; e Reg., art. cit., § 7.º 

Sobre prescripções, além do disposto no Cod. Do Proc. Crim., 

arts. 54 a 57; Lei da Ref., arts. 32 a 36, 89, § º; e Reg., arts 271 a 284, 

ha ainda as seguintes disposições: Logo que o processo com a pronuncia 

passa do juizo que o formou para o do crime que o ha de apresentar ao 

jury, cessa toda a jurisdicção que nelle tinha o primeiro juizo; e  assim o 

termo de remessa que o escrivão é obrigado a fazer logo que o processo 

de pronuncia está completo, é o regulador mais certo que se póde tomar 

para fixar a jurisdicção ou competencia no caso dos arts. 278 e 279 do 

Regul. de 1842.— Av. de 29 de Setembro de 1845.  

A presença do réo no districto da culpa, para induzir a  

prescripção, deve ser sem interrupção e cumpridamente pelo tempo que a 
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lei prescreve; se o réo se ausentar antes de preencher o termo da 

prescripção, o tempo da presença se presume como ausencia, e deve ser 

computado como tal., e conforme a ausencia fôr em lugar incerto ou 

sabido.— Av. de 27 de Junho de 1855. 

Allegada a prescripção perante o juiz municipal, e sendo por 

este admittida , é applicavel ao caso a disposição lo art. 78, § 1º da Lei de 

3 de Dezembro de 1841, e art. 450, § 1° do Reg. de 34 de Janeiro de 

1842, para dessa decisão interpôr-se a appellação para o juiz de direito, 

visto como àquelle juiz compete neste caso o julgamento final, como 

acontece quando a decisão é proferida pelo juiz de direito, caso em que 

tem lugar a appellação para a relação, conforme dispõe o citado art. 450, 

§ 2.°— Av. de 25 de Janeiro de 1856. 

A sentença proferida em favor da prescripção em crime 

inafiançavel, só depois de passar em julgado póde ser executada. 

No art. 72 da Lei da Ref., combinado com o art. 69, § 6°, e 

art. 438, § 7° do Reg de 1842, combinado com o art. 445 do mesmo 

Reg., definio-se apenas o effeito do recurso contra a prescripção 

allegada, continuando o processo os termos ulteriores.— Av. de 22 de 

Novembro de 1859. 

A revogação da pronuncia faz cessar com os outros effeitos da 

sentença o da interrupção da prescripção. 

A sahida do réo do termo do delicto, ainda que momentanea, 

altera o prazo para a prescripção, porque o art. 273 do Reg. n. 420 de 31 

de Janeiro de 1842, considera a residencia sem interrupção como 

condição essencial, para que o crime seja prescrito.— Av. de 49 de Junho 

de 1860. 
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§ 3º 

JURISDICÇÃO CIVIL DOS JUIZES DE DIREITO. 

Os antigos juizes de direito do civel forão abolidos pelo art. 

145 da Lei de 3 de Dezembro de 1841, conservamlo-se apenas os que 

então servião, até serem empregados em outros lugares. 

Pelo Dec. de 27 de Setembro de 1860 foi extincto o lugar de 

juiz do civel de Porto-Alegre, ultimo desta classe que existia. 

Hoje na parte civel aos juizes de direito compete: 

N. 1. — Exercer a jurisdicção que lhes conferem os arts, 119 

da Lei da Ref, e 3º e 36 do Reg. de 15 de Março de 1842. 

A jurisdicção civil exercida neste caso pelos juizes de direito é 

especial e privativa; elles a exercem não como juizes criminaes, mas 

como corregedores de comarca, nos termos da Ord. Lº 1, Tit. 62. 

N. 2.—Julgar os aggravos de petição ou instrumento, 

interpostos dos despachos proferidos pelos juizes municipaes e de 

orphãos dos termos que distarem mais de 15 leguas das relações, de 

conformidade com os arts. 8º,§ 2°, e 14 a 28 do mesmo Regul. 

No processo commercial os aggravos se regulão pelos arts. 72 

a 77 do Dec. do 1º de Maio de 1855. 

Vem aqui a proposito apontar-se um engano que se encontra 

em algumas edições do Cod. do Proc. Crim., na Praxe Forense do Dr. 

Moraes Carvalho, e no Processo Civil do Dr. Souza Pinto; engano que já 

tem levado alguns a intentar aggravo de petição em casos de aggravo de 

instrumento. 

Os aggravos de petição sómente têm lugar quando a relação 

ou o juiz de direito a quem compete o seu conhecimento se acha no 
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termo, ou dentro de cinco leguas do lugar onde se aggrava; fora deste 

limite só cabem os de instrumento. Tal é a disposição do Reg. de 15 de 

Março de 1842, art. 15, e o que se lê em Gouvêa Pinto, Manual de 

appellações, nota 369; Dr. Ramalho. Proa. civil, tit 4, cap. 1°, § 2°; Dr. 

Paula Baptista, Proc. civil, § 244 ; e Dr. Cordeiro, Ass, civil, pag. 191; 

entretanto, os citados escriptores, seguindo um erro typographico que ha 

em algumas edições do Cod. do Proc., dizem: “Aggravo de petição é a 

provocação feita da sentença do juiz inferior, para o juiz superior legitimo, 

que estiver residindo dentro do termo ou a 15 leguas de distancia do lugar 

em que se aggrava”; repetem o mesmo erro quando tratão do aggravo de 

instrumento. 

Na collecção oflicial das Leis do Imperio se lê: cinco , e não 

quinze; e assim se deve entender que em regra compete a relação do 

districto conhecer dos aggravos restabelecidos pelo art. 420 da Lei da 

Ref.; nos termos, porém, que distarem da relação mais de 45 leguas, 

conhecem os juizes de direito (art. 424 da Lei citada); sendo cabiveis os 

de petição quando se acha o juiz ad quem no termo, ou dentro de 5 

leguas do lugar onde se aggrava, e os de instrumento quando fóra desse 

limite. 

Convém que sempre a instancia superior tome conhecimento 

do aggravo para decidir se foi ou não bem denegada a vista para a 

opposição de 3º. Pois que, comquanto se não possa affírmar que em toda 

a sorte de processo, ainda os mais summarios, se deva admittir a 

opposição de 3º, e muito menos em os proprios autos, nem por isso, nos 

casos em que o juiz da causa recusa admittir essa opposição, fica excluido 

o recurso de aggravo de petição ou instrumento, em harmonia com o § 3° 

do art. 45 do Reg. de 15 de Março de 1842; sendo que tal paragrapho 

estabeleceu como regra geral a que já estava consagrada na Ord. Lº 3º, 

Tit. 20, § 34; a saber: que compete o aggravo de petição ou instrumento 

dos despachos que não admittem o terceiro oppoente. — Av. de 13 de 

Novembro de 1843 (da ant. Gaz. dos Trib. n. 86). 
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Tanto dos despachos de recebimento de appellação, ou de 

denegação do recebimento della, como daquelles pelos quaes se recebe a 

appellação em um só effeito, ou em ambos, cabe aggravo de petição ou 

de instrumento.— Dec. de 8 de Julho de 1852. 

Das decisões sobre materia de competencia proferidas pelos 

juizes de paz, ou por quaesquer outros juizes, ainda que as causas caibão 

na alçada, cabe aggravo de petição ou instrumento, sendo a forma do 

processo e superiores que delles devem conhecer os mesmos 

estabelecidos pelo Dec. n. 143 de 15 de Março de 1842. — Dec. De 7 de 

Março de 1855. 

Não tendo a Lei de 3 de Dezembro de 1841, art. 120, creado 

direito novo a respeito dos aggravos, mas somente restaurado a 

legislação anterior, não podem ser caso de aggravo senão os que aquella 

legislação estabelecia; sendo que conforme ella, para ter lugar o aggravo 

era necessario que a causa não coubesse na alçada, e desta regra era 

uma excepção a questão de competencia por ser de ordem publica, á qual 

é prejudicial a inversão de quaesquer jurisdicções; e assim só para o caso 

de competencia ou incompetencia dos juizes de paz, ou outros juizes, ha 

aggravo de petição ou instrumento, de conformidade com o Dec. de 7 de 

Março de 1855.— Av.de 14 de Março de 1855. 

N. 3.— Conhecer das appellações interpostas das sentenças 

dos juizes de paz, proferidas em acções derivadas de contratos de locação 

de serviços, na fórma da Lei de 11 de Outubro de 1837, art. 15. 

A Lei de 13 de Setembro de 1830 marca a maneira por que 

deve ser mantido o contrato por escripto, pelo qual um brasileiro ou 

estrangeiro, dentro ou fora do Imperio, se obrigar a prestar serviços por 

tempo determinado, ou por empreitada, havendo adiantamento no todo 

ou em parte da quantia contratada. 
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Quando ha mais de um juiz de direito na comarca, o recurso 

de appellação é interposto para o da 1ª vara, e na falta deste para o da 

2ª, e successivamente para os que se seguirem. 

Tambem ha nestas causas o recurso de revista; mas este só 

tem lugar quando os réos são condemnados a trabalhar nas obras 

publicas para indemnisação dos locatarios, ou á prisão com trabalho.— Lei 

cit. de 11 de Outubro, art. 15. 

N. 4. — Instruir os juizes municipaes, de  orphãos e juizes de 

paz, no sentido do melhor cumprimento dos seus deveres,sem que sejão 

suas instrucções obrigatorias. Avis. de 10 de Maio de 1836 e 10 de Junho 

de 1843. 

Vej. as disposições citadas no § 4°, n. 8 deste capitulo, 

relativas a inspecção que exercem os juizes de direito sobre os juizes 

municipaes, de orphãos, etc. 

N. 5. — Servir de adjunto ou ajudante do juiz de orphãos, no 

caso de suspeição, quando estiver no termo, guardada a disposição da 

Ord. L 4º. tit. 96, § 25. 

O processo da partilha é tão summario que nelle se não 

admitte conhecimento da suspeição do juiz. 

Quando o juiz for suspeito, na forma da Ord. L° 3°, Tit. 24, 

elle não pode proceder no inventario e partilha ainda quando tome 

adjunto, conforme a Ord. L° 4°, Tit. 96, § 25, estando a suspeição 

provada; sendo porém recusado o juiz, póde tomar adjunto que o ajude a 

proceder e a terminar as duvidas , até de todo se acabarem as partilhas, 

como manda a Ord. 

Diz o autor dos Juizos divisorios, cap. 2º, nota ao § 16 , que 

isto se entende emquanto dura o processo da suspeição, pois a citada 
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Ord. procede unicamente emquanto o processo da suspeição está 

pendente.  

As disposições seguintes esclarecem esta materia:  

A Ord. L. 4° Tit. 96, § 25 não está revogada; e a tal respeito 

cumpre observar o seguinte: 1º, quando for suspeito o juiz de orphãos 

poderá tomar por ajudante o juiz municipal do termo, ou o juiz de direito, 

se no mesmo termo se achar; 2º, quando o suspeito fôr o juiz municipal 

ou o juiz de direito deverá qualquer delles 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 á direito ambos devem 

intervir no processo, sendo um o preparador e o outro o julgador á final.—

Av. de 20 de  Outubro de 1837. 

     Entrando-se em duvida se o juiz de orphãos, quando se  dá 

de suspeito, deve tomar por adjunto o juiz municipal, ou se devem as 

partes requerer à camara municipal um juiz especial, visto estar entendido 

que quando elles forem averbados de suspeitos, tomarão tal adjunto, 

como foi determinado pelo governo, em referencia á Ord. L. 4º Tit 96, § 

25,  declarou o Av. de 24 de Setembro de 1838 que no caso de se aceitar 

o juiz de orphãos de suspeito não procede a disposição da Ord. citada, 

nem a decisão do governo, que com ella se conformou, por ser só relativa 

ao caso de vir alguma das partes com suspeição, por se evitar no 

processo summario dos inventarios e partilhas a demora do incidente, 

devendo em tal caso observar-se as disposições de 11 de Novembro de 

1833 e 49 de Junho de 1834; o que está de accordo com as disposições 

da Ord. L. 1º, Tit. 97, § 8° e L. 3°, Tit. 24, § 1º. 

Consultando-se a quem deve o juiz de orphãos averbado de 

suspeito, nas causas de inventario, se não reconhece a suspeição, chamar 

por adjunto, quando estiver a sua jurisdicção reunida á municipal, e dado 

o caso de não achar-se no termo o juiz de direito, decidio-se por Av. de 4 

de Setembro de 1861 que estando esta hypothese figurada na Ord. L. 4º, 
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Tit 96, § 25 in fine, a qual manda ao juiz da partilha tomar por adjunto 

um dos vereadores do lugar, que seja mais sem suspeita, disposição esta 

firmada na razão de serem os vereadores substitutos immediatos aos 

juizes de fora e ordinarios, deve ser chamado para adjuncto o supplente 

do juiz municipal e de orphãos. 

Pelo Dec. de 14 de Novembro de 1855 se ordenou que nos 

casos de suspeição do juiz de orphãos da côrte, que tem a categoria de 

juiz de direito, servissem de adjuntos, conforme a Ord. L. 1º, Tit 96, § 25, 

em 1º lugar o juiz de direito da 1ª vara crime, e em 2º o da 2ª vara. 

Quanto as suspeições civis dos juizes municipaes seria para 

desejar-se que fossem ellas julgadas pelos juizes de direito, como por 

argumento do Av. de 20 de Outubro de 1837, o dá por liquido o autor do 

Proc. Civil Brasil, no § 921. 

Pela Ord. L. 3º, Tit. 21, § 8 eDec. de 15 de Janeiro de 1839 

são ellas julgadas por arbitramento, competindo a decisão no caso de 

empate ou differença dos arbitros ao vereador mais velho; ora, no estado 

actual do paiz, como judiciosamente já o fez sentir um jurisconsulto 

nosso, a consequencia desta disposição é que os poderosos do lugar têm 

sempre, e mediante a suspeição, os juizes que querem, e que para os 

fracos esse direito de suspeição é nullo ou sem resultado.  

Sobre suspeições, em geral, veja-se: Ord. L. 3º, Tit. 21, § 8º, 

Dec. de 15 de Janeiro de 1839; Dec. de 3 de Março de 1842; Av.de 14 de 

Novembro de 1843; e especialmente sobre as suspeições dos juizes de 

direito, as disposições que vão citadas no commento ao § 4º, n. 4° deste 

capitulo. 

§ 4º 

Aos juizes de direito, como juizes ordinarios de 1ª instancia, 

compete: 



  
 

 
 

85 

N. 1. — Formar culpa aos empregados publicos não 

privilegiados nos crimes de responsabilidade, e julga-los definitivamente. 

Lei da Ref. Art. 25, §§ 1 e 5, e Regul. Art. 200, § 1º. 

Esta jurisdicção é exercida cumulativamente pelas autoridades 

judiciarias a respeito dos oiíiciaes que perante as mesmas servirem. 

Ainda quando os cbefes de policia e delegados formem culpa 

aos seus subalternos, e qualquer autoridade judiciaria aos seus officiaes, 

sempre compete ao juiz de direito o julgamento final ou definitivo, por 

virtude das disposições supracitadas. 

Entendem alguns que as palavras — officiaes que perante as 

mesmas servirem—, de que usa a lei da Ref. art. 25, § 1º não querem 

exprimir, conforme a significação vulgar, somente os que executão os 

mandados dos juizes; mas sim todos aquelles que exercem officio ou cargo 

publico que obrigue a servir perante essas autoridades. Conseguintemente, 

o promotor, ou official que serve perante o juiz de direito; o curador geral 

dos orphãos, promotor e solicitador de capellas e residuos, escrivães e 

tabelliães, contadores, distribuidores, porteiros dos auditorios, etc, são 

officiaes que podem ser processados pelos respectivos juizes. 

Assim o entende o autor das Prim. Lin. Crim. publicadas no 

Fôro do Correio Mercantil. 

E' porém fôra de duvida que aos delegados e subdelegados 

podem os chefes de policia formar culpa; assim como os delegados aos 

subdelegados nos crimes de responsabilidade. — Lei da Ref. Art. 4º, § 10, 

e Regul. Art. 212, 2ª parte, § 1º. 

Essa mesma attribuição se estende aos outros subalternos do 

chefe de policia e delegados; comprehendendo-se, debaixo da palavra 

subalternos, os empregados das secretarias de policia, officiaes do 

expediente, pedestres, carcereiros e mais empregados das cadêas. 
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Sobre crimes de responsabilidade e julgamentos dos 

respectivos processos, veja-se: Cod. do Proc. Crim. art. 150 e seguintes, 

e 335 a 337 ; lei da Ref. lugar cit. e Regul. arts. 396 a 405. 

Nas omissões e prevaricações dos empregados subalternos, de 

que se não seguir provavelmente prejuizo publico ou particular, póde o 

juiz superior lhes fazer advertencias, independente de processo, e 

sómente pela verdade sabida. — Cod. do Proc. Crim. art. 339. 

Tambem podem os juizes punir seus officiaes omissos com 

prisão que não passe de 5 dias, sem que a estes caiba recurso algum, 

salvo o direito de vindicarem a injuria, e responsabilisarem o juiz pelos 

meios ordinarios, — Cod. do Proc. cit. art. 212. 

Do despacho de não pronuncia nos casos de responsabilidade 

ha recurso interposto pelo juiz ex-officio. — Cod. do Proc. art. 167; lei da 

Ref. art. 70 e Regul. art. 439, § 2.° 

Quando o juiz interpuzer o recurso ex-officio o declarará no 

fim de sua decisão ou despacho, e ordenará ao escrivão que 

immediatamente remetta os autos ao superior a quem competir o seu 

conhecimento.— Reg. cit. art. 441. 

Sendo o promotor obrigado a promover as accusações de 

crimes de responsabilidade, pelo art. 335 do Cod. do Proc. Crim., quando 

não houver parte, é claro que delles póde receber denuncias em forma, 

pois que estas lhe servirão de meio de conhecer da existencia daquelles.—

Av. de 18 de Outubro de 1834. 

Ao empregado pronunciado por crime de responsabilidade, ou 

a outro qualquer individuo julgado em culpa, não se deferem 

requerimentos de mercê. —Av. de 2 de Novembro de 1835. 
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Só nos crimes de responsabilidade tem lugar a appellação ex-

officio de que trata o art. 167 do Cod. do Proc. Criminal. — Av. de 11 de 

Janeiro de 1838. 

A suspensão por acto do governo subsiste, embora haja 

sentença julgando improcedente a denuncia, emquanto não passar 

effectiva e legalmente em julgado a mesma sentença, depois da decisão 

do recurso da appellação ex-officio. — Av. de 11 de Julho de 1842. (Vej. 

Av. de 5 Março de 1849.) 

Ao jury pertence o conhecimento de quaesquer suspeições 

intentadas ao juizes de direito, ainda mesmo em processos de 

responsabilidade dos empregados publicos, porque, tendo o Cod. do Proc. 

Crim. declarado o jury como unico tribunal competente para conhecer das 

suspeições dos juizes de direito, sem ter feito distincção alguma das 

causas crimes da competencia dos mesmos juizes, não podia o Regul. de 

31 de Janeiro de 1842 ter outro fim senão marcar a ordem do processo 

em ditas suspeições — Av. de 18 de Maio de 1843. 

  —3ª secção. —Illm. e Exm. Sr. —Tendo subido á presença 
de S. M. o Imperador o officio dessa presidencia n. 47 de 21 
de Março proximo passado, dirigido á esta repartição dos 
negocios da justiça com o officio original em que o juiz de 
direito substituto da 3ª comarca dessa provincia pede 
esclarecimentos sobre a duvida, em que se acha relativa ao 
andamento do processo formado contra Antonio Fernandes 
de Macedo, escrivão de orphãos da villa de S. Bento de 
Araraquara, houve o mesmo augusto senhor por bem 
resolver que, não tendo excepção a respeito dos 
delinquentes em caso de responsabilidade, a regra 
estabelecida no art. 233 do Cod. do Proc. Crim., de 
suspender-se a accusação, no caso de estar o delinquente 
fora do Imperio ou em lugar não sabido, somente nos crimes 
que não admittem fiança, segue-se que não é fundada em 
direito a duvida ou difficuldade em que se acha aquelle juiz, 
o qual deve portanto mandar seguir o processo contra o 
mencionado escrivão, visto admittiremfiança todos os crimes 
por que foi pronunciado. O que communico a V. Ex., para 
sua intelligencia, e para que assim o faça constar ao mesmo 
juiz de direito, expedindo-lhe a este respeito as 
convenientes ordens.— Deos guarde a V. Ex. —Palacio do 
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Rio de Janeiro, em 24 de Abril de 1844.— Manoel Alves 
Branco. — Sr. presidente da provincia de S.Paulo.  

—3ª secção.— Illm. e Exm. Sr.—Tendo sido presente o S. M. 
o Imperador o officio que a este ministerio da justiça dirigio 
o juiz de direito da comarca da Estancia, em data de 10 de 
Março ultimo, acerca do processo de responsabilidade, 
instaurado contra o padre José Zacharias de Souza, vigario 
de Itabayaninha, houve o mesmo augusto senhor por bem, 
à vista do conteúdo no dito officio e papeis a elle juntos, e 
em conformidade com o parecer do procurador interino da 
coroa e soberania nacional, decidir que, exercendo o referido 
parocho fuucções puramente ecclesiasticas, e puramente 
civis, e havendo sido pronunciado unicamente por estas 
ultimas, e no foro civil, não deve o effeito desta pronuncia 
considerar-se tão lato que possa produzir a suspensão das 
funcções ecclesiasticas, como mostra pretender o 
mencionado juiz de direito; seguindo-se deste principio ser 
bem fundada a opinião contraria do vigario-geral, e devendo 
a nomeação que se haja de fazer de um parocho para 
supprir o pronunciado limitar as funcções do supplente aos 
actos meramente civis, porque só estes são vedados ao 
vigario pronunciado. O que communico a V. Ex. para seu 
conhecimento, e para que assim o faça constar ao referido 
juiz de direito.—Deos guarde a V. Ex — Palacio do Rio de 
Janeiro, em 10 de Maio de 1845.—Manoel Antonio Galvão. — 
Sr. vice-presidente da provincia de Sergipe. 

Decretada a pronuncia em qualquer delicto commum ou de 

responsabilidade, fica o pronunciado sujeito á suspensão dos direitos 

politicos e por consequencia do exercicio dos empregos que por ventura 

sirva. — Av. de 8 de Agosto de 1846. 

O empregado publico pronunciado em crime inafiançavel, ou 

em afiançavel, emquanto não tiver prestado fiança, fica suspenso do 

exercicio do emprego.—Av. de 28 de Dezembro de 1846. 

Quando o presidente suspende e manda responsabilisar, não é 

a suspensão effeito do processo, alias dar-se-hia o absurdo de existir o 

effeito antes da causa; ella é um acto anterior, á que foi extranho o juiz 

processante, e que por consequencia deve existir emquanto não findar por 

sentença, passada em julgado, o processo de responsabilidade.—Av. de 5 

de Março de 1849. 
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Os empregados publicos suspensos não correccionalmenle, 

nos casos em que a lei o permitte porém como, indiciados de crimes de 

responsabilidade, sendo processados e não pronunciados, têm direito aos 

seus vencimentos correspondentes ao tempo da suspensão. — Ord. de 9 

de Março de 1849.  

Se a acção particular prescreve no fim de 3 annos (art. 150 do 

Cod. do Proc.), é evidente que uma denuncia não póde ser aceita como 

acção criminal depois desse prazo; mas como o procedimento official só 

prescreve em 8 annos, e os juizes são obrigados à tê-lo sempre que lhe 

sejão presentes, papeis em que se encontre crime de responsabilidade, é 

tambem claro que o juiz, rejeitando a interferencia do accusador 

particular, póde e deve nesse caso proceder ex-officio. — Av. de 10 de 

Maio de 1849. 

O perdão imperial, alli viando o empregado publico da pena 

que por sentença lhe foi imposta por crime de responsabilidade, não o 

constitue no caso do art. 174 do Cod. do Proc., que ordena a restituição 

da metade do ordenado, nos casos somente de revogação da pronuncia 

ou absolvição do réo. — Ord. de 11 de Agosto de 1849. 

A attribuição conferida aos delegados de policia pelo § 1° da 

2ª parte do art. 212 do Reg. de 31 de Janeiro de 1842, de formar culpa 

aos seus subdelegados e subalternos, somente comprehende os crimes de 

responsabilidade, em vista do art. 4°, § 10 da lei de 3 de Dezembro de 

1841. — Av. de 1º de Setembro de 1849. 

Os juizes de direito são obrigados a conhecer dos crimes de 

responsabilidade dos empregados publicos não privilegiados, não só por 

queixa ou denuncia, ex-officio, ou precedendo ordem de autoridade 

superior ou do governo, mas tambem quando por qualquer forma lhes 

forem presentes alguns autos ou papeis que provem a existencia dos 

factos criminosos. — Av. de 3 de Junho de 1850. 
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Ficão suspensos por effeito 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. — Av.de 11 de Agosto de 1850. 

A disposição deste Av. nos leva a fazer sentir uma notavel 

discordancia que se dá na nossa legislação, quanto á suspensão dos 

direitos politicos. 

Pela Constituição art. 8°, § 2º só se suspende o exercicio dos 

direitos politicos, posto que de todos elles, no caso de sentença 

condemnatoria á prisão ou degredo, emquanto durarem os seus effeitos; 

entretanto que é prohibido pelo art. 94, § 3° o exercicio do importante 

direito politico do eleitorado áquelle que é simplesmente pronunciado. 

Pelo art. 168, § 2° do Cod. do Proc. um dos effeitos da 

pronuncia é ficar suspenso o pronunciado do exercicio de todas as 

funcçoes publicas. 

Pela lei de 3 de Dezembro de 1841 art. 94; Regul. de 31 de 

Janeiro de 1842 art. 293 e Av. de 30 de Janeiro de 1849 §10, fica 

suspenso o exercicio dos direitos politicos, qualquer que seja a natureza 

do crime, logo que ha pronuncia competentemente sustentada. 

Pela lei de 19 de Agosto de 1846 art. 53, § 3° se suspendem 

com a pronuncia sustentada todos os direitos politicos, salvo o direito de 

votar nas assembléas parochiaes. 

O Av. de 28 de Agosto de 1848 diz que o exercicio dos direitos 

do eleitor, que são direitos politicos, não póde ficar suspenso senão por 

incapacidade physica ou moral, ou por sentença condemnatoria á prisão 

ou degredo, emquanto durararem os seus effeitos; e não em 

consequencia de pronuncia a livramento em crime de responsabilidade. 

Mas os Av. de 23 de Abril de 1847 § 5º; 1º de Maio de 1848 e 19 de 

Janeiro de 1849 § 3°, declarão que não deve ser convocado para fazer 
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parte do junta de qualificação o eleitor pronunciado em crime de 

responsabilidade, ou em outro qualquer crime, embora seja o seu crime 

afiançavel, porque a lei não fez differença, e sem embargo da interposição 

do recurso, de que tenha usado, por não ter elle, effeito suspensivo, como 

se vê da lei da Ref. art. 72, excepto durante o pequeno intervallo até a 

sua apresentação no juizo a quo. 

Tambem o Av. de 3 de Março de 1860 declara que o eleitor 

pronunciado não póde concorrer para a eleição de deputados provinciaes. 

Finalmente o Av. de 11 de Agosto de 1850 veio limitar a 

extensão do direito de que trata a lei de 19 de Agosto no lugar 

supracitado, estabelecendo a distincção entre crimes afiançaveis e 

inafiançaveis, reservando o exercicio do direito de votar só para o caso de 

crime afiançavel, achando-se o réo afiançado. 

Nos casos de recurso ex-officio, quando tem de subir o 

processo original, por força do art. 441 do Regul. de 31 de Janeiro de 

1842, deve ficar o traslado completo de que trata o art. 27 do Reg. das 

Relações de 31 de Janeiro de 1833, e não o do art. 167 do Cod. do Proc, e 

quando o juiz ad quem pronuncia por via de recurso, deve o processo 

original ser remeltido ao juizo reccorrido, para ahi se continuar nos termos 

ulteriores da pronuncia. — Av. de 25 de Janeiro de 1851. 

Os delegados de policia quando formarem culpa por crime de 

responsabilidade aos subdelegados e subalternos, por virtude do art. 212, 

2ª parte, § 1º do Reg. de 31 de Janeiro de 1842, deveráõ observar os 

preceitos estabelecidos nas leis e regulamentos para o processo dos 

crimes da mesma natureza, recorrendo ex-officio, no caso de não 

pronuncia, para o juiz de direito, que é o competente para conhecer do 

recurso. 

Tambem aos juizes municipaes, delegados e subdelegados 

compete formar culpa aos seus subordinados em todos os crimes de 
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responsabilidade, isto é, sempre que estes não observarem as leis e 

regulamentos que marcão seus deveres e obrigações, sem que por isso 

fiquem inbibidos de lhes formar culpa por crimes individuaes.— Av. de 31 

de Maio de 1851. 

Na disposição do art. 156 do Cod. do Proc. Crim., que 

considera toda a autoridade judiciaria competente para formar culpa aos 

officiaes, que perante as mesmas servirem, se acha comprehendido o juiz 

de orphãos. — Av. de 26 de Agosto e 24 de Novembro de 1834. 

A 2ª parte do art. 445 do Regul., de 31 de Janeiro de 1842 

somente tem applicação aos crimes communs.  

Em regra o recurso no caso de pronuncia não tem effeito 

suspensivo mas só devolutivo; e assim deverá o processo continuar a 

seguir os seus devidos termos até final julgamento, como se recurso não 

houvera. Se forem os despachos ou sentenças reformadas por autoridades 

ou tribunaes para que forem interpostos os recursos, serão desfeitos os 

actos praticados, reduzindo-se tudo ao estado anterior, como acontece, 

por exemplo, nos casos de revista. — Av. de 10 de Julho de 1851. 

A doutrina do art. 165, § 4º do Cod. do Proc. Crim. é 

applicavel somente aos funccionarios publicos que têm ordenados fixos, e 

não aos que percebem porcentagens ou gratifcações. — Ord. de 15 de 

Setembro de 1852. 

Deve-se observar literalmente a disposição do art. 157 do 

Cod. do Proc. Crim., e 396 do Reg. de 1842, e arts. 23, 26, § 3º e 55 do 

Regul. das Correições, mandando o juiz de direito autoar os documentos 

comprobatorios do crime de responsabilidade que houver encontrado em 

correição e seguindo ex-officio nos mais termos da formação da culpa 

independente de denuncia do promotor publico.  — Av. de 20 de 

Dezembro de 1852. 
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O prazo marcado no art. 399 do Regul. de 1842 não póde ser 

prorogado por ter o empregado de responder á mais de uma queixa ou 

denuncia, devendo em casos taes contar-se o de 15 dias para responder à 

cada uma dellas. — Av. de 23 de Dezembro de 1852. 

As testemunhas para o summario da formação da culpa 

devem ser inquiridas no lagar em que estiver o juiz e por elle proprio; as 

do plenario, porém, podem depor por carta de inquirição perante os juizes 

dos termos em que residirem, como se pratica nos processos civeis. — Av. 

de 21 de Janeiro de 1853.  

O Av. de 17 de Novembro de 1853 que passamos a 

transcrever, por não ser encontrado nas collecções, estabelece que o juiz 

de direito em correição não póde instaurar processos crimes que não 

sejão de responsabilidade; porém o de 10 de Novembro de 1854 dispõe o 

contrario, como adiante se verá. 

—Ministerio dos negociosdajusliça. — Rio de Janeiro, em 17 
de Novembro de 1853.— Illm. E Exm. Sr.— Recebi o officio 
n. 141 de 21 de Outubro ultimo, com que V. Ex. remetteu, 
para ser decidido pelo governo imperial, o officio que em 
data de 12 do mesmo mez lhe dirigi o o juiz de direito da 
comarca do Natal dessa provincia, pedindo, fundado nos 
arts. 23 e 31 do Regul. n. 834 de 2 de Outubro de 1851, 
esclarecimentos necessarios sobre a duvida em que se acha, 
se póde ou não instaurar processos crimes que não sejão de 
responsadilidade, quando se acha em correição: S. M. o 
Imperador a quem forão presentes os ditos officios, ha por 
bem que V. Ex. declare ao referido juiz, que á vista do art. 
31, § 4º, palavras: “ mandar proceder”, não é licito duvidar 
de que o juiz de direito em correição não póde instaurar 
processos crimes que não sejão de responsabilidade; sendo 
que o art. 23 se refere evidentemente á jurisdicção civil, e 
não podia o regulamento, sem derogação das leis, conferir 
ao juiz de direito uma attribuição que ellas lhe não 
conferirão, e que seria incompativel com a organisação 
criminal estabelecida. — Deos guarde a V. Ex.— José 
Thomaz Nabuco de Araujo. — Sr. presidente da provincia do 
Rio-Grande do Norte. 

A palavra—logo—de que usa o art. 401 do. Regul. n. 120 se não 

deve entender de modo que fique excluido o recurso facultado pelo art. 438, 
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§ 3°, porque se assim fosse não só seria illusoria a disposição final do dito § 

3°, como iria o art. 401 de encontro ás disposições do art. 167 do Cod. do 

Proc e arts. 69, § 3º e 70 da lei de 3 de Dezembro de 1841.  

O escrivão deve antes de dar vista ao promotor para formar o 

libello, intimar a pronuncia ao réo, excepto no caso de ser tambem 

pronunciado á prisão, quando não tenha prestado fiança, nos casos em 

que a lei a admitte.—Av. de 12 de Janeiro de 1854. 

O Av. de 31 de Janeiro de 1854 declara que, sendo a 

suspensão consequencia da pronuncia, absolvido o accusado volta elle ao 

exercicio do seu cargo, por effeito da mesma sentença absolutoria, sem 

que seja para esse fim necessaria a autoridade ou intervenção do 

presidente da provincia. Não se achando este Av. nas colleções, aqui o 

damos por inteiro.  

—1ª secção.— Ministerio dos negocios da justiça. — Rio de 
Janeiro, em 31 de Janeiro de 1854.—Illm. e Exm. Sr.—Foi 
presente a S. M. o Imperador o officio de V. Ex. datado de 2 
de Setembro passado, em o qual expõe que, havendo sido 
responsabilisado ex-officio pelo juiz de direito da comarca da 
Victoria o juiz municipal do Rio Formoso, bacharel Gaspar de 
Menezes Vasconcellos de Drummond, e sendo este 
absolvido, requerera a V. Ex. que fizesse as communicações 
necessarias, e permittisse que entrasse em exercicio: que 
mandando V. Ex. ouvir ao conselheiro presidente da relação 
sobre esse respeito, opinara elle que tal requerimento não 
merecia ser attendido, não só porque á essa presidencia não 
pertence executar as decisões dos juizes de direito, como 
tambem porque a sentença que absolveu ao dito juiz, ainda 
não tinha passado em julgado, sendo certo que, tendo sido a 
suspensão um effeito da pronuncia, e não proveniente de 
acto algum da presidencia, ao juiz competente devia elle 
dirigir-se para requerer o que conviesse, e achasse a bem de 
seu direito, abstendo-se assim de envolver o governo em 
objecto da competencia do poder judiciario: que do dito 
parecer do conselheiro presidente da relação collige-se que 
elle está persuadido de que os presidentes de provincias 
nada têm que entender com os juizes, quando 
responsabilisados e suspensos não por acto do governo, mas 
por decisão do poder judiciario: em consequencia pede V. 
Ex., pela razão que pondera, que o governo imperial o 
esclareça sobre este objecto, para que possa conduzir-se 
com o necessario acerto. Houve o mesmo augusto senhor, 
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tomando em consideração o officio de V. Ex., e ouvindo o 
conselheiro procurador da coroa, fazenda e soberania 
nacional, com cujo parecer se conformou, mandar declarar a 
V. Ex. que, posto não fosse necessaria a autoridade de V. 
Ex. para que o dito juiz municipal entrasse em exercicio, 
porque era este o effeito e consequencia da sentença do juiz 
de direito que o absolveu, todavia é incontestavel o direito 
que tinha V. Ex. de ser informado se effectivamente estava 
absolvido o mesmo juiz municipal, não só para expedir as 
communicações necessarias às autoridades e estações 
competentes, se não porque, como primeira autoridade da 
provincia, e exercendo o direito de inspecção sobre os 
empregados, que nella se achão de qualquer classe e 
graduação, deve saber quaes os empregados que estão ou 
entrão em exercicio; se têm residencia, ou se ausentão, se 
se achão suspensos e processados, se forão absolvidos ou 
condemnados, e finalmente como cumprem seus deveres, 
sem o que, além da obrigação que em geral corresponde 
áquelle direito de parte de todos os empregados, á vista da 
lei de 3 de Outubro de 1834, de informar ao presidente da 
provincia sobre todas as occurrencias relativas ao exercicio, 
suspensão, responsabilidade, absolvição, e condemnação 
dos empregados publicos, esta obrigação é especial e 
expressa quanto aos juizes municipaes, de orphãos e 
promotores, à vista do art. 37 e seguinte do Regul. n. 120 
de 31 de Janeiro de 1842, afim de que possão os 
presidentes preencher o dever que lhes incumbem no 
tocante á informação semestral dos mesmos empregados; o 
que tudo V. Ex. communicará ao mencionado presidente da 
relação para sua intelligencia.—Deos guarde a V. Ex.— José 
Thomaz Nabuco de Araujo. —Sr. presidente da provincia de 
Pernambuco. 

A disposição do art. 168, § 4º do Cod. do Proc. sobre o 

ordenado dos empregados pronunciados não comprehende a suspensão 

por acto do governo, porém somente aquella que é effeito da pronuncia. 

A annullação do processo não resolve a suspensão decretada 

pelo governo, a qual não obstante subsiste, salvo quando pela dita 

annullação se ha por terminado o negocio, e se não instaura outro 

processo.— Av. de 28 Fevereiro de 1854. 

As testemunhas do juizo da formação da culpa, no processo de 

responsabilidade, devem ser inquiridas pelo juiz processante, ainda 

quando residão em diversa comarca, devendo nesse caso expedir-se 
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deprecada, afim de serem citadas e comparecerem. — Av. de 16 de Março 

de 1854. 

O funccionario publico, de qualquer condição que seja, logo 

que pela pronuncia está indiciado em crime commum ou de 

responsabilidade, fica ipso jure inhibido de exercer as funcções do seu 

emprego, ou se livre solto ou preso. — Av. de 3 de Novembro de 1854.  

O juiz de direito é competente para mandar proceder contra 

crimes em que têm lugar o procedimento ex-officio, embora não sejão de 

responsabilidade, pois que a disposição do art 157 do Cod. do Proc. Crim. 

é applicavel a todos os crimes em que cabe accusação official; não só por 

se darem a respeito delles as mesmas razões, como porque assim está 

estabelecido no art. 31, § 4º do Regul. das Correições. — Av. de 10 de 

Novembro de 1854. 

E' nullo o processo de responsabilidade em que deixou de 

haver interrogatorio e inquirição de testemunhas, por serem essas 

diligencias substanciaes do processo da formação de culpa. — Accord. da 

Rei. da côrte de 6 de Fevereiro de 1855 ; appel. n. 668.— 

Ou em que deixou de ser o réo citado por qualquer dos modos 

permittidos em direito, para apresentar sua contrariedade, produzir os 

documentos de sua defesa, e nomear testemunhas no prazo legal, em 

conformidade do que dispõe o Art. 402 do Regul. de 31 de Janeiro de 

1842 — Accord. da Rei. da côrte de 27 de Agosto de 1858. — 

A suspensão imposta com clausula de responsabilidade se não 

póde considerar como suspensão correccional ou disciplinar, senão como 

preventiva, anterior ao processo e applicavel nos casos criminaes, 

conforme a ord. L. 1º, Tit. 100, que a regulava. 

Pela legislação actual esta suspensão só póde ser imposta aos 

empregados suspeitos de crimes pelo governo imperial e presidentes de 
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provincia, sendo que aliás ella é um effeito da pronuncia, e não a póde 

preceder. 

A Ord. L. 1º, Tit. 79, § 46, que autorisa a suspensão 

correccional, não está revogada, e para regular esta attribuição baixou o 

Dec. de 7 de Março de 1855. — Av. de 13 de Março de 1855. 

São crimes de responsabilidade: 1º, os de que trata o Tit. 5º, 

parte 2ª, no cap. 1º do Cod. Criminal, que assim se inscreve—

Prevaricações, abusos e omissões dos empregados publicos. — 

2.° Os de que trata a mesma parte 2ª, Tit. 6º, cap. 1º, que 

assim se inscreve — Do Peculato. — 

3.° Os de que trata a Part. 3ª, Tit. 1°, que assim se inscreve 

— Dos crimes contra a liberdade individual —; nos artigos cujas 

disposições são expressamente relativas aos empregados publicos. 

4.° Os crimes conuexos com os de responsabilidade, como são 

as offensas physicas, quando ellas são o objecto da violencia commettida 

pelo empregado publico. — Av. de 27 de Agosto de 1855. 

Sendo expresso no Art. 58 do Cod. Criminal que a pena de 

suspensão priva aos réos do exercicio dos seus empregos, durante o 

tempo della, e os impede de ser empregados em outros, que não sejão de 

eleição popular; e não havendo-outrosim, razão plausivel para que esta 

disposição, que é commum, deixe de ser applicavel á suspensão imposta 

pelas assembléas provinciaes, que na decretação della procedem como 

tribunaes de justiça, a suspensão do lugar de juiz de direito, por exemplo, 

importa a suspensão de todos os outros cargos que por ventura o réo 

occupe. — Av. de 1º de Dezembro de 1855. 

Os juizes de direito, quando lhes forem remetidos autos e 

papeis para servirem de base a algum processo de responsabilidade, 

deverão proceder ex-officio nos termos legaes, quando delles conste com 
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effeito o crime de responsabilidade, ou seja essa remessa feita por 

autoridades judiciarias ou por quaesquer outras. — Av. de 29 de 

Dezembro de 1835. 

A condemnação por sentença de um oflicial da guarda 

Nacional à pena de suspensão do cargo de delegado ou juiz de paz, 

importa a suspensão do exercicio do posto; sendo que para a mesma 

suspensão basta haver pronuncia.— Av. de 29 de Janeiro de 1856. 

Nos termos do art. 163 § 4º e 174 do Cod. do Proc. Criminal 

aos empregados processados e pronunciados em crime de 

responsabilidade somente cabem os ordenados que deixão de receber 

durante os effeitos da pronuncia, se sao absolvidos depois em ultima 

instancia, mas nunca as porcentagens que por ventura estejão annexas a 

esses ordenados. — Ord. de 24 de Agosto de 1856. 

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 confirmada pelo tribunal superior. 

—Dec. de 5 de Novembro de 1856; e Av. de 15 de Setembro de 1860.— O 

§ 4º do Av. Circ. de 27 de Agosto de 1855 deve ser entendido 

exemplificativamente, e não taxativamente; e portanto o crime de que 

trata o art. 425 do Cod. Criminal (fuga de preso 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. 

— Av. de 19 de Junho de 1857. 

Nas denuncias por crime de responsabilidade não é preciso ser 

reconhecida a assignatura dos promotores publicos; sendo que o art. 152 

do Cod. do Proc. Crim. só se refere á queixa ou denuncia particular. — Av. 

de 28 de Julho de 1857. 

O empregado publico condemnado por sentença em crime de 

responsabilidade não é obrigado a restituir a metade do ordenado que 
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percebeu durante a pronuncia; e embora obtenha perdão imperial só tem 

direito á metade do seu ordenado simplesmente desde a data da 

pronuncia até a em que passar em julgado a sentença da condemnação.—

Av. de 27 de Janeiro de 1858. 

O empregado publico responsabilisado não póde exercer o seu 

emprego emquanto a sentença de absolvição não passa em julgado — Av. 

de 14 de Abril de 1859. 

Os empregados publicos não privilegiados, em crimes de 

responsabilidade, estão sujeitos ás regras geraes do processo criminal, e 

por isso podem ser julgados á revelia pelas provas dos autos, em sua 

ausencia, quando accusados em crimes em que não cabe a denuncia. — 

Av. de 9 de Julho de 1859.  

Crêmos que ha equivoco nestas ultimas palavras, que 

provavelmente terião de ser as seguintes: em que tem lugar a fiança; e 

assim pensamos não só porque não há crime de responsabilidade em que 

não caiba a denuncia (Arts. 74 § 2º, 157 e 335 do Cod. do Proc. 

Criminal), como porque tal é a doutrina que vigora no foro commum pelos 

Avisos de 5 de Dezembro de 1850 e 27 de Dezembro de 1852. 

O empregado publico suspenso por sentença em processo de 

responsabilidade de um emprego, fica igualmente suspenso de outro 

qualquer que occupe ou tenha o direito de occupar, quer provenha elle de 

nomeação, quer de eleição popular. — Av. de 3 de Março de 1860. 

Deve ser julgado no juizo commum, e não no de direito 

aquelle que não sendo empregado publico houver coramettido o crime de 

peculato, de que trata o art. 172 do Cod. Criminal. — Av. de 21 de Maio 

de 1860. 

Os advogados que aconselhão contra as Ords. e direito 

expresso, exercendo uma industria privada, não podem ser considerados 
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empregador publicos, e nem como taes sujeitos a processo de 

responsabilidade. — Av. de 29 de Setembro de 1860. 

O juiz de paz pronunciado só póde presidir a mesa parochial, 

quando a pronuncia é proferida em crime de responsabilidade. — Av. de 6 

de Novembro de 1860. 

Suscitando-se duvida sobre o juizo em que deverião ser 

processados o juiz de paz e dous membros da junta revisora de 

qualificação de volantes por abusos praticados durante os trabalhos da 

mesma junta, foi declarado que, conforme o Av. de 11 de Junho de 1859, 

devia o juiz de paz, na qualidade de funccionario publico, responder no 

respectivo juizo privilegiado, e que os outros dous membros da junta por 

não terem rigorosamente este caracter, não estavão a elle sujeitos, e que 

o processo a respeito delles devia correr no fôro commum. — Av. de 3 de 

Junho de 1861. 

Tendo appellado para a relação do districto um empregado 

publico condemnado como incurso nas penas dos arts. 145 e 154 do Cod. 

Criminal, gráos medios, e havendo-se extraviado a carta de sentença que 

em parte confirmava, e em parte reformava o primeiro julgamento, 

consultou-se se deveria se ter por cumprida a pena, visto haver decorrido, 

com o extravio, um espaço de tempo muito superior ao da suspensão a 

que tinha sido o réo condemnado; e, em solução, declarou o Av. de 31 de 

Agosto de 1861 que os julgadores cumprem mas não supprem as leis nos 

casos occurrentes, e assim não se deveria dar neste caso a pena por 

cumprida, empregando-se antes os meios legaes para descobrir-se a 

causa e o autor do desapparecimento do processo. 

Assim mais, consultando-se se um juiz de paz condemnado 

por crime de responsabilidade, tendo appellado da sentença, e um 

vereador da camara, absolvido pelo jury, tambem pendente a appellação 

interposta ex-officio, podião exercer as funcções dos seus respectivos 

cargos, pronunciou-se pela negativa o Av. de 30 Setembro de 1861, 
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porquanto o 1° só podia, por se achar suspenso, exercer o juizado de paz 

no acto da eleição; o 2º, embora absolvido, não podia exercer funcção 

alguma por depender a absolvição da appellação interposta. 

Ao juiz criminal não compete a decretação da nullidade de que 

fallão os arts. 131 e 132 do Cod. Criminal. 

O peitante, não sendo empregado publico, não póde ser 

julgado no juizo especial, e sim no commum. — Accord. do sup. trib. de 

justiça de 10 de Dezembro de 1859, na rev. crim. n. 1626. 

N. 2.—Julgar definitivamente os crimes de moeda falsa, roubo 

e homicidio commettidos nos municipios das fronteiras do Imperio; 

resistencia comprehendida na 1ª parte do art. 116 do Cod. Criminal; 

tirada de presos de que tratão os arts. 120,121,122, 123 e 127 do mesmo 

Codigo, e banca-rota; nos termos da Lei de 2 de Julho de 1850 e Reg. de 

9 de Outubro do mesmo anno. 

Nos crimes de homicidio e roubo commettidos nos 

mu¬nicípios das fronteiras, e julgados pelo jury antes da Lei de 2 de Julho 

de 1850, é o juiz municipal competente para formar culpa quando por 

qualquer motivo tenha de haver novo julgamento. — Av. de 20 de 

Novembro de 1850. 

Ao juiz de direilo compete tomar conhecimento dos recursos 

interpostos das sentenças dos juizes municipaes nos crimes de que trata a 

Lei de 2 de Julho de 4850, ainda quando taes sentenças sejão proferidas 

por mera tentativa desses crimes; por quanto o que caracteriza a 

jurisdicção criminal é a qualidade do crime ou a alçada, e não a maior ou 

menor culpabilidade, como a tentativa ou cumplicidade. — Av. de 13 de 

Novembro de 1851. 

Os processos pendentes por crimes especificados na Lei de 2 de 

Julho de 1850, e anteriores a ella, estando com a culpa formada, devem ser 

logo remettidos ao juizo de direito para que proceda nos termos ulteriores, 
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quer o jury esteja reunido, quer não. Os processos de réos ausentes, e que 

tenhão sido presos depois da citada lei, devem ser julgados pelo juiz de 

direito, ainda que alguns dos co-réos nos mesmos processos se acharem 

presentes, tenhão sido anteriormente julgados pelo jury. 

Os processos sentenciados no jury, e em que os réos 

protestarem por novo julgamento deverão ser sentenciados pelos juizes 

de direito. — Av. de 16 de Agosto de 1853. 

Dos despachos de pronuncia ou não pronuncia proferidos pelos 

juizes municipaes em casos de bancarota de commerciantes não 

matriculados, se deve interpôr o recurso ex-officio para os juizes de 

direito, na forma do art. 2° do Dec. de 9 de Outubro de 1850. — Av. de 

16 de Março de 1854. 

Nas provincias em que ha tribunaes de commercio a pronuncia 

pelo crime de banca-rota é da exclusiva competencia delles — Cod. do 

Comm. arts. 820 e 908; Regul. de 9 de Outubro de 1850 art. 18; dito de 

25 de Novembro de 1850 art. 123; dito de 1º° de Maio de 1855 art. 61. 

Quando não ha na provincia tribunal de commercio essa 

atlribuição pertence ao juiz de direito comrnercial, e só na alta deste ao 

juiz municipal. 

Em todo o caso o julgamento definitivo pertence ao juiz de 

direito criminal, a quem é remettido o traslado para sobre elle proseguir 

nos termos ulteriores. — Cod. do Comm. art. 820 e Reg. de 9 de Outubro 

de 1850, art. 19. 

—3ª secção. — Ministerio dos negocios da justiça. Rio de 
Janeiro, em 17 de Fevereiro de 1852.—Illmo— e Exmo Sr.— 
Em resposta ao officio que V. Ex. me dirigiu em data de 1º 
de Dezembro ultimo acerca da duvida proposta pelo juiz de 
direito da 3ª comarca dessa provincia, relativamente à sua 
competencia para julgar o crime de banca-rota commettido 
por negociantes não matriculados, tenho de communicar-lhe 
que o governo imperial approva o modo por que V. Ex. 
decidio a referida duvida, declarando áquelle juiz de direito 
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competir-lhe o julgamento final do crime em questão: visto 
que as palavras do art. 186 do Reg. Commercial n. 738 
qualquer que seja o julgamento do jury devem considerar-se 
introduzidas na redacção por descuido, e não podem derogar 
a jurisdicção que a Lei n. 562 de 2 de Julho de 1850 e o Dec. 
n. 707 de 9 de Outubro do mesmo anno conferirão aos 
juizes de direito para julgar definitivamente o crime de 
banca-rota, sem distincção de commerciantes matriculados 
ou não matriculados. — Deos guarde a V. Ex. — Eusebio de 
Queirós Coitinho Mattoso Camara.—Sr. presidente da 
provincia de S. Paulo.  

As testemunhas a que se refere o final do art. 9° do Reg. de 9 

de Outubro de 1850, e que deverão ser inquiridas na audiencia de que 

trata o art. 10, não são as mesmas do summario, e sim aquellas que as 

partes indicão como necessarias para sustentarem a accusação ou a 

defesa, e que às mesmas partes incumbe o dever de as apresentar em 

juizo, empregando as diligencias precisas para conseguir o seu 

comparecimento espontaneo, ou recorrenndo aos meios coercitivos que as 

leis consagráo como apropriados para fazê-lo effectivo; o que porém não 

inhibe o juiz de ouvir novamente algumas das testemunhas do summario 

se o julgar preciso para mais completo esclarecimento da verdade; direito 

que tambem se estende às partes. 

E' corrente a doutrina de applicar-se o recurso do art. 449 § 

2º do Regul. de 31 de Janeiro de 1842 aos réos condemnados à morte ou 

a galés perpetuas, na conformidade da Lei de 2 de Julho de 1850, e assim 

se deve continuar a praticar.  — Av. de 16 de Novembro de 1857. 

Procede esta doutrina ainda no caso de pena de morte 

imposta ao réo escravo, por ser o art. 4° da Lei de 10 de Junho de 1835 

uma medida excepcional que não póde vigorar quando se trata de um 

processo verbal e summarissimo julgado por um juiz singular; e assim o 

tem decidido a relação da côrte, conhecendo de appellações interpostas 

de sentenças proferidas por homicidios commettidos em municipios da 

fronteira por escravos incursos em pena capital: 



  
 

 
 

104 

Em todo o caso havendo duvida sobre ser ou não applicavel à 

esta especie a appellação oflicial, attento o disposto no art. 4º da citada 

Lei, melhor será deixar-se ao tribunal superior o conhecimento e decisão 

da questão, em attenção aos principios que favorecem os recursos, do que 

solvê-la no juizo inferior, denegando-se um recurso qae poderá ser aceito 

e confirmado, como já tem sido pela relação. 

Vem aqui a proposito notar-se que ainda é questão saber se 

se a Lei de 40 de Junho de 1835 está implicitamente revogada pela de 2 

de Julho de 1850, e se assim compete ao jury ou ao juiz de direito o 

julgamento dos crimes de morte commettidos por escravos nas fronteiras. 

E tão importante parece ser esta questão que apezar de já ter 

sido na pratica entendida a lei no sentido da revogacão, sobre ella foi 

ouvido o conselho de estado em 1855, depois de consultada a secção de 

justiça, que opinou: 1° que a Lei de 2 de Julho revogou a de 10 de Junho, 

competindo portanto ao juiz municipal processar até a pronuncia, e ao juiz 

de direito julgar os homicidios commettidos por escravos nos municipios 

das fronteiras do Imperio; 2º que a disposição da Lei de 10 de Junho, 

negando os recursos, suppõe o julgamento pelo jury; que essa disposição 

não é por consequencia applicavel ao julgamento dos juizes de direito, dos 

quaes ha recursos sem excepção alguma, conforme a Lei de 2 de Julho de 

1850, pela qual esse julgamento se rege. 

Foi subscripta a consulta, dada a 16 de Agosto de 1854 pelos 

conselheiros visconde de Uruguay, marquez de Abrantes e visconde de 

Maranguape. 

Consultado o conselho de estado deu elle o seu parecer em 

data de 10 de Fevereiro de 1855, concluindo: 1°, que a maioria, composta 

dos membros da secção de justiça e conselheiros marquez de Mont'Alegre, 

viscondes de Albuquerque e Magé, entendia que a lei de 2 de Julho havia 

em parte revogado a de 10 de Junho, na forma declarada pela secção; 2º 

que os quatro conselheiros marquez de Olinda, e viscondes de Sapucahy, 
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Itaborahy e Jequitinhonha erão de opinião contraria, entendendo que tal 

revogação se não dava; 3º, que os conselheiros marquez de Olinda e 

viscondes de Sapucahy e Itaborahy inclinavão-se a que o negocio fosse 

levado ao poder legislativo; 4°, que neste ultimo caso o marquez de 

Abrantes aconselhava que na mesma occasiao se tratasse da revisão da 

lei de 10 de Junho. 

Em 17 de Março desse anno foi com effeito resolvido que fosse 

o negocio levado ao poder legislativo, onde se acha ainda pendente de 

final decisão. 

Ainda sobre a lei de 2 de Julho de 1850 tem-se suscitado na 

pratica outra questão: os crimes connexos aos especiaes processados de 

conformidade com essa lei deverão ser julgados pelos juizes de direito ou 

pelo jury? 

Entendemos que o deverão ser por aquelles; e assim o 

julgámos quando juiz de direito da comarca de Jaguary, em Minas, no 

processo entre partes A. a justiça e RR. Marcos Mayer e José Francisco 

Borges. 

Havia um destes réos commettido o crime de resistencia, e em 

acto continuo o de homicidio; por um e outro lhe forão impostas no 

mesmo processo as respectivas penas, attendendo que, embora se não 

ache na citada Lei expressamente mencionado o crime de homicidio, 

commettido nestas circunstancias, todavia só pelo facto de ser elle 

connexo e simultaneo com o crime de resistencia, deveria ser julgado pelo 

mesmo juiz que houvesse de tomar conhecimento desta ultima especie, e 

não pelo jury; o que sobre ser conforme com os principios da sciencia, 

que ensina que os delictos simultaneos e connexos, pela estreita ligação 

que entre si têm, devem ser apreciados e julgados conjunctamenle (Proc. 

Crim. do Cons. Pim. Bueno § 111), e com o que para caso analogo já foi 

estabelecido pelo Av. de 27 de Agosto de 1855 § 4º, era ainda o que se 
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deduzia do disposto no final da Ia parte do art. 116 do Cod Crim., e se 

tinha observado na pratica, como consta da Rev. dos Tribunaes n. 63. 

Na mesma Rev. n. 85 se acha inserta a sentença neste sentido 

proferida. 

Subindo o processo por appellação á relação do districto forão 

juizes os Srs. desembargadores seguintes: 

Relator o Sr. Ribeiro; revisores os Srs. Pereira Monteiro e 

Gomes Ribeiro; sorteados os Srs. Mariani, Simões, Braga, Mascarenhas, 

Valdetaro, Costa Pinto, Queiroz, Camara e Araujo Soares. 

Discutida a preliminar da nullidade que consiste em ter o juiz 

de direito julgado um crime de morte, commettido em acto de resistencia, 

foi a mesma preliminar rejeitada contra os votos dos Srs. Ribeiro, Pereira 

Monteiro e Gomes Ribeiro. Votando-se sobre o merito do processo, 

confirmarão a sentença, contra o voto do Sr. Gomes Ribeiro, quanto ao 

crime de morte. — Accord. da Bel. da côrte datado de Junho de 1859. 

Do accordão que assim julgou interpôz-se o recurso de revista 

para o supremo tribunal de justiça, cujo resultado foi conceder-se, 

somente pelo voto de Minerva, a revista pedida por nullidade; votando os 

Srs. conselheiros Ernesto França, Junqueira, Brito, Silva Tavares, 

Vallasques e Pantoja pela revista, e Velloso, Azevedo, Cavalcanti, Veiga, 

Siqueira e Perdigão Malheiros contra ella. — Accord. de 22 de Outubro de 

1859, rev.crim. n. 1617. 

A relação de Pernambuco foi designada para a revisão e novo 

julgamento, mas até hoje ignoramos qual a decisão ultima. 

A diversidade de opiniões que se nota no julgamento desta 

causa revela a difficuldade da materia; temos porém ainda em nosso 

apoio um facto julgado pela mesma relação de Pernambuco. 
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O seguinte Accord. se acha publicado no n. 95 da Rev. dos 

Tribunaes. 

Accordão em relação, etc. Que vistos e expostos estes autos 
julgão procedente a appellação para annullarem, como 
annullão, o processado perante o jury; porque, sendo 
accusado o appellado de arrombamento de cadêa e tirada de 
presos (e á força) do poder da justiça, crimes de que trata a 
lei de 2 Julho de 1850, deve ser julgado pelo juiz de direito, 
segundo a mencionada Lei e seu Regul. de 9 de Outubro do 
mesmo anno, e a explicação dada no Av. de 46 de Agosto de 
1853. 

Mandão portanto que assim proceda o respectivo juiz de 
direito, o qual deverá tambem julgar os crimes de mortes e 
ferimentos perpetrados para se poder levar a effeito o 
arrombamento da cadéa, e a tirada de presos; visto que 
achão-se estes diversos crimes tão ligados, tão connexos, 
que devem por necessidade, e segundo todos os principios 
de direito, ser julgados e decididos conjunctamente, e ad 
instar do que prescreve o juridico Aviso n. 245 de 27 de 
Agosto de 1855, na parle ultima. 

Mandão mais que do mesmo modo proceda o juiz de direito 

para com todos os pronunciados que estiverem em circumstancias 

identicas ao appellado, isto é, que se não acharem definitivamente 

julgados e com sentenças de que se não possa interpor mais recurso 

algum. Ordenão portanto que revertão os autos ao juizo a quo, ficando 

traslado nesta instancia. Pague as custas o réo appellado Antonio 

Francisco de Mello Bacamarte. — Recife, 23 de Julho de 1859. — Leão, 

presidente. — Silveira. —Gitirana. — L.  Santiago. — Silva Gomes.— 

Uchôa Cavalcanti.  

Tambem no Rel. do ministerio da justiça do anno de 1800 se 

diz que fora expedido o seguinte Av.: 27 de Junho de 1859. — Declarando 

que os juizes de direito têm competencia privativa nos crimes connexos 

áquelles de que trata o Dec. n. 562 de 2 de Julho de 1850, embora de 

differente especie e maior gravidade. 
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Na discussão, porém, havida esse anno na camara temporaria 

declarou o respectivo ministro, que tal não era a disposição do Aviso., e 

que tinha havido engano no extracto que sé fizera para o relatorio. 

Não se achando esse Aviso nas collecções aqui o publicamos: 

— Ministerio dos negocios do justiça. — Rio de Janeiro, 27 
de Junho de 1859.—Mm. E Exm. Sr.— S.M. o Imperador 
tendo mandado ouvir o conselheiro procurador da corôa a 
respeito da decisão dada por V. Ex. de que, em 
conformidade do Av. circular de 7 de Fevereiro de 1856, 
deveria o juiz de direito da comarca de S. José de Mipibú 
proceder como entendesse de direito, dando os recursos que 
coubessem para os tribunaes superiores, ácerca das duvidas 
que apresentou á essa presidencia de terem ou não os juizes 
de direito competencia privativa nos crimes connexos 
concomitantes áquelles de que trata o Dec. n. 562 de 2 de 
Julho de 1850, embora de differente especie e maior 
gravidade; e conformando-se com o parecer do mesmo 
procurador da coroa, ha por bem approvar a decisão de V. 
Ex. — Deos guarde a V. Ex — Barão de Muritiba. —Sr. 
presidente da proviúcia do Rio-Grande do Norte. 

Por occasião dessa discussão reconheceu o digno ministro que 

a indivisibilidade do processo e do julgamento nasce da mesma natureza 

das cousas, e que ainda quando não tivesse sido determinada por Lei, o 

bom senso, a razão parecia aconselha-la o determina-la; accrescentando, 

que se a nossa legislação tem dado competencia ao tribunal de excepção, 

aos juizes de direito, para julgar certos crimes que d'antes pertencião ao 

jury, se o juiz de direito pronuncia-se sobre certos e determinados crimes 

que suppõe a concomitancia ou connexão de outros, julgando do facto e 

do direito, seguia-se que quando esses crimes fossem de menor gravidade 

poderião ser julgados pelo mesmo juiz; porque então presume-se que o 

tribunal que tem de tomar conhecimento do crime principal, offerece 

sufficientes garantias aos interessados, respeita-se o principio da 

indivisibilidade do processo, essencial ao descobrimento da verdade, e o 

accordo dos julgamentos, evitando-se contradicções que de outra sorte 

serião inevitaveis em detrimento da força e autoridade dos julgados. 
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Portanto, disse elle na sessão de 21 de Julho de 1860, parece-

me que se poderia limitar a doutrina acerca do julgamento dos crimes 

connexos pelos tribunaes de excepção àquelles que forem de menor 

gravidade; no caso porém de haver algum de maior gravidade, á que se 

appliquem penas maiores, o tribunal especial, não offerecendo garantias 

sufficientes, prevalece a regra geral, isto é, a devolução do julgamento ao 

juizo ordinario, a quem pertence a plenitude da jurisdicção. O crime mais 

importante, determinando a competencia do tribunal, attrahe o de menor 

gravidade, considerado como accessorio. 

Concluio dizendo que julgava que emquanto uma deliberação 

não fosse tomada nesse sentido, ou em termos mais genericos, ao 

governo não competia formular regras de competencia para taes 

julgamentos, cumprindo sim deixar o objecto ao prudente arbitrio e 

decisão dos tribunaes do paiz. 

Comquanto não possamos admittir algumas das razões 

apresentadas pelo nobre ministro, por isso que jamais poderemos 

concordar do principio por elle proclamado de que o tribunal especial, 

neste caso, não offerece garantias suficientes para o julgamento, principio 

a que se oppõe a mesma lei de 2 de Julho de 1850 que, tirando da alçada 

do jury, para confiar a esse tribunal, que se diz de poucas garantias, o 

conhecimento dos gravissimos crimes de moeda falsa, banca-rota, 

homicidio nas fronteiras e outros, teve justamente por fim assegurar a 

punição delles (Cons. do conselho de estado datada de 10 de Fevereiro de 

1855); não sendo demais crivel que estivesse na intenção do legislador 

tornar certa a punição nos crimes especiaes com sacrificio das garantias 

que a lei offerece, comtudo não deixaremos de applaudir a resolução que 

parece ter tomado o governo de não querer interpretar leis por via de 

autoridade, abstendo-se de intervir no que diz respeito aos negocios 

sujeitos à jurisdicção ordinaria dos tribunaes judiciarios, porquanto 

ninguem ignora que, além de não ter assento na Constituição essa 

attribuição que indevidamente tem sido até hoje exercida por quasi todos 
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os governos, accresce que são muitos, e da maior gravidade, os 

inconvenientes que dahi resultão na pratica, como teremos mais tarde 

occasião de demonstrar. (§ 6º, n. 13.) 

Somente são sujeitos ao julgamento á revelia os réos de 

crimes afiançaveis, pronunciados nos termos da lei de 2 de Julho de 1850, 

estejão ou não afiançados, e não os de crimes inafiançaveis. — Av. de 9 

de Setembro de 1861. 

N. 3.—Julgar os crimes de furto de gado vacum e cavallar dos 

campos e pastos das fazendas de criação ou cultura, observando-se no 

processo e julgamento de taes crimes o mesmo que acerca de outros se 

acha estabelecido na Lei de 2 de Julho de 1850 e Reg. n. 707 de 9 de 

Outubro do mesmo anno.— Lei de 1º de Setembro de 1860, Art. 1º. 

Os crimes de furto de gado são hoje casos de denuncia, por 

virtude do disposto no art 1º da citada Lei. 

N. 4.— Julgar as suspeições postas aos chefes de policia, 

juizes municipaes e delegados. — Lei da Ref., Art. 25, § 2º e Regul., Art. 

200, § 3º. 

Esta attribuiçao conferida aos juizes de direito limita-se ás 

causas crimes, subsistindo quanto ás outras a Ord. L. 3º, Tit. 21, § 8º.—

Av. de 14 de Novembro de 1843. 

Quanto á suspeição opposta ao proprio juiz de direito, não a 

reconhecendo o juiz, devera ser remettido o conhecimento e decisão della 

a todo o conselho de jurados que estiver presente, não sendo para isso 

necessario convocar-se jury especial (Cod. do Proc. art. 70; Reg. n. 120, 

art. 255 e Av. de 2 de Julho de 1834); procede esta regra mesmo nos 

crimes de responsabilidade, e quaesquer outros da especial competencia 

dos juizes de direito (Av. de 18 de Maio de 1843); como porém não é 

permanente o tribunal do jury, que só funcciona quando convocado, 

torna-se evidente a deficiencia de tal disposição, que não poderá ter a 
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devida applicação em todos os casos em que o juiz de direito exerce 

jurisdicção, sem notavel retardamento na administração da justiça. 

Melhor fôra, como lembra um distincto escriptor nosso, 

commetter o julgamento às relações dentro de certa distancia de sua 

sede, e fora della ao juiz de direito mais vizinho. Na Rev. dos Trib. n. 90 

vem solvidas pelo modo seguinte algumas questões que se podem 

suscitar no processo desta suspeição 

O juiz municipal supplente do juiz de direito, averbado de 
suspeito, deve convocar o jury em numero legal, e 
constituido este sorteará doze jurados para conhecer da 
suspeição. Este é o procedimento regular, visto que a lei não 
diz que todos os jurados reunidos serão juizes, e se doze 
podem conhecer do crime capital, com mais razão poderão 
decidir de uma suspeição. 

A caução, julgando-se improcedente a suspeição, está no 
mesmo caso das fianças; e na conformidade do art. 316 do 
Reg. n. 120 de 31 de Janeiro de 1842, pertence á camara 
municipal respectiva. 

Se a reunião ordinaria do jury não estiver proxima de 
maneira que a suspeição possa ser decidida dentro do prazo 
da lei, será forçoso convocar-se um jury extraordinario. 

Como a legislação moderna não tratou do prazo em que 
deve findar o processo e decisão da suspeição, fica 
vigorando a disposição da Ord., L. 3º Tit. 21, que limitou 
esse prazo a 45 dias, tanto para o civel como para o crime.  

—1ª secção. — Rio de Janeiro, ministerio dos negocios da 
justiça, em 18 de Março de 1850. — Illm. e Exm. Sr.— S. M. 
o Imperador a quem foi presente o officio n. 20, que com 
data de 20 do mez antecedente V. Ex. me dirigio dando 
conta de haver-se declarado suspeito o juiz de direito 
substituto da 2ª comarca dessa provincia sm todas as 
causas em que na qualidade de advogado interviesse o Dr. 
Joaquim Antonio Pinto Júnior, houve por bem, conformando-
se com o parecer do conselheiro procurador da coroa, 
soberania e fazenda nacional, mandar declarar a V. Ex. para 
o fazer constar ao dito juiz, que a lei não admitte suspeições 
senão em relação aos litigantes e não aos advogados; e que 
portanto em materia crime o juiz de direito só se póde 
declarar suspeito quando se verificar algum dos casos do 
art. 61 do Cod. do Proc; e em materia civel nos casos da 
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Ord. L. 3º, Tit. 21 § 18, que nunca se referem aos 
advogados. — Deos guarde a V. Ex. — Eusebio de Queirós 
Coitinho Mattoso Camara.— Sr. presidente da provincia de 
S. Paulo. 

Pelo Av. de 25 de Julho de 1861 se declarou que o art. 252 do 

Reg. n. 120 autorisa a convocação especial do jury, não se achando este 

reunido, nem convocada a sessão ordinaria do tribunal, no caso de 

suspeição do juiz de direito em processo de responsabilidade; que o jury 

deve ser convocado pelo juiz municipal supplente que o tem de presidir; 

cadu¬cando a doutrina do Av. de 2 de Julho de 1834, que o contrario 

estabelecia; e finalmente que remettidos ao tribunal do jury os artigos de 

suspeição do juiz de direito, apresentados de conformidade com o art. 250 

do Regul. com a resposta que o juiz der, o referido tribunal deverá, guiado 

pelo presidente, observar o disposto no art. 252 do mesmo Regul. 

Não ha inconveniente em que o corregedor tome 

conhecimento e proveja em processos onde tenhão intervindo como 

advogados ou procuradores os parentes e cunhados de que tratão as 

Ordenações, porque elles de facto não procurarão perante o corregedor, 

mas perante juiz distincto, e para com quem erão desimpedidos. 

O juiz de direito deve dar-se de suspeito nas apellações 

crimes, recursos e aggravos e julgamentos do jury quando forem 

advogados das partes esses mesmos parentes e cunhados, porque a Ord. 

L. 1º, Tit. 48, § 29 o prohibe expressamente, não fazendo distincção 

alguma, e no tribunal do jury é considerado tambem julgador aquelle que 

applica a lei ao facto. 

Quando os recursos não fôrem escriptos ou assignados por 

advogados impedidos poderá o juiz conhecer delles, salvo se souber que 

taes recursos são obra dos advogados seus parentes, em fraude da lei, 

porque em tal caso é obrigado a dar exemplo de fidelidade à mesma lei. 
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As disposições da Ord. L. 1º, Tit. 48, § 29 e Tit. 79, § 45 e os 

Avisos de 12 de Novembro de 1833, 29 de Selembro de 1845, 3 de 

Dezembro de 1853 e 27 de Abril de 1855 só comprehendem pai, irmãos e 

cunhados do julgador no mesmo gráo. — Av. de 7 de Novembro de 1861. 

Vej. As demais disposições citadas no comment. ao § 3º, n. 5. 

N. 5.—Proceder ou mandar proceder ex-officio a todas as 

diligencias necessarias para sanar quaesquer nullidades, ou para mais 

amplo conhecimento da verdade, e circumstancias que possão influir no 

julgamento; como manda o art. 25, §3° da lei da Ref.; Regul. arts. 200 § 

2º e 205.  

Aos juizes de direito não compete annullar processos, quando 

lhes são presentes para apresenta-los ao jury, mas sómente mandar 

proceder as diligencias necessarias para se supprirem nullidades ou para 

melhor conhecimento da verdade. 

A lei previo a hypothese de se proferirem sentenças em 

processos que estiverem nullos, e designou as autoridades a quem 

compete pronunciar sobre a nullidade daquelles que são julgados no jury; 

estas autoridades são as relações e o supremo tribunal de justiça. — Av. 

de 20 de Agosto de 1851. 

Os juizes de direito, na occasiao que prescrevem os artigos 

supracitados, têm a faculdade de determinar as diligencias que julgarem 

convenientes para emenda das faltas commettidas, se ellas induzirem 

nullidade, ou para que se dê ao facto e suas circumstancias todo o 

desenvolvimento.— Av. de 23 de Julho de 1852. 

N. 6.—Conceder ou negar ordem de habeas-corpus, nos 

termos da lei. 

Da decisão que concede soltara em consequencia de habeas-

corpus ha recurso ex-officio. E' sómente competente para conceder 
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habeas-corpus o juiz superior ao que decretou a prisão. — Lei da Ref. art. 

69, § 7º. 

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 de direito e chefes de 

policia as relações e o supremo tribunal de justiça. — Reg. art. 438, § 8º. 

No art. 351 do God. do Proc. Crim. antes da palavra — 

identidade — acrescente-se a palavra — não —; e ficão suprimidas as 

seguintes — e justificação de conducta. — Lei da Ref. art. 111. 

A nullidade do processo não importa a absolvição do réo.— 

Av.de 3 de Outubro de 1833. 

Neste mesmo sentido se encontra uma decisão do supremo 

tribunal de justiça, datada de 20 de Novembro de 1849, na revista crim. 

n. 1182; sendo concedida a revista por injustiça notoria de um accordão 

da relação, que julgando nullo um processo, mandou dar baixa na culpa 

ao réo, quando competem tão somente ás relações, em casos taes, o 

julgar procedente o recurso, para mandar proceder a novo julgamento, e 

não para absolver o accusado. 

Quando se conceder ordem de habeas-corpus por estar o 

processo evidentemente nullo, não se deverá proceder de necessidade a 

novo processo; porque se o juiz que o formou não reconheceu a nullidade, 

deverá continuar nos termos ulteriores delle, posto que seja solto o réo.—

Av. de 4 de Fevereirode 1834. 

A ordem de habeas-corpus não póde ser passada em favor de 

militares, presos militarmente, não só por ser opposto as leis que os 

regem, como por ser contrario á subordinação e disciplina do exercito. —

Av. de 19 de Fevereiro de 1834. 
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Não terá execução a ordem de habeas-corpus, e não será o 

preso relaxado da prisão, quando houver sido ella concedida com o 

fundamento de estar o individuo preso sem culpa formada por mais tempo 

do que marca a lei, se ao tempo do cumprimento já estiver pronunciado a 

prisão e a livramento. — Av. de 12 de Junho de 1835. 

A autoridade que tiver concedido habeas-corpus, e mandado 

soltar qualquer paciente, tem não só o direito mas até a obrigação de 

propugnar pelo seu cumprimento, e passar nova ordem, emquanto 

entender que o paciente é illegalmente preso, ainda mesmo que não haja 

requerimento. 

O juiz que ordenar a prisão daquelle que houver sido solto em 

virtude da ordem de habeas-corpus, sem haver para ella nova causa, está 

no caso de ser responsabilisado por haver commettido o crime do art. 187 

do Cod. Criminal. — Av. de 5 de Outubro de 1835. 

Os processos de réos soltos em virtude de ordem de habeas- 

corpus devem subir ao tribunal do jury para serem julgados; porquanto 

disposição alguma existe no Cod. do Proc. Que determine se dê baixa na 

culpa áquelles que forem soltos em virtude da sobredita ordem.— Av. de 2 

de Março de 1836. 

O individuo solto em virtude da ordem de habeas-corpus não 

fica absolvido de culpa e pena, nem desobrigado de seguir a sua defesa 

no competente processo criminal, que não fica terminado pela decretação 

da soltura. 

Solto o paciente em virtude dessa ordem, sem prestação de 

fiança, deve ser preso logo que seja condemnado pelo jury em pena 

corporal; mas havendo interposto appellação, e sendo o caso de fiança, 

tem direito de requerê-la até a decisão do recurso, e o juiz de direito Ih'a 

deve conceder, por ser para isso competente. — Av. de 4 de Junho de 

1836. 
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As prisões para o recrutamento do exercito não estão sujeitas 

ás disposições sobre ordem de habeas-corpus, quando ordenadas por 

autoridade encarregada do mesmo recrutamento. — Av. de 20 de Outubro 

de 1843. 

A concessão de ordem de habeas-corpus não compete aos 

juizes-municipaes, e sim exclusivamente aos juizes de direito, relações e 

supremo tribunal de justiça. 

Dado que um presidente de provincia ordenasse uma prisão 

illegalmente, a ordem de habeas-corpus a favor do preso não poderia ser 

concedida senão pelo supremo tribunal de justiça. — Av. de 12 de Janeiro 

de 1844. 

As autoridades judiciarias não podem conceder habeas-corpus 

aos guardas naeionaes presos por faltas de serviço.— Av. de 17 de Abril 

de 1847. (Do Repert. do Dr. Furtado.) 

Parece que o Aviso a que se refere o Repertorio é o de 16   de 

Abril de 1847, que se acha archivado na secretaria do governo de S. 

Paulo, e cujo teor é o seguinte: 

3ª secção. — Rio de Janeiro, ministerio dos negocios da 
justiça, em 16 de Abril de 1847.—Illm. e Exm. Sr. — Levei 
ao conhecimento de S. M. o Imperador o officio de V. Ex. 
sob n. 137 e data de 31 de Outubro ultimo, acompanhado da 
representação que a V. Ex. fez o juiz municipal e de orphãos 
supplente da villa de S. Roque dessa provinda, referindo a 
irregularidade por elle commettida em ter mandado soltar 
um guarda nacional que se achava preso por ordem do seu 
capitão, e o mesmo augusto senhor, conformando-se com o 
parecer do conselheiro procurador da coroa e soberania 
nacional, manda declarar a V. Ex. que em semelhante 
negocio houve um verdadeiro excesso da parte do dito juiz, 
occasionado por essa pratica que elle diz ter sido tolerada de 
expedirem as autoridades judiciarias ordens para a soltura 
de guardas nacionaes presos por faltas de serviço, quando 
não póde entrar em duvida a incompetencia das autoridades 
judiciarias para a expedição de taes ordens, no caso de que 
se trata, e em outros muitos, ainda mesmo por via de 
recurso de habeas-corpus, depois que a lei de 3 de 
Dezembro de 1841 no § 7° do art. 69, e o respectivo Reg. 
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fixarão a intelligencia e observancia do Cod. do Proc. Crim., 
especificando quaes as autoridades judiciarias competentes 
para a concessão deste recurso extraordinario e privilegiado. 
O que communico a V. Ex. para seu conhecimento, e para 
que assim o faça constar áquelle juiz municipal. — Deos 
guarde a V. Ex.—José Joaquim Fernandes Torres.— Sr. 
presidente da provincia de S. Paulo.  

As autoridades judiciarias devem respeitar o exercicio das 

attríbuições conferidas às autoridades administrativas; e assim não 

deverão conceder ordem de habeas-corpus ao collector responsavel para 

com a fazenda publica, contra quem houver sido ordenada a prisão 

administrativa. — Av. de 29 de Dezembro de 1851. 

Na Nova Gazeta dos Trib. n. 75 se encontra um officio do juiz 

de direito da capital de S. Paulo (desembargador J. J. Pacheco), ao 

ministro da justiça, sustentando a opinião contraria a que se acha 

estabelecida neste e no Av. de 20 de Outubro de 1843, por entender 

aquelle magistrado que o habeas-corpus entre nós abrange toda e 

qualquer prisão illegal, mesmo a decretada por autoridade administrativa. 

Os processos de habeas-corpus podem ser tratados durante as 

ferias, e não se suspendem pela superveniencia dellas. — Dec. de 30 de 

Novembro de 1853, Art. 3º, § 2º. 

Nos casos de concessão de habeas-corpus, quando se tratar 

de réos militares, deve ser pontualmente cumprido o disposto do Av. de 

12 de Janeiro de 1844. — Av de 17 de Julho de 1855. 

O réo pronunciado em qualquer crime não póde ser solto por 

habeas-corpus, a pretexto de nullidade do processo, ou outro qualquer, 

porque neste caso a prisão é o effeito legal da pronuncia — Av. de 6 de 

Agosto de 1855. 

Sendo os recursos de natureza stric tijuris não são admissiveis 

os que forem interpostos da decisão denegativa de soltura em 

consequencia de habeas-corpus, a vista da lei. 



  
 

 
 

118 

Depois de tomado o recurso por termo não póde o juiz cassa-

lo, nem innovar cousa alguma no feito. 

Em caso nenhum tem o juiz o direito de cancellar os 

arrazoados das partes por conterem injuria á sua pessoa, visto não lhe ser 

concedida semelhante faculdade pelo Art. 241 do Cod. Criminal, cuja 

intelligencia deve ser literal e restricta, como se vê explicado no Av. de 10 

de Dezembro de 1838. — Av. de 16 de Dezembro de 1859, n. 401. 

Na mesma Gazeta supracitada n. 151, se vê resolvida a 

seguinte questão: antes de sustentada uma pronuncia por crime 

iuafiançavel, requerendo o réo ao juiz de direito que lhe seja concedida 

fiança por habeas-corpus, póde este em vista das provas e novo exame 

de sanidade admittir o paciente a presta-la, entendendo que o crime é 

afiançavel? 

Responderão affirmativamente diversos advogados, tendo em 

attenção o disposto no Art. 352 do Cod. Do Proc. Criminal. 

No n. 131 ha tambem um accord. da relação do Maranhão, 

datado do 1º de Junho de 1850, decidindo que era o juiz de direito da 

capital daquella provincia competente para conceder habeas-corpus a um 

individuo preso illegalmente á ordem do delegado da Chapada (comarca 

diversa), e remettido ao chefe de policia para ser conservado na cadêa da 

capital até a occasião do julgamento no jury. 

Antes disso havia a mesma relação, tomando conhecimento 

desse facto em gráo de recurso, decidido o contrario, julgando procedente 

o recurso interposto ex-officio pelo juiz, que havia concedido o habeas-

corpus, por não 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 relação da côrte em accordão de 20 de Dezembro de 1858, 

concedeu habeas-corpus, pelo voto de Minerva, a um individuo preso por 
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tentativa de estellionato, decidindo que é esse crime afiançavel, contra o 

disposto no Av. de 13 de Novembro de 1851 e § 3º do Av. de 27 de 

Janeiro de 1855. 

Tanto mais acertada nos parece esta decisão quando vemos 

que já um illustrado ministro da justiça, em seu relatorio, como que 

condemnou a doutrina dos referidos avisos, dizendo: que é pouco 

conforme aos principios da equidade, que se recuse fiança aos 

pronunciados por tentativa ou cumplicidade de crimes, cujo maximo da 

pena excede na verdade á alçada da fiança, mas que não póde ser 

applicado nesse gráo, nas citadas hypotheses, senão com abatimento da 

terça parte. 

A simples possibilidade de descobrir provas tendentes á 

autoria do crime, ou de se haver elle consummado, não justifica o rigor da 

privação da fiança. 

Finalmente a mesma relação da côrte julgou que só tinha 

direito de requerer habeas-corpus o cidadão brasileiro para si ou para 

cidadão estrangeiro, nunca porém este em seu proprio nome, e 

assignando petição. — Decs. div. citadas no Repertorio do Dr. Furtado, vb. 

Habeas-corpus.—  

N.º 7.— Conceder a autorisação de que trata o Art. 19 do Reg. 

de 31 de Janeiro de 1842, para que possão os juizes de paz ter escrivães 

separados quando o julgarem conveniente, e hajão pessoas que queirão 

servir esse cargo separadamente. 

Quando os escrivães de paz já o erão antes de serem 

escrivães de qualquer subdelegacia, ou quando tenhão sido nomeados em 

virtude dos Arts. 49 e 49 do Regul. de 1842, não podem perder o officio 

sem erro competentemente provado.—Av. de 7 de Março de 1853. 

Os juizes de direito não podem conceder autorisação aos 

juizes de paz para terem escrivães separados dos escrivães dos 
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subdelegados, sem que hajão pessoas que queirão servir separadamente 

não só o officio de escrivão de paz, se não tambem o de escrivão de 

subdelegado; devendo cassar as autorisaçoes concedidas, se da separação 

tiver resultado o inconveniente tão prejudicial ao serviço publico de não 

haver quem sirva um ou outro dos referidos officios. — Av. de 28 de 

Fevereiro de 1854. 

No impedimento ou falta de escrivão dos juizos de paz ou das 

delegacias e subdelegadas, deverá servir interinamente o de algum dos 

outros juizos a quem esse serviço fôr possivel. — Av. de 16 de Outubro de 

1854. 

Os juizes de direito quando suspenderem aos escrivães dos 

juizos de paz e subdelegacias, por terem sido nomeados 

incompetentemente, não podem nomear quem por elles sirva 

interinamente, antes deverão providenciar para que seja a nomeação feita 

pela autoridade competente. — Av. de 29 de Dezembro de 1855. 

N. 8.— inspeccionar os juizes municipaes, delegados, 

subdelegados e juizes de paz, instruindo-os nos seus deveres quando 

careção. — Cod. do Proc. Art. 46, § 9º 

Os juizes de direito são obrigados a instruir aos juizes de paz e 

municipaes sempre que pela inspecção activa sobre elles conhecerem que 

o precisão, e não somente quando fôrem consultados. — Av. de 29 de 

Abril de 1836. 

Subsiste a attribuição que pelo Cod. do Proc. Criminal 

competia aos juizes de direito para instruirem aos juizes municipaes e de 

paz, e se estende ás instrucçoes que entendão deverem dar aos 

delegados e subdelegados. 

Assim decidido á vista do disposto no Art. 210 do Regul. de 31 

de Janeiro de 1842, por consulta da secção dos negocios da justiça do 
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conselho d'estado. — Av. em data de 14 de Novembro de 1843, ao 

presidente da Bahia. (Da ant. Gaz. dos Trib. n. 86). 

E' materia já terminantemente decidida pelo Av. de 10 de 

Junho de 1843, que têm os juizes de direito a faculdade de dar 

instrucçoes aos juizes municipaes. — Av. de 11 de Abril de 1844. 

Os juizes de direito têm obrigação de instruir aos juizes 

municipaes e de paz; isto porém em these e em abstracto, e nunca em 

especial sobre os casos occurrentes e pendentes de julgamento. — Av.de 

30 de Abril de 1851. 

Os delegados e subdelegados de policia não devem pedir 

instrucções sobre as suas attribuições e deveres policiaes aos juizes de 

direito, e sim unicamente ao chefe de policia. — Av. de 5 de Fevereiro de 

1858.  

N.° 9. — Expedir a ordem por escripto de que trata o Art. 406 

do Regul. de 31 de Janeiro de 1842, para execução e cumprimento das 

sentenças criminaes. 

Desde que a sentença condemnatoria proferida pelo jury passa 

em julgado, deve o escrivão immediatamenle fazer o processo concluso ao 

juiz de direito, que mandará por seu despacho remetter ao juiz municipal 

a competente ordem por elle assignada para ser cumprida a sentença.—

Av. de 2 de Agosto de 1859. 

N. 10. — Nomear interinamente quem sirva o cargo de 

promotor publico, na falta ou impedimento do effectivo; Art. 22 da Lei da 

Reforma; devendo no caso de falta fazer ao governo a participação 

recommendada pelo Art. 218 do Reg. de 31 de Janeiro de 1842. 

Ao juiz de direito compete receber o juramento dos 

promotores publicos que interinamente nomear, nos casos do Art. 22 da 

Lei de 3 de Dezembro de 1841.— Av. de 14 de Junho de 1842. 
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No caso de impedimento temporario do promotor deve a 

nomeação interina, feita pelo juiz de direito, subsistir por todo o tempo 

que o mesmo impedimento durar. — Av. de 28 de Julho de 1843. 

O promotor publico será substituido por quem o juiz de direito 

nomear, conforme o Art. 22 da Lei de 3 de Dezembro de 1841.— Dec. de 

30 de Agosto de 1851, Art. 3.° 

Nas comarcas onde houver mais de um juiz de direito é 

cumulativa a attribuição de nomear promotor interino; e para evitar 

conflictos deverá a nomeação ser feita pelo juiz de direito que estiver 

presidindo a sessão do jury, ou houver de presidi-la, quando este tribunal 

não esteja funccionando. — Av. de 19 de Agosto de 1858. 

O juiz de direito não póde nomear promotor interino estando o 

lugar occupado por um cidadão nomeado pelo presidente, e que não fora 

suspenso do exercicio de suas funcções. — Av. de 18 de Junho de 1861. 

§ 5º 

Como presidente do tribunal do jury, ao juiz de direito 

compete:  

N. 1.—Convocar o jury, e presidir á revisão e ao sorteio dos 

jurados. — Lei do Ref., Arts. 27 a 31, e Regul., Arts. 200, § 5º, 223 a 239 

e 325 a 328. 

As reuniões do jury são feitas em sessões periodicas pela 

forma determinada no Art. 316 do Cod. do Proc. Crim. 

Quando sobrevenha algum caso extraordinario, e ao promotor 

pareça que por não se tratar immediatamente póde ser compromettida a 

segurança publica o juiz de direito fará convocação extraordinaria, 

achando attendivel o requerimento do promotor. — Art. 319 do cit. Cod. 
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Acontecendo algum dos delictos mencionados no Art. 1º da Lei 

de 10 de Junho de 1835, o de insurreição ou qualquer outro commettido 

por escravos em qne caiba a pena de morte, haverá reunião 

extraordinaria do jury no termo, caso não esteja em exercicio. — Lei cit., 

Art. 2º 

Da indevida inscripcão ou omissão na lista geral dos jurados 

ha recurso para o governo na côrte, e para os presidentes, nas provincias. 

— Lei da Ref. Art. 101. 

Este recurso deve ser apresentado e instruido de 

conformidade com o disposto no art. 102 da mesma Lei. 

As excepções do Art. 23 do Cod. do Proc., sobre os cidadãos 

que podem ser jurados, não são extensivas aos membros das assembléas 

legislativas das provincias. — Av. de 22 de Setembro de 1835. 

Os juizes de paz só devem ser isentos do emprego de jurados 

quando estiverem em actual exercicio no seu respectivo anno, ou em 

razão de serem effectivos supplentes. — Av. de 7 de Janeiro de 1840. 

1ª Secção. — Illmo e Exmo Sr. — Em solução ao que V. Ex. 
representa em seu officio n. 60 de 29 de Abril proximo 
passado sobre os graves inconvenientes que resultão de 
serem escusos do cargo de jurados todos os supplentes de 
juizes de paz, delegados e subdelegados, como resolvêra um 
dos antecessores de V. Ex. em portaria de 13 de Agosto do 
anno proximo passado, o que tudo fiz presente a S. M. o 
Imperador, manda o mesmo augusto senhor declarar a V. 
Ex. que, sendo o principal fundamento daquella portaria a 
pratica que existia na mor parte dessa provincia, de serem 
excusos todos os juizes de paz do quatriennio, pratica que 
era de certo abusiva, porque dos ditos juizes de paz só um 
se podia considerar effectivo, e todos os mais não erão 
senão supplentes, e não tinhão por consequencia mais do 
que uma aptidão, ou um direito para exercerem a jurisdicção 
sem que de facto a exercessem, senão occasionalmente, 
cumpre que essa pratica cesse, não só quanto aos ditos 
juizes de paz suppientes, mas tambem quanto aos 
supplentes dos delegados e subdelegados, sendo todos elles 
contemplados na lista dos jurados, pois no caso de serem 
sorteados em occasião em que estejão com a vara é do 
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dever do juiz de direito o dispensa-los. O que communico a 
V. Ex. para que assim o faça constar aos juizes que 
presidem á junta encarregada do alistamento. — Deos 
guarde a V. Ex. — Palacio do Rio de Janeiro, em 6 de Maio 
de 1843. — Honorio Hermeto Carneiro Leão. —Sr. 
presidente da provincia de S. Paulo. 

3ª Secção.—Ministerio dos negocios da justiça. — Rio de 
Janeiro, em 14 de Agosto de 1843.—Illmo e Exmo Sr. — 
Devolvo a V. Ex. os officios originaes do juiz de direito 
interino da comarca do Recife, e do presidente tambem 
interino da relação dessa provincia, que V. Ex. transmittio 
com o seu de n. 74 de 15 de Julho proximo passado, 
parecendo excusado accrescentar que foi justa a decisão de 
V. Ex. que declarou não ficar tolhido o recurso para os 
presidentes da provincia da indevida inscripção na lista dos 
jurados, só porque o recorrente não reclamara perante a 
junta revisora contra a lista do delegado, visto que com 
effeito o Art. 101 da Lei n. 261 de 3 de Dezembro de 1841 
não limita o recurso ahi concedido. — Deos guarde a V. 
Ex.— Honorio Hermeto Carneiro Leão. — Sr. presidente da 
provincia de Pernambuco. 

Os delegados não devem deixar de incluir nas listas parciaes 

dos jurados os cidadãos que, possuindo aliás as qualificações geraes para 

exercerem o cargo de jurado, devem todavia ser delle privados por 

haverem incorrido em pronuncia ou condemnação por certos crimes, visto 

que o juizo sobre as inhabilitações que d'ahi resultão pertence á junta 

revisora. — Av. de 28 de Julho de 1843. 

3ª Secção.—Ministerio dos negocios da justiça. — Rio de 
Janeiro, em 11 de Abril de 1844.— Illmo e Exmo Sr.— Tendo 
sido presente a S. M. o Imperador o oificio n. 24 de 30 de 
Janeiro ultimo, que V. Ex. dirigio a este ministerio dos 
negocios da justiça, juntamente com a cópia do que lhe fora 
endereçado pelo juiz de direito interino da comarca do Rio 
das Mortes, relativamente às duvidas por elle encontradas 
na execução da lei da reforma do Cod. do Processo de 3 de 
Dezembro de 1841 e regulamentos respectivos, houve o 
mesmo augusto senhor por bem, conformando-se com o 
parecer do conselheiro de estado, procurador da coroa e 
soberania nacional, ordenar-me que declarasse a V. Ex. o 
seguinte:         

1.º Que os clerigos de ordens sacras não podem ser 
qualificados jurados, porque expressamente os exclue a 
disposição do Art. 27 da Lei de 3 de Dezembro de 1841, sem 
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obstar que o Art. 224 do Regul. de 31 de Janeiro de 1842 os 
não comprehendesse na excepção pois, que pelo dito 
regulamento se não podia revogar ou alterar a disposição da 
lei, nem tal foi por certo a intenção do governo. 

2.° Que por officiaes de justiça se devem entender aquelles 
que por taes são designados na moderna legislação em 
vigor, Cod. Do Proc, Arts. 20, 21, 41, 42 e 43, e Regul. de 
31 de Janeiro de 1842 Arts. 17 e 52, e que são estes (entre 
os quaes se não comprehendem escrivães e tabelliães) os 
unicos excluidos das listas dos jurados. 

3.º Que os juizes de direito ainda depois da Lei de 3 de 
Dezembro de 1841, que outra cousa não dispôz, ficarão 
sujeitos ás disposições dos Arts. 58, 59 e 60 do Cod. do 
Proc; e por isso devem dar audiencias regulares nos seus 
juizos para o necessario expediente dos negocios a seu 
cargo, com a possivel commodidade das partes. 

4.° Que quanto a terem ou não os juizes de direito a 
faculdade de dar instrucções aos juizes municipaes é materia 
já terminantemente decidida pelo Av. de 10 de Junho de 
1843. 

O que tudo communico a V. Ex. em resposta ao seu citado 
officio, e para que o faça constar ao sobredito juiz de direito 
interino — Deos guarde a V. Ex.— Manoel Alves Branco. — 
Sr. presidente da provincia de Minas-Geraes.  

Os clerigos de ordens sacras são isentos de ser jurados. —Dec. 

de 24 de Maio de 1845. 

São jurados supplentes os juizes de facto residentes dentro da 

cidade ou villa em que reunir-se o jury, ou até a distancia de duas leguas. 

Dos nomes de cada um delles far-se-hão duas cedulas, das, 

quaes uma entrará para a urna geral de que trata o art. 31 do Cod. do 

Proc. Crim., e outra para uma urna especial de supplentes. Quando abrir-

se a sessão do jury a urna especial será depositada no tribunal para se 

proceder ao sorteio, em casos necessarios. 

São applicaveis à lista dos jurados supplentes, e à urna 

especial, disposições analogas as que a lei decreta, em relação á lista e 
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urna geral, com a differença de que a urna especial só terá duas chaves 

de que serão clavicularios o juiz de direito e o promotor publico. — Dec. 

de 26 de Junho de 1850, arts. 1° e 2.° 

Fazendo-se em muitos termos qualificações abusivas com o 

fim unico de conseguir-se a apuração de 50 juizes de facto, e assim 

evitar-se a reunião desses termos a outros, dever-se-ha proceder com o 

maior cuidado na qualificação dos juizes de facto, para que se não dêm os 

graves inconvenientes que dessa fraudulenta execução da lei resultão 

para a boa administração da justiça. — Av. de 23 de Julho de 1850. 

Na lista dos cidadãos aptos para jurados que o Reg. n. 120 de 

31 de Janeiro de 1842 no art. 225 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 listas que 

apurarem, podendo emendar os erros que encontrarem a respeito das 

residencias e distancias haja ou não reclamação. — Dec. de 31 de Agosto 

de 1850 art. 1.° 

As juntas revisoras, ao apurara lista geral, repetirão logo em 

outra especial para supplentes os nomes dos jurados que residirem nas 

cidades ou villas, em que se reunir o conselho de jurados, ou dentro de 

duas leguas de distancia, contadas da casa das sessões do jury. 

A lista especial será lançada em seguimento da geral no livro 

de que trata o art. 230 do Reg. n. 120. 

Os nomes dos jurados contemplados nas duas listas serão 

eseriptos tambem em duas cedulas, para ser uma recolhida á uma geral, 

e outra á especial dos supplentes. — Idem, art. 2.° 
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A urna especial será fornecida pela camara municipal, e terá 

duas chaves, de que serão clavicularios o juiz de direito e o promotor 

publico. Quando o jury funccionar, essa urna será depositada na sala de 

suas sessões. — Idem, art. 3.°  

Nos termos em que se apurarem 50 jurados somente não têm 

lugar as disposições relativas à urna especial, e lista dos supplentes, 

sendo a substituição dos jurados feita pelo methodo até agora seguido. —

Idem, art. 12. 

E' irregular a pratiea de ser o promotor publico, quando 

impedido de comparecer ás sessões de uma junta revisora, substituido 

pelo subdelegado do districto da cabeça do respectivo termo; póde porém 

o juiz de direito nomear ao subdelegado de policia para servir nesse 

impedimento, conciliando-se assim a disposição da lei a tal respeito com a 

utilidade do serviço publico. — Av. de 21 de Novembro de 1850.   

Aos juizes de direito não pertence salario ou gratificação 

alguma pela numeração e rubrica dos livros que servem para as actas e 

termos de multas das sessões de jury. — Av. de 1º de Maio de 1851. 

No caso de se não ter effeetuado, por algum motivo, a 2ª 

sessão ordinaria do jury de qualquer termo, deve proceder-se a novo 

sorteioide jurados, se depois do 1º se houver procedido á revisão annual 

da lista geral dos jurados; por quanto não só a ultima revisão geral é a 

que regula para dentro do anno, depois de feita, mas tambem porque 

dada a intelligencia contraria podia acontecer que viessem a servir alguns 

dos sorteados que já tivessem perdido as qualidades de jurados. — Av. de 

29 de Março de 1853. 

Quando acontecer não ter tido lugar em um termo a revisão 

da lista geral de jurados, não obstante haver expirado o prazo marcado no 

art. 228 do Reg. de 31 de Janeiro de 1842 deve continuar a servir a 

qualificação existente. — Av. de 26 de Abril de 1853. 
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Conhecendo o juiz de direito que no sorteio dos 48 jurados 

houve a irregularidade de sahir sorteado quem servio na ultima sessão 

proxima só poderá proceder a novo sorteio de outro jurado que substitua 

o primeiro, se a reclamação do jurado que já houver servido em outra 

sessão sobrevier no acto do sorteio, e não sendo elle ainda findo. 

O vicio ou irregularidade havido no sorteio do jurado que já 

servio não affecta essencialmente o sorteio e organisação do tribunal; e 

tanto que poderá haver sessão, na forma da lei, uma vez que comparação 

36 jurados. E para que taes factos se não dêm dever-se-ha cumprir 

exactamente o disposto nos arts. 333 e 334 do Reg. n. 120. — Av. de 22 

de Dezembro de 1853. 

Ministerio dos negocios da justiça. — Rio de Janeiro em 10 
de Janeiro de 1854.— Illmo eExmo Sr. — Respondendo ao 
officio de V. Ex., em que communica a reclamação do 
subdelegado da freguezia de Santa Anna, dessa capital, 
pedindo ser relevado da multa que lhe fora imposta pelo juiz 
de direito presidente do jury, por não comparecer às sessões 
desse tribunal, tendo sido sorteado, julgando não poder ser 
compellido a esse serviço publico pela autoridade que 
exercia; deve V. Ex. observar ao dito subdelegado que nem 
pelo Cod. do Processo, nem pelo Regul. n. 120 de 31 de 
Janeiro de 1843 estão exceptuados do jury os subdelegados 
e supplentes; os quaes somente podem ser dispensados pelo 
juiz de direito à requisição do chefe de policia ou delegado, 
pela necessidade do serviço. — Deos guarde a V. Ex. — José 
Thomaz Nabuco de Araujo. — Sr. presidente da provincia da 
Bahia. 

Os deputados do tribunal do commercio não são isentos de 

servir no jury, visto como não estão comprehendidos no numero daquelles 

que a lei expressamente exclue desse encargo; se algum deputado ou 

official-maior da secretaria do tribunal fôr sorteado, deve o presidente 

delle requisitar ao juiz de direito a sua dispensa, para que não soffra 

demora a expedição dos negocios que correm pelo tribunal. — Av. de 13 

Junho de 1854. 

3.ª Secção.—Ministerio dos negocios da justiça. — Rio de 
Janeiro em 9 de Abril de 1856. — Illmo e Exmo Sr.— Com o 
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seu officio n. 42 de 21 de Fevereiro ultimo remetteu V. Ex. o 
do juiz de direito interino da comarca de S. Borja, por cópia, 
no qual participa que entrando elle a exercer aquelle lugar 
como 1º substituto, designara o dia 28 de Janeiro deste 
anno para a reunião da junta revisora dos jurados do termo 
da Cruz Alta, na conformidade do Art. 228 do Reg. n. 120 de 
31 de Janeiro de 1842, a qual já tinha concluido os seus 
trabalhos, sendo qualificados 256 jurados. 

Que em 15 de Novembro de 1853 tivera lugar a ultima 
revisão dos jurados do dito termo, mas que se mostrara tão 
defeituosa na pratica por estarem inscriptos individuos com 
nomes errados, e terem fallecido outros, ou mudado de 
residencia para diversas provincias, que por isso já deixou 
de reunir-se o jury no anno proximo passado; sendo 
provavel que ainda este anno deixe de funccionar o tribunal 
dos jurados, se continuar a antiga revisão, resultando d'ahi a 
longa demora dos julgamentos dos réos existentes na 
cadêa; pedindo a final ser esclarecido sobre qual das duas 
revisões deveria vigorar, afim de cumprir o disposto no art. 
326 do citado Regulamento. Remetteu V. Es. igualmente a 
cópia da resposta que dera ao referido juiz de direito 
interino, na qual lhe declarou que, posto fossem valiosas as 
razões por elle apresentadas relativamente á falta de 
qualificação de jurados comtudo não podia prevalecer o 
arbitrio que propunha, por ser contrario ao que decidio o Av. 
de 26 de Abril de 1853, devendo portanto vigorar a 
qualificação dos jurados anteriormente feita. 

S. M. o Imperador, á cuja presença levei semelhante objecto 
houve por bem approvar a decisão por V. Ex. dada. O que 
communico a V. Ex. para sua intelligencia, e em resposta ao 
seu citado officio. — Deos guarde a V. Ex. — José Thomaz 
Nabuco de Araujo. — Sr. presidente da provincia do Rio-
Grande do Sul. 

Os officiaes da armada em effectivo serviço de bordo não 

devem ser incluidos nas listas dos jurados. — Av. de 12 de Outubro de 

1857. 

Não ha incompatibilidade entre o cargo de juiz de paz, e o 

exercicio de juiz de facto, porquanto os principios que determinão a 

incompatibilidade, segundo a nossa legislação, são os que constão do Av. 

de 4 de Junho de 1847, e em nenhuma das hypotheses nesse Av. 

figuradas se achão comprehendidos os juizes de paz. — Av. de 14 de 

Janeiro de 1858. 
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Não póde haver foro civel emquanto não fôr apurado o 

numero de jurados de que trata o art. 31 da Lei de 3 de Dezembro de 

1841, embora se ache funccionando a camara municipal, e nomeados os 

substitutos do juizo municipal. — Av.  de 28 de Abril de 1858. 

O impedimento do presidente da camara e mais vereadores 

não é causa sufficiente para estorvar o sorteio de jurados, visto como 

cabendo a presidencia interina da camara ao 1º supplente desimpedido, 

com este, e com o subdelegado em falta do promotor, deverá se proceder 

á abertura da urna e ao sorteio. — Av. de 20 de Outubro de 1859. 

Uma vez feito o sorteio dos 48 jurados, ainda quando a sessão 

seja adiada por motivos imperiosos, deverá servir os mesmos jurados já 

sorteados, por ser isto o que mais se ajusta com os principios da nossa 

legislação, e principal¬mente com o que está disposto nos Decrs. de 26 

de Junho e 34 de Agosto de 1850.— Av. de 3 de Janeiro de 1860. 

Não podem ser jurados os cidadãos que houverem soffrido 

condemnação passada em julgado por qualquer dos crimes previstos no 

art. 29 da Lei de 3 de Dezembro de 1841. — Av. de 5 de Janeiro de 1860. 

(Do Relat. da Just. 1860.) 

N. 2.— Correr os termos de sua comarca para presidir o jury 

as vezes determinadas por lei — Lei da Ref., art. 25, § 4°; e Reg., art. 

200. § 4.° 

Cada sessão deve durar 15 dias successivos. — Cod. do Proc, 

art. 323. Por 1º dia de sessão do jury se deve contar aquelle em que 

começar o exercicio effectivo de suas sessões. — Av.de 2 de Abril de 

1836. 

O juiz municipal substituindo interinamente o de direito póde 

presidir ao jury para julgamento de processo crime em que tenha 

intervindo como formador da culpa, ou em que tiver sustentado ou 

revogado a pronuncia. — Av. de 29 de Dezembro de 1843. 
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O juiz de direito não tem obrigação de residir em um ponto 

determinado da comarca; pode com tudo o governo, quando as 

circumstancias o exigirem, determinar-lhe que resida temporariamente 

em um ponto que mais convenha á melhor administração da justiça e 

manutenção da ordem publica.— Av. de 7de Julho de 1848. 

As disposições deste Av. são tambem applicaveis aos juizes 

municipaes.— Av. de 28 de Julho de 1860. 

Ao juiz de direito não assiste a faculdade de indicar aos juizes 

municipaes dos termos reunidos da mesma comarca o termo em que a 

sua residencia lhe pareça mais conveniente. Só ao governo imperial e 

presidentes de provincia cabe o direito de ordenar aos juizes de direito e 

aos municipaes a residencia temporaria em certo ponto de suas comarcas 

ou termos.— Av. de 15 de Junho de 1861. 

Considerando abusiva a pratica seguida por alguns juizes de 

direito de conservar o exercicio do emprego, e ao mesmo tempo mandar 

presidir as sessões do jury pelos juizes municipaes, determinou o Dec. de 

20 de Setembro de 1851 que sempre que estivesse impedido, salvo nos 

casos de suspeição em causa determinada, deveria o juiz de direito passar 

a vara ao juiz municipal designado para o substituir pela ordem da 

designação. 

Se o juiz de direito presidente do jury ficar inhibido de 

continuar a funecionar por impedimento repentino e superveniente póde 

passar a jurisdicção ao substituto mais proximo , até que chegue aquelle a 

quem pertence o exercicio desse cargo, na ordem marcada pela 

presidencia. — Av. de 24 de Março de 1856. 

No caso de ser invencivel o trabalho imposto ao unico escrivão 

do jury, póde e deve o juiz que presidir a sessão nomear um dos escrivães 

do seu juizo, ou de qualquer outro que mais livre se considere para com 
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elle servir nessa sessão, sob o juramento já prestado por seu officio. — 

Av. de 9 de Dezembro de 1857. 

Nenhum juiz, seja qual fôr a sua categoria, está isento das 

disposições dos arts. 4° e 5º do Dec. de 30 de Novembro de 1853; isto é, 

4º, residir em lugar d'onde possa vir às audiencias em 24 horas; e, 2º, vir 

pelo menos uma vez por semana ao lugar em que costuma despachar, 

visto que todos os juizes têm residencia fixa, sendo a dos juizes de direito 

a sua comarca.— Av. de 8 de Março de 1860. 

O juiz municipal, 1° substituto do de direito, não póde 

renunciar a substituição para conservar-se no exercicio da vara municipal, 

sendo, no entretanto, presidida a sessão do jury por aquelle a quem se 

houvesse passado a substituição da vara de direito; pois que assim se 

consideraria em parte impedido, e em parte não, escolhendo as funcções 

que lhe conviesse exercer, quando lhe compete a referida substituição 

pela ordem designada.— Av. de 18 de Maio de 1860. 

É irregular ser presidido o jury, no impedimento do juiz de 

direito, pelo supplente do juiz municipal, estando este dentro do termo, e 

no exercicio de suas funcções, não obstante se achar occupado na 

presidencia do conselho municipal de recurso, que ao mesmo tempo 

funccionava; não prevalecendo para o caso a doutrina do Av. de 6 de Abril 

de 1847, por isso que é elle só applicavel aos casos em que o juiz 

municipal é chamado a exercer funcções proprias do seu emprego, e por 

nenhuma forma quando para substituir o de direito.— Av. de 3 de Junho 

de 1861. 

N. 3.— Instruir aos jurados nas occasiões dos julgamentos 

sobre questões de direito, sem manifestar sua individual opinião sobre 

aprova.— Cod. Do Proc., art. 46, § 3º; e Regul. , art. 200, § 6.° 

Sobre o exercicio desta attribuição veja-se o Proc. Crim. do 

Cons. Pim. Bueno, cap. 27, n. 253. 
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N. 4.— Manter a ordem e policia das sessões, podendo 

prender os que desobedecerem ou injuriarem o tribunal. — Cod. do Proc., 

art. 46, § 4º; e Regul., art. 200, § 7.° 

As sessões dos jurados serão todas publicas, excepto quando 

houver votação; mas ninguem assistirá a ellas com armas, ainda que não 

sejão das defesas de qualquer natureza que forem, sob pena de ser preso, 

como em flagrante, e punido com as penas impostas aos que usão de 

armas defesas.— Cod. do Proc, art. 288. 

Ao juiz de direito não é permiltido mandar sahir do recinto do 

tribunal do jury a um juiz de facto, mas somente aos espectadores.— Av. 

de 4 de Fevereiro de 1858. 

N. 5.— Regular os debates das partes, advogados e 

testemunhas, até que o Jury se dê por satisfeito.— Cod. do Proc., art. 46, 

§ 5º; e Regul., art. 200, § 8.° 

Ao advogado que atacar o jury se devem applicar as penas do 

art. 241 do Cod. Crim., pertencendo ao juiz de direito puni-lo, em 

conformidade do art. 46, § 4º do Cod. do Proc. — Av. de 16 de Junho de 

1834. 

N. 6.— Lembrar ao conselho dos jurados quaesquer meios que 

lhe pareção necessarios para o conhecimento da verdade.— Cod. do Proc, 

art. 46, § 6º; e Regul., art. 200,  § 9°.   

Veja-se o Proc. Crim. supracitado, cap. 25, n. 251. 

N. 7.— Applicar a lei ao facto que houver sido julgado pelo 

jury, e proceder ulteriormente na conformidade das leis.— Cod. Do Proc., 

art. 46, § 7º; e Regul., art. 200, §10.  

Ao juiz de direito pertence a applicação da pena, a qual deverá 

ser no gráo maximo, medio ou minimo, segundo as regras de direito, á 
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vista das decisões sobre o facto proferidas pelos jurados.— Lei da Ref., 

art. 67. 

A decisão negativa do jury obriga o juiz de direito a absolver o 

accusado, e a ordenar immediatamente a soltura delle se estiver preso, e 

o crime for afiançavel, ainda quando tenha sido appellado; salvos os casos 

exceptuados no art. 459 do Regul. n. 420. — Cod. do Proc., art. 271; 

Regul. n. 120, art. 380 ; e Avs. dei de Fevereiro de 1835 a 5 de Agosto de 

1853. 

Sendo o crime afiançavel, embora tenha o juiz interposto a 

appellação ex-officio, de que falla a 1ª excepção do art. 450 citado, 

conservar-se-ha o réo solto até a decisão do tribunal superior, se houver 

prestado fiança. O juiz competente neste caso para a concessão da fiança 

é o juiz do direito.— Accord. da Rei. da côrte de 13 de Julho de 1860, 

appel. crim. n. 3309. 

A decisão affirmativa do jury obriga ao juiz de direito a 

condemnar o réo na pena correspondente, no gráo maximo medio ou 

minimo, segundo as disposições da lei, e respostas do jury acerca do facto 

principal, e circumstancias aggravantes ou attenuantes que occorrerem.—

Cod. Crim.,art 63, dito do Proc., art, 273; e Regul., art. 381. 

O gráo da pena é determinado não só pelas circumstancias 

aggravantes e attenuantes, mas  tambem pelo numero de votos. Póde 

dar-se o caso de declarar o jury que concorrem ambas as circumstancias, 

e então cumpre que o juiz de direito pese maduramente o valor e numero 

de ambas, e confronte-as para decidir com justiça se deve impor a pena 

no gráo maximo, medio ou minimo, conforme prevalecerem umas ou 

outras, ou equilibrarem-se e reciprocamente destruirem-se. — Proc. Crim. 

cit. n. 272.   

Se a aggravante, unica reconhecida pelo jury, foi a 

circumstancia da premeditacão do crime, por exemplo, e se a attenuante, 
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tambem unica, foi não ter havido no delinquente pleno conhecimento do 

mal, e directa intenção de o praticar, é intuitivo que esta neutralisa 

aquella, pois que, não tendo havido no delinquente pleno conhecimento 

do mal e directa intenção de o praticar, a premeditação do facto praticado 

com uma tal circumstancia vem a ser um elemento de nenhuma 

importância. Se nesse caso a lei attenua o crime, seria um contrasenso 

que a premeditação desse crime attennado destruisse o effeito da 

attenuação. Conseguintemente a pena a impôr-se neste caso deverá ser a 

do gráo minimo, e não a do medio. — Raz. de appel. do Dr. Teixeira de 

Freitas, no Jorn. do Com. de 3 de Outubro de 1858. 

De conformidade com estes principios se vê julgada pela 

relação da côrte a appellação criminal n. 1473. 

Accordão em relação, etc. — Que reformão a sentença 
appellada para impôr no gráo minimo a pena do art. 232 do 
Cod. Crim. Porquanto, reconhecendo os jurados em sua 
resposta ao 5º quesito a existencia de muitas circumstancias 
attenuantes em favor do réo appellante, o padre João 
Baptista da Motta Velloso, circumstancias que pelo seu 
numero e gravidade destroem sem duvida a unica 
aggravante, que no 3 º quesito reconhecerão existir no 
delicto de que é accusado o mesmo réo, é neste gráo, e não 
no medio, que lhe deveria ser imposta a dita pena em vista 
do que a este respeito dispõe o art. 63 do mesmo Cod. — 
Rio, 6 de Setembro de 1852. — Cavalcanti, presidente.— 
Ribeiro.— Valdetaro. — Pimenta Bueno.— Mascarenhas.— 
Queirós.— Lisboa.— Belisario.— Siqueira.— Barbosa. — 
Chichorro.— Machado Nunes,— Velloso.  

Entretanto no n. 75 da Revista dos Trib. se encontra a opinião 

de outro advogado da côrte, sustentando que nada influe que hajão mais 

aggravantes que attenuantes ou vice-versa, porque concorrendo umas e 

outras o gráo da pena deverá ser sempre o medio. 

Neste mesmo sentido se depara na ant. Gazeta dos Trib. com 

um julgamento, tambem da relação da côrte, datado de 15 de Junho de 

1844, reformando a sentença appellada, e estabelecendo como regra de 

direito a imposição da pena no gráo medio, quando concorrerem 
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circumstancias de uma e outra natureza, sem distincção de numero ou 

qualidade. O jury havia reconhecido a existencia de diversas 

circumstancias aggravantes importantes, e uma só attenuante; o juiz de 

direito tinha applicado a pena em gráo maximo. O accordão foi assignado 

pelo modo seguinte: — Limpo de Abreu, presidente.— A. Pantoja, votou 

que fosse a novo jury.— Lima.— Mattos.— P. Chichorro.— Lisboa. —

Campos, vencido. — Veiga. — Simões da Silva.— S. de Souza, vencido.— 

Siqueira. — Machado Nunes. — Barreto Pedroso, vencido. 

Interposta a revista foi negada por unanimidade de votos. 

Nos crimes inafiançaveis não são os réos soltos emquanto a 

sentença absolutoria não passa em julgado.— Av. de 5 de Agosto de 

1853. 

Só no fim de oito dias é que póde ter lugar a soltura do réo 

accusado de crime inaffiançavel, visto que o promotor publico como parte, 

ainda póde dentro desse prazo appellar. — Av. de 5 de Setembro de 1853.  

Depois de ter o presidente do conselho de jurados publicado a 

decisão do jury, deve o juiz de direito immediatamente, e antes de 

levantar a sessão, lavrar a sua sentença applicando a lei ao facto. 

O juizo dos facultativos, exigido pelo art. 195 do Cod. Criminal 

sobre a mortalidade do mal, tem lugar somente antes de submetter-se a 

causa á decisão do jury. 

Cumprindo ao juiz de direito proceder ou mandar proceder ex-

officio a todas as diligencias necessarias para mais amplo conhecimento 

da verdade e circumstancias que possão influir no julgamento, póde a 

audiencia dos facultativos no caso proposto, ser ordenada pelo juiz de 

direito, sem petição de alguma das partes. — Av. de 8 de Novembro de 

1854.  
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As sentenças de absolvição proferidas pelo jury em crimes 

inaflançareis não devem ser executadas, sem que haja de¬corrido o prazo 

da lei para a interposição da appellação, embora tenha o promotor 

declarado que não pretende usar de tal direito.— Av. de 26 de Abril de 

1859. 

Sendo mister para conciliar o justo rigor da lei com os 

principios da humanidade que a imposição da pena de açoutes aos réos 

escravos tenha somente por fim a necessaria punição do delicto, sem o 

perigo da vida ou prolongado e grave detrimento da saude do paciente, 

devem ter os juizes de direito a maior cautela a semelhante respeito; 

advertindo que deve ser graduada a pena conforme a idade e robustez do 

réo, sendo que, segundo affirmão os facultativos, todas as vezes que o 

numero de açoutes excede a duzentos, é sempre seguido de funestas 

consequencias.— Av. de 10 de Junho de 1861. 

N.  8. — Appellar ex-officio das decisões do jury, nos casos 

dos arts. 79 da Lei da Ref. e 200 , § 11 do Regul.; com a limitação de que 

falla o art. 502 do mesmo Regul. 

Diz este artigo:  

Quando a relação, nos casos de que trata o art. 449, mandar 
proceder a novo jury, não poderá o juiz de direito interpor 
da sua decisão as appellações ex-officio de que trata o art. 
149. 

Quando o réo condemnado usar do recurso do protesto por 

novo julgamento, ficarão sem effeito as appellações ex-officio interpostas 

pelo juiz de direito, e quaesquer outros recursos. — Regul. n. 120, art. 

504. 

As disposições do art. 25 e seguintes do Regul. de 3 de Janeiro 

de 1833 devem ser geral e indistinctamente observadas, sendo feita a 

remessa e promovido o expediente de todas as appellaçõas criminaes, de 

que tratão os ditos artigos, ex-officio do escrivão respectivo; ou sejão 
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interpostas pelos juizes ou pelas partes, ainda quando estas não 

promovão seu seguimento; fica porém a cargo das partes interessadas o 

pagamento do sello e porte do correio, e em prejuizo dellas a demora que 

nelle tiverem. — Av. de 11 de Setembro de 1840. 

Não é licito ao substituto ou successor do juiz de direito 

desistir da appellação que houver sido por esto interposta ex-officio de 

qualquer decisão do jury, e cujos fundamentos não póde lançar nos autos 

por ter ficado impedido; antes dos mesmos autos deve colher as razões 

que a possão fundamentar, sem que seja inhibido de ouvir tambem o juiz 

appellante quando seja possivel; remettendo em todo o caso o processo a 

superior instancia, ainda quando não possa encontrar e expender razões 

sufficientes para a sua convicção. 

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 que têm as partes para interporem a appellação.—

Av. de 13 de Julho de 1843. 

Não póde o juiz de direito desistir da appellação interposta ex-

officio nos casos do art. 79 da Lei de 3 de Dezembro de 1841. Assim 

decidido por cons. da secção dos negocios da justiça no conselho de 

estado. — Av. em data de 14 de Novembro de 1843 ao presidente da 

provincia da Bahia. (Da ant. Gaz. dos Trib.) 

Tambem o promotor não póde desistir da appellação por elle 

interposta das sentenças proferidas pelo jury.— Av. de 21 de Novembro 

de 1854. 

3ª Secção.— Rio de Janeiro, ministerio dos negocios da 
justiça, em 10 de Outubro de 1849.— Illmo e Exmo Sr.— 
Fazendo subir à presença de S. M. o Imperador o officio de 
V. Ex. sob n. 18, e data de 19 de Fevereiro do presente 
anno, acompanhado de outro do juiz municipal e de orphãos 
da capital dessa provincia, pedindo esclarecimentos acerca 
do como deve proceder para com um réo que se acha preso, 
duvidando: 1º, se deve mandar soltar o réo não obstante a 
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pendencia da appellação; 2º, se a excepção de que trata o § 
1º do art. 458 do Regul. de 31 de Janeiro de 1842 se 
entende somente quando o réo fôr appellante, ou se 
tambem quando appellado; 3º, se se deve levar em conta da 
multa o tempo de mais de seis mezes de prisão que o réo 
tem já soffrido, ou se se deve proceder na forma do citado 
art. 458. Houve por bem o mesmo Augusto Senhor mandar 
declarar a V. Ex., para que o faça constar ao mencionado 
juiz municipal, que: Quanto ao 1º quesito, é fora de duvida 
que não estando terminado o processo, pois que ainda se 
não conhece o resultado da appellação, não póde ser solto o 
réo, a menos que não preste fiança, no caso em que ella 
couber. Quanto ao 2º quesito, resolveu o mesmo Augusto 
Senhor mandar ouvir a secção de justiça do conselho de 
estado, e em tempo opportuno será V. Ex. inteirado da 
respectiva decisão, devendo entretanto communicar a este 
ministerio os nomes das partes que figurão neste processo, 
que deu occasião ao officio de V. Ex., afim de se fazer a 
apreciação dos motivos de demora nesta appellação, 
transmiltindo-lhe por cópia a informação que acerca deste 
negocio acaba de dar o presidente da relação desta côrte. 
Quanto ao 3º quesito, que parece de equidade, e conforme a 
disposição do art. 83 § 1.° da Lei de 3 de Dezembro de 
1841, que o tempo de prisão excedente ao marcado na 
sentença, se leve em conta da satisfação da multa na quota 
proporcional. Deos guarde a V. Ex.— Eusebio de Queirós 
Coutinho Mattoso Camara.— Sr. presidente da provincia de 
Goyaz. (Da secret. do gov. de Goyaz.) 

Quando o juiz de direito interpuzer a appellação ex-officio, no 

caso do § 1º do art. 449 do Regul., deve depois de declarar que appella, 

proferir a sentença conforme a decisão do jury, afim de se poder tomar 

conhecimento da appellação no tribunal competente.— Av. de 9 de Março 

de 1850, § 4.º 

3ª Secção. — Ministerio dos negocios da justiça.— Rio de 

Janeiro, em 7 de Abril de 1852. — Illmo e Exmo Sr. — Foi presente a S. M. o 

Imperador, com o seu officio n. 11 de 21 de Janeiro do corrente anno a 

resposta dada por V. Ex. á duvida proposta pelo juiz de direito da comarca 

de Cavalcanti , que pedio esclarecimentos a respeito da interposição de 

appellação oflficial, segundo o art. 79, § 2° da Lei de 3 de Dezembro de 

1841, e art. 449, § 2º do Regul. n. 120 de 31 de Janeiro de 1842, nos 

casos em que é applicada a pena de morte ou de galés perpetuas pelo juiz 
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presidente do tribunal dos jurados. E sendo ouvido o conselheiro 

procurador da coroa, com cujo parecer houve por bem conformar se o 

mesmo Augusto Senhor, manda responder que bem resolvida foi por V. 

Ex. a duvida daquelle juiz de direito, declarando que quando por attenção 

ao sexo ou idade, ou por qualquer outra disposição da lei o juiz presidente 

do tribunal dos jurados não devia fazer applicação da pena de morte ou de 

galés perpetuas, em taes casos não ha lugar a appellação ex-officio, que 

só deve ser interposta quando aquellas penas fossem effectivamente 

impostas. Deos guarde a V. Ex. — Eusebio de Queirós Coutinho Mattoso 

Camara. — Sr. Presidente da provincia de Goyaz. (Da secret. do Gov. de 

Goyaz.) 

O contrario do disposto neste Av. tem sido observado pela 

relação da côrte e supremo tribunal de justiça, nos julgamentos 

seguintes: 

Tendo sido accusada Prudencia de tal no jury da capital de 

Minas como incursa no art. 492 do Cod. Crim. por haver assassinado, 

combinada com outro co-réo, a seu marido, foi pelo juiz de direito assim 

proferida a respectiva sentença: 

A' vista da decisão do jury condemno a ré na pena de galés 
perpetuas, pena esta do art. 193, gráo maximo, do Codigo 
Criminal, que fica substituida por prisão perpetua, na forma 
do art. 45, § 1º do mesmo Codigo, e nas custas dos autos, e 
appello ex-officio. Sala das sessões, etc.  

No tribunal superior foi aceita e julgada a appellação, tendo a 

relação, por improcedente o recurso, por se terem guardado as formulas 

substanciaes do processo, de conformidade com o art. 302 do Cod. Crim. 

— Foi datado o accord. de 14 de Novembro de 1843, e assignado pelos 

juizes seguintes. — Almeida Torres, presidente. —  Veiga. — Siqueira. — 

Carneiro. — Silva.—Pantoja. — Vianna. — Lisboa. — Machado Nunes. — 

Barreto Pedroso. — Belisario. — Alves Branco. 
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Na rev. crim. n. 1386 decidio o supremo tribunal de justiça 
que Vistos, expostos e relatados os autos de revista crime 
entre partes, recorrente Isabel Jacintha da Silva, e recorrida 
a justiça, concedem a pedida revista por injustiça notoria do 
accordão de fl. 116 de que se recorre, porquanto, 
mostrando-se dos autos que a condemnação que a 
recorrente teve foi o mesmo que se fosse a de galés 
perpetuas, por isso que a pena de prisão perpetua, que lhe 
foi imposta, o foi em virtude do art. 45, § 1º do Cod. Crim., 
que não permitte que se imponha ás mulheres a pena de 
galés, e sim a de prisão pelo mesmo tempo, e com trabalho 
analogo ao sexo, é evidente que pelo art. 449 do Regul. n. 
120 do 31 de Janeiro de 1842 era competente a appellação 
ex-officio que o juiz de direito presidente do jury interpôz, e 
devia a relação ter tomado conhecimento della, e de outra 
sorte as mulheres serião perante a lei de peior condição que 
os homens, porque neste caso haveria appellação ex-officio 
para os homens, e não para as mulheres, que nunca podem 
ter a pena de galés: o que é injusto e absurdo. 

E nem se diga tambem que no crime em questão não póde 
haver recurso algum, à vista da Lei de 10 de Junho de 1833, 
porque a recorrente é livre em virtude da verba 
testamentaria de fl. 49, que deve ser cumprida, emquanto 
por sentença passada em julgado não fôr annullado o 
testamento de fl. 48, nem mesmo foi ella pronunciada como 
escrava e sim como livre, como se mostra da sentença de 
pronuncia a fl. 69. Portanto, remettão-se os autos para a 
relação da Bahia, que designão para revisão e novo 
julgamento. Rio de Janeiro, 7 de Novembro de 1851.  — 
(Assignados os membros do tribunal.) 

Na appell. n. 3647 decidio-se ainda por Accord. da relação da 

côrte de 4 de Junho de 1861, que é o juiz de direito obrigado a appellar 

no caso de ser condemnado, por commutação, à pena de prisão perpetua 

um individuo maior de sessenta annos. 

Tambem é questão se no caso de condemnação de escravo á 

pena de galés, decretada por virtude do Codigo, deve ou não haver a 

appellação ex-officio do art. 79, § 2º da Lei da Reforma. 

No supremo tribunal de justiça e relação da côrte se tem 

julgado do seguinte modo: 
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Por accordão do supremo tribunal de 20 de Agosto de 1852 se 

concedeu a revista pedida pelo recorrente; porquanto, sendo elle 

condemnado nas penas do art. 192 do Cod. Penal, e não em virtude da Lei 

de 10 de Junho de 1835, a que se refere o art. 80 da Lei de 3 de 

Dezembro de 1841 , não lhe podia ser denegado como foi pela relação 

qualquer recurso da sentença condemnatoria. 

A relação por accordão de 29 de Outubro de 1850 tomou 

conhecimento de uma appellação interposta ex-officio da sentença que 

condemnou à morte um escravo pelo crime do art. 271 do Codigo 

Criminal; deixando de tomar na mesma occasião conhecimento da 

appellação, interposta pela parte, da sentença que condemnou outro 

escravo á pena de galés perpetuas, conforme a doutrina do art. 383 do 

Regul. de 31 de Janeiro de 1842, por não ser appellavel nos termos da Lei 

de 10 de Junho de 1835, art. 4º, ai tenta a natureza do crime de morte 

feita por escravo a seu senhor. 

Na appellação crime n. 1902 decidio-se por accordão de 16 de 

Fevereiro de 1855 que não se podia tomar conhecimento da appellação da 

sentença que condemnou a galés perpetuas a um escravo, como incurso 

no art. 192 do Codigo Criminal, gráo medio, por não ser caso della pelo 

disposto no art. 80 da Lei de 3 de Dezembro de 1841. 

Por accordão de 19 de Julho de 1859 resolveu-se tomar 

conhecimento da appellação interposta ex-officio pelo juiz de direito da 

comarca do Rio das Mortes da sentença que condemnou um escravo à 

pena de galés perpetuas, gráo maximo do art. 193 do Codigo Criminal, 

por ser caso della, na conformidade da preliminar proposta; julgou-se 

improcedente a appellação, mandando cumprir-se a sentença appellada.— 

Assignados: Pinto Chichorro. presidente. — Paula Monteiro, vencido 

quanto á preliminar.— Cerqueira.— Braga. — Valdetaro. — Ribeiro.— 

Camara. — Araujo Soares. — P. Queirós. — Pereira Monteiro, vencido 

quanto á preliminar. — Costa Pinto.— Mascarenhas. — Simões da Silva. 
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Por accordão de 31 de Maio de 1861, na appell. n. 3690 se 

julgou não conhecer da appellação ex-officio interposta pelo juiz de direito 

e nem da interposta pelos réos appellantes, condemnados pelo jury a 

galés perpetuas por crime de morte, sentença de que não ha este recurso, 

por versar sobre crime commettido por escravos, aos quaes cabia a pena 

de morte. 

O juiz de direito não póde deixar de receber a appellação que 

fôr interposta pelas partes da sentença do jury; nem é competente para 

decidir se se deu algum dos casos previstos no art. 301 do Codigo do 

Processo Criminal. — Av. de 11 de Janeiro de 1854. 

3ª Secção.— Ministerio dos negocios da justiça. — Rio de 
Janeiro, em 5 de Fevereio de 1856. — Illmo e Exmo.— Sr. — 
A' relação do Maranhão subio por appellação do promotor 
publico um processo crime em o qual forão pelo jury 
condemnados dous réos e absolvido o terceiro; teve lugar 
essa appellação por causa da decisão absolutiva. 

A relação annullou todo o processo e mandou submetter a 
causa a novo julgamento. Procedeu dahi a seguinte questão: 
a decisão da relação comprehende ou prejudica a todos os 
réos, ou somente àquelle de cuja absolvição se appellou? 

O juiz de direito da comarca (capital do Piauhy) opina pela 
affirmativa, e com elle se conforma o presidente da 
provincia. 

Porém o juiz de direito da 1ª vara da côrte, que foi ouvido 
sobre a pratica aqui seguida no fôro criminal, entende que a 
decisão só aproveita ou prejudica ao réo de cuja absolvição 
se appellou, e não aos outros réos que se conformarão com 
a sentença, a qual para elles passou em julgado. 

Parece porém ao conselheiro procurador da coroa que a 
negativa fora um absurdo, porquanto a razão do accordão 
não sendo especial ao réo absolvido, se não fundada na 
nullidade de todo o processo, não podia este considerar-se 
valido para uns e não para outros; que os dous réos não 
appellárão, mas era certo tambem que foi o promotor e não 
o terceiro réo quem appellou. 

Importa ao governo imperial, antes de submetter esta 
questão á consulta da secção de justiça do conselho de 
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estado, conhecer qual sobre ella tem sido a jurisprudencia 
desse tribunal da relação; e em consequencia manda S. M. o 
Imperador que V. Ex. informe a este respeito com a possivel 
brevidade. Deos guarde a V. Ex. — José Thomaz Nabuco de 
Araujo. — Sr. Eusebio de Queirós Coutinho Mattoso Camara. 

Na mesma conformidade aos presidentes das relações das 

demais provincias 

Antes de resolvida a questão foi declarado por Av. de 8 do 

mesmo mez e anno que devia o juiz executar o julgamento da relação 

como entendesse, á vista da lei e dos principios de direito, fazendo cessar 

como convinha à justiça publica e aos réos, a incerteza e decisão deste 

negocio; sendo que não é licito ao juiz (como foi explicado pelo Av. de 7 

de Fevereiro de 1856) demorar a administração da justiça á espera da 

decisão do governo imperial, que não tem competencia para decidir casos 

pendentes e sujeitos ao poder judiciario. 

Circular. — 3ª Secção. Ministerio dos negocios da justiça. — 
Rio de Janeiro, em 8 de Fevereiro de 1856.— Illmo e Exmo Sr. 
— S. M. o Imperador ha por bem que V. Ex. recommende 
aos juizes de direito dessa provincia que facão cessar a 
pratica abusiva de se remetterem os processos originaes por 
appellação, sem ficar no cartorio o respectivo traslado; 
devendo portanto em correição impor áquelles que assim 
praticarem as penas disciplinares que couberem. — Deos 
guarde a V. Ex.— José Thomaz Nabuco de Araujo. — Sr. 
presidente da provincia de...  

O réo que pendente a appellação cumprir a pena de prisão 

simples que lhe houver sido imposta, deverá ser posto em liberdade, 

ainda quando a appellação não esteja decidida, e da sua decisão possa 

resultar ser o réo condemnado a pena maior. — Av. de 6 de Agosto de 

1859. 

A appellação interposta da sentença de absolvição suspende a 

execução quando o juiz de direito tiver appellado por entender que o jury 

proferio decisão sobre o ponto principal da causa, contraria à evidencia 
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resultante dos debates, depoimentos e provas perante elle apresentadas. 

— Av. de 15 de Setembro de 1860. 

2ª Secção.— Ministerio dos negocios da justiça. — Rio de 
Janeiro, 17 de Novembro de 1860.— S. M. o Imperador, a 
quem foi presente o officio de 25 de Agosto do corrente 
anno, em que V. Ex. consulta sobre o procedimento que 
deve ter no caso ahi occorrente nessa data, e que póde 
reproduzir-se, de ficar preso indefinidamente, ou por mais 
tempo do que estaria se tivesse sido condemnado o 
individuo absolvido pelo jury, de cuja decisão appella o juiz 
de direito: manda declarar a V. Ex. que, dispondo a Lei de 3 
de Dezembro de 1841 no art. 84 que a appellação da 
sentença de absolvição suspende a execução no caso do art. 
79 , só ao poder legislativo geral compete alterar essa 
disposição, em ordem a fazer cessar o inconveniente 
apontado por V.Ex., a quem cumpre entretanto indagar 
d'onde procede a demora da decisão do processo, e fazer 
responsabilisar áquelles que estiverem em falta. Deos 
guarde a V.Ex — João Lustosa dá Cunha Paranaguá. — Sr. 
presidente da provincia da Parahyba. — (Do Boletim do 
exped. do gov., tomo 16.)  

Na Rev. dos Trib. n. 69 vem resolvida a seguinte questão: 

Póde o réo condemnado á prisão simples e multa, ou á 
prisão com trabalho pelo tribunal do jury, appellando da 
sentença para a relação, prestar fiança e deixar de cumprir a 
pena, embora o art. 458 do Regul. de 31 de Janeiro de 1842 
determine que em taes condemnações a appellação não 
tenha effeito suspensivo? Respondeu-se que o condemnado 
nesta hypothese não póde ser admittido a prestar fiança, 
para deixar de encetar o cumprimento da pena, porque o 
citado artigo do Regulamento ordena que em tal caso logo 
se lhe abra assento, para que se dé principio à execução da 
sentença, o que é sem duvida alguma a favor do réo.  

No n. 72 se diz ainda sobre o mesmo assumpto: 

A prestação da fiança só tem lugar no processo de 
pronuncia, para o fim de não ser o indiciado preso antes de 
sentença final; e portanto de modo nenhum se a póde 
admittir quando afinal tem sido proferida sentença 
condemnatoria, embora se tenha appellado dessa sentença, 
e ainda mesmo que a appellação não tivesse effeito 
suspensivo nos termos do art. 458 do Regul. de 31 de 
Janeiro de 1842.  
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Isto porém só se deve entender no caso de não haver antes 

do julgamento prestado o réo fiança, porque se o houver feito, embora 

sobrevenha a appellação interposta pelo juiz ou pela parte, continuará a 

fiança a vigorar e a produzir o effeito de conservar o réo solto até a 

decisão do juizo superior. 

Tal é a opinião de diversos advogados, e nesse numero a do 

autor das Observações ao Codigo do Processo Criminal, que a tal respeito 

accrescenta: — Se a condemnação appellada ainda póde ser reformada 

em um sentido absolutorio , e o réo está prompto para garantir o seu 

comparecimento em juizo pela fiança, se fôr irrevogavelmente 

condemnado, qual é a regra de direito ou o interesse da justiça por que 

deve continuar na prisão e abrir-se assento de que está preso em 

cumprimento de sentença? Que especie de reparação lhe guardais para 

que, no caso de que venha a ser absolvido, fique neutralizada a prisão que 

soffrêra desde que requerera a fiança? 

Attribuir em uma causa crime effeitos de cousa julgada a uma 

sentença condemnatoria, que ainda póde ser reformada em sentido 

favoravel ao réo, seria, apezar de uma contradicção apparente, de uma 

providencia louvavel no interesse da humanidade, se a esse tempo lhe 

fosse vedada a fiança, ou essa devesse expirar na primeira decisão 

definitiva; mas sendo garantida a fiança até os ultimos julgamentos, e 

nenhuma lei havendo que circumscreva a sua obtenção a este ou áquelle 

periodo do processo, é de uma injustiça e de uma iniquidade sensível o 

art. 83 da Lei da. Reforma e o art. 458 do Regulamento. 

Assim tambem se se trata de appellação interposta ex-officio 

da sentença de absolvição, sendo o crime afiançavel, e estando o réo 

preso, é fora de duvida que tem todo o lugar a fiança, sendo competente 

para concedê-la o proprio juiz de direito. 
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Neste sentido forão respondidas diversas consultas na Revista 

citada ns. 73 e 83, e foi depois julgado pela relação da côrte na appellação 

n. 3309, Accord. de 43 de Julho de 1860. 

Se o réo condemnado e preso, depois de haver appellado, 

fugir, não segue a appellação. — Accord. da Relação da côrte nos avios 

em que era appellante Polydoro José dos Santos. 

Tambem por Accord. de 16 de Abril de 1861, na appell. n. 

3664, se devolveu o processo até que o réo se recolhesse a prisão, por ser 

o crime inafiançavel. 

Os dias de appellação são continuos. — Accord. do sup. trib. 

De justiça de 9 de Maio de 1849. 

Suscitando-se no supremo tribunal de justiça a questão de 

saber-se se o mesmo tribunal póde em todos os casos entrar no 

conhecimento da injustiça notoria do julgado, foi decidido por sete votos 

contra quatro, na sessão de 15 de Maio de 1861, que só lhe é licito tomar 

conhecimento de injustiça notoria quando a appellação é interposta pelo 

juiz de direito e não pela parte. 

Votárão neste sentido os Srs.: Silva Tavares, Junqueira, 

Mariani, Azevedo, Veiga, Siqueira e Nabuco; e em contrario os Srs.: 

Velloso, Ernesto França, Brito e Pantoja. — O Sr. Cornelio França, que por 

impedido não tomou parte na decisão da causa que então se julgava, 

concordou com a opinião dos primeiros. 

Posteriormente, por Accord. de 6 de Julho de 1861, na revista 

crim. n. 1675, se ampliou esta intelligencia, entrando o tribunal na 

apreciação da justiça do julgamento, em attenção á gravidade da pena, 

em uma causa era que era recorrente o proprio accusado. Lê-se no 

referido Accord. o seguinte: 
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A apreciação da injustiça manifesta do julgado ainda mesmo 
no processo do jury não póde ser alheia ao tribunal, já 
porque a sua jurisdicção, que lhe foi dada em uma lei 
orgânica para conhecer das nullidades e injustiças em todos 
os casos eiveis e crimes, não foi modificada por nenhuma lei 
posterior, nem mesmo pelo Cod. do Proc. e Lei de 3 de 
Dezembro de 1841, já porque, conforme o art. 456 do 
Regul. de 31 de Janeiro de 1842, firmando a execução 
pratica do art. 81 da Lei de 3 de Dezembro de 1841, as 
relações têm inteira jurisdicção para, nos casos do art. 449, 
conhecer não só da inobservancia das formulas 
substanciaes, mas tambem se a decisão do jury é 
manifestamente contraria á evidencia resultante dos 
depoimentos, provas e actos constantes do processo. 

Ora, os casos do art. 449 do Regul. são no § 1º, quando o 
juiz interpõe appellaçao voluntaria por lhe parecer que a 
decisão do jury sobre o ponto principal da causa, foi 
contraria á evidencia das provas; e no § 2º, quando a pena 
applicavel em consequencia dessa decisão fôr de morte ou 
de galés perpetuas, disposição que comprehende a questão 
dos autos, por ser de pena capital. 

Nem se descobre razão para affirmar que os tribunaes 
superiores possão conhecer de direito e de facto, no caso de 
appellaçao voluntaria do juiz, ainda mesmo quando se trata 
de um crime insignificante, por exemplo, um ferimento leve, 
e todavia não possão conhecer igualmente do facto, quando 
é imposta a um réo a pena mais grave estabelecida na lei, 
qual é a de morte. 

N. 9. — Multar aos jurados que faltarem á sessão, ou que 

tendo comparecido se retirarem antes de ella ultimada; e conhecer das 

escusas que houverem de produzir, quer antes quer depois de multados. 

— Cod. do Proc. Crim., art. 286; Lei da Ref., arts. 103 e 104; e Regul. ,  

art. 200, § 12. 

O termo ou cópia da sentença de que falia o art. 286 do Cod. 

do Proc. se deve remetter á camara a cujo municipio pertencer o multado, 

para que ella proceda como está determinado.— Av. de 19 de Junho de 

1834. 

Não existe prazo para o uso das reclamações dos jurados que 

se julgarem injustamente multados; podendo por isso os juizes de direito 
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tomar conhecimento dellas a todo o tempo, emquanto não forem as 

maltas requeridas executivamente no foro competente. — Av.de 20 de 

Junho de 1849. 

Ao juiz de direito compete, conforme as circumstancias e 

escusas apresentadas, relevar da multa ou impô-la ao jurado primeiro 

sorteado, que compareça em dias posteriores, ao do comparecimento dos 

supplentes chamados, e que é excluido por se achar completo o numero 

legal. — Av. de 31 de Julho de 1854. 

As multas impostas aos jurados por falta de comparecimento 

no jury devem ser cobradas pela camara municipal do termo em que 

residir o multado, pertencendo porém o seu producto à camara em que 

tiver lugar a reunião do jury, para coadjuva-la nas despezas que fizer com 

o jury, e com as custas dos processos dos presos pobres, como é 

expresso no art. 483 do Regul. n. 120. — Av. de 29 de Dezembro de 

1857. 

São civeis as execuções para a cobrança das multas impostas 

aos jurados que faltão as sessões. Assim o julgou o supremo tribunal de 

justiça em data de 16 de Novembro de 1849. 

Aos chefes das diversas repartições compete a attribuição de 

requisitar ao presidente do jury a dispensa dos respectivos empregados 

sorteados para as sessões do referido tribunal, os quaes só devem ser 

dispensados quando o serviço publico o exigir, e não quando por mero 

pretexto se quizerem escusar. — Av. de 9 de Setembro de 1859. 

Consultando-se se a camara municipal de uma cidade podia 

fazer a cobrança das multas impostas pelo juiz de direito aos jurados 

residentes em outros municipios, à vista do Av. de 29 de Dezembro de 

1857, declarou-se por Av. de 30 de Novembro de 1861 que o art. 483 do 

Regul. n. 120 apenas declarou que as multas devem ser entregues aos 

procuradores das camaras, sem todavia ter alterado a disposição do art. 
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286 do Cod. do Proc., explicado pelo Av. de 19 de Junho de 1834, que não 

se acha revogado, e antes pelo contrario foi confirmado pelo citado Av. de 

29 de Dezembro , não se podendo deprehender que tratando o art. 483 

do destino das multas, estabelecesse elle que taes multas fossem 

cobradas pelas camaras do lugar da reunião. 

N. 10.— Decidir as questões incidentes que fôrem de direito, e 

de que dependerem as deliberações do jury. — Cod. do Proc, arts. 281 e 

285; Lei da Ref., arts. 71 e 72; e Regul., arts. 200, § 13, e 438, §§9 e 10. 

Dada perante o jury a questão de prescripção, deverá ser ella 

decidida pelo juiz de direito. — Av. de 2 de Abril de 1836, n. 8. 

N. 11.— Conhecer dos lançamentos, e ordenar a baixa na 

culpa, nos termos dos arts. 338,349 e 350 do citado Regul. 

O autor que não comparece á chamada geral no dia da 

abertura da sessão do jury , ou a especial no dia do julgamento, deve ser 

lançado da accusação. 

Da decisão sobre o lançamento dá-se o recurso do art. 438, §§ 

9 e 10 do Regul. n. 120.— Av. do 1º de Agosto de 1859. 

N. 12.—Julgar o quebramento das fianças crimes no caso do 

art. 312 do mesmo Regul. 

Sobre o quebramento das fianças crimes e mais termos deste 

incidente veja-se o Reg. n. 120 Arts. 311, 313 e seguintes. 

N. 13. — Nomear porteiro para o jury, dado o caso do art. 352 

do Regul. 

Tendo sido nomeado o porteiro do jury pela camara municipal, 

que lhe fixou ordenado pago pelo seu cofre, deve continuar no serviço, 

deferindo-lhe o juiz presidente do jury o competente juramento antes de 

abrir a sessão, do que se fará menção na acta respectiva; juramento que 
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só servirá para essa sessão, devendo repetir-se em todas as outras que se 

seguirem.— Av. de 9 de Dezembro de 1857. 

Onde não houver porteiro dos auditorios provido vitalicia-

mente, servirá o official de justiça que estiver de semana; derogado nesta 

parte o Dec. de 30 de Agosto de 1851. — Dec. de 18 de Fevereiro de. 

1860. 

§ 6º 

OUTRAS ATTRBUIÇÕES DOS JUIZES DE DIREITO 

Além do que vai exposto, é ainda da obrigação do juiz de 

direito: 

N.1. — Enviar ao presidente da provincia, nos prazos 

marcados no art. 37 do Regul. n. 120, a informação circumstanciada de 

que trata o art. 38 do mesmo Regul. 

Nos mezes de Dezembro e Junho deve o juiz de direito enviar 

impreterivelmente à presidencia, além da informação exigida pelo 

Regulamento, os mappas de que falla o Av. circular do ministerio da 

justiça de 23 de Março de 1858, contendo informações sobre o juiz de 

direito, juizes municipaes, de orphãos, promotores e delegados de policia, 

que forem bachareis formados. 

N. 2.—Os mappas estatisticos dos julgamentos proferidos pelo 

jury, nos termos do Av. de 8 de Janeiro de 1855; e bem assim as 

informações constantes do Av. de  17 de Março do mesmo anno, relativas 

á cada uma das sessões judiciarias. 

São do teor seguinte os referidos Avisos circulares: 

 3ª Secção. — Ministerio dos negocios da justiça. Rio de 
Janeiro, 8 de Janeiro de 1855. — Illmo  e Exmo Sr. — Remetto 
a V. Ex. os modelos dos mappas estatisticos das decisões do 
jury, que os juizes de direito devem remetter 
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impreterivelmente no fim de cada sessão, convindo que para 
esse fim V. Ex. os faça distribuir em numero sufficiente. 

Cumpre, ponderar que na ultima folha, a das observações, 
devem os juizes de direito mencionar: 1º, as causas a que 
attribuem os crimes que se tornarem notaveis por sua 
frequencia; 2°, os defeitos que encontrarem nas leis ou 
regulamentos, dos quaes provenha demora ou 
entorpecimento na administração da justiça criminal; 3º, as 
difficuldades que encontrarão para organisar o tribunal; 4º, 
os dias que durou a sessão; 5º, das nações estrangeiras 
qual foi a que forneceu maior numero de criminosos; 6º, se 
depois da sessão abrirão ou não correição no termo, e 
finalmente todas e quaesquer observações que tenhão por 
fim esclarecer o governo sobre a administração da justiça 
criminal no jury. 

Sendo de maxima importancia estes documentos 
estatisticos, espera o governo que V. Ex. fará as mais 
positivas recommendações aos juizes de direito para que 
satisfação as suas vistas, e não deixará de addicionar as 
observações que lhe parecerem justas acerca das que 
fizerem esses magistrados, como mesmo proporá quaesquer 
alterações que julgar conveniente fazer nos referidos 
modelos. Deos guarde a V. Ex. — José Thomaz Nabuco de 
Araujo. — Sr. presidente da provincia de... 

3ª Secção. — Ministerio dos negocios da justiça. Rio de 
Janeiro, 17 de Março de 1855. — Illmo e Exmo Sr.— Expeça V. 
Ex. as convenientes ordens aos juizes de direito dessa 
provincia, recommendando-lhes que logo que se findar cada 
uma sessão judiciaria remettão á essa presidencia, para 
transmitti-la á esta secretaria de estado, a participação do 
dia em que a dita sessão começou e se findou; por quem foi 
presidida; qual o promotor e escrivão que nella funccio-
narão; qual o numero da sessão, se 1ª ou 2ª; porque não foi 
presidida pelo juiz de direito, ou não funccionou o promotor 
effectivo ou o escrivão proprietario: que outrosim, não se 
tendo reunido a sessão judiciaria convocada, declarem ou 
participem as razões que houve para este facto. Deos 
guarde a V. Ex. — José Thomaz Nabuco de Araujo.— Sr. 
presidente da provincia de...  

N. 3.— A lista dos jurados qualificados annualmente em cada 

um dos termos, com especificada declaração do numero de cedulas 

recolhidas á urna geral e á especial. — Av. de 8 de Outubro de 1859. 

3ª Secção. — Circular. — Ministerio dos negocios da justiça. 
Rio de Janeiro, em 8 de Janeiro de 1855. — Illmo e Exmo Sr.— 
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Sendo conveniente que o governo tenha conhecimento do 
numero dos jurados qualificados nos differentes termos 
dessa provincia, tanto da urna geral como da especial , e 
que do mesmo modo seja exactamente informado do estado 
em que se achão as execuções criminaes, assim como dos 
sentenciados que cumprem pena nas prisões publicas, 
remetto a V. Ex. diversos modelos de mappas para esse fim, 
que V. Ex. fará distribuir pelas autoridades respectivas, 
marcando-lhes prazo breve, segundo as distancias, para que 
os devolvão a tempo de serem presentes ao corpo legislativo 
em soa proxima reunião. Deos guarde a V. Ex.— José 
Thomaz Nabuco de Araujo.— Sr. presidente da provincia 
de... 

N.4. — A certidão da publicação dos actos officiaes, de 

conformidade com o Dec. de 4 de Janeiro de 1838. 

Os juizes de direito logo que receberem os exemplares dos 

actos legislativos ou executivos os farão publicar nas cidades ou villas, 

que forem cabeças de comarca, por editaes afixados nos lugares mais 

publicos dellas, e enviarão disso certidão aos respectivos presidentes das 

provincias. — Dec. do 1° de Janeiro de 1838, art. 24. 

Sobre publicação de leis ha a observar que não se encontrão 

disposições certas e terminantes no nosso direito, que taxativamente 

declarem desde quando se devem ellas considerar obrigatorias. 

Ao principio era a publicação feita na côrte, sufficiente para 

que obrigassem em todo o reino; mais tarde se declarou que as leis 

obrigarião na côrte oito dias, e nas comarcas tres mezes depois da 

referida publicação; tal é a disposição da Ord. L° 4º, Tit. 2º, § 10. 

Quanto aos dominios do ultramar, por circumstancias 

especiaes de distancia, etc., mandou a Lei de 25 de Janeiro de 1749 que 

as leis obrigassem só depois de publicadas nas cabeças das comarcas. 

Pela Lei de 20 de Outubro de 1823, art 4º, se ordenou que a 

publicação das leis fosse feita na chancellaria mór do Imperio, enviando-

se exemplares dellas a todos os lugares a que se costumavão remetter. 
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A Lei de 4 de Dezembro de 1830, abolindo a chancellaria mór, 

mandou que se fizesse a publicação das leis pelas secretarias de estado 

respectivas, e por intermedio dos seus officiaes-maiores, ficando a cargo 

destes a remessa dos exemplares que houvessem de ser distribuidos 

pelas camaras e mais autoridades. 

O Regul. de 1º de Janeiro de 1838 incumbio aos juizes de 

direito a publicação dos actos legislativos e executivos nas cabeças das 

comarcas, pela forma que fica declarada; observando-se na remessa e 

mais termos o mesmo Regul. e Dec. de 6 de Setembro de 1859. 

Taes são as disposições em vigor, das quaes parece colligir-se 

que as leis, decretos, regulamentos, etc., devem obrigar na côrte oito dias 

depois de publicados na respectiva secretaria de estado, e nas comarcas 

depois de publicados pelos juizes de direito. 

Entretanto, são patentes os inconvenientes que resullão 

necessariamente deste systema, porquanto se torna assim dependente a 

execução das leis de muitas eventualidades que de ordinario acompanhão 

a publicação dos actos officiaes, impressos com grande morosidade, e 

com maior demora remettidos para os diversos pontos do Imperio; 

acerescendo que não tem sido esse o modo de pensar dos tribunaes 

superiores. 

A relação da côrte já applicou litteralmente em um caso a Ord. 

Lº 1º, Tit. 2º, § 10, sematlenção á Lei de 1749, especial para o ultramar. 

Por Accord. de 17 de Maio de 1851, na appel. n. 1230 forão 

absolvidos alguns réos processados como importadores de africanos, 

julgando-os a relação comprehendidos na Lei de 7 de Novembro de 1831 , 

por não lhes ser applicavel a de 4 de Setembro de 1850, visto não 

haverem decorrido os tres mezes de sua publicação, de que falla a cit. 

Ord. 
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O conselho supremo militar em data de 40 de Janeiro de 1844 

(vej. ant. Gazet. dos Tribun. n. 116), igualmente decidio que a Ord. L° 1º, 

Tit. 2°, § 10, era a que regulava a materia da publicação das leis, e que 

segundo as suas disposições, as leis obrigavão nas provincias tres mezes 

depois de publicadas na côrte, embora nellas o não tivessem sido. 

No Relatorio da Fazenda de 1861 se assegura que os tri-

bunaes de justiça civil, e os tribunaes administrativos applicão a Ord. em 

toda a sua extensão; mas que os actos legislativos e do governo, em 

geral, dão effeito e vigor ás leis desde a sua publicação nas secretarias de 

estado, ou da data da lei ou resolução. 

O cons. Pim. Bueno no seu Dir. Publ. Brasil, n. 192 entende 

que a Ord. está em vigor em todas as suas partes, e que a Lei de 1749 já 

não vigora. 

Entre as decisões do governo maior variedade se encontra 

sobre tal assumpto. Ora se manda que os effeitos legaes de uma 

resolução tenhão começo desde o dia da sua data (Lei de 6 de Setembro 

de 1854, art. 17 ; Lei de 26 de Setembro de 1857, etc ), ou da publicação 

na secretaria, e não oito dias depois (Av. de 5 de Maio de 1836, Circ. de 

11 de Abril de 1849, etc); ora se tem marcado um certo prazo para a 

execução na côrte e nas provincias, depois da publicação nas folhas 

officiaes (Decrs. de 16 de Janeiro de 1858, 15 de Junho e 30 de Setembro 

de 1859, etc). De tudo ha exemplo, como o attesla o Jorn. do Commercio 

de 26 de Fevereiro de 1861, onde se encontrão citadas muitas outras 

disposições nestas mesmas circumstancias; e por entre a incerteza e 

variedade que nos apresenta a pratica só temos a accrescentar que em 

nossa opinião a epoca em que a lei começa a obrigar se deve regular, 

salva qualquer clausula expressamente determinando o contrario, pela 

citada Ord. nas palavras: 

 E tanto que qualquer lei ou Ord. fôr publicada na chancellaria 

e passarem tres mezes da publicação, mandamos que logo haia effeito e 
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vigor, e se guardem em tudo, posto que não seja publicada nas comarcas. 

Porém em nossa côrte haverão effeito e vigor como passarem oito dias da 

sua publicação.  

No Relatorio citado se pede com urgencia ao corpo legislativo 

uma medida que regule convenientemente este ponto do nosso direito 

patrio. 

Em conclusão, diz ahi o respectivo ministro, deixando á 
vossa sabedoria a providencia que, mais acertada vos 
parecer, devo ponderar-vos que o systema que póde 
conciliar o interesse da prompta e immediata execução da lei 
com o da notoriedade e publicidade antecipada que ella deve 
ter, é sem duvida o de torna-la obrigatoria em um prazo 
certo na côrte, depois de sua publicação, e nas provincias 
depois desse prazo augmentado com aquelle que for 
necessario para se percorrerem as distancias, da côrte ás 
capitães das provincias, ou mesmo às comarcas, ou 
qualquer outra circumscripção territorial; ficando, porém, 
salva a ampliação ou restricção de taes razões, quando as 
circumstancias o aconselharem.  

N. 5.— Enviar á repartição de policia nos prazos marcados 
no art. 173 do Regul. n. 120, e sob as penas ahi marcadas, 
os mappas dos julgamentos a que se refere o art. 177. 

N.6. — Enviar do mesmo modo os mappas dos julgamentos 
proferidos pelo jury nos prazos e, sob as penas 
determinadas no art. 179 do mesmo Regul.; guardadas as 
disposições dos arts. 180 e 183. 

Os juizes de direito nos mappas de julgamentos que 

organisarem e remetterem ao chefe de policia, formarão tantos mappas 

suppletorios, quantos fôrem os annos anteriores a que pertencerem os 

crimes julgados; de maneira que nunca em um mappa se encontrem 

crimes commettidos em diversos annos. — Av. de 24 de Abril de 1849. 

3ª Secção. — Ministerio dos negocios da justiça. — Rio de 
Janeiro, em 18 de Janeiro de 1856. —Illmo e Exmo Sr.— 
Tendo-se suscitado duvidas em algumas provincias, sobre o 
modo por que deve ser executada a circular de 8 de Janeiro 
do anno proximo preterito, manda S. M. o Imperador 
declarar a V. Ex. que os mappas das sessões do jury, cujo 
modelo foi naquella occasião remettido, devem ser 
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directamente enviados á essa presidencia, conforme se 
determinou na mesma circular; mas que não ficão por isso 
dispensados os juizes de direito da obrigação que lhes é 
imposta pelos arts. 179 e 180 do Regul. n. 120 de 31 de 
Janeiro de 1842, de remetterem ao chefe de policia os 
mappas e relatorios de que trata o citado Regulamento, para 
que elle organise o mappa geral, como lhe cumpre fazer em 
observancia do art. 181. O que communico a V. Ex. para o 
fazer constar aos juizes de direito dessa provincia. Deos 
guarde a V. Ex. — José Thomas Nabuco de Araujo. — Sr. 
presidente da provincia de...  

Tambem se não encontra nas collecções o Av. de 5 de Julho 

de 1856, que declara que os mappas que os juizes de direito envião á 

presidencia em virtude do Av. de 8 de Janeiro de 1855, não isentão o 

chefe de policia da obrigação de remetter os mappas de estatistica 

criminal de que trata o Regul. de 31 de Janeiro de 1842; e bem assim o 

de 23 de Dezembro de 1853: ambos vão aqui transcriptos. 

3ª secção.— Ministerio dos negocios da justiça. — Rio de 
Janeiro, em 23 de Dezembro de 1853. — Illmo e Exmo Sr. — 
Em additamento á circular deste ministerio datada de 4 de 
Novembro proximo passado, urge que V. Ex. recommende 
ao respectivo chefe de policia que, além do mappa geral de 
que trata o art. 181 do Regul. de 31 de Janeiro de 1842, 
exigido por aquella circular, deve enviar à esta secretaria de 
estado os seguintes mappas parciaes: 1º, dos crimes de 
responsabilidade julgados pelos juizes de direito; 2º, dos de 
banca-rota, moeda falsa, e outros enumerados na Lei de 2 
de Julho de 1850, cujo julgamento pertence às mesmas 
autoridades; 3°, dos outros crimes e contravenções de 
posturas julgados pelos juizes municipaes, delegados, 
subdelegados e chefe de policia; 4°, dos crimes commettidos 
em cada um dos annos anteriores e julgados no corrente. 
Deos guarde a V. Ex .— José Thomaz Nabuco de Araujo. — 
Sr. presidente da provincia de...  

É indispensavel que o mappa de cada sessão do jury seja 

composto de uma collecção de 9 mappas conformes aos modelos que 

acompanharão a circular de 8 de Janeiro de 1855, ainda no caso de haver 

um só julgamento em uma sessão, porque a estatistica desse julgamento 

deve conter os dizeres comprehendidos em taes modelos; o contrario 

seria nullificar a intenção e espirito da citada circular, e contrariar a 

formula por ella estabelecida. — Av. de 24 de Janeiro de 1856. 



  
 

 
 

158 

Circular. — 3ª Secção. — Ministerio dos negocios da 
justiça.—Rio de Janeiro, 5 de Julho de 1856.— Illmo e Exmo 
Sr. — Cumpre que V. Ex. recommende ao chefe de policia 
dessa provincia que remetta em tempo á esta secretaria de 
estado os mappas de estatistica criminal na conformidade do 
Regul. n. 120 de 31 de Janeiro de 1842, para que na mesma 
secretaria de estado se possa fazer o mappa geral que tem 
de ser presente ao corpo legislativo; na certeza de que os 
mappas parciaes que envião os juizes de direito no fim das 
sessões do jury, na forma exigida pela circular de 8 de 
Janeiro do anno proximo findo, não o isenta da obrigação 
imposta por aquelle Regulamento, como já foi declarado em 
circular de 18 de Janeiro ultimo. Deos guarde a V. Ex. — 
José Thomaz Nabuco de Araujo — Sr. presidente da 
provincia de...  

Embora o art. 177 do Regul. de 31 de Janeiro de 1842 falle 

sómente dos crimes de responsabilidade e contrabando, implicitamente 

comprehende todos os outros crimes que pela Lei de 2 de Julho de 1850 

forão posteriormente mandados processar e julgar pelos juizes de direito; 

devendo portanto todos esses crimes figurar nos mappas especiaes que 

taes juizes são obrigados a dar no fim de cada semestre. — Av. de 12 de 

Outubro de 1857. 

Por Accord. de 24 de Abril de 1860 decidio a relação da côrte 

que não ha lei alguma que imponha aos escrivães do jury a obrigação de 

organisar os mappas que têm de ser apresentados pelos juizes de direito; 

sendo que o art. 179 do Regul. de 31 de Janeiro de 1842 expressamente 

acommette aos mesmos juizes de direito. 

N. 7.—Fazer o relatorio dos processos dos réos condemnados 

á pena de morte, e cumprir todas as disposições e formalidades 

concernentes as petições de graça dirigidas ao Poder Moderador. 

Regula-se esta materia tanto no que diz respeito á imposição 

da pena, como á petição de graça pelas disposições seguintes: 

A pena de morte só é imposta pelo nosso Código (salva a 

especial disposição do art. 131) nos casos de insurreição, art. 113; 
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homicidio, commettido com as circumstancias mencionadas no art. 192; e 

roubo, com as do art. 271 do mesmo Codigo. 

Os arts. 38 a 43 referem-se ao modo de execução da pena; 

notando-se que o juiz executor das sentenças é o juiz municipal do termo, 

pelo art. 35, § 2° do Cod. do Proc. Criminal; e assim devem ser 

entendidos os arts. 40 e 41 do Cod. Criminal. — Av. de 21 de Outubro de 

1833.  

Pela Lei de 10 de Junho de 1835, art. 1º, serão tambem 

punidos com a pena de morte os escravos que matarem por qualquer 

maneira que seja, propinarem veneno, ferirem gravemente, ou fizerem 

qualquer outra grave offensa physica a seu senhor, á sua mulher, a 

descendentes ou ascendentes que em sua companhia morarem, a 

administrador, feitor, e às suas mulheres que com elles viverem. 

Acontecendo algum dos delictos mencionados no art. 1º, o de 

insurreição e qualquer outro commettido por escravos em que caiba a 

pena de morte, haverá jury extraordinario no termo, caso não esteja em 

exercicio. — lei cit., art. 2.° 

Em taes delictos a imposição da pena de morte será vencida 

por dous terços do numero dos votos; e para as outras pela maioria; e a 

sentença, se fôr condemnatoria, se executará sem recurso algum.— Lei 

cit., art. 4.° 

A confissão do réo em juizo competente, sendo livre, 

coincidindo com as circumstancias do facto, prova o delicto; mas no caso 

de morte só póde sujeita-lo á pena immediata, quando não haja outra 

prova. — Cod. do Proc. Crim., art. 94. 

A decisão do jury para applicação da pena de morte será 

vencida por duas terças partes de votos; todas as mais decisões sobre as 

questões propostas serão por maioria absoluta; e no caso de empate se 

adoptará a opinião mais favoravel ao accusado. — Lei da Ref., art. 66. 
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O juiz de direito appellará ex-officio se a pena applicada em 

consequencia da decisão do jury fôr a de morte ou galés perpetuas.— Lei 

cit., art. 79, § 2º; e Regul., art. 449. § 2º. 

Das sentenças proferidas nos crimes de que trata a Lei de 10 

de Junho de 1835, não haverá Tecurso algum, nem mesmo o de revista — 

Lei cit. Art. 80. 

Mas prevalece o que se dá para o Poder Moderador, nos 

termos do Dec. de 9 de Março de 1837.— Regul. n.420 , art. 501. 

Quando o réo condemnado usar do recurso do protosto por 

novo julgamento, ficarão sem effeito as appellações ex-officio interpostas 

pelo juiz de direito, e quaesquer outros recursos. — Regul. cit., art. 504. 

Veja-se o Av. de 7 de Abril de 1852, e observações que o 

acompanhão. (Parte 1ª, cap. 4º, §5°, n. 8.) 

Sobre o recurso de protesto por novo julgamento veja-se: 

Regul. n. 120, arts. 462 e 463, e Avs. de 18 de Outubro de 1849 e 26 

deNovembro de 1859.  

A sentença que impuzer pena de morte não será executada 

sem que suba ao Poder Moderador.— Lei de 11 de Setembro de 1826, art. 

1.º 

As excepções sobre o artigo precedente, em circumstancias 

urgentes, são da privativa competencia do dito Poder.— Idem, art. 2.° 

Extinctos os recursos legaes, e intimada a sentença ao réo 

para que no prazo de oito dias apresente, querendo, a sua petição de 

graça, o relator do processo remetterà á secretaria de estado competente 

a sentença por cópia por elle escripta, e a petição de graça ou certidão de 

não ter sido apresentada pelo réo no prazo marcado, e pela mesma 

secretaria será communicada a Imperial Resolução. — Idem , art. 3.º 
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De conformidade com o art. 2º da Lei supracitada devem 

todas as sentenças proferidas contra escravos por morte feita a seus 

senhores ser logo executadas, independente de subirem á Imperial 

Presença. — Dec. de 11 de Abril de 1829. 

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. 

Servirá de algoz qualquer sentenciado, á nomeação do juiz.— 

Av. de 25 de Novembro de 1834. 

O juiz de direito, em cumprimento do art. 3º da Lei de 11 de 

Setembro de 1826, deve remetter cópias authenticas ou certidões de 

libellos e contrariedades extrahidas dos processos dos réos condemnados 

á pena ultima, afim de se conhecerem as circumstancias aggravantes e 

attenuantes dos delictos. — Circ. e Av.de 2 de Junho de 1835. 

As cópias das sentenças de pena de morte devem ser 

escriptas pelo proprio punho do juiz de direito, como determina o art. 3º 

da Lei de 11 de Setembro de 1826. — Avs. de 3 de Marco e 7 de 

Novembro de 1836. 

Não sendo o crime o prevenido no Dec. de 11 de Abril de 

1829, e não se podendo applicar a disposição da parte final do art. 4º da 

Lei de 10 de Junho de 1835 aos recursos extraordinarios, porque só trata 

dos ordinarios, nos quaes não está comprehendido o poder de perdoar e 

moderar, segue-se que não se deve dar execução ás sentenças de morte, 

proferidas contra escravos, na forma da citada Lei de 1835, sem ter 

subido a petição de graça ou cópia da sentença, e sem ter baixado a 

Imperial Resolução.— Av. de 3 de Fevereiro de 1837. 

Aos condemnados em. virtude do art. 4º da Lei de 10 de 

Junho de 1835 não é vedado o direito de petição de graça ao Poder 
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Moderador, nos termos do art. 101, § 8º da Constituição, e Dec. de 11 de 

Setembro de 1826. — Dec. de 9 de Março de 1837, art. 1.°   

A disposição do artigo antecedente não comprehende os 

escravos que perpetrarem homicidios em seus proprios senhores, como é 

expresso no Dec. Cit. de Abril de 1829, o quai continua em vigor. — Dec. 

cit., art. 2.° 

Quer o réo tenha apresentado petição de graça dentro dos oito 

dias prescriptos pela Lei, quer o não tenha feito, o juiz fará extrahir cópia 

da sentença que deve ser remettida ao Poder Moderador, a qual virá 

acompanhada do relatorio do mesmo juiz, em que declare todas as 

circumstancias do facto, e será encaminhada ao governo geral pelo 

presidente da respectiva provincia, com as observações que este achar 

convenientes.— Dec. cit., art. 3.º 

Ainda naquelles casos em que não ha lugar o exercicio do 

Poder Moderador, não se dará execução á sentença de morte sem prévia 

participação ao governo geral no municipio da côrte, e aos presidentes 

nas provincias, os quaes examinando, e tachando que foi a lei observada, 

ordenarão que se faça a mesma execução, podendo comtudo os 

presidentes das provincias, quando julgarem conveniente, dirigir ao Poder 

Moderador as observações que entenderem ser de justiça, para que este 

resolva o que lhe parecer, suspenso até então todo o procedimento.— 

Dec. cit., art. 4.º 

Não ha dependencia de designação do gráo da culpa para a 

imposição da pena nos delidos de que trata o art. 1º da Lei de 10 de 

Junho de 1835, por isso que ahi se impõe sempre a de morte. 

Quanto porém ás penas de que faz menção o art. 4º da 

mesma Lei, não se verificando os dous terços que se exigem para a 

imposição da de morte, mas sómente a maioria de votos, dever-se-ha 

observar o disposto no art. 332 do Cod. do Proc. Crim., que não está 
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revogado, eque manda impor a pena immediata: e não havendo maioria, 

deve seguir se a absolvição do réo, como é expresso na Resol. de 22 de 

Agosto de 1833. — Av. de 4 de Outubro de 1837. 

A disposição do art. 94 do Cod. do Proc. Crim. prohibindo a 

applicação da pena de morte nos casos em que não houver contra o 

delinquente outra prova mais que sua propria confissão, deve ser 

guardada mesmo nos crimes de que trata a Lei de 10 de Junho de 1835; 

porquanto, embora seja esta lei excepcional, não se segue que em sua 

applicação deva o executor afastar-se das leis geraes, mesmo naquellas 

disposições que ella não alterou. — Av. de 8 de Outubro de 1849. 

Se a decisão do segundo jury a que se proceder em virtude de 

protesto por novo julgamento importar pena de morte ou de galés 

perpetuas, deve o juiz de direito appellar ex-officio, porque o art. 70, § 2º 

da Lei de 3 de Dezembro de 1841 assim o prescreve, sem fazer differença 

entre decisão de primeiro ou segundo jury. — Av. de 18 de Outubro de 

1849. 

Para ser imposta a pena de morte, nos casos da Lei de 10 de. 

Junho de 1835, deve haver dous terços dos votos do jury, não só a 

respeito do facto principal, como de todas as circumstancias que a lei 

requer para que seja applicavel aquella pena, sendo uma dellas a 

existencia de outra prova além da confissão do réo; devendo simples 

maioria somente obrigar o réo á pena immediatamente menor. — Av. de 

14 de Fevereiro de 1851. 

Além dos relatorios e cópias dos libellos, contrariedades e 

sentenças que em virtude do art. 8° da Lei de 11 de Setembro de 1826, 

Av. de 2 de Junho de 1835 o Dec. de 9 de Março de 1837, são obrigados 

os juizes de direito a fazer subir á Imperial Presença, devem ser 

remeltidas cópias da inquirição das testemunhas e informantes, 

interrogatorios e respostas dadas pelo jury nos respectivos processos.—

Dec. de 12 de Julho de 1851. 
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Quando por attenção ao sexo ou à idade, ou por qualquer 

outra disposição da lei, o juiz não fizer applicação da pena de morte ou de 

galés perpetuas, em tal caso não haverá lugar a appellaçao ex-officio, que 

só deverá ser interposta quando essas penas forem effectivamente 

impostas. — Av. de 7 de Abril de 1852. 

Sendo as disposições do art. 10 do Cod. Criminal concebidas 

em termos geraes, e além disso fundadas nos principios do humanidade, 

claro é que são tambem applicaveis aos escravos. — Av. de 17 de Julho 

de 1852. 

A Lei de 10 de Junho de 1835 deve ser executada sem recurso 

algum nos casos de sentença condemnatoria contra escravos, não só 

pelos crimes mencionados no art. 1º, mas tambem pelo de insurreição, e 

quaesquer outros em que caiba a pena de morte.— Av de 27 de 

Novembro de 1852. 

As petições de graça dos réos condemnados á morte sobem 

com o traslado de lodo o processo á Imperial Presença, acompanhadas do 

relatorio do juiz de direito, e da informação do presidente, por cujo 

intermedio devem ser remettidas. — Dec. de 16 de Dezembro de 1853 

A Lei de 10 de Junho de 1835 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. 1º, mas 

tambem pelo de insurreição, e quaesquer outros em que caiba a pena de 

morte, como determina o art. 4º, cuja disposição é generica, e 

comprehende não só os crimes de quo trata o art. 1°, mas tambem os do 

art 2° della.— Dec. de 2 de Janeiro de 1854. 

E' curial a condemnação do réo á pena de galés perpetuas, 

que é a immediata à de morte, à vista do nosso Direito Criminal, quando 

não ha outra prova além da confissão. 
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Da sentença assim imposta não ha appellaçao; e não é licito 

argumentar nesta hypothese com a Lei de 10 de Junho de 1835, porque 

ella não estabeleceu para os casos de homicidio gráos de pena, mas 

somente uma pena.— Av. de 9 de Maio de 1854.  

Para intelligencia deste Aviso, que se não encontra nas 

collecções, convém observar que tratava-se do crime de ferimento 

commettido por um escravo contra seu feitor (Lei de 10 de Junho de 

1835); não havendo outra prova além da confissão, entendeu-se que a 

pena a impôr-se deveria ser a de galés perpetuas, e não a de açoutes. 

Os recursos de graça a requerimento de parte ou ex-officio 

serão por intermedio do presidente da relação, remettidos á secretaria de 

estado dos negocios da justiça pelo relator do processo, quando este 

tenha sido sujeito por appellação à decisão da relação. — Dec. de 14 de 

Outubro de 1854, art. 1.° 

Nos casos em que não ha appellação para a relação serão 

esses recursos dirigidos à mesma secretaria de estado pelos juizes de 

direito, directamente na côrte, e por intermedio dos presidentes nas 

provincias. — Idem, art. 2.º 

Os recursos quer sejão remettidos pelo relator do processo, 

quer pelo juiz de direito, devem ser sempre acompanhados de relatorio de 

um ou outro, do traslado de todo o processo, e da informação ou parecer 

do presidente da relação ou da provincia.— Idem, art. 3.° 

O relatorio deve conter essencialmente: 

1°, A relação do facto e suas circumstancias; 

2º, O exame das provas constantes dos autos; 

3º, A declaração das formalidades substanciaes, que forão 

guardadas ou preteridas; 
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4°, A exposição da conducta e vida passada do réo, e suas 

circumstancias pessoaes. — Idem, art. 4.° 

Quando o relatorio fôr feito pelo juiz de direito, que presidio ao 

jury, deverá indicar as provas produzidas e não escriptas, assim como os 

pontos principaes do debate, se não constarem dos autos. — Idem, art. 

5°. 

A amnistia, perdão oucommutação de pena, para sortirem 

effeito, devem ser previamente julgados conformes á culpa. — Idem, art. 

6.° 

Este julgamento compete: 1°, ao tribunal ou juizo em o qual 

pender o processo; 2º, ao juiz executor, quando a sentença estiver em 

execução. — Idem, art. 7.° 

A conformidade consiste na identidade de causa e pessoa. 

Todavia, no caso de perdão ou commutação de pena, verificando o 

tribunal ou juiz que houve ob ou subrepção de alguma circumstancia 

essencial, que poderia influir para denagação da clemencia imperial, 

devolverão decreto expondo respeitosamente a mencionada 

circumstancia. A remessa desta exposição será feita pelo presidente do 

tribunal (art. 7º, § 1°). — Idem, art. 8.º 

A forma do julgamento será a mesma dos recursos crimes, e 

se haverá sempre como negocio urgente. — Idem, art. 9.º 

Nos casos de ob e subrepção de que trata o art. 8º, decidida 

pelo Poder Moderador a duvida proposta pelo tribunal, serão o perdão ou 

commutação de pena julgados conformes pelos mesmos juizes que 

suscitarão a duvida. — Idem, art. 10. 

As disposições do Dec. de 14 de Outubro de 1854 só dizem 

respeito a pena de morte, porquanto neste caso unicamente o recurso de 

graça é suspensivo e ex-officio, sendo que nos de penas menos graves 
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incumbe ás partes instruir os seus requerimentos cem os documentos que 

julguem a bem, e quando haja algum defeito em taes documentos só a 

ellas é prejudicial. São porém applicaveis a todos os casos os arts. 6 e 

seguintes do mesmo decreto sobre a forma por que nos tribunaes e juizos 

se devem julgar conforme à culpa os perdões, commutacões e amnistias. 

— Av. de 22 de Janeiro de 1855. 

Tendo duas escravas assassinado á soa senhora, e sendo 

condemnadas á pena de morte, enviou o juiz de direito ao presidente (de 

Minas) o processo; este o devolveu para que, suspensa a execução da 

sentença, apresentasse o juiz o recurso de graça, como dispõem o Dec. de 

2 de Janeiro de 1854 e Av. de 22 de Janeiro de 1855, recommendando-

lhe ao mesmo tempo que instruisse o recurso com o relatorio e traslado 

de todo o processo, nos lermos do Dec. de 14 de Outubro de 1854, arts, 

2º, 3° e 4°. 

Respondeu o juiz que entendia que subsistia o Dec. de 11 de 

Abril de 1829, explicado pelo de 9 de Março de 1837 que nega o recurso 

de graça aos escravos condemnados por terem morto seus senhores, não 

obstante entender a presidencia que os decretos citados pelo juiz de 

direito se achavão revogados pelo de 2 de Janeiro de 1854. Decidio o 

ministro que bem procedera a presidencia quando exigio do juiz a 

apresentação do recurso de graça, e mais peças essenciaes, para que o 

negocio tivesse o andamento designado no citado Dec. de 2 de Janeiro de 

1854. — Av. de 27 de Outubro de 1857. 

As petições de graça para perdão e commutação de pena que 

não seja a capital, deverão ser apresentadas na côrte á secretaria de 

estado dos negocios da justiça, e nas provincias aos respectivos 

presidentes, nos termos do Dec. de 27 de Agosto de 1849. — Dec. de 28 

de Março de 1860, art. 1.º 

Devem essas petições ser instruidas com os seguintes 

documentos: 
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1º, Certidão da queixa, denuncia ou ordem por que se houver 

instaurado o processo; 

2º, Certidão do corpo de delicto, quando houver; 

3°, Certidão do depoimento das testemunhas da accusação e 

da defesa; 

4º, Certidão das sentenças; 

5°, E de todos os mais documentos que ao peticionario e aos 

respectivos juizes pareção convenientes. — Idem, art. 2.° 

Quando os peticionarios por sua pobreza não possão ajuntar 

ás petições os documentos mencionados no art. 2°, os presidentes das 

provincias, e o director geral da secretaria de estado dos negocios da 

justiça os farão juntar ex-officio. — Idem, art. 3º. 

Ouvidos os juizes respetivos seguir-se-ha no processo das 

petições de graça o que está determinado no Dec. de 8 de Fevereiro de 

1859.— Idem, art. 4.° 

Aos recursos de graça nestes casos são applicaveis as 

disposições dos arts. 6 a 40 do Dec. de 14 de Outubro de 1854. — idem, 

art. 5.° 

Nos crimes da Lei de 10 de Junho de 1835, quer a sentença 

seja condemnatoria quer absolutoria, deve ser executada sem recurso 

algum; assim o tem julgado o supremo tribunal de justiça e as relações, 

entre outros, nos casos seguintes: 

Appell. n. 1935. — Por Accord. de 11 de Maio de 1855 
decidio a relação da côrte não caber appellação para a 
superior instancia, nos crimes de que trata a Lei de 10 de 
Junho de 1835, tendo sido absolvidos pelo jury os que nella 
incorrêrão, em vista da expressa disposição do art. 80 da Lei 
de 3 de Dezembro 1841. 
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Apell. n. 3343. — Por Accord. de 26 de Junho de 1860 
resolveu não tomar conhecimento de uma appellação 
interposta por parte da justiça da sentença absolutoria 
proferida a favor de um escravo, por ser caso da Lei de 10 
de Junho de 1835. 

De igual modo foi julgada a appellação n. 3611, em data de 26 

de Março de 1861. 

A mesma relação em data de 2 de Agosto de 1859, na 

appellação n. 2676, não só deixou do tomar conhecimento de uma 

appellação interposta ex-officio pelo juiz de direito de Coritiba, de uma 

sentença de absolvição proferida nessas circumstancias, como até 

mandou por esse facto responsabilisar o dito juiz de direito. 

Dão-se porém os recursos legaes das sentenças proferidas 

sobre tentativa de morte perpetrada por escravo contra a pessoa de seu 

senhor, porquanto, não cogitando a Lei de 10 de Junho de 1835 sobre 

essa especie, embora tivesse por fim classificar os delictos commettidos 

por escravos contra seus senhores, só póde ter applicação ao caso a 

legislação geral, de conformidade com a qual se terá de impor a pena do 

Codigo, com referencia ao art. 34 do mesmo. 

Assim foi julgado por empate pelo supremo tribunal de justiça 

em data de 7 de Novembro de 1843, na revista n. 1178. Concedida a 

revista foi pela relação de Pernambuco confirmada a mesma doutrina, por 

accord. de 24 de Fevereiro de 1844. 

Não tem lugar o protesto para novo jury nos casos da Lei de 

10 de Junho de 1835; não será porém cumprida a sentença que houver 

condemnado o réo a açoutes, e antes será delles relevado, no juizo da 

execução, quando se verificar posteriormente a concessão de liberdade ao 

condemnado. — Accord. da Rel. da côrte de 7 de Dezembro de 1844. 

Revista n. 1649. — (Da relação da Bahia).— Negou o supremo 

tribunal de justiça a revista pedida, confirmando a sentença do jury 
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absolvendo ao recorrente, accusado do crime de morte, de cuja decisão a 

relação da Bahia não tomou conhecimento, por entender que das 

sentenças proferidas nos crimes de que trata a Lei de 10 de Junho de 

1835 não ha recurso algum. — (Art. 80 da Lei de 3 de Dezembro de 

1841). 

Os Srs. Cornelio França, Brito, Azevedo, Silva Tavares, e 

Nabuco concederão a revista, entendendo que só não ha recurso das 

sentenças condemnatorias, e não das de absolvição. (Art. 4º da Lei de 10 

de Junho de 1835). Os Srs. Pantoja, Vellozo, Junqueira, Veiga, Siqueira, e 

Perdigão Malheiros negarão a revista, conformando-se com a disposição 

da Lei de 1841, doutrina que o tribunal da relação da côrte tambem tem 

constantemente seguido, contra a opinião de alguns Srs. 

desembargadores. — Accord, de Julho de 1860, na rev. crim. n. 1649. 

A intelligencia que se dá á Lei citada, negando appellação nos 

casos de sentença absolutoria, é ao nosso ver inadmissivel, pela notavel 

contradicção ou injustiça que dahi resulta. E somos levados a pensar 

deste modo, porque do principio exposto se conclue que a condição dos 

escravos, aliás pouco favorecida pelas nossas leis penaes, é melhor do 

que a dos homens livres, sem embargo das ponderosas razões que 

exigem severidade e rigor no julgamento dos crimes graves por aquelles 

commettidos. 

Se os livres quando absolvidos são ainda sujeitos às 

contingencias de uma appellação, que póde dar lugar a um segundo 

julgamento e reforma de sentença, como por effeilo imediato de uma 

sentença de absolvição proferida pelo jury são postos os escravos em 

liberdade, quando além da injustiça do julgamento pode ainda ter-se dado 

preterição de formulas essenciaes no processo de instrucção ou 

julgamento? 
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Que consideração de ordem publica, ou conveniencia da 

justiça póde aconselhar essa medida, da qual ha de provir em muitos 

casos uma perigosa impunidade? 

Accresce que nem a Lei de 10 de Junho de 1835 consagrou 

semelhante principio; no art. 4º diz ella: “Se executará sem recurso a 

sentença se fôr condemnatoria;” logo se for absolutoria manda a razão e a 

hermeneutica que seja ella sujeita a appellação. 

Os recursos são garantias de direito, e em casos taes não se 

comprehende porque são elles denegados com flagrante violação da 

justiça; se se procura o prompto castigo do criminoso, privando-o do 

remedio da appellação no caso de condemnaçao, pelo mesmo motivo se 

deverá querer que do caso de absolvição seja a sentença revista e melhor 

considerada. 

Entretanto de outro modo tem entendido os tribunaes 

superiores, e, além dos casos supra referidos, outro vemos relatado na 

Gazeta Judiciaria de 23 de Agosto de 1853, que julgamos dever aqui 

mencionar. 

Um escravo matou o filho de seu senhor e administrador de 

sua fazenda. Levado ao jury foi absolvido, ou porque houvessem sido mal 

formulados os quesitos, ou porque não fossem alguns delles bem 

comprehendidos. O crime estava plenamente provado. Publicada a 

sentença sorprendêrão-se os juizes de facto que havião julgado, e 9, 

dentre os 12, immediatamente reclamarão por escripto declarando que 

havia equivoco, pois que era intenção do tribunal condemnar e não 

absolver. Foi desattendida, e não podia deixar de sê-lo, aquella 

reclamação feita depois de publicada a sentença. 

A reclamação foi junta ao processo, e appelloo da sentença a 

parte accusadora; mas o tribunal da relação, por maioria de votos 

accordou não conhecer da appellação, apezar de haver o appellante 
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arrazoado, dizendo que em vista do art. 4º da lei, devia dar-se o recurso, 

porque a sentença não era condemnatoria; que o legislador quiz com a 

immediata execução da pena desviar os escravos desse crime, e por isso 

decretara uma lei excepcional; fez valer algumas considerações que 

ressumbrão da legislação sobre a materia, não esquecendo a disparidade 

e injustiça resultante da intelligencia que se dá á lei, collocando-se o 

escravo em uma posição preferivel á do cidadão accusado pelo mesmo 

crime. 

Interposta a revista para o supremo tribunal foi está negada. 

E' evidente que a nossa legislação neste ponto, como em 

muitos outros, precisa ser explicada ou reformada. 

Quanto aos julgamentos proferidos em processos desta ordem 

pelos juizes de direito, em virtude da Lei de 2 de Julho de 1850, veja-se o 

que fica dito anteriormente, (§ 4º n. 2). 

N. 8. Preparar e apresentar ao jury os processos concernentes 

aos crimes de que trata a Lei de 10 de Junho de 1835. — Art. 3º da cit. 

Lei; Formul. sobre a marcha dos processos crimes, mandado cumprir pelo 

Av.  de 23 de Março de 1855, ns. 32 e 42. 

E' de notar-se que com quanto diga o Formulario que ao juiz 

de direito compete preparar e apresentar estes processos ao jury, ainda 

assim se tem observado o preceito geral do Regul. de 31 de Janeiro de 

1842, Arts. 324 e 347 em varias provincias, e mesmo na côrte, como se 

vê na Gazeta dos Trib. n. 88. 

N. 9. Dar audiencias  regulares  no seu juizo, como as demais 

autoridades judiciarias. Av. de 11 de Abril de 1844. 

Acha-se transcripto este Av. no § 5º n. 1º deste cap. 
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N. 10. Passar a jurisdicção aos juizes municipaes designados 

para o substituirem, pela ordem da designação, sempre que estiver 

impedido; salvo nos casos de suspeição em causa determinada. — Dec. de 

20 de Setembro de 1851.  

N. 11. Numerar e rubricar os livros de rol dos culpados. — 

Cod. do Proc. Crim. Art. 146  e Regul. de  31  de Janeiro  de 1842 art. 293 

N. 12. Communicar sempre que fôr possivel aos diversos 

empregados da comarca as ordens que forem expedidas pelo governo. —

Av. de 30 de Abril de 1851. 

N. 13. Levar ao conhecimento dos presidentes de provincia, 

sem prejuizo das disposições do art. 53 do Cod. do Proc. Crim., e art. 180 

e 181 do Regul. de 31 de Janeiro de 1812 todos os obstaculos, lacunas, e 

duvidas que encontra na execução das leis e regulamentos criminaes, 

guardado o disposto no art. 195 do mesmo Regul. 

As representações e officios do chefe de policia, juizes de 

direito, juizes muoicipaes, delegados e subdelegados das provincias, 

expondo ao governo imperial as duvidas, obstaculos e lacunas, que 

encontrão na execução do Cod. Criminal e do Processo, devem ser 

instruidas e informadas segundo prescrevem os arts. 495 a 497 do Reg. 

de 31 de Janeiro de 1842. 

A fórma estabelecida pelos citados artigos é applicavel a todas 

as autoridades, e extensiva tambem as leis civis e do processo respectivo, 

sendo ouvido quanto as leis commerciaes o tribunal do commercio do 

districto, em vez do presidente da relação. 

Competindo ao poder judiciario a applicação aos casos 

occurrentes das leis penaes, civis, commerciaes e dos processos 

respectivos, deve cessar o abuso que commettem muitas autoridades 

judiciarias, deixando de decidir os casos occurentes, e sujeitando-os como 

duvidas à decisão do governo imperial, pela qual esperão, ainda que 
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tardia seja, sobrestando e demorando a administração da justiça, que 

cabe em sua autoridade, e privando assim aos tribunais superiores de 

decidirem em gráo de recurso e competentemente as duvidas que 

occorrerem na apreciação dos factos, e applicação das leis. 

Os citados artigos do regulamento não se referem aos casos 

pendentes, senão aos que têm havido, e em cuja decisão ha occorrido 

duvidas, e se tem conhecido obstaculos ou lacunas; sendo que o governo 

imperial não póde senão por modo geral ou regulamentar decidir sobre 

essas duvidas; porquanto, se as suas decisões versassem sobre os casos 

individuaes e occurrentes, darião azo a condidos e collisões com o poder 

judiciario, ao qual essencialmente pertence, por sua natureza, a 

applicação das leis e apreciação dos casos occurrentes. 

Nestes termos, se alguma autoridade, em vez de decidir os 

casos que lhe são sujeitos, quizer, sob pretexto de duvida, submettê-los 

ao governo imperial, deverá a presidencia devolver- lhe as representações 

e officios respectivos, para que ella julgue conforme a lei e jurisprudencia, 

dando os recursos que couberem para os tribunaes superiores. Circ. De 7 

de Fevereiro de 1856.  

Esta mesma doutrina se contém no Av.de 10 de Maio de 1849, 

dirigido a presidencia de Goyaz. 

Dimanão dessa circular, disse o ministro da justiça em seu 

relatorio ao corpo legislativo (1855), e dos artigos do regulamento á que 

ella se refere os seguintes principios: 

1.° Não basta para que o governo dê a sua decisão, que se 
lhe apresente a duvida proposta por alguma autoridade; é 
preciso verificar a materia da duvida, que aliás bem póde ser 
a opinião singular dessa autoridade contra a jurisprudencia 
estabelecida, cuja derogação fora um abuso. 

2.° Para que o governo dé a sua decisão, devem preceder-
lhe as informações e pareceres do presidente da relação ou 
do tribunal do commercio, do procurador da coroa, e de 
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outras pessoas doutas e competentes a respeito dos arestos 
e praxe seguida. 

3.° A decisão não é por meio de aviso, senão sobre consulta 
da secção de justiça ou do conselho de estado, mediante a 
imperial resolução, que tem força de decreto, cuja 
autoridade procede do Art. 102, § 12 da Constituição. 

4.º As decisões não podem versar sobre casos individuaes 
sujeitos ou affectos ao poder judiciario, senão sobre a 
collecção de casos que tenhão occorrido, e por forma geral 
ou regulamentar. 

5.º As decisões não devem transpor as regras que a 
hermeneutica tem estabelecido para conhecer a vontade do 
legislador, sendo que se devem referir ao poder legislativo 
os casos que dependem de providencias, ou cuja decisão 
estabeleceria direito novo, isto é, contra ou além da 
disposição. 

Na mesma occasião chamou o illustrado ministro a attenção 

do corpo legislativo para esta materia, pedindo que sobre ella fosse 

adoptada uma providencia consentanea com o principio constitucional da 

harmonia e divisão dos poderes. 

As regras que o governo se impoz, disse elle, mostrão de 

sobejo o respeito que elle consagra a esse principio, e certo deixaria de 

exercer, como tem exercido, o direito de interpretar se não tivesse a 

responsabilidade de sacrificar o imperio da lei ás subtilezas do sophisma, 

os interesses collectivos aos individuaes, a unidade da execução ás 

duvidas de cada um. 

Infelizmente é bem verdade que em todos os tempos, tanto 

antes como depois da circular; tem-se julgado o governo com o direito de 

interpretar, sob a forma de avisos, e por via de autoridade, as disposições 

duvidosas das nossas leis, que hoje são acompanhadas de um cortejo 

innumero de avisos e decisões. 

São bem conhecidos os inconvenientes resultantes deste 

systema; e além da questão constitucional que ahi vem envolvida, se 
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póde ou deve o governo interpretar, quando só lhe cabe expedir 

instrucções ou regulamentos adequados à boa execução das leis, funcção 

inteiramente distincta, accresce que, não havendo, e nem podendo haver 

entre os ministros que rapidamente se succedem, uniformidade de 

opiniões sobre as questões propostas, muitas vezes acontece vir um aviso 

posterior estabelecer uma doutrina diametralmente opposta à de outro 

anterior, resultando dessa discordancia notavel confusão e desordem na 

pratica, ou então, o que é peior, recommendar um aviso uma theoria que 

não é aceita e antes rejeitada pelos juizes e tribunaes superiores, e dahi 

novos embaraços na applicação. 

Como exemplos de uma e outra especie apontaremos os 

seguintes Avisos: 

Diz o de 17 de Novembro de 1853 (transcripto no Cap. 4º, § 

4, n. 1), que o juiz de direito em correição só póde instaurar processos de 

responsabilidade; o contrario estabelece, e mui judiciosamente, o de 10 

de Fevereiro de 1854. 

Dizem os de 30 de Julho de 1844,29 de Outubro de 1832 

(acha-se no n. 76 da Revista dos Tribun.) e 27 de Abril de 1853 que não 

ha lugar o procedimento official nos ferimentos leves (Art. 201 do Cod. 

Crim.), salvo sendo o offendido pessoa miseravel, ou sendo o offensor 

preso em flagrante; o contrario se declara no de 6 de Março de 1854. 

Quer o de 9 de Agosto de 1844 (acha-se no n. 158 da antiga 

Gazeta dos Tribunaes) que possa ser o réo admittido a prestar fiança 

solto, ainda depois de formada a culpa e decretada a pronuncia, mas o 

contrario se encontra no de 28 de Setembro de 1860. 

Mandão os de 2 de Abril de 1836, 10 de Janeiro e 31 de Julho 

de 1854 e 1° de Agosto de 1859 que no caso de se não poder completar, 

por falta de numero, o conselho de jurados que houver de tomar 

conhecimento de uma causa seja ella adiada para a sessão seguinte; diz o 
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de 31 de Janeiro de 1853 que nessa hypothese deve o juiz fazer sortear 

tantos jurados quantos faltarem para o numero de 48, para com estes 

assim chamados sortear-se o resto do conselho. 

Os de 13 de Novembro de 1851 e 27 de Janeiro de 1855 

dizem que ao promotor incumbe denunciar as tentativas ou cumplicidades 

dos crimes inafiançaveis, embora admittão ellas fiança, mas em sentido 

opposto foi julgado pela relação da côrte em data de 20 de Dezembro de 

1858, como em outra occasião notámos. (Cap. 4º, § 4°, n. 6.) 

O mesmo Av. de 1855 declara que a recusa ou exclusão de um 

ou outro juiz de facto destroe a identidade do jury, no caso do Art. 331 do 

Cod. do Proc. Crim.; a relação da côrte, em accordão de 1º de Fevereiro 

de 1855, na appellfn. 1895, decidio o contrario, attendendo a que a 

intelligencia do cit. artigo não deve ser considerada restrictamente quanto 

ao numero dos jurados recusados. 

O de 7 de Abril de 1852 (acha-se transcripto no Cap. 4º, § 5° 

n. 7) diz que o juiz de direito não appellará ex-officio da sentença que 

condemnar o réo á pena de morte ou de galés perpetuas, quando por 

motivo de commutação feita de conformidade com a lei, não fôr qualquer 

dessas penas effectivamente imposta; em contrario tem sido decidido pelo 

supremo tribunal de justiça e relação da côrte nos julgamentos de que 

demos noticia anteriormente. 

Ora, em face desta diversidade de opiniões e julgamentos, e 

quando ainda ha pouco vimos que a secção de justiça do conselho de 

estado (Com. de 3 de Abril de 1860) julgou dever ser censurado e 

advertido um magistrado por haver representado contra a jurisprudencia 

de um Aviso que lhe pareceu menos juridico (salvo o Dec. de 6 de Julho 

de 1859, pois só nos referimos ao Av. de 14 de Novembro do mesmo 

anno, que deu lugar à insistencia do juiz), aconselhando por ultimo que 

fosse elle responsabilisado se deixasse de dar cumprimento a esse 
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Decreto e ao Aviso, como nos poderemos entender em tão intricado 

dedalo de difficuldades? 

Nem concebemos como possa ser responsabilisado um juiz por 

haver deixado de cumprir um aviso que nada mais é de que uma opinião 

individual, alias muito respeitavel, porém emittida sem força obrigatoria; 

e assim devemos crer que no caso proposto só se fallou em aviso por 

conter elle a mesma doutrina do citado decreto; o contrario seria um erro, 

que jamais poderia partir da esclarecida intelligencia da secção de justiça: 

em todo o caso, para obviar taes questões, o que mais conviria, a bem da 

regular administração da justiça, seria de facto reservar, no sentido da 

Constituição, a interpretação das leis ao poder legislativo, incumbindo a 

um tribunal judiciario, como o supremo tribunal de justiça, centro unico da 

administração da justiça civil e criminal, a tarefa de regularisar e 

uniformisar a jurisprudencia, fazendo cessar a contradicção e desordem 

que no foro produzem as desencontradas decisões e interpretações que 

em vez de esclarecer, mais perturbão e difficultão o estudo e pratica das 

nossas leis. 

É sabido que a interpretação que o governo sóe dar ás leis não 

é a interpretação authentica que pela Constituição exclusivamente cabe ao 

poder legislativo; mas é uma interpretação ogica ou doutrinal, e essa só 

compete ao poder judiciario. 

Quem ignora que a titulo de instrucção ou explicação mil vezes 

tem o governo entrado na substancia da lei, declarando o seu sentido ou 

procurando fixar a sua intelligencia? 

Entretanto dar ao governo esta attribuição é desconhecer o 

preceito constitucional, e consagrar uma theoria paradoxal e perigosa. 

Ou o aviso tem força obrigatoria ou não tem; se tem, segue-

se que o governo legisla, e então, além de conter o acto uma usurpação 

de attribuições proprias de um outro poder, ha de necessariamente 
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produzir conflictos e embaraços para o poder judiciario, que na execução 

se verá collocado na alternativa de seguir a lei ou o aviso; se não tem, 

corre o risco de não ser cumprido, perdendo a força moral de que deve 

ser revestido um acto expedido em nome do Imperador, embora apenas 

signifique a opinião do ministro que o subscreve. 

A faculdade de interpretar e expedir avisos e decisões com 

força de autoridade será sem duvida necessaria, e com vantagem poderá 

ser exercida pelo governo acerca das leis e materias administrativas, que 

se achão dentro de sua alçada e competencia; nunca, porém, no que diz 

respeito aos direitos individuaes regidos pelas leis communs. Para que 

essa faculdade seja bem exercida necessario é que não exorbite dos 

limites marcados pela Constituição, além da qual tudo é arbitrio, confusão 

e anarchia; e por isso, ao concluir, ainda uma vez faremos lembrar a 

necessidade de ser adoptada uma medida que ponha termo a tão graves 

inconvenientes. 

O juiz de direito, na conformidade dos Arts. 180 e 495 do Reg. 

n. 120 de 31 de Janeiro de 1842, deve limitar-se nas suas observações a 

expor as lacunas e as duvidas que os casos occurrentes lhe suscitarem. 

Av. de 14 de Novembro de 1859. 

N. 14.— Apresentar ou remetter no prazo legal ao presidente 

do supremo tribunal de justiça a carta de nomeação, afim de poder ser 

aberta a competente matricula, e ser-lhe contada a antiguidade; fazendo 

em tempo as demais communicações relativas as remoções, licenças ou 

interrupções que por ventura tenha no exercicio do seu cargo. 

Todos os magistrados para serem matriculados apresentarão 

ao presidente do supremo tribunal de justiça por si, ou seus procuradores, 

as cartas dos lugares que actualmente servirem, e dos que forem servindo 

para serem registradas, pena de se lhes não contar a antiguidade. Lei de 

18 de Setembro de 1828, art. 4º, § 3º, e Av. de 19 de Fevereiro de 1836. 



  
 

 
 

180 

Os magistrados que de novo entrarem no serviço, e os actuaes 

que forem despachados para outros lugares poderão ser matriculados logo 

que apresentem a sua carta, ficando obrigados a remetter ao presidente 

do supremo tribunal de justiça a certidão de sua posse dentro do prazo de 

6 mezes os que servirem nas provincias do Rio de Janeiro, S. Paulo, Santa 

Catharina, Rio-Grande do Sul, Minas-Geraes, Espirito-Santo e Bahia; de 1 

anno os que servirem nas provincias de Sergipe, Alagoas, Pernambuco, 

Parahyba, Rio-Grande do Norte e Goyaz, e 18 mezes os que servirem nas 

outras provincias. 

Aos magistrados que se não matricularem, ou que, tendo-se 

matriculado, não remetterem a certidão da posse nos referidos prazos se 

não contará a antiguidade no tempo da demora. Dec. de 20 de Dezembro 

de 1830, art. 3.° 

O julgamento da antiguidade dos magistrados compete ao 

supremo tribunal de justiça. Dec. de 16 de Novembro de 1831. 

São concedidos aos despachados para os cargos de 

magistratura 6 mezes para dentro delles tomarem posse dos seus 

lugares; não sendo porém permittido conservar-se qualquer magistrado 

no exercicio de um lugar de que foi demittido ou removido, e quando se 

lhe apresenta o successor legitimo impugnar-lhe a posse. Av. de 13 de 

Agosto de 1838. 

Pelo Regul. de 29 de Julho de 1849 se estabeleceu a maneira 

pela qual no supremo tribunal de justiça se deve verificar a antiguidade 

dos magistrados. 

No caso de remoção deve o juiz de direito removido remetter 

ao supremo tribunal de justiça, nos prazos do art. 3º do Dec. de 20 de 

Dezembro de 1830, além do seu novo titulo, ou cópia do decreto de 

remoção (Art. 15 do Dec. de 26 de Julho de 1850),certidões: 1º, da data 

em que deixou o lugar de que foi removido; 2°, do prazo que lhe foi 
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marcado pelo governo ou pelo presidente da provincia para se apresentar 

na nova comarca; 3°, da data do exercicio nesse lugar. Decrs. na. 557 e 

560 de 26 e 28 de Junho de 1850, e n. 687 de 26 Julho do mesmo anno. 

Assim mais deve informar o tribunal acerca das commissões 

civis, licenças, exercicios no corpo legislativo, e quaesquer outras 

interrupções que tenhão havido no serviço da magistratura; juntando 

certidão da data em que tiver deixado o exercicio do cargo, bem como da 

em que houver reassumido a jurisdicção, para que possão ser attendidos 

ou desattendidos esses periodos, segundo determina o citado Decreto de 

26 de Junho. 

No caso de licença não sò se deve communicar a data em que 

se começou a gozar delia, como se foi ou não concedida por motivo de 

molestia. 

Sobre licenças cumpre observar que podem ser ellas 

concedidas pelo governo, pelos presidentes das provincias e pelos das 

relações. 

A lei de 24 de Outubro de 1832, art. 93, determina que as 

licenças para fora do Imperio só possão ser concedidas sem vencimento; 

e quando concedidas para dentro do Imperio só com metade do ordenado, 

salvo se for por motivo de molestia, caso em que, tanto para fora como 

para dentro do Imperio, poderão ser dadas com ordenado até 6 mezes. 

Além do Av. de 27 de Outubro de 1836, 4 de Agosto de 1837, 

Dec. de 15 de Novembro de 1842, Avis. de 5 e 8 de Março e 12 de Julho 

de 1849, Dec. de 26 de Junho de 1850, art. 1°, § 1º, e Av. de 13 de 

Janeiro de 1851, ha ainda sobre esta materia a seguinte circular: 

Ministerio dos negocios da justiça. — Rio de Janeiro, 30 de 
Junho de 1852. — lllm. e Exm. Sr. — Para que esta 
secretaria de estado possa ter conhecimento e notar 
convenientemente as licenças concedidas pelos presidentes 
de provincias aos empregados da repartição da justiça, 
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cumpre que V. Ex. as communique na mesma data em que 
as conceder. 

Por esta occasião cumpre-me tambem recommendar a V. 
Ex. a fiel execução do que dispõe o art. 93 da Lei de 24 de 
Outubro de 1832, afim de que não sejão concedidas com 
ordenado por inteiro, senão no caso de molestia, 
devidamente provada, como exige a mesma lei, e nos outros 
casos só serão concedidas com meio ordenado. 

E para que não fique o começo do gozo das licenças 
dependente da vontade dos empregados que as obtiverem, 
V. Ex. marcará para isso um prazo razoavel, e o mais 
immediato possivel à data da concessão das mesmas 
licenças. Deos guarde a V. Ex. — José Ildefonso de Souza 
Ramos.— Sr. presidente da provincia de... 

Sobre o tempo em que devem ser apresentados os avisos de 

licenças concedidas aos magistrados, e mais empregados sujeitos ao 

ministerio da justiça, veja-se a Circ. de 18 de Outubro de 1848. 

A respeito das licenças concedidas aos juizes de direito, estão 

em vigor as disposições do art. 2º, § 11 da Lei de 22 de Setembro de 

1828, e do art. 5º, § 14 da Lei de 3 de Outubro de 1834, que ambas se 

podem bem executar, não só por não serem entre si contrarias, como 

porque, quando das licenças concedidas pelos presidentes das relações 

resultarem inconvenientes graves, ha o remedio de as suspenderem os 

presidentes das provincias.— Av. de 27 de Junho de 1835.  

3ª Secção. — Ministerio dos negocios da justiça. Rio de 
Janeiro, em 18 de Novembro de 1859. — Illmo e Exmo Sr.— 
Resultando das repetidas e continuadas ausencias dos juizes 
de direito dos districtos de suas jurisdicções, atrazos e 
graves inconvenientes ao andamento e boa administração da 
justiça, e desejando o governo imperial fazer cessar esses 
inconvenientes, ou pelo menos diminui-los tanto quanto seja 
possivel , recommendo por isso a V. Ex. que não distraia os 
já citados magistrados das suas respectivas funcções, 
encarregando-os de trabalhos alheios a ellas, ou chamando-
os á capital da provincia para darem conta verbal de seus 
actos, senão quando motivos imperiosos do serviço publico 
isso reclamem, devendo nesse caso V. Ex. communicar 
immediatamente ao mesmo governo imperial para seu 
conhecimento, as causas que o obrigarão a praticar desse 
modo, o que igualmente fará a thesouraria de fazenda 
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quando tiver de mandar abonar a taes juizes os seus 
vencimentos relativos ao tempo em que estiverem por 
ordem dessa provincia, fora das suas comarcas. Deos 
guarde a V. Ex. — João Lustosa da Cunha Paranaguá. —Sr. 
presidente da provincia de... 

A posse sem exercicio de nada aproveita. O prazo de tres 

annos de que trata o art. 1°, § 1° do Dec. de 26 de Junho de 1850, conta-

se para os magistrados antigos do 1º de Julho de 1851, e para os que 

depois forem nomeados da data da nomeação.  

Todas as certidões e documentos apresentados ao tribunal 

devem ser sellados para poderem ser attendidos e averbados na 

matricula. — Av. de 22 de Novembro de 1859. — Rev. dos Trib. ns. 15 e 

64. 

O Dec. de 20 de Dezembro de 1854 estabelece a maneira por 

que o supremo tribunal de justiça deve proceder annualmente á revisão 

da relação nominal dos magistrados, mandada organisar pelo Dec. de 29 

de Julho de 1849. 

Publicada a relação podem contra ella reclamar os magistrados 

prejudicados, fazendo-o dentro de dez mezes os da provincia de Matto-

Grosso, e dentro de seis mezes os de todas as outras. 

N. 15.— Aceitar a nomeação de chefe de policia, ou seja 

effectivo ou interino.— Reg. n. 120, art. 489; e Av. de 24 de Maio de 

1859. 

Veja-se o Av. de 22 de Outubro de 1855, sobre os motivos de 

escusa dos juizes de direito nestes casos. 

N. 16. — Servir de auditor nos conselhos de guerra de crimes 

capitaes e graves, nos termos declarados nos Avis. de 26 de Abril e 30 de 

Julho de 1859. 
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N. 17. — Exercer a jurisdicçâo privativa e improrogavel do 

juizo dos feitos da fazenda nas provincias onde não houver juiz de direito 

especial.— Lei de 29 de Novembro de 1841, art. 4º;  Regul. de 12 de 

Janeiro de 1842, art. 5.° 

Ao juiz municipal da capital toca substituir na vara dos feitos 

da fazenda ao juiz de direito, quando este tiver de ausentar-se da capital 

para percorrer os termos de sua comarca. — Av. de 6 de Abril de 1843. 

(Vej. o Av. de 11 de Setembro de 1856, na 2ª Parte, comment. ao art. 6º 

do Regul. das Cor.) 

O juiz de direito, que tambem serve de juizo dos feitos da 

fazenda, sahindo em diligencia deste ultimo cargo, deve passar o exercicio 

de juiz de direito criminal ao juiz municipal, percebendo este a 

gratificação, e aquelle o ordenado e emolumentos que lhe tocão. O juiz 

municipal que em tal caso substitue ao juiz de direito não póde exercer as 

funcções de juiz dos feitos, visto como a jurisdicção deste estende-se á 

toda a provincia, em cujo territorio se acha funccionando. — Av de 21 de 

Fevereiro de 1861. 

N. 18.—Deferir juramento e dar posse aos juizes municipaes e 

delegados de policia, quando se não possão reunir com brevidade as 

camaras municipaes, nos termos dos Avisos de 20 de Dezembro de 1848 

e 11 de Abril de 1849. 

N. 19.—Dar attestados de frequencia aos promotores publicos, 

cumprido o disposto nos Avisos circulares de 6 e 9 de Novembro de 1854. 

Os attestados de frequencia dos promotores publicos devem 

ser dados pelos juizes de direito, a que acompanhão. — Av. de 3 de Abril 

de 1843. — A mesma disposição se encontra nos Av 8. de 15 de Abril de 

1843 e 21 de Fevereiro de 1853. 

Os Avisos circulares de 6 de 9 e Novembro e 1854, supra 

citados, são do teor seguinte: 
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Circular.— 3ª Secção.—Ministerio dos negocios da justiça. 
Rio de Janeiro, em 6 de Novembro de 1854.— Illmo e Exmo 
Sr.— Expeça V. Ex. as convenientes ordens aos promotores 
publicos das differentes comarcas dessa provincia, 
recommendando-lhes que remettão mensalmente ao chefe 
de policia da mesma provincia, por intermedio dos juizes de 
direito respectivos, uma informação em forma de mappa, 
em que especifiquem distinctamente as denuncias que derão 
durante o mez; as accusações que fizerão, os processos em 
que fallarão, e os actos judiciaes a que assistirão, com 
declaração da natureza dos delictos por que forão feitas taes 
diligencias; recommendando V. Ex. ao mesmo tempo aos 
referidos juizes de direito que antes de remetterem esses 
mappas ao chefe de policia os examinem, e fação sobre elles 
as observações que julgarem convenientes: o que 
igualmente deverá praticar o chefe de policia, quando 
receber os sobreditos mappas dos juizes de direito, depois 
do que os enviará a esta secretaria de estado por intermedio 
de V. Ex. Deos guarde a V. Ex. — José Thomaz Nabuco de 
Araujo. — Sr. presidente da provincia de...   

Circular.— 3ª Secção — Ministerio dos negocios da justiça. 
Rio de Janeiro, era 9 de Novembro de 1854. — Illmo e Exmo 
Sr.— Para que tenha inteira execução a circular deste 
ministerio de 6 do presente mez, convém que V. Ex. 
determine aos juizes de direito das comarcas dessa provincia 
que não dêm aos promotores os attestados mensaes de 
frequencia, para o recebimento do ordenado, sem que 
primeiramente apresentem elles o mappa de que trata a 
citada circular. Deos guarde a V. Ex. — José Thomaz Nabuco 
de Araujo. — Sr. presidente da provincia de... 

N. 20.— Dar attestados de frequencia aos juizes municipaes e 

de orphãos verificada a hypothese do Av. de 21 de Agosto de 1855. 

Os juizes de direito podem passar atlestados de frequencia aos 

juizes municipaes e de orphãos, sempre que as camaras municipaes por 

abuso se negarem a fazê-lo.— Av. de 24 de Agosto de 1855. 

Os presidentes não podem intervir nas questões sobre 

assentamentos e pagamento de vencimentos de empregados publicos. 

Os attestados regulares para os pagamentos de ordenados aos 

juizes municipaes são os das respectivas camaras municipaes, e não dos 
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juizes de direito, conforme a legislação em vigor. — Ord. n. 33 de 28 de 

Janeiro de 1857. 

Comquanto seja conforme a direito que os attestados de 

frequencia que devem ser passados pelas camaras municipaes, sejão 

assignados pelos presidentes e mais vereadores das mesmas camaras, 

comtudo em vista das circunstancias que podem occorrer, e difficultar a 

acquisição dos sobreditos attestados, devem ser tambem aceitos aquelles 

que forem assignados pelos presidentes e secretarios das camaras 

municipaes , na conformidade da 2ª parte do art. 64 da Lei do 4º de 

Outubro de 1828.— Ord. n. 33 de 28 de Janeiro de 1857. 

Ord. n. 64.—Bernardo de Souza Franco, presidente do 
tribunal do thesouro nacional, respondendo ao officio do Sr. 
inspector da thesouraria de Minas-Geraes n. 64 do mez 
findo, no qual consulta se os juizes municipaes para a 
cobrança de seus ordenados podem apresentar attestados 
de exercicio passados por tabellião, como se pratica com os 
juizes de direito, visto que as camaras municipaes, a quem 
incumbe passa-los, algumas vezes não são regulares em 
suas reuniões, lhe declara que para remover o inconveniente 
exposto, já se tomou sobre consulta das thesourarias de 
Pernambuco e do Espirilo-Santo, a resolução constante das 
Ords. ns. 32 e 33 de 28 de Janeiro do anno passado, que se 
achão na respectiva collecção. Thesouro nacional, em 29 de 
Setembro de 1858. —Bernardo de Souza Franco. 

Estes e outros attestados de frequencia não são sujeitos ao 

imposto do sello. — Ord de 17 de Abril de 1882; e fíegul. de 26 de 

Dezembro de 1860, art. 85, § 7º. 
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PRACTICA 

DAS 

CORREIÇÕES 

________ 

PARTE SEGUNDA 

DAS CORREIÇÕES 

________ 

REGULAMENTO DAS CORREIÇÕES 

OBSERVAÇÕES GERAES 

Regul. das Correições. — O Regul. de 2 de Outubro de 1851, 

dando novas regras e preceitos para o serviço das correições, se não 

attingio completamente o fim a que se propôz, veio pelo menos trazer um 

notavel melhoramento para a administração da justiça civil e criminal, 

sujeitando á immediata inspecção dos juizes de direito os actos praticados 

pelos juizes inferiores, escrivães e mais agentes da justiça publica, e 

habilitando ao mesmo tempo aquellas autoridades a lançar mão das 

necessarias medidas para a prevenção e repressão dos erros e abusos 

commettidos nos districtos de sua jurisdicção. 

De pouco valerião as leis, ainda as mais bem pensadas e 

adequadas ás necessidades de um povo, desde que na sua execução se 

não guardasse o mais solicito empenho e escrupuloso cuidado; a 

felicidade nacional consiste nas boas leis, diz um escriptor; porém é certo 

que só a pratica e inviolavel execução de seus preceitos poderá produzir 

esse importante resultado, à que se prende a attenção de todos os 

governos; não é pois sem razão que vemos na Resol. de cons. do Desb. 

do Paço de 26 de Setembro de 1676 affirmar-se que a administração da 
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justiça e quietação publica não consiste na multiplicidade das leis; mas 

sim na sua fiel observancia. 

O Regul. das Correições, provendo discreta e efficazmente 

sobre a execução das leis civis e criminaes, e modo por que as 

autoridades cumprem os seus deveres, prevenio a reproducção de graves 

erros e multiplicadas faltas muitas vezes devidas á ignorancia ou à má fé; 

collocou sob as vistas do juiz corregedor os actos daquelles que 

funccionão debaixo de sua jurisdicção, e proporcionou-lhe occasião de 

instruir a tempo, corrigir e emendar os erros introduzidos no foro, 

dirigindo de modo conveniente a marcha dos negocios judiciaes que 

correm em toda a sua comarca. 

Não só a Lei de 3 de Dezembro de 1841, e seu respectivo 

regulamento, como mesmo disposições anteriores reconhecião e 

consagravão a necessidade das correições, como medida de indisputavel 

proveito e óptimos resultados; erão porém deficientes as disposições que 

existião, e por melhores que fossem os desejos dos juizes jamais poderião 

elles; depois das laboriosas funcções de uma sessão judiciaria, e sem 

regras ou normas que bem definissem suas attribuições e deveres, 

desempenhar por modo satisfactorio as arduas e sobremodo espinhosas 

funcções a cargo dos corregedores. Se hoje, dada nova forma ás 

correições, ainda no espaço de um ou dous mezes se não póde muitas 

vezes cumprir exactamente o regulamento, o que se poderia antes fazer 

em vista das limitadas disposições contidas, entre outros, nos arts. 202 a 

210 do Regul. de 1842?    

Tem-se censurado o regulamento novo em um ou outro ponto; 

aponta-se, por exemplo, como inconveniente a accumulação de attribuições 

administrativas e judiciarias nas mãos de uma só autoridade, que nem 

sempre tem á sua disposição a força precisa e os meios necessarios para 

fazer valer suas decisões, aliás sujeitas ao juizo de um poder estranho; 

quer-se ver ainda um mal, senão um erro, e de graves consequencias na 
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intelligencia que nega aos actos mais importantes do juiz de direito em 

correição o caracter de actos de jurisdicção, só para o effeito de fazê-los 

depender da approvação ou revisão do poder executivo ou administrativo, 

quando só a algum tribunal judiciario de superior graduação poderia 

razoavelmente competir semelhante attribuição. Sejão, porém, quaes forem 

os defeitos que por ventura ahi existão, ainda assim é innegavel que não 

poderão ligeiras, faltas desmerecer tudo quanto ha de proveitoso e util nesse 

bem elaborado Regulamento, cujas disposições cumpre guardar com 

fidelidade e cuidado, a bem da administração da justiça. 

Correição.— Correição, diz a Ord. Affons. L. 2°, Til. 63, § 11, é 

sobre toda jurisdicção , como cousa que esguarda a superioridade, e o 

maior, o mais alto senhorio á que todos estão sujueitos, a qual assi é apreza 

e ajuntada ao principado do Rei, que a não póde de todo, de si tirar. 

O poder de exercer certos, actos definidos pela lei concedido 

aos corregedores de comarca pela Ord, Lº 1º, Tit. 58, § 9º, ou o mesmo 

exercicio dessa jurisdicção, cit. Ord., § 10, é, em sentido restricto, o que 

significa correição. — Dr. Ramalho, Proc. Criminal., § 37. 

Nos primeiros tempos da monarchia porlugueza o rei em pe; 

soa fazia as correições, administrando justiça pelos lugares que percorria, 

ou mandava para esse fim delegados em seu nome; posteriormente 

fizerão-se as correições por ordem immediata do rei, pelas provisões 

emanadas dos tribunaes superiores nos casos de sua competencia; pelas 

relações nos districtos ou pelos corregedores da côrte e das comarcas; 

hoje o direito de fazer correição é da exclusiva competencia do juiz de 

direito , Lei da Reforma, art. 26; só se refere às jurisdicções inferiores da 

comarca, e rege-se pelo Regul. de 2 de Outubro de 1851, que ora 

examinamos. 

A jurisdicção civil que compete aos juizes de direito por virtude 

do disposto na citada Lei, art. 119; e Reg. de 15 de Março de 1842, arts. 

3 e 36, é especial e privativa; elles a exercem não como juizes de direito 
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ou como juizes ordinarios criminaes, mas com o caracter especial de 

corregedores e provedores de comarca, segundo a Ord. L. 1ª, Tit. 62, e 

mais legislação citada no § 41, nota 2ª do Proc. Civil do Dr. Paula 

Baptista. 

Attribuiçoes dos juizes de direito em correição.— D’entre 

as attribuições conferidas pelas nossas leis aos juizes de direito, é sem 

duvida alguma a mais importante a de fazer correição uma vez por anno 

em cada um dos termos que tiverem foro civel especial e conselho de 

jurados. 

E' por meio desta salutar providencia que póde o juiz de 

direito, como primeira autoridade judiciaria da comarca, superintender a 

administração dos negocios da justiça, dando-lhes uma direcção regular e 

uniforme, de harmonia com as leis e regulamentos vigentes. 

São de sua especial competencia em correição as attribuições 

seguintes: 

1.ª — Verificar a legalidade dos titulos com que servem seus 

empregos e officios os funccionarios sujeitos á correição; procedendo a tal 

respeito pela forma prescripta no art. 26, § 1º do Regul. de 2 de Outubro 

de 1851. 

2.ª — Syndicar e informar-se sobre o procedimento delles 

para o fim determinado no § 2° do citado artigo. 

3.ª — Advertir, impor penas, ou responsabilisar os que achar 

em culpa, procedendo ex-officio contra os culpados; § 3º do citado artigo. 

4.ª — Examinar os livros jndiciaes sobmettidos à correição, 

para o effeito declarado no art. 28 do Regul. 
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5.ª— Examinar os processos findos ou pendentes que vierem á 

correição, procedendo as diligencias constantes dos §§ 1° a 5º do art. 31 

do Regul. 

6.ª — Visitar as prisões, como manda o § 6º do mesmo artigo, 

depois de encerrada a audiencia geral de abertura. 

7.ª — Proceder no que é relativo á administração das pessoas 

e bens dos orphãos, e pessoas miseraveis, conforme o art. 32. 

8.ª — Exercer as attribuições constantes do art. 34, quanto à 

execução dos testamentos. 

9.ª — Requisitar ás repartições fiscaes competentes as 

re¬lações de que trata o art 43. 

10.ª — Proceder na forma dos arts. 44 a 47, no que é 

concernente á administração das capellas, hospitaes, ordens terceiras, 

irmandades e confrarias. 

11.ª — Fiscalisar a execução das leis e regulamentos 

tendentes á arrecadação e administração dos bens de ausentes, e 

heranças jacentes; art. 48, dito. 

12.ª — Observar o disposto no art. 49, no que diz respeito aos 

interesses da fazenda nacional. 

13.ª — Impor as penas disciplinares de que tratão os arts. 39 

e 50; guardadas as disposições dos arls. 51 a 55. 

O juiz de direito, em correição, além do que vai exposto, deve 

ainda: 

1.°—Dar parte ao governo dos motivos que houverem exigido 

a prorogação do tempo ordinário da correição; art. 3º do Regul. 
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2.º — Remetter cópia dos provimentos, apenas fechada a 

correição, á secretaria de estado dos negocios da justiça, e aos 

empregados a quem fôr necessario o teu conhecimento ou execução. — 

Art. 18 dito. 

3.º — Dar ao governo conta circumstanciaria, findas as 

correições, em toda a comarca, dos processos de responsabilidade que 

houver instaurado, penas disciplinares impostas, com declaração da data 

da abertura e encerramento das correições. — Art. 24 dito. 

CAPITULO I. 

DO TEMPO E AS FORMAS DAS CORREIÇÕES 

Art. 1.º Os juízes de direito devem uma vez por anno abrir 

correição em cada um dos termos que tiverem foro cível especial, e 

conselho de jurados. (Decreto de 24 de Março de 1843 n. 276). Os juízes 

municipaes ainda quando estejão substituindo os juízes de direito não 

poderão fazer correição, salvo se a comarca estiver mais de dous annos 

sem juiz de direito. 

Fôro civel especial. — Aos juizes de direito compete 

exclusivamente o direito de fazer correição, uma vez por anno, em cada 

um dos termos de suas comarcas, que tiverem fôro civel especial e 

conselho de jurados. 

Para que haja em um termo fôro civel e conselho de jurados é 

de mister que nelle se tenha apurado maior número de juizes de facto que 

o declarado no Art. 31 da Lei de 3 de Dezembro de 1841. — Dec. de 21 de 

Março de 1843, Art. 2.º 

1ª secção. — Illmo e Exmo Sr. — Sendo presente a S. M. o  
Imperador o officio de V. Ex. n. 14 de 31 de Janeiro do 
corrente anno, em que participa ter resolvido 
provisoriamente que ficasse desligado do termo de 
Mogymirim o de Casa Branca, por isso que a lista dos 
jurados delle compôz-se de 109 cidadãos, ordenou-me o 
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mesmo Augusto Senhor que declarasse a V. Ex. que o 
numero de 50 jurados ou mais em um municipio não é razão 
bastante para que elle fique de todo desligado de outro, pois 
que antes o Art. 20 da Lei n. 261 de 3 de Dezembro de 1841 
deixa faculdade da reunião de municipios, segundo a sua 
extensão e população, o que é mais bem explicado no art. 
32 do Reg. n. 120 de 34 de Janeiro do anno passado; e que 
portanto deve subsistir a accumulação do referido termo de 
Casa Branca ao de Mogymirim, quanto à jurisdicção do juiz 
municipal, observando-se quanto ao mais o disposto no Dec. 
n. 276 de 24 de Março proximo passado. Deos guarde a V. 
Ex. — Palacio do Rio de Janeiro em 29 de Abril de 1843. — 
Honorio Hermeto Carneiro Leão. — Sr. Presidente da 
provincia de S. Paulo.  

Embora esteja installada uma villa, funccionando a respectiva 

camara municipal, e nomeados os substitutos do juiz municipal do termo, 

na forma do art. 18 da Lei de 3 de Dezembro de 1841, não póde ahi haver 

foro civil, antes de verificar-se a qualificação de 50 jurados pelos menos. 

— Av. de 28 de Abril de 1858. 

A' vista dos arts 16 e 19 da Lei de 3 de Dezembro de 1841 á 

nomeação de supplentes do juiz municipal feita anteriormente á creação 

da foro civel é nenhuma, e por conseguinte não póde obstar a que de 

novo se proceda á nomeação legal, depois de creado o termo, por se 

verificar que ha para isso numero suficiente de jurados. — Av. de 25 de 

Junho de 1860. 

Os juizes municipaes não poderáõ fazer correição. — Os juizes 

municipaes ainda quando estejão substituindo os de direito não podem 

fazer correição, salvo estando a comarca sem juiz de direito por mais de 

dous annos. 

Esta doutrina, mesmo como excepção, traz, ao nosso ver, 

inconvenientes. Se o principal fim da correição é corrigir e emendar os 

erros introduzidos no foro por uma falsa intelligencia da lei ou pratica 

abusiva, jamais poderá ser este resultado attingido, dando-se aos juizes 

municipaes a attribuição de corrigirem seus proprios actos; acresce, que 

podendo pela letra do Regul. fazer correição o juiz municipal logo depois 
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de nomeado, se tiver de substituir o juiz de direito de uma comarca que 

se ache nos termos do art. 1º, virá a faltar-lhe para o bom desempenho 

de tão difficil tarefa o profundo e indispensavel conhecimento das leis e do 

processo, conhecimento que só se adquire com muito estudo e longa 

pratica dos negocios do foro; em todo o caso não soccorre ao juiz 

quatriennal a presumpção de capacidade e habilitação que acompanha a 

nomeação do magistrado perpetuo. 

Se se pretende pela correição reprimir abusos o punir 

malversações ou culpas graves que por ventura tenhão sido commettidas, 

ainda menos poderemos esperar deste principio, em relação aos feitos 

processados ou julgados pelos juizes municipaes, pois que esses feitos, 

apezar dos dous annos de que falla o Regul., não tendo sido ainda 

exasminados viráõ sempre à correição; ora, suppondo-se que os abusos 

partão do juiz mnicipal, ou por tê-los directamente praticado ou por havê-

los autorisado, e sendo os seus actos os mais importantes dos que tem de 

ser revistos em correição, parece claro que nenhuma vantagem se colherá 

dessa providencia. 

A correição para ser util deverá ser ordenada com summa 

prudencia, muito tino e instrucção da parte do corregedor; melhor será 

que ella não haja, do que seja feita somente para sanccionar erros e 

abusos, muitas vezes irremediaveis nas correições seguintes; e, ainda 

salvando-se as excepções que, por honra da magistratura, se contão 

sempre entre os juizes municipaes formados, para as quaes nenhuma 

procedencia terá o que levamos dito, ou antes considerando-se 

justamente como excepções os juizes a que nos referimos ao principio, 

bastaria a possibilidade de ser feita em vista da generalidade do Regul a 

correição pelos juizes leigos, legitimos substitutos dos juizes de direito 

(Avs. De 28 de Julho de 1843 n. 51 e 15 de Setembro de 1860), e  

poder até haver uma comarca, como a de Paraná, em Goyaz, (Relatorio 

da Justiça de 1859) sem juiz municipal formado, para que deixasse de ser 

conveniente tal disposição. 
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Ao governo cabe o cuidado de evitar este mal, provendo no 

sentido de jamais ficar uma comarca por tão largo tempo sem juiz de 

direito.  

Ainda uma observação. A mesma razão que levou o Av. de 30 

Dezembro de 1854 a declarar que o exame de sufficiencia exigido pelo 

Dec. de 30 de Agosto de 1851 só poderá ser presidido pelo juiz letrado 

effectivo, porque, diz elle, não é bastante para certos casos o 

conhecimento theorico da jurisprudencia, mas tambem a pratica 

professional, igualmente deveria influir, por força de maior razão, para 

que só pudessem ser presididas as correições pelos juizes effectivos. Se 

não podem presidir um exame dessa ordem os juizes substitutos,  embora  

formados, muito menos poderão presidir as correições os substitutos dos 

juizes de direito. 

Resta que a correição por essa fórma feita possa aproveitar ao 

menos aos demais empregados a ella sujeitos: só assim virão a ser 

compensados de algum modo os inconvenientes que ficão apontados. 

Art. 2.° Nas comarcas em que houver mais de um juiz de 

direito será feita a correição alternadamente por cada um delles, mas de 

modo que não haja mais de uma correição annualmente. 

Mais de um juiz de direito. — Actualmente ha mais de um juiz 

de direito criminal nas comarcas seguintes: côrte, e capitães do Rio-

Grande do Sul, Bahia, Pernambuco, Maranhão e Pará; só nesses pontos 

ha 1ª e 2ª vara criminal, e a elles se refere a disposição deste artigo, cuja 

materia é toda regulamentar. 

Art. 3.° A correição durará ordinariamente um mez, mas 

poderá ser prorogada por mais trinta dias se a affluencia dos negocios o 

exigir, devendo nesse caso o juiz de direito dar ao governo parte 

circumstanciada e immediata dos motivos que exigirão a prorogação. 
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Por mais trinta dias. — Não se deve entender taxativamente a 

disposição deste artigo, para o effeito de durar sempre a correição, no 

caso de prorogação, sessenta dias, como querem alguns; antes se 

entende que póde a prorogação ser por dez, quinze ou vinte dias, 

conforme a affluencia de serviço, comtanto que não exceda o prazo de 

trinta dias. 

Circular. — 2ª Secção. — Ministerio dos negocios da justiça. 
Rio de Janeiro, 11 de Julho de 1859.— Illmo e Exmo Sr. — 
Recommende V. Ex. aos juizes de direito dessa provincia a 
fiel observancia do art. 3º do Regul. das Correições, na parte 
em que dispõe que os mesmos juizes dêm ao governo parte 
circumstanciada e immediata dos motivos que exigirem 
qualquer prorogação do prazo marcado para a correição. 
Deos guarde a V. Ex.— Barão de Muritiba — Sr. presidente 
da provincia de... 

Art. 4.° A correição poderá ser aberta, ou immediatamente 

depois da sessão do jury, ou em outro qualquer tempo dentro do anno, 

como fôr mais conveniente ao serviço publico. 

Ou em outro qualquer tempo. — Em vista do arbitrio deixado 

pelo Regul., melhor será abrir-se a correição antes do que depois do jury; 

porque sendo incerta a duração das sessões deste tribunal, e podendo 

prorogar-se além de quinze dias, conforme a affluencia de serviço (art. 

323 do Cod do Proc. Crim.), nem sempre poderá o juiz designar com 

segurança no edital de convocação, expedido com a precisa antecedencia, 

um dia desimpedido para a abertura da correição. 

Tambem se entende que não póde ser feita a sessão do jury 

dentro do prazo especialmente destinado para o serviço da correição, 

apezar da pratica em contrario que em alguns pontos tem-se observado. 

Art. 5.° O juiz de direito, quando tiver de abrir correição, 

mandará publicar por editaes com a conveniente antecedencia o dia em 

que se ha de achar na cidade ou villa, o dia em que devem comparecer 

ante elle na casa da sua aposentadoria os empregados sujeitos á 
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correição, levando os seus titulos, e os livros, autos e papeis que 

conforme este Regulamento lhe devem ser apresentados, sujeitando-se, 

no caso de faltarem, á responsabilidade ou as penas disciplinares 

comminadas. 

Mandará publicar por editaes. — Não ha na pratica 

uniformidade no modo de se dar cumprimento a este artigo; ou se vê 

expedido o edital de convocação pelo proprio juiz de direito, como 

antigamente se usava; ou á imitação do que se observa com a 

convocação do jury (art. 329 do Regul. de 31 de Janeiro de 1842), é 

passado o edital em nome do juiz municipal, a quem faz o juiz de direito 

para esse fim as devidas communicações. 

Na côrte tem so já procedido deste ultimo modo, como consta 

do Jornal do Commercio de 19 de Agosto de 1854. 

Casa da sua aposentadoria. — Podendo a correição ser aberta 

logo depois do jury, ou em outro qualquer tempo dentro do anno, como 

fica dito, parece fora de duvida que o disposto no art. 47 do Cod. do Proc. 

Crim. tem lugar sem distincção, tanto no caso de ir o juiz de direito ao 

termo para o serviço do jury, como quando a elle se dirige somente para o 

da correição. 

O Av. de 8 de Julho de 1834 declarou que a disposição deste 

artigo do Codigo não comprehende as camaras municipaes das cidades ou 

villas que são capitães das comarcas era que os juizes de direito devem 

ter a sua residencia ordinaria: 

Art. 6.° No dia designado, aberta a audiencia geral da 

correição pelo toque da campainha e prégão do porteiro, assentados á 

direita do juiz de direito, o juiz municipal, de orphãos, delegados, 

subdelegados, juizes de paz, promotor publico, promotor dos residuos, 

thesoureiro e curador geral dos orphãos e advogados; á esquerda os 

solicitadores, tabelliães, escrivães e demais pessoas indistinctamente, e 
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na mesa em frente da sede do juiz o escrivão da correição, collocados á 

porta os officiacs de justiça, começará a audiencia pela chamada das 

pessoas que devem comparecer. 

O escrivão do jury servirá de escrivão da correição tanto no 

civel como no crime, cumprindo, além das obrigações geraes communs a 

todos os escrivães, as especiaes impostas por este regulamento, e as 

diligencias de que pelos juizes de direito forem encarregados. 

Começará o audiencia pela chamada das pessoas que devem 

comparecer. — Os juizes de direito podem dispensar do comparecimento 

os empregados que faltarem á audiencia com motivo legitimo; e assim 

mais podem conceder aos escrivães que morarem longe, e apresentarem 

motivo justificado, licença para apresentarem à correição os seus livros e 

autos por intermedio de pessoas por elles autorisadas, e sob sua 

responsabilidade.— Av. de mãe Março de 1854. 

O escrivão do jury servirá de escrivão da correição. — 

Comquanto pareça concluir-se do Aviso de 11 de Setembro do 1856, que 

abaixo transcrevemos, por não se achar nas collecções, que o escrivão do 

jury do termo em que reside o juiz de direito o deve acompanhar quando 

sahe a serviço para outros termos, comtudo é indubitavel que pelo art. 

108 da Lei de 3 de Dezembro de 1844 deve haver em cada termo um 

escrivão privativo do jury, sendo este o mesmo que tem de servir nas 

correições. 

Sua nomeação interina compete ao juiz de direito, pela regra 

geral estabelecida no Dec. do 1º de Julho de 1830, e art. 10, § 1º do Dec. 

de 30 de Agosto de 1851, de que é competente para fazer a nomeação 

interina o juiz perante quem tem de servir o nomeado; embora nos 

mappas de officios de justiça annexosaos relatorios da justiça (1855— 

1859) se mencionem muitas nomeações desta ordem feitas pelos 

presidentes de provincias. 
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Veja-se Av. de 20 de Setembro de 1860. 

1ª Secção.— Ministerio dos negocios da justiça — Rio de 
Janeiro, em 11 de Setembro de 1856. — Illmo e Exmo Sr.— O 
Sr. ministro e secretario de estado dos negocios da fazenda 
ponderou no Aviso que me dirigio em data de 10 de Maio 
ultimo ser irregular e gravosa aos interesses da fazenda 
nacional, além de contraria ao que se acha eslabelecido no 
Av. n. 18 de 6 de Abril de 1843, a pratica seguida nessa 
provincia, segundo lhe informara o fiscal da respectiva 
thesouraria, de ficarem suspensos os trabalhos do juizo dos 
feitos da fazenda quando o juiz de direito, que, na forma da 
lei, os accumula, fica impedido de lhes dar prompto 
expediente, por estar exercendo attribuições que o levão 
para fora da capital, ou mesmo quando dentro desta fica 
impossibilitado de dar audiencia e de trabalhar regularmente 
nas causas da fazenda. 

E sendo presente o citado Aviso a S. M. o Imperador, manda 
o mesmo Augusto Senhor declarar a V. Ex., de conformidade 
com o parecer do conselheiro procurador da coroa, que foi 
envido a tal respeito, que nos referidos casos deve o juiz de 
direito passar a vara dos feitos da fazenda ao juiz municipal, 
como dispõe o art. 4º da Lei n. 242 de 29 de Novembro de 
1841, e o art. 5º do Reg. de 12 de Janeiro de 1842, e 
declara o citado Aviso de 6 de Abril de 1843. 

E por que igual falta se póde dar por impedimento do 
escrivão, cumpre antes de tudo que se não designe para 
escrever nos feitos da fazenda os escrivães do jury, os quaes 
tem de acompanhar periodicamente o juiz de direito para as 
sessões do jury, mas outro que não tenha esses 
impedimentos certos, o qual sendo impedido devera ser 
substituido segundo as regras preseriptas no Dec. de 30 de 
Agosto de 1851, não sendo licito obriga-lo a ter escrevente 
ou ajudante juramentado, e fazê-lo substituir por este, não 
só porque nenhuma lei impõe essa obrigação aos escrivães, 
e seria um onus para os ofíicios, coroo tambem porque taes 
escreventes têm marcadas restrictamente as funcções que 
podem desempenhar, e não as excedem sem trazerem 
nullidades dos actos para que não estão habilitados, 
causando damno à fazenda publica. Deos guarde a V. Ex. — 
José Thomaz Nabuco de Araujo.-— Sr. presidente da 
provincia de Sergipe. 

Art. 7.° Ao Juiz municipal, e onde houver mais de um ao das 

execuções criminaes, compete a publicação do edital, citação das pessoas 
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que devem comparecer á audiencia geral, e a preparação da lista pela 

qual se deve fazer a chamada. 

Ao juiz municipal compete a publicação do edital. — Tem aqui 

lugar a mesma observação que acima fizemos (art 5°) sobre a publicação 

do edital; sendo duvidoso se deverá ser elle assignado pelo juiz de direito 

e simplesmente publicado pelo juiz municipal, ou expedido em nome deste 

ultimo sobre communicação daquelle. 

Na pratica se tem procedido de um outro modo; sendo 

entretanto o primeiro o mais seguido. 

Art. 8.° A referida relação, além dos nomes das pessoas 

mencionadas no art. 25, conterá os nomes dos administradores das 

capellas, juizes, syndicos, thesoureiros ou procuradores das ordens 

terceiras, irmandades e confrarias, ou quaesquer officiaes dellas 

competentes para representa-las. 

A relação conterá os nomes dos administradores das capellas, 

etc. — Parece que deverião ter sido incluidos neste numero os fabriqueiros 

das igrejas matrizes, visto como são os seus livros sujeitos a exame (arts. 

27, § 9º, e 47 do Reg.), e devem ser tomadas as suas contas no juizo 

temporal (Avs. de 27 de Abril de 1855 e 5 de Novembro de 1858), 

embora se não achem comprehendidos entre os enumerados neste artigo. 

Art. 9.° Faltando alguma pessoa mencionada no art. 25, o juiz 

lhe imporá a pena disciplinar que tiver sido comminada, e contra as 

pessoas do artigo antecedente procederá além disto como fôr de direito. 

Veja-se o que fica acima dito sobre o art. 6.º 

Art. 10. Feita a chamada, e mencionados na acta, que deve 

ser lançada em livro proprio, os nomes dos que comparecerão, faltarão, e 

forão condemnados ou absolvidos, seguir-se-ha a apresentação dos titulos 
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com que servem os empregados, e logo sucessivamente serão 

apresentados os autos, livros e papeis que devem vir á correição. 

Livro proprio. — O livro de que trata este artigo deve ser 

fornecido pelo escrivão, e é isento do imposto do sello por virtude doar é 

art. 85, § 10 do Regul. de 26 de Dezembro de 1860. 

Art. 11. Os autos, livros e papeis que devem vir á correição, 

serão entregues com uma relação em duplicata, da qual uma será 

devolvida á pessoa, cuja fôr, assignada pelo escrivão da correição, depois 

de conferida com os livros, autos e papeis apresentados.  

Art. 12. Feita a apresentação dos processos, que ser á 

succintamente mencionada na acta, designando-se o numero e qualidade, 

o juiz de direito aprazara os dias e horas das suas audiencias ordinarias, e 

encerrará a audiencia geral. 

Art. 13. Finda a audiencia geral, o juiz de direito se dirigirá ás 

prisões, e ahi procederá conforme o art. 31, § 6.° 

Art. 14. O juiz de direito terá á sua disposição todos os 

officiaes de justiça,de quaesquer juizos, e requisitará ás autoridades 

locaes, ou ao governo na côrte, e presidentes nas provindas, a força 

necessaria para as diligencias que forem de mister. 

Art. 15. Nas audiencias seguintes procederá: o juiz de direito 

conforme o regimento do juízo commum. 

Art. 16. As cotas, despachos, sentenças e provimentos serão 

escriptos pela propria letra do juiz de direito, sendo as cotas e despachos 

somente rubricados, e as sentenças e provimentos assignados com o 

nome por inteiro.  
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Art. 17. As cotas, despachos e sentenças serão escriptos nos 

autos e livros, e lançados em resumo na acta; os provimentos porém 

serão nella transcriptos por inteiro. 

As cotas escriptas á margem servirão como simples 

advertencia para as emendas ou remissões; os despachos, para ordenar 

qualquer diligencia; as sentenças para os julgamentos, e para as emendas 

de nullidades com comminação ou imposição de penas disciplinares ou 

responsabilidade; os provimentos, para a instrucção dos empregados e 

emenda dos abusos com ou sem comminação. 

Cotas, despachos, etc. — Grande differença vai entre os 

diversos actos exercidos pelos juizes de direito em correição, como bem 

se deprehende deste e dos arts. 16 e 19; além da differença da forma e 

do fim, que assaz os distingue, é de notar-se ainda que as cotas, 

despachos e sentenças, sendo actos ordinarios da jurisdicção do juiz, 

produzem por si mesmos os devidos effeitos, obrigando aquelles a quem 

dizem respeito na forma commum de direito; delles cabem os recursos 

legaes, nos termos do art. 59 do Regul.; os provimentos, porém, embora 

possão ser tambem actos judiciarios, e o sejão com effeito, em relação à 

autoridade donde emanão, podem, em um ou outro caso, versar sobre 

materia alheia a jurisdicção ordinaria do juiz, e nessa hypothese são 

sujeitos à apreciação e exame do poder administrativo que, os julgando 

contrarios às leis estabelecidas, os póde cassar ou suspender, como 

adiante diremos. — Veja-se Dec. de de Fevereiro de 1857 Art. 2º e 

especialmente a exposição de motivos que o precedeu, no commentario 

ao art. 26, § 1º do Reg. 

São palpaveis os inconvenientes que forçosamente provirão 

desta deshafmonia em materia de jurisdicção, tal é porém o modo por que 

têm sido entendidos estes artigos, em (alta de um systema melhor emais 

desenvolvido que trace definitivamente os limites que separão o poder 
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administrativo do judiciario, já não pouco enfraquecido por embaraços 

desta ordem. 

Art. 18. — Os juizes de direito, apenas fechada a correição, 

remetteráõ cópias dos provimentos á secretaria de estado dos negocios da 

justiça, e aos empregados a quem fôr necessario o seu conhecimento ou 

execução.  

Remetteráõ cópias dos provimentos. — Os juizes de direito 

devem dar cumprimento ao disposto nos arts. 18 e 24 do Regul. logo que 

as correições se findem em toda a comarca, afim de que possa o governo 

prestar as informações exigidas pelo seguinte aviso circular: 

3ª secção. — Ministerio dos negocios da justiça. — Rio de 
Janeiro, era 26 de Março de 1889. — Illmo e Exmo Sr. — S. M. 
o Imperador ordena que V. Ex. informe regularmente a este 
ministerio sobre o modo por que os juizes de direito 
executão o Regul n. 834 de 2 de Outubro de 1831 que 
estabeleceu as correições annuaes, afim de que o governo 
possa ter em conta, para o adiantamento e favores que 
houver de conceder a esses magistrados, o zelo e 
intelligencia de que derem provas no exercicio de tão 
importantes attribuições. — Deos guarde a V. Ex. — Barão 
de Muritiba, Sr. presidente da provincia de.... 

A principio, diz o ministro da justiça em seu relatorio de 1860, 

erão os provimentos enviados ao procurador da coroa para examina-los; 

mais tarde, reconhecida a impossibilidade desse exame, pela affluencia de 

serviço a cargo daquelle magistrado, ficarão na secretaria da justiça para 

ahi serem examinados, e assim se vai procedendo. 

Na mesma occasião propoz o ministro que fosse o supremo 

tribunal de justiça encarregado do exame e revisão dos provimentos, para 

escoima-los de erros, evitar conflictos, e acabar com as contradicções que 

se encontrarão de certo nesses importantes actos da magistratura. 

Art. 19. Das cotas, despachos, sentenças e provimentos, 

contendo somente advertencia ou emenda de abusos, ou despachos dos 

quaes não coubesse no juizo inferior appellação ou aggravo, não haverá 
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recurso algum, mesmo quando a emenda nesses casos seja acompanhada 

de comminação ou imposição de penas disciplinares ou responsabilidade 

(arts. 52 e 59) 

Art. 20. A correição será encerrada por uma audiencia geral, 

para a qual serão chamadas por edital as pessoas mencionadas nos arts. 

8º e 25; e sendo aberta a audiencia, publicadas as cotas, despachos, 

sentenças e provimentos, ouvidos e defferidos os requerimentos das 

partes, terá lugar a restituição dos processos, entregando ás pessoas que 

o receberão a relação assignada pelo escrivão da correição. 

Art. 21. Os escrivães dos diversos juizos, recebendo os autos e 

livros, os apresentarão aos respectivos juizes para porem o cumpra-se, 

executarem os despachos e sentenças que nelles se contiverem, não lhes 

sendo licito ajuntarão cumpra-se qualquer palavra ou observação. 

Os escrivães recebendo os livros, etc. — Comquanto se achem 

durante as correições entregues aos juizes de direito os protocollos e 

livros pertencentes aos diversos juizes, devem comtudo os juizes 

municipaes (e bem assim todas as demais autoridades) fazer as suas 

audiencias durante o tempo das correições, tomando os escrivães as notas 

em separado, para as lançarem depois nos protocollos, como sempre se 

usou, quando por qualquer accidente não estavão presentes os 

protocollos, porquanto a justiçadas partes não deve soffrer por esse 

motivo, nem é essa a intenção e o fim da lei. Av. de 21 de Janeiro de 

1853. 

Art. 22. Os tabelliães apresentarão tambem aos juizes, 

perante quem servirem, os livros, para ficarem inteirados e cumprirem e 

fazerem cumprir o que lhes competir. 

Art.  23.  O juiz de direito não poderá levar comsigo os 

processos da correição, e nem mesmo aquelles que instaurar, com 

excepção dos de responsabilidade. 
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Os processos instaurados pelo juiz de direito em correição 

serão remettidos aojuizo ordinario para continuar a proseguir nelles. 

Os processos instaurados. — O Av. de 17 de Novembro de 

1853, transcripto na 1ª parte, cap. 4°, § 4°, n. 1, declarou que os juizes 

de direito em correição, não podem instaurar processos crimes que não 

sejão de responsabilidade; porém além de não se conter semelhante 

limitação na doutrina deste art. do Regul., temos o Av. de 10 de 

Novembro de 1854, que o contrario estabelece, declarando que a 

disposição do art. 157 do Cod. do Proc. Crim. se deve considerar 

applicavel a todos os crimes, em que cabe a acção da justiça publica, não 

só por se darem a respeito de taes crimes as mesmas razões de ordem 

publica e interesse da sociedade, se não porque o mesmo principio está 

consagrado no Art. 31, § 4° do Reg. das correições 

Art. 24 O juiz de direito, findas as correições em toda a 

comarca, dará ao governo na côrte e presidentes nas provincias conta 

circumstanciada dos processos de responsabilidade que instaurou, penas 

disciplinares que impôz, data da abertura e encerramento das correições. 

Veja-se o que fica dito sobre o Art. 18.  

CAPITULO II. 

DOS EMPREGADOS SUJEITOS A CORREIÇÃO. 

Art. 25. São sujeitos á correição os juizes municipaes e de 

orphãos, delegados, subdelegados, juizes de paz, promotores publicos, 

promotores de residuos, curadores geraes e thesoureiros dos orphãos, 

solicitadores dos residuos, tabelliaes, escrivães, distribuidores, 

contadores, partidores, avaliadores, depositarios publicos, officiaes de 

justiça, carcereiros e porteiros. 

Juizes municipaes, etc. — Sobre juizes municipaes e de 

orphãos, delegados e subdelegados de policia, juizes de paz, etc, veja-se: 

Cod. do Proc. Crim., lei da Reforma e Regul. respectivo. 
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Dando por conhecidas as disposições que regulão as 

instituições destes cargos, trataremos apenas das que se referem aos de 

mais funccionarios publicos enumerados neste artigo. 

Promotores publicos. — Veja-se o comment. ao Art. 31, § 3º, 

deste Regul. 

Promotores e solicitadores dos residuos. — São nomeados de 

conformidade com o Decr. de 19 de Outubro de 1833; e exercem as 

attribuiçoes marcadas na Ord., Liv. 1º, tit. 64, e no cit. Decr. 

Curadores geraes. — Os officios de curadores geraes dos 

orphãos só podem ser considerados legalmente existentes e vitalicios nos 

termos em que elles têm sido creados por leis expressas; mas mesmo 

nesses termos não estão os juizes de orphãos inhibidos de nomear 

curadores in litem, quando para isto occorrão razões juridicas. 

Nos termos onde não existir lei que tenha creado esses officios 

vitalicios serão elles providos temporariamente pelos juizes dos orphãos, 

como é costume, devendo ser preferidos os promotores publicos, nos 

termos em que residem. — Av. de 27 de Abril de 1855. 

Os juizes de orphãos devem, como fica dito, fazer recahir 

essas nomeações nos promotores publicos, os quaes só poderão ser 

dispensados quando allegarem e provarem impedimento legitimo. — Av. 

de 15 de Janeiro de 1858. 

Os Avisos de 27 de Abril de 1855 e 15 de Janeiro de 1858 

apenas concedem aos promotores publicos uma preferência nos actos de 

nomeação; e não o direito de excluirem do cargo de curador os que já 

estão servindo por um provimento legal. — Av. de 31 de Maio de 1859. 

Thesoureiro dos orphãos. — Os thesoureiros dos orphãos são 

nomeados interinamente pelos juizes de orphãos, emquanto o poder 

legislativo não providenciar a respeito. — Av. de 8 de Julho de 1833. 
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Devem prestar fiança antes de começarem a servir; se porém 

esta condição trouxer duvida ou embaraço na nomeação, em tal caso será 

a guarda do cofre dos orphãos commettida aos collectores das rendas 

publicas que são empregados do governo e afiançados. — Av. de 13 e 

Ords. Circ. de 20 de Julho e 4 de Setembro de 1857. 

Os thesoureiros de orphãos não estão sujeitos aos juros de 

9% como os collectores e outros empregados, pela mora de dinheiros em 

seu poder. — Ord. de 8 de Agosto de 1857. 

Os collectores quando servirem de thesoureiros de orphãos, 

não prestarão por isso nova fiança; não só porque o novo encargo não 

augmenta a sua responsabilidade fiscal, como porque quando se lhes 

commetteu a guarda dos cofres de orphãos, foi pela presumpção de 

serem os collectores homens abonados, e não para que as fianças por 

elles prestadas respondessem por qualquer extravio, que por ventura 

houvesse no desempenho das funcções de thesoureiro de orphãos. — Ord. 

de 11 de Setembro de 1857. 

Tabelliães e escrivães. — Veja-se o Comment. ao § 2º do Art. 

26 vb: Se observão os respectivos regimentos. 

Distribuidores, contadores, partidores, avaliadores, 

depositarios publicos. — Somente se devem considerar existentes, para 

deverem ser providos vitaliciamente, e pela forma estabelecida pelos 

Decretos n. 817 de 30 de Agosto de 1851 e n. 4294 de 16 de Dezembro 

de 1853 os officios de contador, distribuidor, partidor e depositario nos 

termos em que por lei tiverem sido creados, servindo nos outros lugares 

como contador e distribuidor o proprio juiz, como partidores os louvados 

das partes, como depositarios aquelles que para cada execução, embargo, 

sequestro e deposito o juiz houver de nomear. — Av. de 19 de Outubro de 

1854. 
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Nos lugares onde ha um só tabellião, e nos juizos onde ha um 

só escrivão, nem as Ords. nem as leis subsequentes ordenão a 

distribuição dos feitos, como se acha explicado no Decr. de 13 de 

Setembro de 1827. — Av. de 9 de Março de 1849. 

3.ª Secção. — Ministerio dos negocios da justiça. — Rio de 
Janeiro, 11 de Março de 1852, — Illmo. e Exmo. Sr. — Tendo 
sido presente a S. M. o Imperador o officio de V. Ex. sob n. 3 
e data de 10 de Janeiro ultimo, cobrindo cópia de outro 
officio em que o juiz municipal da cidade de 
Pindamonhangaba, respondendo á ordem que lhe dera essa 
presidencia de proceder a respeito do togar de partidor, 
conforme o Dec. n. 847 de 30 de Agosto de 1854, segundo 
determina o Av. de 22 de Outubro do mesmo anno 
respondeu: — estar em duvida se o devia fazer, à vista do 
que dispõe o Art. 10, § 7º, do Acto Addicional, visto 
nenhuma lei provincial ter creado o officio de partidor 
naquelle juizo, e não poder por isso entender-se vago: e que 
além disso o Art. 9º da lei de 1º de Outubro de 1828 
expressamente como que destruio taes officios, quando 
declarou que as camaras não podião ter outras attribuições 
senão as expressas naquelle Regulamento, tirando-lhe por 
consequencia o direito que antes tínbão de crear e nomear 
partidores, e aniquilando-o completamente, pois o não 
devolveu á autoridade alguma, — houve o mesmo Augusto 
Senhor por bem appróvar a decisão por V. Ex.  dada à 
duvida proposta por aquelle juiz municipal, ordenando-lhe 
que não obstante as objecções por elle feitas, devia cumprir 
o Av. de 22 de Outubro de 1851, procedendo a respeito do 
officio de partidor do seu juizo conforme o citado Dec. n. 847 
de 30 de Agosto do mesmo anno, visto que nenhuma lei 
abolio o dito officio, de incontestavel necessidade; e que a 
competencia do poder executivo para provê-lo. funda-se na 
regra geral do art. 102, § 4º da Constituição do Imperio; 
accrescendo ser o referido officio creado por lei geral, e 
relativo a objectos da competencia do governo imperial. O 
que communico a V. Ex. para seu conhecimento. — Deos 
guarde a V. Ex. — Euzebio de Queirós Coutinho Maltoso 
Camara, Sr. presidente da provincia de S. Paulo.  
 

Os partidores do juizo de orphãos estão isentos do imposto 

annual sobre os escriptorios.— Ord. de 11 de Maio de 1849. 

Pelo Dec. n. 847 de 30 de Agosto de 1854, Art. 8°, são 

considerados officios de justiça os de contador e distribuidor bem como o 

forão os de partidores pelo Av. de 19 de Outubro de 1854; cumpre 
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portanto observar quanto às nomeações destes o disposto no mencionado 

Decreto, sendo que não estão no mesmo caso os avaliadores, porque 

devem servir quando precisos os que forem nomeados pelas partes. — Av. 

de 31 de Outubro de 1857. 

O mister de avaliador não é officio de justiça; e portanto cabe 

às partes o direito de louvarem-se para as avaliações.— Resol. de Cons. 

da secção de justiça do Com. de estado de 24 de Abril de 1852. — Já não 

existem os avaliadores nomeados pelas camaras de que trata a Ord. L. 3º, 

Tit. 17, §4°, e Alv. de 25 de Agosto de 1774. 

Sobre depositarios publicos veja-se: Comment. ao Art. 49, 

§3º. 

Officiaes de justiça. — São nomeados e demittidos de 

conformidade com o Reg. n. 120, Arts. 51 e 52. 

Não ha lei que obrigue o cidadão a aceitar o emprego de 

meirinho. — Av. de 1º de Setembro de 1834. 

Não havendo no lugar pessoa alguma que possa servir, em 

caso urgente, dever-se ha conferir titulo provisorio a algum soldado 

permanente. — Av. de 23 de Janeiro de 1854.       

Carcereiros. — São nomeados pelos chefes de policia, e por 

elles demittidos, quando não lhes mereção confiança.— Lei da Ref. art. 7º, 

§ 4º, e Regul. n. 120, Arts. 46 a 48. — Regulão-se no exercicio de suas 

funcções pelo disposto nos Arts. 152 e seguintes do Reg. n. 120, e 

regulamentos especaies organisados pelos mesmos chefes de policia. 

Porteiros. — Nos juizos em que o officio de porteiro dos 

auditorios não estiver provido vitaliciamente servirá o dito officio o official 

de justiça que estiver de semana; ficando derogado nesta parte o Dec. de 

30 de Agosto de 1851. — Dec. de 18 de Fevereiro de 1860. 
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Art. 26. A respeito destes empregados compete ao juiz de 

direito em correição: 

§ 1º.   Verificar os titulos com que servem seus empregos e 

officios, e se delles pagárão os respectivos direitos; representar a 

necessidade de serem suspensos os juizes municipaes e de orphãos, 

delegados, subdelegados e juizes de paz, gue estiverem servindo sem 

apresentarem titulo legitimo; suspender desde logo, participando-o ao 

governo e á autoridade competente, os outros empregados mencionados 

no artigo antecedente, que se acharem no mesmo caso; nomear ou fazer 

nomear pela autoridade competente quem sirva interinamente pelos 

empregados suspensos; assignar, aos que não tiverem pago todos os 

devidos direitos, prazo para os satisfazer. 

§ 2°. Syndicar e informar-se sobre o procedimento delles, afim 

de saber se observão os respectivos Regimentos, se exigem ou recebem 

emolumentos excessivos ou gratificações indevidas, e especialmente se os 

juizes municipaes, de orphãos, de paz, delegados e subdelegados fazem 

audiencia, e são assiduos em deferir e administrar justiça ds partes, se 

são diligentes e exactos em proceder aos corpos de delicto, prender e 

processar os criminosos, e interpor os recursos legaes; se os tabelliães, 

escrivães e demais officiaes referidos servem com promptidão das partes, 

ou se retardão por falta de pagamento os processos, recursos, actos e 

diligencias, afim de proceder contra os ditos empregados como fôr de 

direito. 

§ 3°. Advertir, impôr penas ou responsabilizar os que achar 

em culpa, procedendo ex-officio contra os culpados. 

Verificar os titulos, etc. — Os juizes de direito em correição 

não podem suspender os empregados que servirem com titulo legitimo, 

do qual não tenhão pago os direitos respectivos, senão depois de 

assignar-lhes prazo para o pagamento. — Dec. de 7 de Fevereiro de 1857, 

art. 1.º 
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Os provimentos que versarem sobre materia administrativa, 

como suspensão de empregados, e arrecadação de impostos, podem ser 

cassados pelo governo imperial, e provisoriamente suspensos pelo 

presidente da provincia. — Idem, art 2.º 

A exposição de motivos que precedeu ao Dec. de 7 de 

Fevereiro, vem no Jornal do Commercio de 10 do mesmo mez; e por 

conter materia de direito da maior importancia, julgamos conveniente 

aqui da-la por extenso: 

—Senhor. — Tenho a honra de apresentar á alta consideração 

de V. M.I. o incluso decreto, que se refere á imperial resolução de 22 de 

Outubro do anno passado, sobre a consulta da secção de justiça do 

conselho de estado de 28 de Maio do mesmo anno. 

Peço vénia a V. M. I. para expor os motivos deste Decreto que 

são os mesmos em que se fundara a imperial resolução. O juiz de direito 

da 2ª vara do crime da cidade de Porto-Alegre deu em correição um 

provimento ordenando: 

Que os escrivães e officiaes de justiça do juizo de paz e 

subdelegacia que não tivessem pago os novos e velhos direitos não 

continuassem a servir esses officios sem paga-los, comminando a multa 

de cem mil réis aos juizos que os empregassem sem estar cumprido este 

provimento. 

Então o presidente da provincia, desembargador João Lins 

Vieira Cansansão de Sinimbu, por portaria de 4 de Março de 1854, 

mandou que o dito juiz fizesse cassar esse provimento, porque a 

administração da policia soffria grande embaraço, sendo certo que além 

disto o provimenlo não estava de accordo com a disposição do art. 26, § 

1° do Dec. de 2 de Outubro de 1851, e os referidos direitos não erão 

devidos á vista das tabeliãs que baixarão com a lei n. 263 de 30 de 

Novembro de 1841. 
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Mas o juiz de direito em otficio de 31 de Março do mesmo 

anno sustentou o seu provimento e pôz em duvida a competencia do 

presidente para fazê-lo cassar por meio de uma portaria. 

Em consequencia o presidente da provincia por officio de 30 

de Março de 1855, pedio ao governo imperial a decisão da questão, 

reduzindo-a aos seguintes quesitos: 

1 .º Os empregados de que se trata podem ser classificados 

no 1° ou 3º §§ da tabeliã annexa á Lei de 1841? 

2.º Com titulos legitimos, mas não pagos os direitos 

respectivos, podem esses empregados ser logo suspensos, ou deve o juiz 

assignar-lhes prazo para o pagamento? 

3.º Qual o meio de desfazer o effeito de um provimento 

quando evidentemente attentatorio do poder administrativo? 

Por Av. de 31 de Março de 1856 foi por este ministerio 

transmittido ao da fazenda o 1º quesito, cuja decisão lhe compete, por 

terem sido por elle expedidos os regulamentos e ordens respectivas. 

Consultados o conselheiro procurador da coroa e secção de 

justiça sobre os 2° e 3º quesitos, que são o 1º e 2° da consulta, forão de 

parecer: 

1.º Que o Art. 26, § 1º do Dec. de 2 de Outubro de 1851 

estabelece duas hypotheses distinctas: 1ª, a da falta de titulo legitimo; 

2ª, a do pagamento dos direitos devidos, sendo que no primeiro caso 

deve o juiz suspender, e no segundo marcar prazo ao funccionario para o 

pagamento. 

2.° Que os provimentos, sendo actos de jurisdicção do juiz, o 

recurso delles é somente para o poder judiciario. 
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Pareceu ao conselheiro procurador da corõa que no caso 

figurado pelo presidente da provincia, o que cabia era a suspensão e 

accusação do juiz. Pareceu á secção que desde que os actos de qualquer 

autoridade judiciaria são atentatorios do poder administrativo, o que podia 

o presidente fazer era suscitar o conflicto, mas não fazer cassar por meio 

de uma portaria o provimento do juiz. 

S. M. Imperial houve por bem conformar-se com à solução do 

1º quesito, mas não assim quanto ao 2.° 

A' vista da imperial resolução uma declaração é necessaria a 

respeito das attribuições administrativas dos juizes de direito em 

correição, conferidas pelo Dec. de 2 de Outubro de 1851. 

Os provimentos não são sempre actos de jurisdicção; podem 

ser algumas vezes de caracter administrativo. 

Para distinguir esses actos cumpre attender não á pessoa que 

os exerce, se não à natureza delles, e ao caracter excepcional da 

autoridade do juiz de direito em correição. 

Por motivos especiaes e excepção dos principios geraes, que 

regem a divisão dos poderes politicos, a nossa legislação, assim como a 

de outros paizes, commette às autoridades judiciarias funcções 

administrativas, assim como ás autoridades administrativas funcções 

judiciarias; assim que as autoridades administrativas em certos casos 

impõem a prisão e as multas, e as autoridades judiciarias fazem 

nomeações, fiscalisão a arrecadação de impostos e providencião sobre seu 

pagamento. 

Estas excepções, que os francezes chamão dèclassements, se 

notão no citado Dec. de 1851, que rege as correições, e são necessarias 

até certo ponto, emquanto o poder administrativo não estiver 

convenientemente desenvolvido neste vasto Imperio. 
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A autoridade de corregedor não é uma jurisdicção ordinaria, se 

não extraordinaria, e tem algumas attribuições que não podem deixar de 

considerar-se como excepções do systema administrativo. Basta ler o Dec. 

de 1851, que é hoje o regulamento das correições, para sentir-se esta 

verdade. 

A fórma diversa que esse Decreto deu para os diversos actos 

do juiz em correição, distinguindo as cotas, os despachos, as sentenças e 

os provimentos, revela o seu systema e previdencia no sentido de 

combinar na mesma pessoa e autoridade as funcções judiciarias e 

administrativas. 

Portanto, os despachos e as sentenças são sempre actos 

judiciarios, não assim os provimentos, que podendo versar, como versa 

aquelle de que se trata, sobre suspensões de empregados o sobre 

impostos são de caracter administrativo. Se o provimento versa sobre 

arrecadação de impostos, como negarão ministerio da fazenda a 

autoridade para cassa-lo, se forem contrarios às leis e ordens do 

thesouro, a quem compete pela Constituição regular a administração, 

arrecadação e contabilidade? 

Se os provimentos versão sobre suspensões e substituições de 

empregados sujeitos á correição, como negar ao governo o poder de 

cassar esses provimentos se contrarios forem á legislação administrativa? 

Pela Constituição compete ao poder executivo prover os 

empregos civis e politicos. 

Se dos provimentos em materia administrativa, como 

suspensão e impostos houvesse appellação e aggravo, seguia-se que o 

poder judiciario administraria, e frequentes serião os conflictos entre elle e 

o poder administrativo. 

Mas, combinados os Arts. 17,19, 52 e 59, vê-se que dos 

provimentos em razão de sua forma geral e regulamentar, assim como do 
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seu fim, não ha recurso para o poder judiciario. Em casos, como este, 

suscitar o conflicto não seria cabivel, porque não se trata de 

incompetencia do juiz em correição para conhecer da materia: a questão é 

ter elle decidido mal nessa materia de sua competencia. 

Em vista destas considerações, a declaração do Decreto junto 

me parece importante, para que fique bem definida a autoridade do juiz 

de direito em correição, e sejão prevenidos os conflictos a que póde dar 

lugar o abuso dos provimentos. 

O prazo concedido aos serventuarios vitalicios de officios de 

justiça para tirarem o seu titulo é de 6 mezes; os decretos conferindo taes 

mercês caducão se por elles se não faz obra dentro desse prazo, salvo 

havendo dispensa do lapso do tempo que demais decorreu. 

Ao presidente da provincia compete, logo que receber a 

communicação do provimento, fazer sciente ao nomeado, afim de cumprir 

a disposição suprareferida. 

O nomeado por decreto deve continuar a exercer o officio, 

mesmo passados os 6 mezes, até que o governo imperial resolva á vista 

das participações da presidencia se deve ser cassada ou não a nomeação; 

e declarada esta de nenhum effeito deve o juiz respectivo ou a presidencia 

fazer a nomeação interina ou provisoria, mandando na forma do Dec. de 

30 de Agosto de 1851 abrir o competente concurso. Av. de 9 de Outubro 

de 1854 e 26 de Outubro de 1859. 

Pelo Av. Circ. do Min. da Justiça de 6 de Março de 1861 

determinou-se que aos serventuarios de officios de justiça, nomeados ha 

mais de 6 mezes, sem terem ainda solicitado os respectivos titulos, se 

marcasse um prazo razoavel para apresenta-los, sob pena de declarar-se 

vagos os mesmos officios. 
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Pelo de 26 de Outubro do mesmo anno deu-se novas 

providencias e exigio-se esclarecimentos mais completos sobre o processo 

dos concursos para provimento dos officios de justiça. 

O Av. de 6 de Março de 1861, marcando prazo aos 

serventuarios de officios de justiça para tirarem seus titulos, não tem 

applicação no caso de terem sido os nomeados suspensos em correição 

pelo juiz de direito, que lhes marcou um prazo para tal fim, prazo este 

que expirou sem que elles apresentassem as mesmas cartas. Av. de 6 de 

Novembro de 1861. 

Serem suspensos, etc. — Já em outra occasião dissemos (1ª 

parte — Suspensão dos magistrados) que os juizes municipaes e de 

orphãos, delegados, subdelegados de policia e juizes de paz, salvas as 

excepções expressas nas leis, só podem ser suspensos pelo governo 

imperial e presidentes de provincia, em vista do Art. 5º § 8° da Lei de 3 

de Dezembro de 1841 e Av. de 29 de Janeiro de 1844, quando a 

suspensão é preventiva ou anterior á pronuncia, nos casos de 

responsabilidade; resta agora observar: 1º, que tambem póde a 

suspensão, como pena correccional (Art. 30, § 3°) ser decretada pelo juiz 

de direito, contra esses mesmos empregados, guardada a condição do Art. 

51, quanto à necessaria approvação do governo na côrte e presidentes 

nas provincias; 2º, que podendo os juizes de direito suspender desde logo 

os demais empregados enumerados no Art. 25, dadas as circumstancias 

do § 1º do Art. 26, ainda assim é tal attribuição limitada, quanto aos 

tabelliães e escrivães pelas disposições do Dec. de 7 e Av. de 13 de Março 

de 1855, em virtude dos quaes devem os presidentes dos tribunaes e 

juizes regular-se no que diz respeito à suspensão correccional desses 

funccionarios, tempo, forma e casos della, pelo que determinão os Arts. 

50, § 3º e seguintes do presente regulamento. 

Na consulta da secção de justiça do conselho de estado, que 

antecedeu o decreto supracitado, se declarou que a faculdade dada pela 
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Ord., Liv. 1º, Tit 70, § 46 (ainda em vigor, contra a opinião do procurador 

da coroa) se deve entender restricta e modificada pelo Codigo Penal, 

dando-se somente a respeito de acções e omissões que não forem 

puramente criminaes, e não podendo os juizes impor senão uma 

suspensão por tempo menor que o minimo (15 dias de suspensão) que o 

Codigo Penal impõe geralmente nos casos de responsabilidade, salvos 

unicamente aquelles casos em que uma lei ou regulamento especial 

autorise especialmente a se fazer o contrario. 

Quanto á suspensão dos procuradores de partes, curadores, 

etc, se declarou por Av. de 16 de Janeiro de 1838: 1º, que nenhum juiz 

póde por despacho ou sentença, em autos civeis ou crimes, suspender do 

exercido de procuradores aquelles que o não são de officio publico 

legitimamente providos, mas só por escolha e approvação das partes que 

lhes conferem os seus poderes; 2°, que póde suspender o curador ainda 

que nomeado por outra autoridade, nos mesmos casos em que, conforme 

a direito, póde e deve suspender os advogados e procuradores dos 

auditorios; 3º, que determinada a suspensão, simplesmente por despacho 

avulso fora dos autos, por outro despacho igualmente poderá ser 

levantada; mas que decretada em sentença definitiva ou interlocutoria, 

que para este caso tem força de definitiva, só poderá levantar-se por meio 

de recursos legaes. 

Fazer nomear. — Do disposto neste paragrapho se não conclue 

que o juiz de direito tenha a faculdade de nomear quem sirva 

interinamente em lugar do empregado que houver sido porelle suspenso, 

quando pelas leis anteriores, lhe não tenha sido expressamente conferida 

tal attribuição; antes se entende que só poderá fazer a nomeação quando 

fôr para isso competente, cumprindo-lhe no caso contrario ordenar que 

seja ella feita por quem fôr de direito. 

Tal é a explicação dada a este respeito pelo Av. de 29 de 

Dezembro de 1855, n. 406. 
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Devidos direitos. — Nas tabellas annexas á Lei de 30 de 

Novembro de 1841 e Ord. de 10 de Outubro de 1850 se achão declarados 

os novos e velhos direitos devidos pelos titulos e papeis forenses. 

Os provimentos interinos dos officios de justiça conferidos 

pelas autoridades competentes, na forma da lei, estão sujeitos ao 

pagamento dos novos direitos, na forma do § 2° do Reg. de 14 de Abril de 

1664, cuja disposição não foi alterada pela tabeliã que se referem os Arts. 

24 e 37 da Lei de 30 de Novembro de 1841.— Ord. de 5 de Janeiro de 

1848. 

As nomeações interinas dos funccionarios que em virtude da 

lei são substitutos natos de certos empregos, são isentas dos pagamentos 

de direitos. — Ord. de 15 de Novembro de 1854. 

As nomeações dos escrivães dos subdelegados não pagão 40 e 

sim 5 por cento de novos direitos. — Ord. de 22 de Agosto de 1855. 

Os provimentos interinos dos officios de justiça, conferidos 

pelas autoridades competentes, na forma das leis e regulamentos 

respectivos estão sujeitos ao pagamento dos novos direitos. — Av. de 20 

de Outubro de 1855. 

Os titulos de nomeação dos escrivães dos subdelegados pagão 

sello e novos direitos, como decidio a Ord. de 22 de Agosto de 1855; os 

dos juizes de paz, de que trata o Art. 42, 2ª parte, do Regul. de 34 de 

Janeiro de 1842, nada pagão; e os dos officiaes de justiça dos juizes 

municipaes e dos subdelegados pagão sello, e os novos direitos da tabeliã 

de 46 de Outubro de 1850. — Ord. de 23 de Dezembro de 1857. 

Os officiaes de justiça que não tiverem vencimentos dos cofres 

publicos devem pagar os novos e velhos direitos integralmente antes de 

se lhes passar o provimento, não se lhes podendo para esse fim conceder 

prazo algum. — Av. de 1º de Fevereiro e 28 de Setembro de 1859. 
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Pela simples permissão concedida por despacho das autoridades 

judiciarias para em caso de necessidade as partes ou seus procuradores não 

provisionados assignarem articulados ou allegações, nenhum outro imposto 

é devido além do sello fixo de 160 rs., na forma do arl. 50 do Reg. de 10 de 

Julho de 1850 (hoje substituido pelo Reg. de 26 de Dezembro de 1860); se 

porém tal permissão se estender às licenças para os ditos procuradores 

residirem nas audiencias, afim de assistirem á inquirição e a todos os mais 

actos judiciaes, devendo-se nesses casos expedir provisão, fica esta sujeita 

ao sello de 2$, e demais aos novos e velhos direitos (1$080), de que trata a 

tabeliã de 16 de Outubro de 1850, nos termos da Ord. de 5 de Janeiro de 

1853.— Circ. de 17 de Outubro de 1859. 

 Circular.— Ministerio dos negocios da justiça. — Rio de 
Janeiro, em 15 de Novembro de 1859. — Illmo e Exmo Sr.— 
Constando que em alguns lugares as partes ou seus 
procuradores não provisionados, e a quem são concedidas 
permissões por despacho das autoridades judiciarias para 
assignarem articulados ou allegações, se considerão 
habilitados não só para assignarem petições e arrazoados, 
como para residirem nas audiencias, acto distincto e sem 
duvida mais importante que aquelle; expeça V. Ex. as 
convenientes ordens para que taes procuradores não sejão 
admittidos ás audiencias sem que tenhão previamente 
obtido provisão para nellas residirem, e pago os direitos e 
sello à que é a mesma sujeita.— Deos guarde a V. Ex .— 
João Lustosa da Cunha Paranaguá.— Sr. presidente da 
provincia de.... (Expedido sobre requisição do ministerio da 
fazenda de 17 de Outubro do mesmo anno.) 

§ 2.º Se observão os respectivos regimentos. — Os 

solicitadores de capellas e residuos têm o seu regimento na Ord. L. 1º Tit. 

64. — Dec. de 49 de Outubro de 1833, Art. 1º. 

Não são admittidos a requerer era juizo e a promover as 

causas da provedoria senão de accordo, e em nome do promotor fiscal, de 

quem são agentes. — Av. de 20 de Maio de 1855. 

Os contadores e distribuidores tem o respectivo regimento nas 

Ord. L. 1º, Tits. 94 e 92, modificadas pelo moderno Regul. de 3 de Março 

de 1855, e disposições posteriores que o têm explicado e declarado. (Vej. 
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comment. a este paragrapho vb: emolumentos, e ao §13 do art. 27 vb: 

distribuição.) 

Posto que deva ser mantida a pratica de serem processados 

no mesmo cartorio os inventarios dos cônjuges fallecidos é todavia certo 

que o segundo inventario tambem carece de distribuição, para o effeito de 

ser indemnisado o outro escrivão, a quem competeria esse inventario. —

Av. de 15 de Fevereiro de 1855. 

O juiz que tambem serve de contador e distribuidor do juizo 

não está comprehendido no § 40 do art. 2º do Reg. de 45 de Junho de 

1844, para assim ser sujeito ao imposto de escriptorio. — Ord. de 20 de 

Agosto de 1858. 

Os regimentos dos escrivães e tabelliães se achão contidos nas 

Ords. L. 4º, Tits. 78, 79 e 80. — (Vej. comment. ao art. 28 deste Regul.) 

Os tabelliães do registro geral das hypothecas, existentes em 

todas as comarcas, quer sejão ou não especiaes, se regem no 

desempenho de suas funcções pelo Reg. de 14 de Novembro de 1846. 

Pelo Av. Circ. de 26 de Setembro de 1850 se declarou que a 

regra do art. 45 do citado Regul. se achava revogada pelo art. 265 do 

Codigo Commercial, que se refere aos hypothecarios civis e coramerciaes; 

devendo portanto os tabelliães de hypothecas declarar sempre a hora em 

que tiver lugar o registro de qualquer hypotheca. 

Os escrivães que servem perante os juizes mnnicipaes e de 

direito no foro criminal escreverão, em todos os actos (tanto no civel 

como no crime; Av. de 21 de Outubro de 1833), que pela disposição 

provisoria lhes ficão pertencendo acerca dos processos e execuções das 

sentenças civeis, regulando-se pelos regimentos dos escrivães do civel e 

das execuções. — Disp. Prov. art. 12. 
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Os escrivães da provedoria de capellas e residuos são os 

mesmos que servem no juizo municipal. — Avs. de 8 de Junho de 1848 e 

8 de Fevereiro de 1851. 

São privativos e como taes escrevem privativamente nos 

feitos pertencentes a este juizo, sem que dependão de distribuição com os 

demais escrivães dos juizes municipaes. — Av. de 21 de Outubro de 1833. 

Os escrivães de orphãos escrevem indistinctamente por 

distribuição nos feitos do seu juizo nos lugares onde houver mais de um 

escrivão de orphãos. — Av. de 18 de Abril de 1842. 

Suas obrigações são expressas na Ord. L. 1°, Tit. 89, e mais 

disposições vigentes adiante citadas. 

O escrivão de orphãos é o mesmo que serve no juizo de 

ausentes. — Av. de 8 de Junho de 1848. 

Póde tambem servir na provedoria de capellas se na carta ou 

titulo lhe houver sido conferida essa altribuição. — Av. de 23 de Novembro 

de 1855. 

Os escrivães criminaes são nomeados e servem de 

conformidade com o disposto nos arts. 4 e 39 do Cod. do Proc. Criminal, 

9º da Lei da Ref. e 16,17, 19 e 42 do Reg. de 31 de Janeiro de 1842. 

Pelo que diz respeito aos escrivães que servem perante os 

delegados de policia veja-se o seguinte aviso: 

3ª Secção. — Ministerio dos negocios da justiça. — Rio de 
Janeiro, em 17 de Novembro de 1833. — Illmo e Exmo Sr. — 
Tendo levado á augusta presença de S. M. o Imperador o 
officio que V. Ex. dirigio a este ministerio em data de 6 de 
Setembro proximo passado sob n. 277, pedindo solução 
definitiva sobre a materia dos officios do juiz municipal 
supplente da capital dessa provincia, e da portaria que por 
V. Ex. foi expedida, relativamente á autorisação solicitada 
pelo delegado de policia para que o escrivão da subdelegada 
escreva perante elle, attenta a impossibilidade dos escrivães 
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do juizo municipal, e segundo a pratica já seguida a 
semelhante respeito; manda o mesmo Augusto Senhor 
declarar a V. Ex., tendo ouvido o conselheiro procurador da 
coroa e soberania nacional, com cujo parecer se conformou, 
que, emquanto não houver providencia legislativa a respeito 
deste caso, nomeie o delegado de policia interinamente um 
escrivão que perante elle sirva. O que comraunico a V. Ex. 
para seu conhecimento e devida execução. — Deos guarde a 
V. Ex.— José Thomaz Nabuco de Araujo. — Sr. presidente da 
provincia de S. Paulo.  

Não tem lugar a desannexação dos officios de tabelliães e 

escrivães do crime, para ficarem os tabelliães encarregados somente das 

notas, sendo devolvidas para o escrivão do jury as funcções dos mesmos 

tabelliães como escrivães criminaes, porquanto a consequencia dessa 

desannexação seria somente o beneficio desses tabelliães que ficarião 

com todas as vantagens e livres dos onus que pesarião sem compensação 

Sobre outros.— Av. de 26 de Fevereiro de 1855, transcripto no corrimento 

ao § 3º do art. 31 deste Regul. 

Perante cada um conselho de jurados ha um escrivão privativo 

para o jury e execuções criminaes. — Lei da Ref. art. 108. 

As execuções criminaes que pertencem ao escrivão do jury são 

todas aquellas que correm perante o juiz municipal e o delegado de 

policia.— Av. de 21 de Julho de 1843. 

Designando o art. 106 da Lei da Ref. unicamente um escrivão 

para o jury e execuções criminaes, não podem ser divididas as funcções 

que pelarei estão reunidas, para 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 

effectivo. — Av. de 20 de Setembro de 1860. 

Os escrivães que servem nos juizos criminaes devem cumprir 

fielmente o Formulario sobre a marcha dos processos crimes que têm de 

ser julgados no jury, mandado observar pelo Av. de 23 de Março de 1855, 

por força e de conformidade com o qual serão punidos, os mesmos 
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escrivães e mais empregados de justiça pelas infracções que 

commetterem a tal respeito. 

Os escrivães do juizo de paz são os mesmos que servem 

perante os subdelegados, sob cuja proposta são nomear los pelos 

delegados. — Lei da Ref. art. 9. 

Sendo a confiança dos subdelegados a condição estabelecida 

para a conservação dos respectivos escrivães, não pode a falta dessa 

confiança deixar de ser razão para a demissão delles. — Av. de 20 de 

Fevereiro de 1854. — (Vej. Av. de 9 de Dezembro de 1857, quanto á 

destituição do escrivão do juizo de paz.) 

Os juizes de paz com autorisação do juiz de direito poderão ter 

escrivães separados, quando o julgarem conveniente e houver pessoas 

que queirão servir esse cargo separadamente. 

Neste caso a nomeação é feita de conformidade com o art. 14 

do Cod. do Proç. Crim. — Regul. n. 120, arts. 19 e 42, e mais disposições 

citadas na 1ª parte cap 4º, § 4º, n. 7. 

Aos escrivães dos juizes de paz compete exercer as 

attribuições marcadas nos §§ 1º a 4' do art. 45 do Cod. do Proc. Criminal. 

O art. 15 do citado Codigo teve unicamente por fim marcar as 

attnbuições dos mesmos escrivães, no que é relativo aos processos e 

diligencias criminaes, e por isso não revogou nem alterou disposição 

alguma das leis anteriores, no que é relativo às suas attribuições em 

materias civis.— Av. de 14 de Agosto de 1838. 

Estes escrivães nas víllas em que não ha foro civil, nem 

tabelliães gozão dos direitos que lhes concede a lei de 30 de Outubro de 

1830 no art. 4º, para poderem exercer as funcções de tabelliães de notas 

nos seus respectivos districtos. — Av. de 25 de Outubro de 1850. 
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Os escrivães de paz são competentes para tomar protestos de 

letras e praticar outros actos proprios dos officios de tabelliães, nos 

lugares em que não ha tabelliães, em vista da lei de 3 de Outubro de 

1830, e generalidade do art. 405 do Cod. Commercial. — Av. de 25 de 

Maio de 1859. 

Tanto os escrivães como os tabelliães são obrigados a servir 

por si os seus officios, sem que nos mesmos possão pôr outras pessoas 

que por elles sirvão. — Ord. L. 4º, Tits. 80 e 97; Av. de 44 de Fevereiro 

de 1854. 

Podem porém ter escrivães ajudantes juramentados que 

escrevão nos casos era que as leis o permittem, obtendo para isso 

faculdade dos juizes de 1ª instancia.— Lei de 22 de Setembro de 1828, 

art. 2º, § 1º. 

Aos proprios juizes compete conceder licença aos seus escrivães 

para terem, não um escrivão ajudante, que faça em tudo as suas vezes, mas 

sim um escrevente juramentado, nos termos que vem expressos na lei de 

22 de Setembro de 1828. — Av. de 28 de Agosto de 1843. 

Os casos em que podem servir os escrivães ajudantes são 

regulados pelas disposições seguintes: 

O escrivão que houver provisão para ter pessoa que o ajude a 

escrever terá uma pessoa somente que escreva em todas as causas, 

subscrevendo-as elle. Porém não escreverá os termos de audiencias, 

inquirições, querellas, e as outras causas que forem segredo da justiça, 

porque estas taes tomará e escreverá o escrivão por si. E o dito 

escrevente será maior de 14 annos, e examinado pelo juiz a que 

pertencer, e sendo sufficiente lhe será dado juramento, de que se fará 

assento nas costas da provisão. E os ditos escreventes não irão ás 

audiencias tomar por os escrivães os termos ainda que elles lh'o mandem; 

nem os julgadores lh'o consentirão. — Ord. L. 1°, Tit. 97, §10. 
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Tambem não podem servir os ajudantes nas notas, e mais 

actos da especial attribuição dos tabelliães. O registro no livro de notas 

bem como toda a sua escripturação é só propria e privativa do tabellião 

pela Ord. L. 1º, Tit. 78, § 4º; como actos pessoaes não podem ser 

transferidos a outrem. — Accord. Do sup. Trib. de just. de 11 de Junho de 

1844, confirmando um julgamento da rel. da Bahia. — Provim, ger. de 

correição da côrte de 17 de Novembro de 1858. 

O Dec. de 16 de Janeiro de 1819, revalidando todos os actos 

praticados até essa data pelos ajudantes de tabelliães ou escrivães em 

processos, em notas, em testamentos ou qualquer disposição de ultima 

vontade, terminantemente estabelece que subsista para o futuro em todo 

o seu vigor a disposição da sobredita Ord. do Reino, relativa aos artigos 

em que os ajudantes não se achão autorisados para escreverem, por não 

haver sufficiente motivo para que ella deixe de ser observada. 

Os escrivães juramentados de que trata a lei de 22 de 

Setembro de 1828 não podem escrever em nenhum outro caso além 

daquelles que a legislação anterior tinha declarado. — Av. de 1º de Agosto 

de 1831. 

Ao juiz de orpháos, como juiz de 1ª instancia, compete a 

faculdade de nomear, de conformidade com o art. 2°, § 1º da Lei de 22 de 

Setembro de 1828, um ajudante ao escrivão do seu juizo, para o bom e 

prompto expediente dos negocios que por elle correm. — Av. de 12 de 

Junho de 1834 e 15 de Fevereiro de 1838. 

O escrevente juramentado não é propriamente escrivão, só 

serve para escrever certos e determinados termos dos processos, e para 

coadjuvar o escrivão a quem por causas razoaveis se concede esse favor. 

— Av. de 23 de Outubro de 1850. 
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Tambem póde ser feito pelo escrevente, com subscripção do 

escrivão, o trabalho da descripção dos bens nos inventarios, sendo 

simplesmente o traslado das avaliações. — Av. de 5 de Julho de 1855. 

No relatorio da fazenda de 1861 pedio o respectivo ministro 

que se aulorisasse por lei os escreventes juramentados dos tabelliães, 

para lavrarem as escripturas de compra e venda de escravos, visto que 

essas transacções têm hoje de ser feitas quasi todas por escriptura, o que 

sobrecarrega de trabalho os tabelliães. 

Sobre tal objecto veja-se o Dec. de 12 de Outubro de 1861. 

Os escrivães e mais ofliciaes de justiça são tambem suspeitos 

e como taes devem declarar-se, nos mesmos casos em que suspeitos são 

os julgadores. — Ord. L. 3º, Tit. 23, § 1º; Repert, vol. 4° pag. 710 e 714; 

Cod. do Proc. civil frances Art. 66; cons. Pimenta Bueno Proc. Civil, Cap, 

3º, Sec. 3º; Dia. Português, vol. 4º, § 57; Correio Mercantil de 21 de 

Fevereiro de 1855, artigo — Fõro. 

3.ª Secção. —Ministerio dos negocios da justiça. — Rio de 
Janeiro, 24 de Novembro de 1859.— Illmo. E Exmo. Sr. — Em 
resposta ao seu officio n. 88 de 2 de Abril ultimo, que 
acompanhou a consulta que ao juiz de direito da comarca da 
Parahybuna dirigio o juiz municipal de Ubatuba, afim de 
sabe se os escrivães criminaes podem se dar de suspeitos 
por simples juramento, cumpre-me declarar a V. Ex. que S. 
M. o Imperador, conformando-se com o parecer do 
conselheiro procurador da coroa, houve por bem decidir que 
não é licito aos escrivães averbarem-se de suspeitos sem ser 
por motivo legal espressamente declarado; sendo que o 
privilegio de não revelar os motivos de suspeição, outorgado 
aos julgadores, firma a regra em contrario, que exclue delle 
todos os que não exercem no processo as funcções de 
julgador. — Deos guarde a V. Ex. —João Lustosa da Cunha 
Paranaguá. — Sr. presidente da provincia de S. Paulo.  

Os escrivães e tabelliães devem ter na melhor ordem possivel 

os seus cartorios, em cada um dos quaes deve haver um livro do tombo 

ou inventario dos autos, livros e mais papeis findos ou pendentes, pelo 
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qual se possa facilmente conhecer quaes os que existem archivados, em 

andamento, o destino que tiverão, ou o estado em que se achão.  

O livro do tombo, independente de sello, deve ser aberto, 

numerado, rubricado e encerrado pelo juiz respectivo; nelle se deverá 

fazer, como fica dito, o lançamento de todos os livros e papeis 

pertencentes ao cartorio por ordem chronologica e com a clareza e 

melhodo necessarios para que possa prestar a utilidade que delle se deve 

esperar. 

No caso de passar o cartorio de um para outro escrivão, corre 

ao escrivão que entra a obrigação de fazer o competente inventario, e não 

ao que sabe; e assim deve ser entendida a Ord. L. 1º, Tit. 78, § 2.° (Veja 

Nova Gaz. dos Tribun. n. 157). 

Movendo-se duvida sobre o facto de serem remettidos por 

ordem da presidencia os autos e papeis relativos aos habitantes de um 

termo para o cartorio de outro termo, a que foi de novo annexado o 

primeiro, enlendendo-se que só deverião ser remettidos os processos 

pendentes e não os findos e passados em julgado, que deverião 

permanecer no termo donde foi aquelle desmembrado, declarou o Av. de 

31 de Agosto de 1861 que, dependendo de averiguações especiaes, 

sujeitas ao conhecimento e decisão judieial sobre competencias e direitos 

de partes interessadas, e até dos proprios escrivães, a remessa desses 

processos findos e dos, livros em que se achem assentos communs aos 

termos desannexados, não podia ser attendida a representação que sobre 

tal assumpto se fizera; ficando reservado o direito das partes 

interessadas, sujeito á decisão judicial com os recursos que couberem, 

quando se houver de requerer a remessa de alguns desses processos ou 

livros. (Veja. Prov. de 21 de Novembro de 1823). 

Emolumentos. — O Dec. n. 1596 de 3 de Março de 1855 

approvou o regimento de custas judiciarias, mandado organisar pela Lei n. 

604 de 3 de Julho de 1851. Por esse regimento, e pelas decisões do 
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governo constantes dos avisos que passamos a apontar, se devem regular 

os juizes, escrivães e mais empregados do foro na percepção dos devidos 

emolumentos; tendo entretanto como regra que em caso de duvida ou 

omissão da parte do regimento devem ser antes prejudicados do que 

favorecidos aquelles á quem tenhão de caber as custas em questão, afim 

de evitar-se a muito grave e desairosa imputação que por ventura possa 

recahir sobre qualquer empregado accusado de haver recebido 

emolumentos excessivos ou gratificações indevidas. 

Comquanto não pertenção propriamente á materia das 

correições alguns dos avisos infra mencionados, com tudo julgamos não 

dever omitti-los, por se referirem ás custas, em geral, e a diversos artigos 

do regimento que ora examinamos. 

Por falta de pagamento de custas não tem lugar a prisão em 

causas crimes.— Av de 23 de Novembro de 1835. 

O juiz é o legitimo contador do juizo, nos lugares em que não 

houver contador especial. — Av. de 19 de Outubro de 1854. 

(Art. 183 do Regim.) A imposição de penas disciplinares aos 

juizes por custas excessivas ou indevidas, na forma deste artigo, não é 

imperativa senão uma faculdade que os juizes ou presidentes dos tribunaes 

devem exercer no caso de culpa. — Av. de 10 de Março de 1855. 

(Art. 186.) Os presidentes das relações, em execução deste 

artigo, estão autorisados a impor aos escrivães que praticarem excesso de 

escripta nas sentenças, cartas e mais papeis que transitão pela 

cbancellaria ás penas disciplinares estabelecidas no Art. 183 do Regim. de 

custas. — Av. de 13 de Março de 1855, n. 94. 

(Art. 62.) A disposição deste artigo, mandando que os 

presidentes das relações percebão 19 pelas licenças que lhes cómpete 

conceder, só diz respeito às expedidas por portarias. — Av. de 13 de 

Março de 1855, n. 96. 
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(Art. 184.) Deve ser restriclamente observado este artigo, 

para que se não retarde o cumprimento dos precatorios que versarem 

sobre interesses da fazenda publica. — Av. de 7 de Maio de 1855. 

(Art. 61.) Ao presidente do tribunal do commercio da corte —

Os emolumentos que entrarem para a respectiva caixa devem ser 

distribuidos pelo presidente do tribunal e pelo fiscal, adjuntos e 

deputados. Pertencem ao presidente do tribunal as custas provenientes 

dos aggravos por elle decididos — Av. de 11 de Junho de 1855. 

(Art. 165.) O maximum de 6$ taxado por este artigo para as 

diligencias que fazem os officiaes de justiça, substituio somente o salario 

que antigamente se pagava a titulo de caminho, visto como esses 

empregados têm de perceber além disso os emolumentos que lhes 

compeTirem, segundo o disposto nos arts. 163 e 164 do regimento. 

(Arti. 23 e 169.) Tendo o regimento augmentado somente os 

salarios devidos pela arrematação, em nada alterou a pratica até aqui 

seguida de serem pagos pelo executado os impostos e encargos a que 

estava sujeito o objecto arrematado até ao tempo da arrematação, e pelo 

arrematante os salarios do juiz e mais officiaes. — Art. de 4 e 11 de Julho 

de 1855. 

(Arts. 113 e 115.) Se a descripção dos bens para o inventario 

fôr feita em auto a que assistão o juiz e o escrivão no lugar do 

arrolamento, deve este por paridade de razão levar, além dos mais 

emolumentos, a raza igual a do lançamento das partilhas (Art. 115), por 

ser trabalho que só os escrivães podem fazer; quando, porém, a 

descripção dos bens fôr simplesmente o traslado das avaliações, como é 

praxe na côrte, trabalho que pode ser feito pelos escreventes com a 

subscripção do escrivão, então receberá somente a raza dos traslados 

(Art. 113). Do mesmo modo perceberá a raza dos editaes e seus 

traslados, e dos das procurações, como é expresso no art. 113, quando 

diz: — dos traslados que tirarem dos processos em todo ou em parte. 
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Não assim, porém, quanto á inquirição de testemunhas; 

porque tendo-se em vista no regimento evitar o systema de pagarem-se 

os escrivães pela raza, limitou-se esta sómente àquellas peças em que 

outro systema se não poderia adoptar com vantagem; e portanto só se 

póde exigir raza das peças mencionadas nos arts. 113 a 116. 

Assim, pois, pela inquirição de cada testemunha se não deve 

contar mais de 19 a 1$500, havendo reperguntas. 

(Art. 111.) Quanto à conducção e às custas della, deve 

guardar-se inteira a disposição deste artigo, que é clara, não devendo 

arbitrar-se preço para ella, sendo, como é, muito variavel conforme as 

circumstancias. 

Aos juizes incumbe fiscalisar essas contas de conducção, 

desaltendendo-as quando forem excessivas. — Av. de 5 de Julho de 1855. 

(Art. 164.) Pelo auto de deposito só deve ser exigido o salario 

taxado neste artigo, quando o deposito fôr o objecto principal da 

diligencia, e não consequencia da penhora, embargo ou sequestro; porque 

em tal caso é acto connexo, e tanto que era muitos juizos é praxe lavrar-

se um só auto de penhora e deposito; ficando portanto estabelecido que 

além do salario taxado só poderão os officiaes perceber 1$500 pela 

intimação que fizerem ao executado ou arrestado. — Av. de 10 e 21 de 

Julho de 1855.  

(Art. 91.) Embora sejão diversas as letras apontadas tendo o 

tabellião tirado um instrumento de protesto de todas, por este, inclusive o 

registro, só tem direito a cobrar; além de 320 rs. dos pontos das letras, 

1$, como se vê deste artigo e é estylo na côrte. — Avs. de 25 de Julho e 6 

de Agosto de 1855.  

(Arts. 95, 108 e 109.) Combinadas as disposições destes 

artigos resulta que pelas citações intimações que os escrivães 

pessoalmente fizerem dentro das cidades e villas, e nas quaes não 
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gastarem 4 horas, não podem perceber mais de 19; que se ellas, porém, 

forem feitas em distancia maior de duas leguas, ou em menor distancia 

com as demoras de que trata o art. 108, por ser difficil encontrarem o 

citando, ou por se elle occultar, devem vencer a estada e caminho que 

marca o mesmo art. 108, como determina o art. 95; — Avs. de 16 e 21 de 

Agosto de 1855. 

(Art 184.) Apezar da disposição da segunda parte deste artigo 

deve considerar-se em vigor o systema estabelecido nas Instruc. de 28 de 

Abril de 1851 (quanto às causas que correm no juizo dos feitos da 

fazenda), em quanto se não tomarem outras providencias, sem que 

todavia possão os escrivães e demais officiaes dos juizos e tribunaes 

julgar-se autorisados a demorarem a expedição do autos, termos, 

traslados e quaesquer diligencias ex-officio ou a requerimento dos fiscaes 

da fazenda publica, no caso de falta de immediato pagamento dos salarios 

marcados no regimento. — Av. de 29 de Setembro de 1855. 

(Art. 175.) Existindo contraste de ouro e prata, officio que na 

côrte e provincia deixou de haver ha muitos annos, não póde elle arrogar-

se o exclusivo das avaliações, que entre as partes de maior idade devem 

ser feitas por louvados de sua escolha, e nos inventarios dos orphãos e 

menores por peritos da nomeação do juiz, que poderá nomear o dito 

contraste para um dos avaliadores, não recebendo porém este mais de 

meio por cento para si e para o outro avaliador na conformidade do citado 

artigo do Regim. — Av. de 3 de Outubro de 1855. 

(Art. 184.) Não isentando o Regim. as municipalidades do 

pagamento das custas nos processos em que, sendo partes, decahirem, 

mas unicamente da obrigação de pagar á proporção que se forem 

concluindo os actos respectivos, é claro que pelos actos praticados nos 

processos em que a camara for parte, e que por ella tenhão de ser pagos, 

só podem os escrivães exigir as Custas a final. — Av. de 3 de Outubro de 

1855. 
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O regimento de custas deve aproveitar aos secretarios das 

capitanias dos portos; porquanto o Regul. de 19 de Maio de 1846 se não 

refere expressamente ao Alv. de 10 de Outubro de 1754, mas aos 

emolumentos que competem aos escrivães do judicial. — Av. de 23 de 

Outubro de 1855. 

Pelas sentenças proferidas pelos tribunaes do commercio, em 

processos administrativos, se deverão cobrar os emolumentos taxados 

para os juizes de direito de 1ª instancia pela regimento das custas. 

Estes emolumentos deveráõ ser repartidos pelos membros 

do tribunal administrativo; e os devidos pelas appellações que subirem 

ao tribunal de 2ª instancia pelos adjuntos e presidentes, por serem os 

que somente relatão, vêem e examinão os feitos. — Av. de 31 de 

Outubro de 1855. 

(Art. 171 e seguintes.) Aos peritos nomeados pelas partes ou 

pelo juiz para darem valor aos bens inventariados pertencem os mesmos 

emolumentos que os avaliadores cobrão nas execuções, visto como não 

ha razão plausivel para fazer distincção, e nem o Regulamento distinguiu. 

Devem se considerar como pertencentes ao mesmo 

estabelecimento rural todas as edificações que são delle dependencias, e 

formão uma só propriedade, embora não estejão reunidas em um só 

corpo, fazendo-se avaliações diversas unicamente quando hajão 

propriedades separadas e distinctas do mesmo estabelecimento, tendo 

lugar, no caso de se gastar meio dia ou mais na medição das terras, não 

só o salario de 4$000, como tambem o que vencem os avaliadores pela 

estada, na forma do Art. 177. 

As barras de puro não carecem de avaliação, sendo sufficiente 

que sejão descriptas pelo valor legal, segundo o quilate que indicar a 

respectiva guia. — Av. de 3 de Dezembro de 1855. 
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(Art. 165.) Os officiaes de justiça nunca podem vencer maior 

caminho que o de 6$000, qualquer que seja o espaço de tempo que 

gastem em uma citação. — Av. de 4 de Dezembro de 1855. 

(Art. 21.) A excepção de que falia este artigo na 2ª parte não 

póde ser entendida senão restrictivamente, e só quanto aos livros dos 

escrivães que servirem perante o juiz, devendo os dos tabelliães de notas, 

quer sejão estes officios exercidos separadamente quer accumulados com 

o ramo judicial, pagar os emolumentos ahi apontados. — Av. de 5 de 

Dezembro de 1855.  

(Art. 51.) O novo regimento de custas apenas marcou a taxa 

dos salarios e emolumentos, e nada innovou sobre a obrigação de pagar, 

e direito de haver custas, conforme estava disposto na legislação anterior; 

por conseguinte devem as camaras municipaes pagar as custas dos 

presos pobres, porém na razão e proporção da metade a que são ellas 

somente obrigadas. — Av. de 29 de Dezembro de 1855. 

(Arts. 24 e 111.) A obrigação de prestar conducção 

com»prehende a pessoa e a bagagem; não podendo porém o juiz exigir 

mais do que um animal para a dita bagagem, quando isso fôr 

indispensavel. — Av. de 4 de Janeiro de 1856. 

(Art. 86.) Não estabelecendo este artigo salario maior que o 

de 1$000 para os escriptos cujo lançamento ou registro excederem de 40 

linhas de 25 letras, não deverão os tabelliães cobrar mais do que esse 

salario embora os registros excedão desse numero.— Av. de 12 de Janeiro 

de 1856.    

(Art. 154.) Ao contador e distribuidor do geral nenhuns 

emolumentos competem por qualquer distribuição dos feitos que sobem 

por appellação aos tribunaes do commercio, ou pela conta do preparo das 

assignaturas; sendo que da apresentação, distribuição e conta do preparo 

que lanção nos processos devem os secretarios dos ditos tribunaes cobrar, 
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como os das relações, 1$000; e do preparo para os embargos 300 rs., 

para serem recolhidos ao cofre dos emolumentos, e mensalmente 

divididos com estes pelo presidente e adjuntos. 

(Art. 186.) Aos presidentes dos tribunaes do commercio 

competem as altribuições dos chancelleres sobre o excesso de escripta. — 

Av. de 17 de Janeiro de 1856. 

(Art. 107.) Ao escrivão de orphãos compete busca quando tiver 

de procurar autos e outros papeis para expedir mandados e editaes ex-

officio; porquanto os salarios e emolumentos fixados pelo Regulamento são 

devidos, quer sejão os actos ex-officio, quer sejão a requerimento de partes, 

guardada a disposição do Art. 184 .— Av. de 25 de Janeiro de 1856. 

(Art. 87.) O pagamento na razão do numero de outorgantes é 

somente estabelecido no caso de serem as procurações fora das notas; 

sendo que para aquellas que se fazem no livro das notas este artigo só 

fixa 4$000, inclusive o traslado, quaesquer que sejão os outorgantes. 

Póde tambem ter lugar neste caso a percepção da estada, nos 

termos do Art. 108. — Av. de 28 de Janeiro de 1856. 

(Arts. 114 e 117.) Da combinação destes artigos bem se 

conclue que basta que as linhas tenhão 30 letras, umas por outras, sendo 

que o excesso de letras em uma compensa a falta dellas em outras, sem 

necessidade de cortar-se syllabas.  

 (Tabelliães.— Officiaes de justiça. — Porteiro dos auditorios.) 

Nada devem perceber os tabelliães pelas conferencias e concertos que 

fizerem a pedido das partes nos papeis escriptos por outros; os officiaes 

de justiça por cada dia em que forem empregados no jury, e o porteiro 

dos auditorios por apregoar á porta do referido tribunal os réos, fiadores e 

testemunhas, assim como as partes nas audiencias dos juizes, visto que 

no regimento nada se acha determinado relativamente a taes actos. 
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(Art. 86.) Não estabelecendo este artigo salario algum maior 

que o de 1$000 para os escriptos cujo lançamento ou registro exceder de 

40 linhas de 25 letras cada uma, só devem os tabelliães cobrar por 

semelhante trabalho o salario marcado neste artigo. — Av. de 30 de 

Janeiro de 1856. 

(Escrivães.) As Instruc. de 28 de Abril de 1851 sobre custas 

são especiaes às causas da fazenda publica, e assim são obrigados os 

escrivães a dar buscas e a passar certidões das escripturas de bens de 

raiz das corporações de mão morta, dos inventarios e dos testamentos, 

com as quaes se podem provar dividas de heranças e legados; fazendo-se 

effectivas as penas da legislação em vigor não só contra os escrivães que 

a isso se negarem, como tambem contra os que, embora não se neguem 

a passar taes certidões, exigirem todavia custas indevidas. — Av. de 23 

de Fevereiro de 1856. 

(Art.184.) As custas dos processos instaurados ex-officio não 

podem ser cobradas senão depois de haver sentença final e irrevogavel, não 

se podendo considerar como tal a sustentação da pronuncia, que póde ainda 

ficar infirmada pela decisão do jury — Av. de 15 de Março de 1856. 

Procede esta regra mesmo nos processos crimes promovidos por 

qualquer outra parte queixosa, que não a justiça, porque onde se dá a 

mesma razão se dá a mesma disposição. — Av. de 27 de Setembro de 1861. 

(Art. 94.) Os tabelliães do registro de hypothecas não podem 

ter mais de 1$500 pela averbação em conformidade deste artigo do 

Regimento; entendendo se por averbação o acto pelo qual elle faz constar 

a existencia do registro da hypotheca, e não cada uma das notas relativas 

postas nas cópias ou traslados. — Av. de 15 de Março de 1856. 

Além da quantia de 1$500 que o Regimento marca por cada 

certidão negativa nada reais devem cobrar os escrivães, a titulo de busca, 

visto como nem o Decr. de 14 de Novembro de 1846 nem o Art. 94 do 
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Regirn. autorisão esse emolumento. (Provim, em correição do juiz de 

direito da côrte Dr. M. E. de Castro Menezes.) 

(Vestorias; pilotos e seus ajudantes; louvados ou testemunhas 

informantes. Curadores á lide, (Arts. 77, 80 e 81); avaliadores de generos 

seccos e molhadas, serviços e alimentos, (Arts. 173 e 177); peritos, 

porteiros de auditorios e officiaes de justiça.)   

 3ª secção. — Ministerio dos negocios da justiça. — Rio de 
Janeiro, 24 de Março de 1856. — Illmo e Exmo Sr. — Tendo 
levado ao conhecimento de S. M. o Imperador o officio de V. 
Ex. datado de 25 de Outubro do anno passado, sob n. 229, 
acompanhado por cópia do do juiz municipal da cidade de 
Angra dos Reis, em que pede ser esclarecido acerca da 
contagem dos vencimentos dos pilotos, louvados, balisas, 
ajudantes de corda, e officiaes de justiça nas vestorias fora 
da cidade, visto como o nosso Regimento de custas nenhum 
salario lhes estipulou; e bem assim quaes aquelles que 
devem ser arbitrados aos curadores à lide, quando não sejão 
advogados, aos avaliadores de generos seccos e molhados, 
serviços e alimentos, aos peritos pelo caminho e estada, ao 
porteiro dos auditorios pela publicação, affixação e certidão 
de affixação de um edital, caria de edictos, annuncios de 
fallencia, etc., e pregões chamando as partes em audiencia, 
e ao oflicial de justiça pela estada nas diligencias fora da 
cidade quando acompanha o juiz; recebi ordem do mesmo 
Augusto Senhor para declarar à V. Ex. que sendo as 
medições de ordinario processos feitos a requerimento dos 
interessados, que entre si se colisão para taes despezas, não 
havendo por isso condemnação da parte vencida, salvo no 
caso de embargos, e variando muito o trabalho dos pilotos e 
seus auxiliares, em razão da extensão das terras e da sua 
posição topographica, não se lhes pode marcar na maior 
parto dos casos uma retribuição justa e razoavel; convindo 
portanto que se continue a pratica até aqui seguida em 
muitos lugares de ajustarem as partes os salarios do piloto e 
seus ajudantes; içando porém ao prudente arbitrio dos 
juizes das medições restringir essas despezas quando contra 
o seu excesso reclamar qualquer dos interessados. 

A respeito dos louvados ou testemunhas informantes, não se 
lhes deve contar vencimento algum, porque de ordinario são 
vizinhos do lugar, que voluntariamente se prestão á essa 
tarefa. 

Quanto aos curadores à lide, que não forem formados em 
direito, sendo evidente que nessa parte exercem as funcçoes 
de advogados dos menores, devem perceber todos os 
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emolumentos marcados para os advogados, e curadores 
geraes nos Arts. 77, 80 e 81 do Regimento de custas; 
cumprindo, porém, por esta mesma razão, que os juizes 
para laes nomeações prefirão sempre advogados formados.        

Os avaliadores de generos seccos e molhados, serviços e 
alimentos estão comprehendidos no art. 173 do Regim., e 
portanto pertencem-lhes os salarios estipulados nesse 
artigo, combinado com o art. 177. 

Aos peritos competem emolumentos somente pelos exames, 
não lhes tendo o Regimento determinado vencimento algum 
pela estada o caminho, porque esses exames são sempre 
feitos com os medicos do lugar, que têm partidos das 
camaras municipaes, dos hospitaes de misericordia, etc; 
devendo quaesquer outros exames que exigirem a presença 
de facultativos mais notaveis ou de fora do lugar ser 
regulados por arbitramento, conforme a importancia do 
trabalho, longitude e outras circumstancias attendiveis. 

Sobre os porteiros dos auditorios já se tem decidido que 
nenhum outro salario podem receber, além da porcentagem 
que lhes foi marcada pelo Regimento. 

Aos officiaes de justiça nada lhes compete pela estada, 
porém somente pelo caminho e pelos actos que praticarem, 
na forma do Art. 165 do Regimento: sendo conveniente que 
os juizes quando tenhão de demorar-se nas diligencias fora 
da cidade por alguns dias, dispensem a assistencia de taes 
officiaes, servindo-se, no caso de necessidade, dos do juizo 
de paz ou subdelegada do lugar, afim de poupar despezas às 
partes. 

O que tudo V. Ex. fará constar ao sobredito juiz municipal do 
termo de Angra dos Reis. — Deos guarde a V.Ex. — José 
Thomaz Nabuco de Araujo. — Sr. presidente da provincia do 
Rio de Janeiro. 

 (Juizo dos feitos da fazenda.) No pagamento de salarios e 

assignaturas que competem aos juizes dos feitos da fazenda cumpre 

observar o disposto no Art. 4° e seguintes das Instruc. de 28 de Abril de 

1851. — Ord. de 19 de Julho de 1856. 

(Juizes commissarios, seus escrivães e agrimensores.) Nos 

vencimentos dos juizes commissarios, seus escrivães e agrimensores deve 

regular o Av. Circ. de 4 de Março de 1854.— Av. de 5 de Agosto de 1856. 
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(Estada e caminho a subdelegados e juizes de paz nas 

diligencias policiaes.) Os juizes de paz, delegados e subdelegados de 

policia quando tenhão de praticar actos policiaes e criminaes fora do lugar 

e suas residencias, não terão direito a emolumentos, a titulo de estada, 

caminho e conducção; porquanto declarando o Regim., no Tit. 2º. Cap. 

1º. os emolumentos a que tem direito essas autoridades na parte criminal 

e policial não lhes deu taes vencimentos.  

(Art. 146.) Não acontece assim pelo que respeita aos escrivães 

dos juizes de paz, por isso que é expresso neste artigo que pelos actos 

que praticarem no civel ou no crime terão os mesmos emolumentos 

marcados para os escrivães de 1ª instancia no civel e crime, em cujo 

numero se contão os de caminho, estada e conducção. (Arts. 108,109, 

110 e 111.) 

(Emolumentos do juiz de direito substituto.) O substituto do 

juiz de direito, quando chamado a presidir á alguma sessão do jury em 

que o juiz proprietario é impedido, não tem direito a perceber da parte 

condemnada nas custas os emolumentos de estada, caminho e 

conducção, e só sim os que pertencerião ao juiz de direito se presidisse á 

sessão, sem soffrer, entretanto, desconto algum em seu ordenado, visto 

que na qualidade de juiz municipal é que passa a substituir o juiz de 

direito no impedimento deste.— Av. de 18 de Outubro de 1856.  

(Art. 121.) 3ª secção. — Ministerio dos negocios da justiça 
— Rio de Janeiro, em 18 de Novembro de 1856. — Illmo e 
Exm°. Sr. — Expõe V. Ex. no seu officio de 29 de Outubro 
ultimo que, não mandando o Art. 121 do Regimento de 
custas quando trata das sentenças decausas summarias, 
contemplar nos processos executivos que começão por 
penhora o auto della, que muitas vezes forma a base de 
toda a discussão, não duvidara com tudo deixar passar os 
autos, glosando apenas o mandado; mas que lhe parecendo 
o contrario deduzir-se da letra do citado artigo, unico 
applicavel, consultava se devia admittir nas sentenças de 
processo executivo o auto de penhora, ou glosa-lo d’ora em 
diante. S. M. o Imperador, a quem foi presente este negocio, 
attendendo á especialidade do processo executivo, do qual a 
penhora é a base inicial, houve por bem approvar a pratica 
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por V. Ex. admittida. O que communico a V. Ex. para sua 
intelligencia. — Deos guarde a V. Ex. — José Thomaz 
Nabuco de Araujo. — Sr. Eusébio de Queirós Coutinho 
Mattoso Camara. 

(Art. 170.) Ao porteiro nomeado interinamente para servir no 

jury se deverão contar os emolumentos como os dos porteiros dos 

auditorios de justiça.— Av. de 9 de Dezembro de 1857. 

(Avaliadores dos feitos da fazenda.) A elles competem os 

mesmos salarios que percebem os avaliadores nas causas particulares.—

Av. de 15 de Janeiro de 1858. 

(Art. 171.) Aos avaliadores não se devem tantas vezes os 

salarios marcados no Regim. quantas forem as partes ou solos aforados 

que constituão uma só posse, em relação ao posseiro, em vista do que 

foi declarado no Av. de 3 de Dezembro de 1855. — Av. de 30 de Agosto 

de 1858. 

(Custas a que a fazenda nacional está obrigada.) As custas a 

cujo pagamento a fazenda nacional está sujeita, nos termos do Art. 50 da 

lei de 28 de Outubro de 1848, são as de todas as demandas em que a 

mesma fazenda decahir, qualquer que seja o juizo em que ellas tenhão 

corrido. — Av. de 4 de Outubro de 1858. 

(Arts. 160 e 184.) Os emolumentos das certidões e traslados 

que passão os escrivães a requerimento de partes são cobrados 

independente de contagem feita pelo contador; sendo que pela letra do 

Art. 460 se conhece que a sua disposição se refere precisamente á conta 

dos processos e actos judiciaes in specie, e não de papeis avulsos; o que 

se confirma pelo Art. 184, que não impõe aos escrivães e tabelliães a 

condição de receberem os seus salarios depois de contados, antes os 

autorisa a havê-los -logo que sejão concluidos os actos respectivos. — Av. 

de 13 de Outubro de 1858. 
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(Custas de diligencias ex-officio.) Por direito constituido não se 

devem custas aos subdelegados e delegados pelos actos que praticão para 

a arrecadação de heranças, porque são dilligencias ex-officio; e nem tão 

pouco ao depositario geral interino é devida porcentagem alguma. — Av. 

de 25 de Maio de 1859. 

(Arts. 173 e 181.) O adjectivo rustico de que usa o Art. 173 só 

se refere a predios e não a posses. A parte que se julgar lesada na 

contagem das custas deve usar do recurso que lhe faculta o Art. 181 do 

Regim.; visto como não é o governo competente para decidir da 

legalidade ou illegalidade da conta. — Av. de 9 de Agosto de 1859. 

(Art. 108.) Constituo meio dia o serviço não menor de 4 

horas; sendo que a excepção estabelecida na ultima parte deste artigo 

ainda que não complete deve-se entender a respeito da quarta hora. — 

Av. de 16 de Dezembro de 1859. 

(Procuradores de causas não formados.) Os procuradores de 

causas que assignão termo de responsabilidade e tirão licença do juiz, em 

cujo feito tratão da lide, para advogar, mas que não são bachareis 

formados ou provisionados pela relação, têm direito ás custas marcadas 

na parte 2ª, Cap. 1° do Regim.; por isso que as custas são a justa 

remuneração do trabalho daquelle que patrocina uma causa. — Av. de 16 

de Fevereiro de 1860. 

(Porteiro dos auditorios.) O official de justiça que servir o 

officio de porteiro dos auditorios vencerá pelos actos que praticar as 

custas marcadas no respectivo Regim. — Dec. de 18 de Fevereiro de 

1860., Art. 2º. 

(Arts. 24 e 26). Ao juiz, quando terminar a diligencia em um 

só dia, ainda que seja ao pôr do sol, não se contará mais do que as custas 

do Art. 24, cabendo-lhe custas de estada unicamente quando a diligencia 
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exceder do primeiro dia, na forma do Art. 26 do Regim. — Av. de 20 de 

Fevereiro de 1860. 

(Art. 76.) O defensor de um réo perante o jury tem direito ás 

custas marcadas no Art. 76 do Regim., embora não seja advogado 

provisionado, visto ser essa a intelligencia do Art. 51 do Regim. 

combinado com o Art. 99 da Lei de 3 de Dezembro de 1841. — Av. de 31 

de Maio de 1860. 

(Conservadores do commercio.) Aos conservadores do 

commercio competem somente os emolumentos da tabeliã que 

acompanhou aportaria de 4 de Março de 1852, sem embargo do que está 

determinado no Art. 96 do Dec. de 1º de Maio de 1855, por isso que os 

emolumentos a que se refere e de que trata o Regim. são proprios das 

attribuições judiciarias dos juizes e tribunaes do commercio, attribuições 

que não forão conferidas aos conservadores, cujas funcções são 

meramente administrativas. — Av. de 6 de Junho de 1860. 

(Art. 29.) Suscitárão-se sobre este artigo as seguintes 

duvidas: 

1.ª Terá effectuado duas diligencias o juiz que, em acto 

semelhante, constando-lhe que um individuo está demente procede á 

justificação de demencia, e depois, com ou sem intervallo, ao exame 

medico? 

2.ª No caso de transportar-se a um mesmo lugar ou fazenda, 

e ahi, por lhe ser requerido, proceder a um inventario, depois a uma 

habilitação, e por fim a uma divisão relativas aos mesmos bens 

inventariados, terá praticado tantas diligencias quantos são estes actos? 

3.ª Quantas diligencias terá feito, se sahir para fazer divisões 

em quatro ou mais fazendas sitas em diversos lugares, embora pertençao 

aos mesmos socios ou herdeiros, sendo taes divisões feitas umas após 

outras? 
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Decidio-se que, como o fim das doas primeiras questões é 

saber quaes são as custas devidas ao juiz, e por quem devem ser pagas 

nas diversas hypotheses figuradas, cumpre ao contador, regulando-se 

pelo Reg., ratear as da viagem pelos interessados, dividindo-as da estada 

em proporção da demora que houver para o acto ou diligencia dos 

respectivos interessados; nada importando que se considerem taes actos 

uma ou mais diligencias, porque as custas só são devidas pela viagem, 

estada, e por aquelles actos para os quaes designa o Regimento custas 

especiaes. 

Quanto à 3ª questão que, se os que requerem as divisões das 

fazendas em diversos lugares forem socios ou herdeiros igualmente 

interessados, nenhuma duvida offerece o Art. 29 do Reg., no qual 

somente ha a prevenir o caso de não serem dos mesmos socios as ultimas 

fazendas a dividir, caso em que as custas do caminho deverão ser não já 

rateadas com igualdade por todos os interessados na viagem do juiz, mas 

sim repartidas, em ordem a que o dono da primeira fazenda não carregue 

com as custas da viagem do juiz á ultima.— Av. de 11 de Junho de 1860. 

(Art. 88.) O tabellião de notas deve perceber sómente 160 rs. 

pelo reconhecimento de qualquer firma social, sejão quantos forem os 

nomes que a componhão. — Av. de 20 de Setembro de 1860. 

 (Arts. 183 e 184.) Pela dispoisção da parte do Art. 184 os 

empregados do juizo são inbibidos de receber nos inventarios em que sejão 

interessados orphãos as custas legaes, logo que estejão concluidos os 

respectivos actos, embora os inventariantes ou as partes que os requererem 

qneirao paga-las, sem que lhe sejão exigidas. O empregado de justiça que 

receber custas nesse caso recebe custas indevidas, e fica sujeito às penas 

disciplinares do Art. 183 do — Av. de 27 de Setembro de 1860. 

(Curadores de ausentes.) Os curadores de herdeiros ausentes 

quando comparecem aos processos dos inventarios para que são citados, 

não téra direito às custas de estada, designadas para os curadores geraes 
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dos orphãos em circumstancias identicas; pois que nenhum direito têm a 

qualquer outra remuneração de seu trabalho além da porcentagem que 

lhes compete pelo que arrecadão. — Av. de 27 de Setembro de 1860. 

(Arts. 19, 24 e 23.) Consultando-so se pelo Art. 40 do Reg. os 

juizes devem ter os emolumentos nelle designados pelos exames a que 

procederem fora dos seus auditorios, principalmente sendo esses actos 

incidentes de causas que os mesmos juizes processão fora de suas 

residencias, decidio-se que em virtude dos artigos supracitados, se a 

diligencia a que o juiz sabe fora de seus auditorios é designadamente o 

exame de que se trata, não percebe por este o emolumento do Art. 19, e 

sim simplesmente o do Art. 24; mas se sabe por algum outro acto, e por 

incidente e a requerimento de parle procede a algum exame, percebe 

além das custas do Art. 24, os emolumentos marcados no Art. 19 para o 

acto do exame, podendo em qualquer dos casos vencer tambem as custas 

de caminho estabelecidas no Art. 23, se a distancia exceder a doas leguas 

do lugar de sua residencia. — Av. de 3 Outubro de 1860. 

 (Art. 156.) Sendo apenas a ordem de habeas-corpus isenta 

de custas pela disposição do Art. 343 do Cod. do Proc, com a alteração do 

Art. 456 do Reg., e não havendo lei alguma que dellas exima 

expressamente as demais peças do respectivo processo, devem estas ser 

sujeitas ao pagamento como se fizessem parte de qualquer outro 

processo criminal, pois que não mudão de natureza; não sendo licito 

porém demorar o andamento da causa, e soltura do paciente, a pretexto 

de falta de preparo e custas, que podem ser cobradas executivamente de 

quem direito fôr. — Av. de 20 de Novembro de 1860. 

(Arts. 74, 80 e 84.) Consultando-se se devião caber aos 

curadores geraes dos orphãos os vencimentos da 2ª parte do Art. 74 

quando assistissem em juizo ao procedimento de quaesquer partilhas, 

visto competirem-lhe pelo Art. 84 os vencimentos fixados para os 

advogados, declarou-se que nos Arts. 80 e 84 estão designados os 
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emolumentos dos curadores geraes; e que, especificando este ultimo 

artigo o unico caso em que percebem emolumentos como advogados, e o 

Art. 80 o que lhes pertence em outras hypotheses, é claro que oão lhes 

póde ser applicavel a disposição da 2ª parte do Art. 74, quando tenhão de 

assistir a outro qualquer acto. — Av. de 29 de Julho de 1864. 

(Art 107.) Em vista do Av. de 25 de Janeiro de 1856 deve-se 

contar ao escrivão 3$000 de busca de um inventario em que funccionou o 

juiz a requerimento de um herdeiro, embora se tenha antes contado a 

mesma quantia pela busca do mesmo inventario, funccionando então o 

juiz ex-officio em prestação de contas de um tutor; pois que estão 

revogadas não só as disposições do antigo Regimento de custas, mas 

lambem a Ord. Liv. 4º, Tit. 89, § 43; não por esse Aviso, que é apenas 

explicativo, porém pelo Decreto de 3 de Março de 4855. — Av. de 9 de 

Dezembro de 1861. 

(Se fazem audiencias, etc.) Os juizes municipaes, de orphãos, 

delegados, subdelegados e juizes de paz, devem dar pelo menos uma 

audiencia em cada semana nos seus juizos; e quando aconteça que a 

mesma pessoa reuna mais de um cargo, serão feitas as audiencias, se não 

em dias differentes, ao menos de modo que sejão inteiramente separadas 

e distinctas umas das outras. 

Cumpre-lhes igualmente ser assiduos em deferir e administrar 

justiça à partes, tendo em particular attenção o que a tal respeito dispoem 

os Arts. 129, § 6°; e 159 do Cod. Crim., 58 a 60 do Cod. do Proc., e 193 a 

196 do Reg. de 31 de Janeiro de 1842. Durante o tempo da correição 

continuarão a dar as suas audiencias sem interrupção, tomando os 

escrivães as notas em separado, para depois serem lançadas nos 

protocollos. — Av. de 21 de Janeiro de 1853. 

Nelles se fará menção dos motivos por que se houver deixado 

de fazer uma ou outra audiencia nos dias designados; e quando nada 

occorra que exija um termo de audiencia mais minucioso, se deverá, 
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lançar um simples termo rubricado pelo juiz, com as precisas declarações 

sobre o dia, hora, lugar e modo por que foi aberta a audiencia, e 

designação dos nomes do juiz e escrivão que nella houverem figurado. 

E' substancial a formalidade de serem as audiencias abertas 

com toque de campainha, pois que a relação tem por mais de uma vez 

annullado processos do jury, por não constar ter sido aberta a sessão por 

essa fórma. 

Incorreráõ em responsabilidade os escrivães que sem motivo 

justificado deixarem de comparecer nas audiencias, ou não annotarem os 

requerimentos e deferimentos em seus protocollos. No caso de não 

comparecimanto deverão mandar á audiencia os protocollos, onde o escrivão 

que suas vezes fizer, ou qualquer outro do juizo, terá de tomar os 

requerimento e despachos proferidos. — Av. de 11 de Dezembro de 1837· 

Corpos de delicto. - O formularia sobre a marcha dos 

processos criminaes, mandado cumprir pelo Av. de 23 de Março de 1855, 

contém nos ns. 4.,5, 6 e 7 minuciosas regras, modelos e explicações 

relativas aos autos de corpos de delicto, sanidade, autopsia e exhumação. 

Por alte se devem guiar as autoridades policiaes e criminaes, tendo em 

vista o disposto nos Arts. 134, a 139 do Cod do Proc., 4.7 da Lei da Ref., 

e 256 a 261 do Reg. n. 120. 

No caso que seja mister o exame por cirurgiões, chamarse-

hão os que mais promptos se acharem, preferindo-se os que perceberem 

vencimentos da fazenda nacional. — Av. de 12 de Novembro de 1833. 

Os juizes podem constranger as pessoas que nomearem para 

peritos com a comminação e effectiva imposição da pena de 

desobediencia, procedendo na fórma dos Arts. 203 e 204 do Cod. do Proc. 

— Av. de 23 de Junho de 1835. 

No processo actual não é essencial o auto de corpo de delicto, 

podendo sem elle intentar-se a queixa e denuncia, e formar-se a culpa, 
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como se deduz dos Arts. 78, 79, 140, 205 e 206 do Cod. do Proc. — Av. 

de 9 de Abril de 1836. 

Isto porém só se entende nos delictos de facto transeunte, 

quando o crime não tem deixado vestigios, ou delle só se tem noticia 

quando os vestigios já têm desapparecido; suppre-se então essa falta 

recolhendo-se os indicios que possão ainda existir, e inquirindo-se as 

testemunha, não só a respeito do delinquente, como tambem ácerca do 

delicto e suas circumstancias. — Reg. n. 120, Arts. 264. e 265. 

Fóra deste caso é sempre essencial o auto de corpo de delicto 

directo; elle é a base de todo o procedimento criminal, e a sua falta 

annulla o feito. — Per. e Souza, Proc. Crim., nota 128. 

Corpo de delicto dírecto dá-se quando a existencia do crime é 

provada plenamente por meio do parecer de peritos; se essa prova faz-se 

por meio de duas testemunhas contestes ha então lugar o corpo de delicto 

indirecto. — Veja-se a Rev. dos Trib. n. 40, onde se encontra uma 

proposta relativa a este assumpto, respondida por 23 advogados. 

Prender os criminosos. — Aprisão é um dos actos mais 

importantes do processo criminal; ella priva o cidadão da liberdade, e 

além de feri-lo em sua pessoa, o fere ainda em sua fortuna, sujeitando-o 

a prejuizos e sacrificios muitas vezes inevitaveis: sobretudo importa de 

ordinario a presumpção de um crime, e, por este modo, juntando-se ás 

difficuldades provementes da accusação o grave desar da prevenção, vem 

a dar-se um mal que nem sempre cessa de modo completo com uma 

soltura difficil, e quasi sempre tardia. 

Convém, portanto, que a bem da ordem e segura garantia dos 

direitos individuaes, tenhão as autoridades judiciarias a quem foi conferido 

pelas nossas leis o direito de lançar mão desta tão severa quão util 

providencia, claro e perfeito conhecimento das disposições que a regulão, 

afim de que jamais seja commettido o intoleravel abuso de ser recolhido á 
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prisão, e nella conservado quem se não possa achar comprehendido nos 

restricto termos da legislação em vigor. 

Esta legislação se reduz á Constituição do Imperio, Art. 179, 

§§ 8°, 9° e 10; Cod. do Proc. Crim., Arts. 131 , 132, 133 e 175; Regul. n. 

120 de 31 de Janeiro de 1842, Art. 114, e alguns Avisos, dos quaes 

faremos menção no fim deste artigo. 

Em virtude das disposições citadas, em regra, não é legal a 

prisao sem ordem escripta da autoridade competente, salvo o caso de 

flagrante delicto; e para que a ordem seja legitima é de mister que se ache 

revestida das formalidades mencionadas no Art. 176 do Cod. do Proc. 

Ainda exceptuado o caso de flagrante delicto, as prisões 

devem ser executadas pola fórma prescripta nos Arts. 115 e seguintes do 

Reg. de 31 de Janeiro de 1842. 

Flagrante delicto é aquelle que na actualidade se está 

commettendo, ou que interrompeu-se, ou acabou de commetterse, sendo 

o réo acompanhado ainda pelo clamor publico, pessoas que o perseguem, 

ou estando com as armas e instrumentos, ou effeitos do crime em acto 

successivo. O individuo preso nessas circumstancias deve ser conduzido 

em continente á presença da autoridade, para que esta summariamente 

indague e verifique as arguições que fórem feitas pelo conductor e 

testemunhas que o acompanharem, fazendo recolher o réo em custodia 

em qualquer lugar seguro que para isso designar, se as achar 

procedentes, ou relaxando-o da prisão no caso contrario.  

Do occorrido se deverá sempre lavrar termo por todos 

assignado, como recommenda o Art. 132 do Cod. do Proc. Quando mesmo 

pareção attendiveis as razões que motivarão a prisão não será o indiciado 

á ella recolhido quando se puder livrar solto por haver commettido 

qualquer dos crimes mencionados no Art. t 2 § 7° do cit. Cod. (salva a 

excepcão do Art. 37 da Lei de 3 de Dezembro de 1841, quanto ao réos 
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que fôrem vagabundos ou sem domicilio); ou quando sendo o crime de 

fiança pelo Art. 301 do Reg. n. 120, fór ella prestada nos termos da lei; 

prevalecendo-se o réo da liberal disposição que o admitte a dar fiança 

solto em qualquer estado do processo ainda quando tenha sido já 

proferido o despacho de pronuncia. Av. de 9 de Agosto de 1844, 

transcripto na 1.ª parte. 

Não póde haver prisão senão em consequencia de pronuncia 

que a tenha decretado (Arts. 144 e 146 do Cod. do Proc. e 289 do Regul. 

n. 120); excepto quando é o réo apprehendido em flagrante ou indiciado 

em crime que não admitte fiança, caso em que tem lugar a prisão 

preventiva, medida de precaução tendente a evitar que a futura pena da 

lei venha a ser illudida em sua execução pela fuga provavel do culpado. 

A' qualquer que fôr preso sem culpa formada se deverá dar 

dentro de 24 horas a nota constitucional, isto é, a declaração do crime de 

que é suspeito, com o nome do accusador e os das testemunha, havendo-

as. Art. 148 do Cod. do Proc. 

A inobservancia deste preceito sujeita o juiz á pena do art. 

182 do Cod. Criminal. 

A nota constitucional deve ser expedida e assignada pelo 

proprio juiz, extrahindo-se della cópia ou traslado, afim de ser junto ao re 

pectivo processo, com o recibo da entrega. 

A prisão sem culpa formada só póde ser autorizada quando 

concorrerem indicios, e bem fundadas presumpções de criminalidade; 

nem devem ser os juizes faceis em decretar prisões sob pretexto de 

indagações policiaes, ou por haver sido produzida em juizo uma simples 

queixa ou denuncia, porquanto póde esta alguma vez ser falsa ou 

calumniosa, e por si só não deve legitimar a expedição de uma ordem, 

que aliás será bem cabida quando, além da denuncia ou noticia do facto 
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criminoso, houver circumstancias que induzão vehementes suspeitas de 

culpabilidade. 

Accresce que é facultativa e não taxativa a disposição do art. 

175 do Cod. do Proc.; por ella não é o juiz obrigado a mandar prender 

immedialamente o indiciado; poderá fazê-lo ou não conforme as 

circumstancias; tendo sempre em vista que se por um lado é de maximo 

interesse para o bem publico a prompta captura do autor de um crime 

grave, porque é natural que procure elle furtar-se á acção da justica, por 

outro é tambem altamente offensivo dos direitos do cidadão o acto de 

uma prisão arbitraria, muitas vezes filha da precipitação, violencia ou 

perseguição. 

Se o homem tem direito ao gozo pacifico de sua liberdade 

natural, diz a tal respeito o desembargador Mendes da Cunha, emquanto 

não fôr judicialmente convencido de crime, a que esteja imposta a pena de 

prisão, é consequencia que nenhum juiz deve usar deste direito formidavel 

sem a mais reflectida e escrupulosa reserva; e sómente quando tiver serios 

e fundados receios de fuga do réo, não pela gravidade do crime; mas por 

outras circumstancias que contribuão e probabilisem a fuga. 

Sobretudo é a prisão preventiva a que dá azo ao arbítrio e 

abuso, muitas vezes commeltido a titulo de averiguações. 

A prisão ordenada neste termos é sempre um procedimento 

exorbilante das regras commun de direito; e, pois, convem usar desse 

extremo recurso com umma reserva e escrupulo, e sómente quando, além 

da gravidade do crime, occorrerem outras circumstancias que tornem 

certa ou provavel a fuga do indiciado; fóra de se limite passa a ser 

excesso e grave abuso aquella mesma medida por todos reconhecida e 

proclamada como uma necessidade indeclinavel, a bem da segurança 

publica e interesse da justiça. 
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Finalmente, devem as autoridade criminaes desenvolver todo 

o zelo e actividade na prisão dos criminosos homisiados nos districtos de 

sua jurisdicção, expedindo sem demora mandados para a captura 

daquelles que ahi fôrem encontrados, e deprecando ás autoridades 

competentes quando estejão em districto alheio, tendo cuidado em evitar 

sempre qualquer abuso ou falta quer na expedição da ordem de prisão, 

quer no modo de effectua-la, e nunca esquecendo que é crime, pelo art. 

158 do Cod. Crim. não empregarem o juizes competentes para a prisão ou 

castigo dos malfeitores ou réos de crimes publicos que existirem nos 

lugares de sua jurisdicção os meios que estiverem ao seu alcance. 

Os mandados de prisão são exequiveis dentro do districto da 

jurisdicção da autoridade que os homer expedido. Reg. n. 120 art. 146. 

Nos casos porém, dos arts. 117 e 118 do mesmo Regui. póde a prisão ser 

effectuada em districto alheio. 

Em nenhum caso podem os chefes de polida ou quaesquer 

outra autoridades marcar a casa do cidadão para sua prisão. Av. de 3 de 

Abril de 1843. 

Não ha incompetencia nem excesso em prender réos 

indiciados em crimes inafiançaveis, sem se lhes ter formado culpa. — Av. 

de 12 de Janeiro de 1844. 

A' nenhuma autoridade é licito ordenar ou consentir que os 

réos ou indiciados saião da prisão, ou estejão fora della, nos casos em que 

as leis mandão que sejão e estejão presos antes ou depois de culpa 

formada, a não ser em virtude de fiança admittida e prestada nos termos 

por ellas prescriptos. — Av.de 15 de Fevereiro de 1844. 

Ainda depois de passadas as ordens para a prisão do réo 

pronunciado, esta se não deve effectuar, se elle prestar fiança idonea nos 

termos da lei; e solto deve ser admittido a assistir e promover os termos do 

processo da mesma fiança. — Av. de 9 de Agosto de 1844, supracitado. 
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Convem manter e respeitar o privilegio que ad instar dos 

miliares, tem os officiaes da guarda nacional, prevenidos ou indiciados de 

crimes, de não serem recolhidos á cadéa, havendo prisão propria ou mais 

decente. — Av. de 24 de Julho de 1854. 

Ministerio dos negocios da justiça. — Rio de Janeiro em 20 de 

Junho de 1857. lllmo e Exmo Sr. Respondendo ao officio de V. Ex. datado de 9 

do corrente, cobrindo o do juiz de direito interino da comarca de Angra dos 

Reis, dessa provincia, de 24 de Maio ultimo, no qual consulta se os officiaes 

da guarda nacional condemnados por sentença passada em julgado, e 

proferida no fôro commum sobre crimes de injuria e desobediencia, devem 

cumprir a respectiva pena em quartel ou prisão especial, ou se na cadêa ou 

prisão publica, tenho de declarar a V. Ex., para seu conhecimento que á 

éxcepção dos casos especificados no art. 66 da Lei de 19 de Setembro de 

1850, nos quaes os officiaes da guarda nacional têm baixa do posto; em 

todos os mais a execução de pena ou sentença deve ter lugar em prisões 

especiaes, por assim o exigirem as prerogativas concedidas aos mesmos 

officiaes, como já foi declarado a V. Ex. em Av. de 24 de Julho de 1854.— 

Deos guarde a V Ex. Francisco Diogo Pereira de Vasconcellos. — Sr. 

presidente da provincia do Rio de Janeiro.  

Consultando-se no intuito de obviar o abuso de se 

conservarem soltos os réos de crimes afiançaveis antes de ultimados os 

termos da fiança que requerem, poder-se-hia tomar o expediente de lhes 

assignar um prazo razoavel dentro do qual concluão o respectivo 

processo, sob pena de terem recolhidos á prisão: declarou-se que, 

emquanto o poder legislativo geral não providenciar sobre o meio de 

evitar os inconvenientes da morosidade do processo da fiança, cumpre ao 

juiz que pronuncia o réo mandar prendê-lo na forma da lei ou 

recommenda-lo na prisão, se já está preso, até que seja effectivamente 

afiançado, antes do que não se lhe pode conceder contramandado, ou 

mandado de soltura. — Av. de 28 de Setembro de 1860. 
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Pretendendo-se que um official da guarda nacional cumprisse 

a pena de dous mezes de prisão imposta pelo juiz municipal no estado-

maior do corpo policial, e não na casa de detenção da côrte, declarou- se 

que não tinha isso lugar porque os officiaes da guarda nacional, quando 

suspensos dos direitos politicos, não gozão das honras inherentes aos 

seus postos; e outrosim que o Av. de 24 de Julho de 1854, mandando 

respeitar o privilegio que ad instar dos militares tem os referidos officiaes, 

trata sómente da prisão preventiva, e não da que é ordenada em virtude 

de pronuncia devidamente sustentada, ou sentença das justiças 

ordinarias. — Av. de 27 de Maio de 1861. 

Convindo estabelecer uma regra fixa e invariavel a tal respeito 

mandou-se por aviso de 14 de Junho de 1861 consultar sobre a questão 

as secções de justiça e guerra do conselho de estado. 

Constando que dilferentes autoridades, e mesmo pessoas do 

povo, coslumão prender á ordem seja do presidente da provincia, seja do 

chefe de policia com o proposito de impedir que os presos possão logo 

defender-se perante as autoridades locaes á que estão immediatamente 

subordinados, ficando assim privados dos recursos que a legislação lhes 

garante, recommendou o Av. circular de 16 de Novembro de 1861 que as 

autoridades que podem prender por jurisdicção propria só o fação á sua 

ordem, e aquelles que, como commandantes de forças ou como officiaes de 

justiça, ou emfim qualquuer do povo, nos casos em que é permittido, 

fizerem alguma prisao a submetteráõ immediatamenle ao conhecimento de 

qualquer autoridade competente do districto, que primeiro possa conhecer e 

deliberar sobre a sua regularidade e procedencia, instaurando logo o 

processo respectivo, ou remettendo o preso com as provas colligidas á outra 

autoridade de accordo com os principios e doutrina já exarados no Av. de 31 

de Janeiro de 1826, ou finalmente soltando-o, se não houver fundamento 

para a prisão, ou se fór caso de se poder livrar solto o réo. 
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A’ esta regra só haverá limitação para os casos em que a 

prisão seja effectuada em virtude de deprecada, ou por escolta ou força 

mandada em perseguição de criminosos, sendo então a prisão feita por 

ordem da autoridade deprecante, ou da que mandou a escolta, ficando os 

presos á disposição dessas autoridades na conformidade da lei. 

Gozando os officiaes da guarda nacional das honras e 

privilegios conferidos aos de 1ª linha não devem ser recolhidos a prisões 

civis senão nos casos especificados no art. 66 da lei de 19 de Setembro de 

1850, em que tenhão de perder os postos, conforme declarou o Av. de 27 

de Junho de 1857 — Av. de 30 de Novembro de 1861.  

Pelo Av. de 11 de Dezembro de 1861 forão approvadas 

diversas providencias tomadas pela presidencia da provinda do Rio-

Grande do Norte, recommendando ao chefe de policia da mesma provincia 

não só que cohibisse as prisões sem ordem por escripto, as que tinhão por 

pretexto — indagações policiaes — em crimes afiançaveis, a falta de 

apresentação da nota da culpa dentro de 24 horas, e o vexame em que 

algumas autoridades collocavão os particulares com a conducção de 

officios de uma para outra localidade, prendendo aquelles que se negavão 

a tal serviço, como que lambem fizesse observar o disposto nos arts. 144 

e seguintes do Reg. n. 120, a respeito da policia e economia das prisões, 

e bem assim recommendando igualmente aos juizes de direito e 

municipaes o exacto cumprimento da lei na parto relativa á execução das 

sentenças criminaes para que as prisões não excedão o tempo das 

condemnações, fazendo saber a essas autoridades que ellas não têm a 

faculdade de obrigar os particulares a conduzir officios, visto existirem 

correios, e, na falta delles, officiaes de justiça que devem encarregar-se 

de semelhantes commissões. 

Processar os criminosos. — Vejo as annot. ao § 5° do art. 31 

deste Regimento. 
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Se servem com promptidão. — Em cumprimento da Ord. L. 1º. 

Tits. 24 e 79, § 6°, devem ser os escrivães promptos e diligentes no 

expediente dos negodo que correm pelos seus cartorios, e sobretudo na 

continuação dos feitos aos juizes, promotores, advogados, procuradores 

ou quaesquer outros a quem devão ser os mesmos apresentados; 

lançando-se no protocollo especial ou livro de lembrança, que todo 

escrivão deve ter, a necessaria declaração ou carga competentemente 

assignada, afim de se poder com facilidade connhecer em qualquer 

occasião onde e desde quando se achão os autos ou papeis do juizo. 

Não devem ser os autos entregues aos que não fôrem 

advogados ou procuradores legalmente providos, salvo ocaso de os não 

haver no lugar, e serem as entregas ordenadas por despacho do juiz (Av. 

de 15 de Novembro de 1859); sujeitando-se aquelle que os receber ás 

obrigações e penas da lei (Avis. de 11 de Janeiro e 2 de Outubro de 

1838); do que se lavrará termo, que pagará termo, na fórma do Av. de 11 

de Abril de 1849. 

Asim mal não receberáõ petições, artigos ou razões, em que 

haja citação de alguma folha ou documento, sem que numericamente seja 

designada a folha a que se referirem; e nem farão concluso processo 

algum antes de ser remediada essa falta, sob pena de suspensão 

comminada pela Port. de 1º de Março de 1830. 

Se retardão por falta de pagamento os processos. — A 

expedição dos autos e traslados não poderá ser retardada pela falta de 

pagamento das custas, as quaes poderáõ ser cobradas executivamente. —

Lei da Ref. art. 98. 

Os julgamentos nos processos criminaes terão lugar 

independentemente do sello e preparo que poderão ser pagos depois. — 

Lei cit. art. 100. 
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Não poderão os escrivães retardar o andamento, remessa e 

expedição dos autos, e a extração e entrega dos traslados, a pretexto de 

falta de pagamento das custas, sob pena de se lhes fazer effectiva a 

responsabilidade pelo delicto do art. 129, § 60 do Cod. Criminal. — Reg. 

n. 120 art. 468. 

Se o réo condemnado fôr tão pobre que não possa pagar as 

custas, o escrivão haverá metade dellas do cofre da câmara municipal da 

cabeça do termo; ficando-lhe salvo o direito para haver a outra metade do 

mesmo réo, quando melhore de fortuna. — Reg. cit art. 469. 

Tambem se não retardará a expedição e julgamentos dos 

processos criminaes e policiaes em qualquer instancia pela falta de sello e 

preparo; e quando findo o proces o alguma quantia se dever do dito sello, 

o escrivão do feito, como fiscal neste caso, a haverá da parte vencida, e 

entregará na estação fiscal respectiva, cobrando o competente 

conhecimento que juntará aos autos. As autoridades com as quaes 

servirem os ditos escrivães ficão encarregadas de fiscalisar a maneira por 

que elles cumprem esta disposição, e poderão impôr-lhes a pena de multa 

até 100$ quando fôrem negligentes naquella cobrança. — Reg. cit. art. 

470, e Regul. do sello art. 88. 

E' inadmissivel paralysar-se O andamento de processos crimes 

por falta de pagamento de sello e preparo; porquanto o art. 100 da lei de 

3 de Dezembro de 1841 expressamente determina que o julgamento 

tenha lugar independente desses requisitos, permittindo que tal 

pagamento se possa verificar depois do sobredito julgamento. — Av. de 

27 de Fevereiro de 1849. 

A multa que se deve impôr ao juiz que tiver sentenciado autos 

sem estarem devidamente sellados é a do art. 87, § 1.º do Regul. de 10 

de Julho de 1850, tendo-se em vista a disposição do art. 100 da Lei de 3 

de Dezembro de 1841, e a explicação contida no Av. de 27 de Fevereiro 

de 1849 — Ord. de 14 de Agosto de 1851. 
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3ª secção. — Ministerio dos negocios da justiça. — Rio de 
Janeiro, em 19 de Agosto de 1853. — Illmo e Exmo Sr.— 
Havendo S. M. o Imperador mandado ouvir o conselheiro 
procurador da corôa interino sobre a consulta fei ta pelo 
presidente da camara municipal da villa de Itapetininga 
dessa provincia, no officio que veio por cópia junto ao de V. 
Ex. de 6 de mez proximo preterito, sob n. 166, ácerca do 
direito que assiste ao promotor publico para haver do cofre 
da municipalidade as meias custas de que trata o art. 469 do 
Reg. n. 120 de 3 de Janeiro de 1842, e conformando-se o 
mesmo 

Augusto Senhor com o parecer daquelle magistrado manda 
declarar a V. Ex. que os promotores publicos não têm direito 
a receber dos cofres das municipalidades as meias custas de 
que tratão os arts. 99 da Lei de 3 de Dezembro de 1841 e 
469 do citado Regul., porque estes artigos dizem respeito ao 
escrivães, e não podem ser ampliados aos sobreditos 
empregados. O que communico a V. Ex. para sua 
intelligencia e pra o fazer contar ao presidente da sobredita 
camara municipal de Itapetininga. — Deos guarde a V.Ex. 
Luiz Antonio Barbosa. — Sr. presidente da provincia de S. 
Paulo. 

§ 3.º — Advertir, impôr penas, etc. — No exercicio desta 

importante faculdade reger-se-ha o juiz de direito pelas diversas 

disposições que deixámos citadas quando tratamos dos crimes de 

responsabilidade ( 1ª parte, cap. 4º, § 4º, n.º 1) e pelo que determinão 

os arts 50 a 55 deste Regul. 

CAPITULO III. 

DOS AUTOS, LIVROS, E MAIS PAPEIS, QUE DEVEM SER 

APRESENTADOS EM CORREIÇÃO. 

Art. 27. Devem ser apresentados á correição e são sujeitos á 

ella: 

1.° Todos o processos findos e pendentes guardadas a 

excepções dos arts. 57 e 58. 

§ 2.° Os livros de termos de fianças e o róes dos culpados 

(Cod. do Processo, arts. 102, 103, 146 e 229. Regulamento n. 120 de 31 
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de Janeiro de 1842, arts. 293 e 302. Ord., liv. 1º. tit. 29 pr.,§ 6°.; liv. 5°. 

til. 125, § 6.°) 

§ 3.º Os livros de notas inclusive o dos escrivães de paz (Lei 

de 30 de Outubro de 1830); protestos de letras e registro das hypothecas. 

(Ord., liv. 1°, Tit. 78, § 4. ° Cod. Commercial, arts. 408 e 410. 

Regulamento n. 482 de 14 de Novembro de 1846.) 

§ 4.° Os protocollos e o livros de termos em geral, e 

especialmente os de conciliação. (Ord., liv. 1°, tit. 79, § 6°; tit. 24, § 

3°, e 48. Alv. de 4 de Junho de 1823, § 1º Cod. do Processo, arts. 121, 

129 e 130.) 

§ 5.º Os livros de tutelas e curatelas conta dos tutores, 

curadores e quaesquer admimstradores, as escripturas, contractos e 

quaesquer livros e papeis existentes no cofre dos orphãos. (Ord. liv. 1°) 

tit. 89 §§ 3º, 32 e 33; tit.89. §§ 3° e 5.º. Alv. de 10 de Junho de 1754, 

paragrapho dos escrivães de orphão) 

§ 6.° Os livros e inventario do juizo de ausentes. 

§ 7.º O livro do registro da capellas e tombos respectivos 

assim como as contas dos administradores, instituições avulsas e 

quaesquer autos, papeis e livros respectivos aos vinculo e capellas. (Ord., 

liv. 1°, tit. 50, §§ 2° e 3.°) 

§ 8.° Os livros do evento, os do registro dos testamentos e 

codicilos os inventarios e contas dos testamenteiros; os testamentos e 

quaesquer livros e papeis relativos aos residuos. (Regulamento de 9 de 

Maio de 1842, arts. 5°, 9° e 15. Regulamento de 7 de Janeiro de 1692. 

Ord. liv. 1·, tit. 62, § 18; tit. 63, § 6.º) 

9.º Os livros das fabricas. (C. R. de 20 de Julho de 1598, § 1. 

o Alv. de 31 de Agosto de 1784). 
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§ 10. Os livros da receita, despeza, contas, tombo inventarios, 

compromissos, contractos, termos e accordãos e quaesquer outros das 

ordens terceiras, confrarias, irmandades, hospitaes, albergarias, assim 

como as escripturas, testamentos e instituições que estiverem avulsas, e 

os titulos por que possuem bens de má, assim como as dispensas da 

amortização. 

§ 11. Os livros da distribuição. (Ord.,liv. 1º, tit. 85.) 

§ 12. Os livros do deposito geral. 

§ 13. Os do registro dos nascimentos e obitos. (Regulamento 

n. 798 de 18 de Junho de 1851, art. 22.) 

Autos, livros e mais papeis. — O artigo que acabamos de 

transcrever enumera os autos, livros e mais papeis que devem ser apre 

sentados á correição, afim de serem devidamente examinados e 

corregidos pelo juiz de direito. 

Como o direito de fazer correição só se refere ás jurisdicções 

inferiores, segue-se que, no que diz respeito aos autos, só póde o juiz 

corregedor chamar a si quaesquer processos findos ou pendentes, 

comtanto que não estejão submettidos a julgamento ou julgados por 

juizes iguaes ou superiores; tambem lhe não é permittido impedir o curso 

das jurisdicções ordinarias, avocando os processos submettidos aos juizes 

municipaes, de orphãos, delegados e subdelegados, etc., para julgamento 

final, ou preparados para serem apresentados ao jury, julgados pelo juiz 

de direito, ou conclusos a qualquer juiz, como expressamente se declara 

nos arts. 57 e 58 do regul. 

Quanto aos livros que, para a regular escripturação dos 

negocios do juizo, devem haver nos cartarios dos diversos escrivães e 

tabelliães, para maior clareza, passamos á classifica-los do modo 

seguinte: 
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O escrivão do juizo de paz e da subdelegacia deve ter: 1.° , o 

protocollo de audiencias do juizo de paz, onde tambem serão lançados os 

termos de conciliação, e julgamento de pequenas demandas (Alv. de 4. de 

Junho de 1823 § 1º); 2.º O protocollo de audiencias da subdelegacia (art. 

193 do Reg. n. 120); 3°, O livro de fianças criminaes (arts. 103 do Cod. 

do Proc. Crim. e 302 do Reg. n. 120); 4°, O do termo de bem viver e de 

segurança (arts. 121, 129, 130 do Cod. do Proc. Crim. e art. 111 do Reg. 

n. 120); e 5º, o do rol dos culpados (arts. 146 do Cod. do Proc. e 293 do 

Reg. n. 120). 

Servindo os escrivães dos juizes de paz das freguezias ou 

capella, fóra das cidades ou villas, de tabelliães de notas nos seus 

respectivos districtos, deveráõ ter mais para e se fim os livros 

necessarios, abertos, numerados, rubricados e encerrados por um dos 

vereadores da camara, e não pelo juiz de paz ou juiz municipal, como em 

alguns pontos se tem entendido. (Vej. Rev. dos Tribun. n. 73.) 

Findos estes livros são entregues ao secretario da câmara para 

archiva-los, caso já tenhão sido vistos em correição.  

O escrivão da delegacia de policia deverá ter todos os livros 

acima destinados para o serviço da subdelegacia. 

O do juizo municipal os mesmos; e como tabellião de notas e 

escrivão do commercial (quando são servidos taes officios pela mesma 

pessoa) ainda mais; 1.º, o de termos em geral; 2°, o de notas; 3º, o livro 

especial de notas para as escripturas de compra e venda, troca, etc., de 

escravos, cujo valor ou preço exceder de 200$ (Reg. de 28 de Novembro 

de 1860, art. 3°, § 1º); 4º, O protocollo de audiencias do juizo 

commercial; e 5º , o de protestos de letras (arts. 408 e 410 do Cod. 

Commercial). 

O Av. de 25 de Maio de 1859 declarou que, exercendo os 

juizes municipaes jurisdicção mercantil, nos lugares em que não ha juiz 
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especial do commercio, a elles compete a rubrica dos livros dos protestos 

de letras. 

O tabellião do registro geral das hypothecas: 1º , o do registro 

geral das hypothecas da comarca; 2º, o protocollo que servirá para os 

apontamentos das minutas e averbações, etc.; 3º, o livro indice 

escripturado por ordem alphabetica, e de modo que facilite o 

conhecimento de todos os bens hypothecados (arts. 22 e 23 do Regul. de 

14 de Novembro de 1846). 

Estes livros são abertos, numerados e rubricados pelo juiz de 

direito. — Av. de 30 de Novembro de 1846. 

Nos lugares porém em que houver mais de um juiz de direito 

deverá rubricar os mesmos livros aquelle a quem pertencer a correição na 

occasião em que semelhante rubrica tiver de fazer-se. — Av. de 3 de 

Dezembro de 1846. 

O escrivão da provedoria de capellas e residuos: 1º o protocollo 

de audiencias; 2°, o do registro dos testamentos (Lei de 7 de Janeiro de 

1692, § 1º); 3º, o do registro de capellas e tommos respectivos (Ord. L. 1°, 

Tit. 50, §§ 2º e 3º e Av. de 16 de Março de 1854). 

Ao juizo da provedoria pertencem: 1º, o dos recibos da receita 

e despeza das conrrarias, irmandades, ordens terceiras, etc.; numerados 

e lançados com clareza e circumstancia da mente, de modo que 

facilmente se conheça donde e como proveio a receita, e como foi 

autorizada a despeza, sendo taes recibo assignados pelos thesoureiros; 

2°, o de conta correntes do anno, referindo-se em cada parcella da receita 

ou despeza o numero do recibo que a comprova; 3º, o do tombo e 

inventario de todos os bens, detalhadamente descriptas, com seus reaes 

valores, situações, encargos, servidões e referencia aos titulos archivados, 

que conferirem a propriedade, usofructo, posse ou dominio, e 

demonstrarem a autorização do poder legislativo e licença do governo 
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para serem possuído, com suffidente espaço em branco para a declaração 

dos rendimentos, vendas e do mais que ocorrer; 4.º, o do compromisso, e 

todas as demais disposições relativas á instituição da irmandade, confraria 

ou ordem terceira; suas isenções e privilegios; e bem assim quaesquer 

emendas, reformas ou additamentos legalmente feitos ao mesmo 

compromisso; 5°, o dos termo das deliberações, accordãos, contractos e 

providencias que forem tomadas em forma regular; 6º, o das actas, 

eleições e posses das mesas regedoras, afim de que possão as eleições 

que se fizerem contra o compromisso, ser annulladas e renovadas na 

fórma da Lei de 22 de Setembro de 1828, art. 2°, § 1º, n. 6; 7º, o de 

entrada dos irmãos, com declaração da data das entradas, e dos nomes, 

idades, estados, etc.; ficando espaço em branco sufficiente para se 

mencionarem os pagamentos, cargos, serviços, doações e quaesquer 

benefícios que por ventura hajão prestado á communidade; e finalmente 

quaesquer outros das mesmas confrarias, irmandades, hospitaes ou 

albergarias, e bem assim as escripturas, titulos e mais papeis 

mencionados no § 10 do Art. 27 do Regul. 

Tambem são do juizo da provedoria: 1º, o grande livro do 

tombo dos bens pertencentes ás referidas corporações, em o qual deve 

constar a relação de todos os bens por ellas possuidos, com o signaes 

caracteristicos, e declaração dos títulos de acquisição, ficando margem 

larga para as occurrencias que houver; 2°, os livros das fabricas (Alv. de 

31. de Agosto de 1784). 

Além disso haverá na provedoria para a arrecadação do 

residuo, e de conformidade com o art. 35, § 3° do Regul., um livro em 

que se lançaráõ os nomes dos testamenteiros, com declaração das 

localidades em que residirem, valor das quantias arrecadadas, remettidas 

e applicadas ao cumprimento dos testamentos, com as datas da 

arrecadação e sahida das dita quantia; remoções ou substituições de 

testamenteiros, e quaesquer outras observações necessarias para que 
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com facilidade se possa conhecer tudo quanto disser respeito a este 

objecto. 

Para a arrecadação e arrematação dos bens do evento a cargo 

da provedoria dos residuos haverá: 1.°, o livro de arrecadações; 2°, o dos 

termos; 3º , o dos depositos (art. 86 do Regul. de 15 de Junho de 1859). 

Estes livros serão fornecidos pelos escrivães (art. 87 do 

mesmo Reg.), e escripturados na fórma do art. 86. São sujeitos ao sello, 

pelo que se deduz do Av. de 11 de Outubro de 1851. 

O escrivão de orpbãos, além do protocollo de audiencias, terá: 

1º, o livro de tutelas e curatelas, escripturado como abaixo se dirá; 2°, os 

da receita e despeza do cofre dos orphãos. 

Para a escripturação e contabilidade dos bens de defuntos e 

ausentes, e bens vagos, haverá: o jogo de quatro livros que se denominão 

do registro de inventarios, de termos de leilão, de razão e ele receita e 

despeza (Art. 43 do Regul. citado). 

São igualmente sujeitos á correição: 1°, os livros da 

distribuição; 2º, os livros do deposito geral; 3°, os do registro dos 

nascimentos e obitos. 

Distribuição. — A distribuição não tem lugar onde houver um 

só tabellião, e nos juizos em que houver um só escrivão; nem as leis 

annullão os feitos por tal falta em semelhantes lugares ou juizos. — Dec. 

de 13 de Setembro de 1827. 

Ella se não torna necessaria nas escripturas lavradas pelo 

escrivães dos juizo de paz. — Lei de 30 de Outubro de 1830, art.1.º 

A falta de distribuição nos processos, escripturas e mais papeis 

não induz nullidade, revogado nesta parte o Alv. De 23 de Abril de 1723. 

— Disp. Provis., art. 25. 
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Nos lugares onde ha um só tabellião, e nos juizos onde ha um 

só escrivão, nem as Ords. nem as leis subsequentes ordenão a 

distribuição, como se acha explicado no Dec. de 13 de Setembro de 1827. 

— Avis. de 9 de Março de 1849. 

Deposito geral. — Vej. sobre este assumpto as disposições 

citadas no comment. ao art. 49, 3.° deste regulamento. 

Registro dos nascimentos etc. — O livro de nascimento e 

obitos das igrejas parochiaes não são sujeito á correição, e sim os 

instituidos pelo Dec. de 18 de Junho de 1851, que se não estabelecêrão. 

— Avis. de 4. de Julho de 1854. 

Conciliação. — Entre os livros que devem ser apresentados á 

correição recommenda especialmente o § 4° deste artigo os de 

conciliação. 

Para que possão ser elles devidamente escripturados tanto no 

que diz respeito ás conciliações como ao julgamento da pequenas 

demandas, cumpre attender ás observações seguintes: 

Nas conciliações se regularáõ os juizes de paz pelo que dispõe 

o art. 5°, § 1º da Lei de 15 de Outubro de 1827; arts. 1 a 7 da Disp. 

Provis. acerca da administracão da justiça civil e art. 1º, § 1º do Reg. de 

15 de Marco de 1842. 

Procuraráõ por todos os meios pacificos que estiverem ao seu 

alcance conciliar as partes que pretenderem demandar, e para attingir 

esse resultado, presentes o A. e o R., ouvirão a exposicão verbal que 

houverem de fazer, examinar attentamente os documentos que forem 

produzido, e, feitas ás partes as perguntas que julgarem convenientes, 

esforcar-se-hão por trazê-los a um accordo, evitando assim os riscos, 

incommodos e despezas que de ordinario acompanhão as demandas. 
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Não farão conduzir debaixo de vara os réos que deixarem de 

comparecer ás suas audiencias, pois que para o caso de revelia tem a lei 

decretado as penas convenientes (art. 4º da Disp. Provis.), e nem 

consentiráõ que se contrarie a indole do juízo de paz usando-se nelle de 

força ou violencia. 

Deveráõ adiar para outra audiencia a decisão que houverem 

de proferir sempre que entenderem que com essa demora poderáõ as 

partes acommodar-se; e tambem, a pedido do A. ou do R., convindo 

ambos, ordenaráõ o adiamento para a audiencia seguinte, em que terão 

de comparecer sem dependencia de nova citação. 

Conciliando-se as partes lavrar-se-ha o competente termo de 

conciliacão, que deverá ser mui claro e circumstanciado; o requerimento 

neste caso ficará no cartorio, dando-se certidão do termo aos interessados 

que a pedirem para a execucão. 

Nas conciliacões effectuadas, dando-se uma verdadeira 

confissão da parte do réo do direito do autor, e aceitação por parte desle 

das propostas daquelle, conforme a intenção do mesmo autor, deve ser o 

réo condemnado ao pagamento das custas. — Provim. de Corr. do juiz de 

direito da côrte. 

Os termos concilialorios tem força de sentença (Art. 4.° do 

Dec. de 20 de Setembro de 1829); para que sejão exeqüíveis serão 

passados por certidão sobscripta pelo escrivão do juizo, e rubricada pelo 

juiz, como manda o art.1º do citado Regulamento de 1842; e serão 

executados pelos proprios juizes de paz, quando não excedão as quantias 

pedidas á sua alçada (Art. 5° do dito Decreto), ou pelas justiças ordinarias 

no caso contrario. — Av. de 9 de Abril de 1836. 

Quando se não conciliarem as parles proceder-se-ha na fórma 

do art. 7° da Disp. Provis.; não so lavrará termo algum, e apenas o 

escrivão fará uma simples declaração no requerimento para constar no 
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juizo contencioso, lançando-se no protocollo para serem dadas as 

certidões que forem exigidas. Pagará então o A. as custas para have-las 

mais tarde do R. se tiver direito. 

Não comparecendo o réo se haverá as partes por não 

conciliadas, e serão pagas as custas pelo mesmo réo. (Art. 4.º da Disp. 

Provis.) Quando este não compareça e não lavrará termo, e sómente se 

fará no requerimento declaração de não conciliados; ficando por este 

modo supprido os extensos termos que inutilmenle costumão alguns 

escrivães lançar nos protocollos. 

Se comparecer o R. e não o A. , á requerimento do primeiro 

feito em audiencia, deverá o juiz julgar circumducta a citação, 

condemnando o A. nas custas. ( Ord. L. 3º, Tit. 1º. § 18°.) Tanto neste 

caso, como quando nenhuma das partes comparece deve o A. requerer 

nova citação, quando queira tentar outra vez a conciliação. 

Diz-se circumducta a citação que se torna inutil pela deserção 

do fôro, isto é, quando o A. e B. deixão de comparecer ou só o réo 

comparece no dia determinado. — Pereira e Souza, Proc. Civil, not. 237. 

As citacões podem ser feitas pelos escrivães ou officiaes de 

justiça deste juizo; mas são nullas as que fizerem para negocios do juizo 

municipal; o que todavia se não refere á especie de que se occupa o final 

do art. 7° da Disp. Provis. — Av. de 2 de Janeiro de 1840. 

Para a conciliação não se admitte procurador, salvo por 

impedimento da parte provado tal que a imposibilite de comparecer 

pessoalmente, e sendo, outrosim, o procurador munido de poderes 

especiaes e illimitado, declaradamente para a que tão iniciada na 

procuração. Lei de 15 de Outubro de 1827, art. 5º, § 10 e Disp. Provis. 

art. 3.º 
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Nem basta para esse fim qualquer procuração por mais geral 

que seja, attenta a summa importancia da conciliação. — Accord. da Rel. 

da Côrte de 29 de Novembro de 1850. 

Podem requerer e ser procuradores no juizo de paz quaesquer 

cidadãos brasileiros, sem necessidade de titulo ou provisão, como tem os 

dos outros juizos. 

Quanto aos estrangeiros veja-se o disposto no seguinte Aviso. 

3ª Secção. — Ministerio dos negocios da Justiça. Rio de 
Janeiro em 17 de Março de 1853. — Illm. e Exm. Sr. — Em 
resposta ao officio n. 148 de 29 de Dezembro ultimo, em 
que essa presidencia participou que o juiz de paz de 
Jacarehy consultára e um estrangeiro póde apresentar-se 
em juizo como procurador judicial, tenho de significar a V. 
Ex. que o governo imperial approva o parecer dado sobre 
esta questão pelo juiz de direito da 2ª comarca dessa 
provincia no officio que acompanhou por cópia o dessa 
presidencia, a saber: Que o estrangeiro não póde ser 
autorisado para no fôro sollicilar e procurar, mas como póde 
receber procuração ou mandato de qualquer pessoa para 
administrar, e para representar o seu constituinte é-lhe 
permittido assignar em juizo papeis, e fazer todos e 
quaesquer actos que a propria parte pode fazer sem 
assistencia de procurador judicial, como por exemplo 
assignar requerimentos de conciliação, inquirir testemunhas, 
defender no jury, e emfim todos os actos que a lei permitte 
á mesma parte por si fazer; não pode porém requerer em 
audiencia e fazer os actos que são  por lei privativos do 
procurador judicial, salvo quando, não havendo no lugar 
procurador judicial, o juiz permitte á propria parte procurar. 
— Deos guarde á V. Ex. — José Ildefonso de Souza Rarnos. 
— Sr. presidente da provincia de S. Paulo. 

Sem se fazer constar que se tem intentado a conciliação não 

se começará processo algum. — Constit. art. 161 os casos, porém, que 

não sofrem demora, como nos arrestos, embargos de obra nova e outros 

enumerados na Disp. Provis. art. 5º, a conciliação se poderá fazer 

posteriormente á providencia que deva ter lugar; notando-se que a 

disposição deste artigo se deve entender exemplificativa e não 

taxativamente, como bem o aconselha o autor da Praxe Forense, nota 67. 
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Nas causas em que as partes não pódem transigir, como 

procuradores publicos, tutores, testamenteiros; nas causas arbitraes, 

inventarias e execuções; na de simples officio do juiz e nas de 

responsabilidade não haverá conciliação. Dispos. Provis., art. 6. 

Na classe dos procuradores entrão os collectores. — Port. de 

23 de Agosto de 1834. 

Pela Port. de 13 de Dezembro de 1843 se declarou que o art. 

6 da Disp. Provis. é muito claro e expresso quando isenta da conciliação 

as causas em que são partes quaesquer procuradores publicas, e não 

podendo haver duvida em que o procuradores das camaras municipaes o 

sejão tambem a não póde haver de que em todas as causas das mesmas 

camaras não é necessaria a conciliação. 

As ordens monasticas, não podendo transigir, são tambem 

dispensadas da conciliação, pela disposição do citado art. 6º da Disp. 

Provis. — Accord. da Rel. da Côrte de 4 de Novembro de 1851. 

As accões executivas intentadas para cobrança dos impostos e 

divida da fazenda nacional, não podem ser propostas perante os juizes de 

paz, ainda que sejão de modicas quantias. — Av. de 16 ele Outubro de 

1835. 

Causas de simples officio do juiz são aquellas, em que o juiz 

intervem e exerce o seu officio, sem que necessariamente se offereça 

alguma contestação sobre a qual tenha elle de exercer a sua jurisdicção 

contenciosa; temos exemplo desta especie na Rev. dos Trib. n. 78, 

accordão proferirIo pelo supremo tribunal de justiça em data de 15 de 

Dezembro de 1858, na Revista n. 5704. 

De simples officio do juiz só se considerão aquellas causas em 

que elle procede ex-officio; a razão em que se fundou a Disp. Provis., 

dispensando nesses casos a conciliação, é porque a jurisdicção voluntaria 

ou administrativa que o juiz exerce por força do seu regimento e no 
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interesse da ordem publica, ficaria inutilisada se dependesse dessa 

formalidade. — Rev. dos Trib. n. 69. 

Nas causas de divorcio é indispensavel a conciliação; salvo o 

caso do se pretender ou dever intentar a acção de divorcio e separação 

por motivo ele nullidade do matrimonio, porque então procede a excepção 

estabelecida pel art. 60 da Disp. Provis., visto como as partes não podem 

transigir a respeito da nullidade, que não é por elles remissivel. — Av. de 

6 de Abril de 1850. 

No julgamento da pequenas demandas ou causas que cabem 

na alçada deveráõ guiar-se os juizes de paz pelos arts. 10 e 2º da Lei de 

15 de Outubro de 1827 , 1º e 2º do Reg. de 15 de Março de 1842, e 205 

a 210 do Cod. Do Proc. Criminal, fazendo destes ultimos artigos a 

conveniente applicação no processo civil. — Av. de 2 e Port. de 3 de 

Setembro de 1833. 

Não é curial accumular-se em um só processo dous actos 

inteiramente distinctos, quaes a conciliação e o julgamento da pequena 

demanda, de que tratão em separado os § 1º e 20 da citada Lei de 15 de 

Outubro de 1827 (Av. de 11 de Setembro de 1837); porém na mesma 

occasião em que se tentar a conciliação, não se verificando esta, poderá o 

A. pedir ao juiz que assigne a audiencia em que elle e o n. deveráõ 

comparecer com suas testemunhas e documentos, para ser a demanda 

sentenciada. 

Neste caso fará o escrivão em audiencia as novas citações que 

fôrem necessarias, dando promptamente as certidões. — Cod. do Proc., 

art. 15, § 3°; e Dispos. Provis., art. 7.º 

Se não houver sido feito esse requerimento no mesmo acto, o 

poderá fazer depois o autor em qualquer tempo, requerendo a citação do 

réo para comparecer em audiencia com suas testemunhas e documentos. 



  
 

 
 

269 

Na audiencia aprazada comparecendo a partes ou seus 

procuradores passará o juiz a conhecer verbal e summarisimamente da 

questão. — Av. de 11 de Setembro de 1837. 

Allegando-se motivos attendiveis poderá ser esse prazo 

prorogado por mais duas audiencias; e ainda por mais tempo, se nisso 

concordarem o autor e réo. — Com. á Lei de 15 de Outubro de 1827, 

nota 3.ª 

Lida a pelição, será ouvido o autor; em seguida dará o réo a 

sua defesa; e, se fôr necessario, lhe concederá o juiz o prazo de uma 

audiencia para completa-la; serão inquiridas as testemunhas cada uma de 

per si, fazendo as partes as perguntas que entenderem convenientes; 

examinará o juiz os documentos que fôrem produzidos; fará ás partes as 

perguntas que julgar precisas; lhe dará a palavra, se a pedirem, para por 

si ou pelos seus procuradores deduzirem o que fôr a bem de seus direitos, 

e, de tudo lavrado um só termo nos autos, dará o juiz a sua sentença 

nessa ou na seguinte audiencia. 

Para tratar das peqnenas demandas será admittido procurador 

depois da conciliação. — Com. cit., nota 3.ª 

Não comparecendo o autor por si ou por procurador, poderá o 

réo requerer ao juiz de paz a continuação do processo, e seu julgamento 

final, não obstante a ausencia do autor; e o mesmo fará este, quando o 

réo não compareça por si ou por procurador. 

A sentença proferida pelo juiz de paz em qualquer destes 

casos é tão valiosa, como se em qualquer delles comparecessem ambas a 

partes, — Com. cit., nota 3.ª 

Tambem poderá O réo, não comparecendo o autor, requerer 

absolvição de instancia, e assim se julgará, não se continuando no 

conhecimento da causa; mas se, pela terceira vez, deixar o autor de 
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comparecer, será o réo absolvido de instancia e causa, e não mais poderá 

ser citado pelo mesmo objecto. 

Das sentenças proferidas em causas que cabem na alçada, 

não se dá recurso algum. — Reg. de 15 de março de 1842, art. 32. 

É porém questão saber-se se a palavra recurso de que aqui se 

usa, exclue a admissão de embargos, ou se também se achão este 

comprehendidos sob aquella generica expressão. 

Que ha differença entre embargo e recurso o ensinão diversos 

escriptores; entre outros, Souza Pinto, Proc. civil, §§ 1472 e 1505, 

reconhece tal distincção, dizendo que o embargo constitue um remedio 

legal que tende a declarar, modificar ou reformar a sentença pelo mesmo 

juiz que a proferio, ou por seu successor, e que o recurso é a legitima 

provocação que para o juiz superior faz a parte aggravada por facto do 

juiz inferior. 

Aceita esta distincção, parece claro que são admissiveis os 

embargos ás sentenças do juizo de paz, pois que se não dá ahi a 

provocação de um para outro juizo, antes se pretende a reconsideração do 

julgamento pelo mesmo juiz que o proferia, o que de certo não offende a 

summariedade e unidade do juizo, antes é uma garantia de acerto, 

indispensavel em todos os actos de justiça. 

Neste sentido opina o autor do Assessor Forense, 2º vol, 

quando á pág. 50 diz “que ás sentencas do juizo de paz póde-se vir com 

embargos, e podem ser elles até offerecidos na execução.” 

Entretanto outros, e nesse numero o Dr. Ramalho, Proc. civil, 

Parte 4.ª, Tit. 1.°, § 3°, ampliando a accepção da palavra Recurso, e 

considerando-o como o meio de direito que tem por fim a reforma da 

sentença, excluem os embargos das causas que cabem na alçada do 

juizes de paz, fundados na Lei de 15 de Outubro de 1827. Esta, porém, 

por sua generalidade não põe termo á questão, ou nada adianta, e ainda 
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hoje se pratica de um e de outro modo em diversos pontos de que temos 

noticia. 

A prova neste juizo, como em geral, póde ser testemunhal, 

instrumental, por confissão ou juramento da parte, por presumpção, 

arbitrament e por meio de vestoria. 

No caso de prova semi-plena, isto é, quando uma só 

testemunha sem suspeita depõe compridamente sobre o facto, dando boa 

razão do que sabe, defere o juiz á parte o juramento suppletorio, Ord. Lº 

3° , Tit. 52; o que poderá fazer a requerimento do interessado, ou por 

assim o julgar necessario. 

A nomeação dos arbitros deve ser feita sem outras 

formalidades mais do que o aprazimento das partes e juramento deferido 

nos termos da Ord. Lº 3°, Til. 17. 

Para as citações e chamamentos bastão os despachos do juiz 

sem precisão de mandado; são comtudo admissiveis as citações por 

edictos (Disp. Provis. art. 2°) , á hora certa ou ad donum, etc., conforme 

as circumstancias. 

A citação por edictos só tem lugar nos termo do art. 2° da 

Disp. Provis., estando o réo ausente em parte incerta, e não quando é 

sabida sua residencia; caso em que, ou deve ser citado por despacho do 

juiz de paz do districto, ainda que não seja o do seu domicilio, para 

intentar-se a conciliação em observancia do art. 1 ° da citada Disp., ou 

nos termos do art. 62 do Cod. do Proc. e Resol. de 20 de Outubro de 

1832; porque, se é essa a providencia que cabe quando são suspeitos ou 

partes na causa o juiz do domicilio e seus supplenles, por maioria de 

razão deve ella ser applicada, faltando absolulamente o juiz de paz e seus 

supplentes no districto do domicilio daquelle com quem se tem de intentar 

a conciliação. — Accord. da Rel. da Côrte de 28 de Junho de 1855. 
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Havendo a sentença passado em julgado, proceder-se-há á 

execução, mandando o juiz citar o condemnado para satisfazer a quantia 

por que houver sido requerido. Dá-se ao executado vinle e quatro horas 

para pagar ou dar bens á penhora; findo o prazo procede-se á penhora 

sem mais reque rimento ou mandado, seguindo-se a avaliação e a 

arrematação na fórma commum.— Ord. Lº 3°, Tits. 86 e 87. 

Para se proceder á execução das sentenças proferidas sobre 

causas desta natureza, se extrahirá um simples mandado, segundo 

recommenda o Av. de 26 de Outubro de 1843. 

Para se verificar a competencia do juizo, quanto á alçada, 

deveráõ as partes declarar logo na primeira petição o valor da cousa 

demandada, ou seja o real ou o de estimação, o qual a parte contraria 

poderá contestar para firmar-se a dita competencia.— Regul. de 15 de 

março de 1842, art. 35. 

Se não houver sido feita a necessaria declaração, quanto ao 

valor da causa, perguntará por elle o juiz ao autor, a fim de poder firmar a 

sua jurisdicção e competencia para o definitivo julgamento da questão. 

O Av. de 9 de Abril de 1836 declarou não ser curial o 

procedimento de um juiz que ordenou a execução de um termo de 

conciliação que versava sobre valor notoriamente excedente á alçada do 

juiz de paz, porque devia nesse caso ser remettido o processo ao 

conhecimento das justiças ordinarias. 

Devem-se julgar incompetentes os juizes de paz para a 

decisão definitiva das demandas, todas as vezes que puderem conhecer 

que o autor, com manifesta violação da lei, divide em parcellas a quantia 

total a que se julga com direito, afim de que possão ellas caber na alçada, 

e tornar-se assim mais facil a cobrança; importa isso um abuso que, além 

de privar a parte dos recursos que a lei faculta, illude as alçadas e 

confunde as jurisdicções estabelecidas por motivos de ordem publica, de 
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que os juizes e partes não podem prescindir impunemente. — Provim. em 

correição do juizo de dir. da Corte. 

Julgando o juiz dentro de sua alçada, deve executar a sua 

sentença, embora as custas excedão ao principal. — Av. de 14. de 

Outubro de 1844. 

A quantia da alçada é 50$000. — Lei de 30 de Novembro de 

1853, art. 7°; O que tambem se entende com as causas commerciaes.—

Reg. de 25 de Novembro de 1850, art.740 

No exercicio das funcções civis podem os juizes de paz ser 

dados de suspeitos nos casos e pela fórma por que o são os outros juizes 

civeis, fazendo-se-lhes effecctiva a disposição do Dec. de 15 de Janeiro de 

1839, e competindo o julgamento aos juizes municipaes. Nesta hypothese 

a caução depositaria prestada pelo recusante será a de 12$000, 

estabelecida no art. 250 do Reg. de 31 de Janeiro de 1842 para os 

subdelegados. — Av. de 16 de Novembro de 1849. 

No caso de falta ou impedimento será o juiz de paz substituído 

pela maneira marcada nos Avisos de 8 de Julho de 1834, 3 de Agosto de 

1835, 12 de Dezembro de 1840, 13 de Julho de 1843, 22 de Fevereiro de 

1855, 12 de Janeiro de 1856, e mais disposições vigentes. 

O juiz de paz é inquiridor e contador no seu juizo (Dec. de 20 

de Setembro de 1829, art. 3°); nelle se não paga sello, e nem dizima, ou 

novos e velhos direitos. — Dec. supracitado, art. 6°; Lei de 18 de 

Setembro de 1845, art. 18; e Avs. de 13 de Outubro de 1835, 25 de 

Agosto de 1852, 11 de Janeiro de 1854, 13 de Março de 1856, 23 de 

Dezembro de 1857; e Regul. de 26 de Dezembro de 1860, art. 85, §14. 

Art. 28. Deve o juiz de direito examinar: 1º, e os livros estão 

abertos, numerados, rubricados e encerrados por autoridades 

competentes; 2º, se estão escriptos por pessoa legitima e pela fórma que 

a lei prescreve; 3°, se a escripturação está seguida sem interrupção e 
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espaço em branco, que se faça notavel; 4°, se tem rasuras, riscaduras e 

borrões, e se as emendas e entrelinhas estão resalvadas; 5°, e estão 

sellados; 6°, se os termos, autos e escripturas estão lançados e lavrados 

com todas as formalidades e declarações exigidas pela lei e assignados 

pelas pessoas que devem assigna-los. 

Deve o juiz de direito emendar ou fazer emendar os erros que 

achar no mesmos livros, e determinar em conformidade com a lei a fórma 

e modelo de escripturação. 

Se estão abertos, rubricados, sellados, etc. — Todos os livros 

mencionados no artigo antecedente devem ser abertos, numerados, 

rubricados e encerrados pelas autoridades competentes; e os que são 

sujeitos ao imposto do sello, devem ser presentes á estação fiscal antes 

ele rubricados pelo juiz, e de se começar nelles a escripturação para que 

devão servir (Ord. de 16 de Junho de 1855, e Regul. do sello, art. 61), 

com a conta de todas as suas folhas e da taxa respectiva feita e declarada 

na ultima folha delles pelo escrivão ou tabellião (art. 103 do Regul. do 

sello de 26 de Dezembro de 1860). 

Cumpre aqui observar que é abusiva a pratica de sellar-se 

apenas algumas folhas dos livros, á proporção da escripturação que nellas 

se vai lançando; resulta desse abuso escrever-se muitas vezes em folhas 

sem sello, e dahi a necessidade de revalidações, etc.  

Não pagão sello os livros de ausentes de que tratava o Reg. de 

9 de Maio de 1842, ora substituido pelo de 15 de Junho de 1859 (Av. de 

27 de Março de 1852); O dos carcereiros (Av. de 5 de Abril de 1852); o de 

termos de multas de jurados e das correições (art. 85, § 1º do Regul. Do 

sello); os dos registros das leis, os ele qualificações de jurados, os dos 

termos ele juramentos que se deferem a diversos empregados, etc.; 

servindo de regra para taes isenções o Av. de 5 de Abril de 1852 (Av. de 4 

de Novembro de 1853); e o disposto no § 9° do art. 85 do Regul. de 26 

de Dezembro de 1860. 
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O sello do livros é pago pelas corporações, officiaes publicos, e 

individuos mencionados no art. 61 do Regul.; a falta de pagamento do 

imposto não prejudica os actos escriptos nelles, se estes actos tiverem 

pago o sello devido. — Regul. cit. arts. 66 e 67. 

Os escrivães e tabelliães que tiverem em seus cartorios livros 

forenses, hoje sujeitos ao imposto do sello, mas que sem elle servião ao 

tempo em que forão postas em execução as disposições que o creárão, 

deveráõ satisfazer o sello actual em qualquer estado em que se achem os 

mesmos livros; não se podendo escrever ou continuar a escrever nelles 

sem esse pagamento; entretanto só serão selladas as folhas que se 

acharem em branco, guardando-se a tal respeito, e sobre os livros que já 

antes do Regul., estando sujeitos ao imposto, deixárão de ser sellados, e 

com essa falta servirão ou ainda agora se conservão sem escripturação 

alguma, as disposições contidas no Av. de 8 de Novembro de 1850, e art. 

62 do cit. Regul. 

Se estão escriptos pela fórma que a lei prescreve. — Vejase 

comment. ao art. 26, § 2º, vb.: se observão os respectivos regimentos. 

Nas escripturas de contractos ou transacções quaesquer, 

lançadas nos livros de notas, convém especialmente observar o seguinte: 

1º Não lavraráõ as escripturas sem que lhes tenhão sido 

competentemente distribuidas: porquanto, embora a Disp. Provis., no art. 

25, não declare nullas as escripturas de outro modo feitas, sómente 

revogando o Alv. de .23 de Abril de 1723, na parte em que impunha 

nullidade nos feitos e papeis não distribuidos; todavia, suscitando a 

observancia da Ord. Lº 1º, Tit. 79, §§ 20 e 21 , não envigorou a 

distribuição, tanto porque ella póde servir como de um repertorio por onde 

as partes em todo o tempo possão descobrir onde existem os autos e 

papeis do seu interesse, como por servir a distribuição como de um livro 

de carga, por onde aos escrivães de todos os cartorios se pos a pedir 

conta delles. 
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Assim se vê julgado pela relação da Bahia, e confirmado pelo 

supremo tribunal de justiça em data de 11 de Junbo de 1844, na revista 

n. 1187. 

2.° Sempre que o contracto que houver de ser escripto no 

livro de notas fôr tratado entre pessoas que digão ser procuradores de 

outros, deverá o tabellião inserir o instrumento da procuração na 

escriptura publica, logo após o contracto principal, pois que assim se 

pratica por estylo e deduz-se da Ord. Lº 3°, Tit. 60, in princ. — C. Telles, 

Man. do tabellião, cap. 1º, § 4.° 

Sobre procurações particulares ha as seguintes disposições: 

Podem fazer procurações por instrumentos particulares, 

escriptos por mão alheia e por elles sómente assignados: 1º, os condes, 

marquezes e duques; 2°, os viscondes e barões com grandeza; 3°, os 

arcebispos e bispos; 4°, os que têm titulo do conselho. 

Podem fazer procurações por instrumentos particulares por 

elles escriptos e assignados: 1º, os viscondes e barões sem grandeza; 2º, 

os fidalgos da casa imperial; 3°, os magitrados; 4º, os doutores e 

advogados; 5°, os cavalleiros das ordens do imperio; 6°, os officiaes 

militares até o posto de capitão; 7°, os negociantes matriculados; 8°, os 

abbades benedictinos, os beneficiados e clerigos de ordens sacras. 

As mulheres casadas ou viuvas têm o mesmo privilegio de 

seus maridos. — Av. de 30 de Março de 1849, arts. 6º, 7º e 8.° 

Comquanto seja este Aviso especial para os negocios da 

fazenda, comtudo deve ser entendida geralmente a sua disposição, 

porque, na opinião de muitos, não ha razão, para que os procuradores 

legitimos ante a repartiçõe fiscaes deixem de o ser no fôro civil. 

Quanto aos officiaes militares convém notar que como taes 

são considerados tanto os de 1ª como os de 2ª linha , com patentes 
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confirmadas pelo soberano. — Prov. do cons. sup. Milit. de 23 de 

Setembro de 1850. 

Pelo art. 21 do Codigo do Commercio as procurações 

bastantes dos commerciantes, ou sejão feitas pela sua própria mão, ou 

por elles sómente assignadas, têm a mesma validade que se fossem feitas 

por tabelliães publicos. 

Igual disposição se encontra na Ord. de  10 de Maio de 1852. 

Quando uma firma social é matriculada em qualquer dos 

tribunaes do commercio a sociedade collectiva e não os socios della 

individualmente, é a que fica gozando das prerogativas dos negociantes 

matriculados. — Av. do 1° de Agosto de 1854. 

São legaes e sufficientes as procurações a signadas pelas 

camaras municipaes, e passadas por seus secretarios. — Ord. de 8 de 

Junho de 1849. 

As casas de misericordia que tiverem compromisso 

devidamente approvado, podem pas as procurações por seus escrivães ou 

secretarios, se no compromisso se comprehender essa faculdade. — Av. 

de 11 de Dezembro de 1849. 

Não tem validade a procuração passada pelo secretario de 

uma irmandade que não tem compromisso, ainda tendo o secretario o 

privilegio de fazer procuração. — Av. de 8 de Outubro de 1851. 

São admissiveis as procurações passadas e assignadas pelo 

presidente e secretario do conselho de direcção do banco do Brasil. — 

Ord. de 28 de Janeiro de 1852. 

O art. 60 da Lei de 19 de setembro de 1850 concede aos 

officiaes da guarda nacional as mesmas honras que competem aos do 

exercito; e não os mesmos direitos e privilegios, entre os quaes está sem 
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duvida comprehendido o de passar procurações pelo proprio punho. — Av. 

de 9 de Julho de 1853. 

Os officiaes da guarda nacional desde o posto de capitão e tão 

comprehendidos na disposição do § 6° do art. 7° do Av. de 30 de Março 

de 1849 , e podem por isso passar procuração de seu proprio punho. — 

Ord. de 20 de Maio de 1854. 

Não assim os empregados civis da repartição da marinha (Av. 

de 16 de Fevereiro de 1855), e nem os officiaes de graduação honoraria. 

— Av. n. 402 de 29 de Dezembro de 1855. 

Os juizes municipaes estão comprehendidos no § 3° do art. 7° 

do Aviso de 30 de Março de 1849, não pelo simples facto de serem 

bachareis formados, em cuja qualidade, na fórma da legislação em vigor, 

não gozão do privilegio de passar procuração, mas porque a esse facto 

reunem a circumstancia de pertencerem á classe dos juizes municipaes 

formados, que são considerados magistrados. — Ord. de 14 de Fevereiro 

de 1855. 

Os religiosos não podem passar procuração de seu punho. —

Ord.de 8 de Janeiro de 1855. 

Não só os cavalleiros como todos os condecorados com as 

ordens honorificas do imperio podem passar procuração de seu punho. —

Ord. de 28 de Agosto de 1857. 

Quem não póde passar procuração de seu punho, não póde 

substabelecer do mesmo modo a que lhe foi outorgada pelo constituinte.- 

Accord. da rel. da côrte de 16 de Agosto de 1851, e Ord. de 11 de Abril de 

1859. 

O substabelecimento da procuração é um daquelles actos que 

exigem a maior confiança da parte do constituinte, que por elle se sujeita 

a ver seus negocios confiados a pessoas estranhas e desconhecidas; e 
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sendo o mandato por esta razão de sua natureza stricto e inampliavel de 

pessoa a pessoa, ou de um caso a outro caso, não póde o procurador 

substabelecido vir por sua vez substabelecer em outro, salva a hypothese 

de lhe haver sido especialmente conferido esse direito na procuração. — 

Accord. da rel. da côrte de 29 de Novembro de 1850. 

3.° Os documentos transcriptos nas escripturas devem ficar 

archivados no cartorio; e se não ha uma lei que assim expressamente o 

determine, é pelo menos uma tal medida boa cautela, sobretudo quando 

se trata de actos ou convenções que podem ser prejudiciaes ás partes. A 

procuração, por exemplo, póde ser falsa, e como é instrumento dado de 

mão, não ha meio de verificar se ella é ou não verdadeira, a não a 

guardar o tabellião. Caso, porém, a entregue á parte, deve declara-lo na 

escriptura, e fazê-lo assignar em como a recebe. — C. Telles, Man. do 

tabellião, §5º; Nova Gaz. dos Tribun. n. 157; Accord. do sup. Trib. de 

just. de 11 de Junho de 1844., rev. n.1187. 

4º. A escriptura depois de lançada no livro de notas será 

sempre lida perante as partes e duas testemunhas, como aconselha a 

Ord. Lº. 1º, Tit. 78 , §4º. A falta desta solemnidade essencial para o 

conhecimento dos interessados, e util por dar occasião de serem 

emendados os erros da escriptura, se deve evitar com cuidado, porque 

póde ella influir sobre a validade da mesma escriptura. — Peg. For. Cap. 

19, n. 92; Moraes, livro 1º, cap. 1º , n. 26; Accord. cit. do Sup. tribo de 

just. 

Os nomes das testemunhas deveráõ ser mencionados no corpo 

da escriptura, onde tambem se dirá que as partes contractantes são 

conhecidas pelo tabellião, ou pelas testemunhas, nos termos da Ord. Lº. 

1°, Tit. 78, §6.º 

5.º Serão resalvadas as emendas, razuras, entrelinhas ou 

palavras riscadas, antes das assignaturas das partes, como recommenda 
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a Ord. supracitada; abolindo-se todas as abreviaturas, e algarismos que 

por essa Ord. se reputão prohibidas. 

No fim das escripturas deveráõ os tabelliães declarar sempre 

as pagas que houverem recebido das partes, corno expressamente 

determina a Ord. Lº. 1º, Tit. 80, § 16; e farão assignar os lançamentos 

dos titulos e papeis que houverem trasladado em seus livros por aquelles 

que os tiverem apresentado, para em todo o tempo saber-se em mãos de 

quem ficárão os originaes. 

6.° Não farão escriptura de qualquer transacção sujeita á sisa 

sem que lhes seja apresentado o respectivo conhecimento em fórma; o 

qual, bem corno qualquer outro documento ou papel a que a mesma se 

refira, será incorporado de verbo ad verbum no contracto. — Ord. Lº. 1º, 

Tit. 78, § 14. 

Sobre o imposto da sisa podem ser consultadas as disposições 

que vão citadas nas annolações ao art. 49, § 1º do Regul. 

Do mesmo modo exigiráõ sempre a prévia apresentação do 

conhecimento ou verba do pagamento do sello proporcional, devido em 

face do Regul. de 26 de Dezembro de 1860, por todos os contractos de 

venda (a excepção dos que pagão sisa), hypothecas, doações, depositos 

ou quaesquer outros que tenhão por fim transferir a propriedade ou 

usufructo. 

Nas eseripturas que houverem de ser lavradas depois de paga 

a taxa do sello, dará o tabellião á parto uma nota ou guia que será 

apresentada á collectoria, contendo os nomes dos contractantes, 

qualidade e valor da transacção, a data e assignatura de alguma dei las 

ou do mesmo tabellião; por esta nota se fará o pagamento do que fôr 

devido, mencionando-se na escriptura o numero, quantia e data da verba 

do sello, de conformidade com o art. 102 do Regul. de 26 de Dezembro de 

1860. 
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A compra e venda de bens de raiz, cujo valor exceder de 

200$000, será feita por escriptura publica, sob pena de nullidade — Lei de 

15 de Setembro de 1855, art. 11. 

A mesma disposição é extensiva à compra e venda de 

escravos, devendo ser transcripto no titulo o conhecimento do imposto de 

meia sisa, o qual fica substituido pela taxa fixa de 40$000 por venda de 

cada escravo. — Lei de 27 de Setembro de 1860, art. 12, § 7.º 

Os tabelliães de notas, escrivães do civel e os dos juizes de 

paz de todas as cidades, villas e freguezias do imperio, lavraráõ 

cumulativamente e sem dependencia de distribuição as escripturas 

publicas de compra e venda de escravos. — Dec. de 12 de Outubro de 

1861, art. 1.° 

Nas escripturas de que trata o artigo antecedente não será 

transcripto por extenso o conhecimento do pagamento do imposto de 

meia sisa, declarando-se sómente o seu numero e data, a quantia e 

estação arrecadadora. Esta disposição é extensiva ás cartas de 

arrematação ou adjudicação, e a qualquer outro titulo de acquisição por 

acto judicial — Idem, art. 2.° 

7.º O signal publico é uma das solemnidades exigidas pela 

legislação em vigor para a legitimidade dos instrumentos e escripturas 

que fizerem os tabelliães e escrivães do juizo de paz, servindo como taes; 

e deverá fazer-se termo delle perante a autoridade que lhes deferir 

juramento. — Av. de 1º de Agosto de 1831. 

Este signal devem pôr os tabelliães não só nos traslados que 

dão ás partes, mas tambem em todos os outros instrumentos avulsos, 

como são: approvação de testamentos, codicillos, protestos, publicas-

fórmas, etc.: pois sem elle não podem ser havidos por authenticos. — 

Accord. da rel. da, CÔ1'te de 6 de Dezembro de 1838.  
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Art. 29. Não viráõ á correição os processos findos já vistos 

nella, salvo havendo expressa ordem do juiz de direito, e com excepção 

dos processos em que elle tiver determinado ou aprazado algum acto ou 

diligencia, e comminado alguma pena ou responsabilidade. 

Art. 30. Oescrivão de orphãos é obrigado, sob pena de multa 

de 50$ a 100$000, ou de outra pena disciplinar que conforme as 

circumstancias merecer, a apresentar ao juiz de direito em correição duas 

relações em duplicata: a 1ª, dos inventarios findos ou pendentes; com 

declaração do termo em que se acharem, e dos nomes do inventariado, 

inventariante, tutor e orphãos respectivos; a 2ª, dos tutores obrigados a 

contas, seus nomes e residencias, orpãos respectivos, com declaração do 

do tempo das contas, e de quaes os que as aprensetárão, quaes não, e se 

obtiverão prorogação de prazo, e por quanto tempo. 

O escrivão da provedoria sob a mesma comminação deverá 

apresentar: 1º, duas relações em duplicata, a primeira dos testamentos 

apresentados para serem registrados até á sua data, com declaração dos 

nomes dos testadores e testamenteiros, e suas residencias, nome do 

tabellião, data em que forão leitos e abertos, e tempo deslgnado para 

contas; a segunda dos testamenteiros obrigados ás contas, contendo os 

nomes e residencias dos testadores e testamenteiros, data dos 

testamentos e sua abertura, tempo das contas, quaes os testamenteiros 

que derão contas, e quaes não; 2°, uma relação em duplicata das capellas 

existentes com, os nomes dos instituidores e administradores, declaração 

dos encargos pios, titulo da instituição, nota ou documento d’onde ella 

conste; 3°, uma relação em duplicata das ordens terceiras, confrarias e 

irmandades existentes, sem excepção alguma, com declaração das 

pessoas que compoem as mesas regedoras. 

Para este fim os secretarios ou escrivães das mesas 

remetteráõ ao escrivão da provedoria uma relação das mesas novamente 
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eleitas, ficando na falta sujeitos á multa de 50$ a 100$, imposta pelo juiz 

de direito (arts.11 e 33). 

Nas relações em duplicata que em cumprimento deste artigo 

devem ser apresentadas pelos escrivães de orphãos, para melhor 

conhecimento, se deverá juntar declaração do motivo que por ventura 

tenha embaraçado o final julgamento dos inventarios pendentes, e contas 

prestadas pelos tutores e curadores. 

Igualmente deveráõ os escrivães da provedoria de capellas e 

residuos addicionar nas relações que devem dar dos testamenteiros e 

administradores sujeitos a contas a declaração das contas pendentes, e do 

motivo por que não forão definitivamente tomadas e ultimadas. 

Para que possão os secretarios ou escrivães das mesas 

regedoras das irmandades ou confrarias dar cumprimento ao disposto no 

final deste artigo, serão intimados para apresentarem logo depois de cada 

eleição e posse, a relação de que trata o mesmo artigo. Por essa relação 

deverá formular o escrivão da provedoria a que deve ser apresentada á 

correição em duplicata. 

CAPITULO IV. 

DAS ATTRIBUlÇÕES DO JUIZ DE DIREITO EM CORREIÇÃO, 

QUANTO AO CRIMINAL. 

Art. 31. Ao juiz de direito em correição compete: 

§ 1.º Examinar as nullidades, erros e irregularidades havidas 

nos processos findos ou pendentes que vierem á correição (art. 26, § 1º 

da Lei de 3 de Dezembro de 1841), para proceder na fórma dos seguintes 

paragraphos1. 

                                                 
1 E’ irregular o procedimento do juiz que,por provimento em correição, pronuncia ou 
despronúncia qualquer indivíduo, porque semelhante jurisdicção não tem fundamento 
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§ 2.º Proceder ou mandar proceder ex officio, nos processos 

pendentes que lhe forem apresentados, a todas as diligencias necessárias 

ou para sanar qualquer nullidade, ou para mais amplo conhecimento da 

verdade e circumstancias que possão influir no julgamento. Nos crimes 

em que não tiver lugar a accusação por parte da justiça só o poderá fazer 

a requerimento da parte (art. 25, § 3º da Lei de 3 de Dezembro de 1841). 

§ 3º Providenciar, a requerimento do promotor público, partes 

ou pessoas do povo, sobre o andamento dos processos pendentes que se 

acharem demorados, qualquer que seja o termo em que estiverem e a 

jurisdicção á que pertencerem, nos casos em que compete a acção da 

justiça. 

§ 4º Mandar proceder a novos processos para conhecimento 

do delicto e delinquentes, emquanto o crime não prescrever (arts, 149 e 

329 do Cod, do Proc.), nos casos em que cabe a acção da justiça, quando 

lhe constarem novas provas, ou quando d vista do processo findo com 

despacho de não pronuncia ou de corpo de delicto improcedente, conhecer 

que houve preterição de alguma fórma substanancial, ou de diligencias 

necessarias pam o descobrimento da verdade. 

§ 5.º Tomar conhecimento dos despachos que obrigão a termo 

de bem-viver e de segurança, que declarão improcedente o corpo de 

delicto: que concedem e arbitrão ou denegão fiança, ou julgão perdida a 

quantia afiançada, que julgão improcedente a prescripção allegada, que 

pronuncião ou não pronuncião, sustentão ou revogão a pronuncia ou não 

pronuncia; e outrosim da sentença definitivas dos juizes municipaes, 

                                                                                                                                                         
algum em lei, que só lhe permitte conhecer das pronuncias e merecimento das provas 
ordinariamente por meio de recurso, como é expresso no art. 200, § 15 do Regul. N. 120 
de 31 de janeiro de 1842, não podendo a doutrina contraria fundamentar-se no art. 25, § 
3º da Lei de 3 de dezembro de 1841, porque a attribuição que esse e os outros arts. 200 
e 354 do respectivo Regul. n.120 conferem aos juizes de direito não só em correição, 
mas quando qualquer maneira lhes é presente algum processo, não autorisa senão as 
diligências necessárias ou para sanarem nullidades, ou para mais amplo conhecimento da 
verdade e circumstancias que possão influir no julgamento, o que é cousa diversa de 
anullar processos e revogar despachos independentemente de recursos. — Av. 8 de 
Março de 1851 
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delegados e subdelegados para o effeito sómente de corrigirem ou 

responsabilisarem, aos juizes que os proferirão contra a Lei por 

prevaricação, peita e suborno, ou outro motivo contrario á Lei, sem que 

possão revogar os ditos despachos e sentenças ou intrometter-se no 

merecimento do facto e provas concernentes, uma vez que tenhão 

passado em julgado. (Art. 26 da Lei de 3 de Dezembro de 1841; art. 200, 

§§ 15, 439 e 448 do Regulamento n. 120 de 1842; Ord., Liv, 1°, Tit. 58, 

§§ 25 e 27.) 

§ 6.º Visitar as prisões sómente para se informar do estado, 

economia e inspecção dellas, afim de dirigir ao governo na côrte e 

presidentes nas provindas as representações convenientes, e outrosim 

para darem audiência aos presos, afim de providenciar sobre o seu 

livramento, e conceder habeas-corpus aos illegitimamente detentos. (Art. 

344 do Cod. Proc. Crim., cap. 5º, secção 7ª; Regulamento n. 120 de 

1842; Ord., Liv. 1°, Tit. 58, § 14.) 

§ 2.º — Proceder ex-officio. — O processo criminal póde 

começar por queixa, denuncia ou ex-officio. 

1.º Queixa é a exposição do facto criminoso feita em juízo 

competente pelo proprio offendido, ou quem legitimamente o representa, 

para o effeito de, provado o crime, ser punido o delinquente nos termos 

da lei. 

A. queixa póde versar sobre todo e qualquer crime, ou seja 

publico ou particular, afiançavel ou não; e só é aceita sendo movida pelo 

proprio offendido, seu pai ou mãi, tutor ou curador, sendo menor, senhor 

ou conjuge. — Cod. do Proc. Crim., art. 72. 

Com razão pretendem alguns ampliar esta disposição aos 

ascendentes e descendentes, e aos irmãos, porquanto é injusto que sejão 

excluidos desse importante direito, aliás facultado a outros, como elles, 

intimamente ligados aos offendidos; porém não se achando 
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expressamente comprehendidos na letra do Codigo, força é não 

menciona-los nesta relação. 

Não se permilte accusação pelo crime de adulterio a qualquer 

pessoa que não seja marido ou mulher; e estes mesmos não terão direito 

de accusar, se em algum tempo tiverem consentido no adulterio. — Cod. 

Crim., art. 252. 

Tambem se não dá acção de furto entre marido e mulher, 

ascendentes e descendentes, e affins nos mesmos gráos, nem por ella 

poderão ser demandados os viuvos ou viuvas, quanto ás cousas que 

pertencêrão ao conjuge morto, tendo só lugar nestes casos a acção civil 

para a satisfação. — Cod. Crim., art. 262. 

A queixa dada por pessoa incompetente é nulla, é com ella 

todo o processado; o que tambem se entende com a queixa destituida das 

formalidades e requisitos legaes. — Accord. do sup. Trib. de just. de 7 de 

Julho de 1860, na rev. n. 1.670. 

Sendo o offendido pessoa miseravel que pelas suas 

circumstancias não possa perseguir o offensor, o promotor publico deve, e 

qualquer do povo póde intentar a queixa, e proseguir nos termos 

ulteriores do processo. — Cod. Do Proc. Crim., art. 73. 

Neste caso o perdão do offendido põe termo ao processo, sendo 

o crime daquelles em que não ha accusação por parte da justiça; porque, 

sendo tal providencia introduzida em particular beneficio da classe desvalida, 

não deve ir além do fim de sua instituição; e assim parece dever ser 

entendido o Av. de 27 de Abril de 1853 nas palavras — para proseguir nos 

termos do processo , se para isso houver fundamento legal —; accrescendo 

que o Av. de 19 de Agosto do mesmo anno igualmente declarou que 

havendo um do povo intentado queixa contra o offensor de uma pessoa 

miseravel em virtude do art. 73 do Cod. do Proc. , e havendo o offendido 



  
 

 
 

287 

dado perdão ao offensor e desistido o queixoso, tinha caducado a accusação, 

e não podia por isso ser continuada pelo promotor publico. 

Como não vem este Aviso nas collecções, abaixo o 

transcrevemos: 

3ª secção. — Ministro dos negocios da justiça. Rio de 
Janeiro, 19 de Agosto de 1853. Illmo. E Exmo Sr. — Levei ao 
conhecimento de S.M. o Imperador o officio que V. Ex. me 
dirigio em 4 do mez, antecedente, sob n. 165, em que expõe 
que tendo o promotor publico da comarca de Sorocaba 
entrado em duvida se lhe cumpria proseguir na accusação 
intentada por Tosé Albano de Mello, como um do povo, 
contra Frederiro Fernannes Pontes, que offendera Albino de 
tal, pessoa miseravel, o qual deu o perdão ao offensor, 
desistindo o dito José Albano de Mello da accusação, V. Ex. 
resolvêra semelhante duvida pela maneira constante da 
portaria que remetteu por cópia: Manda o mesmo Augusto 
senhor responder a V. Ex. que bem decidio o negocio, 
quando declarou ao referido promotor publico que, no caso 
em questão, tinha caducado a accusação, e não podia 
portanto ser por elle continuada. Deos guarde a V. Ex. — 
Luiz Antonio Barbosa. — Sr.presidente da provincia de S. 
Paulo. 

De modo diverso, opina o desembargador Mendes da Cunha 

nas suas Observações ao Cód. Do Proc. Crim. Sustentando que nos 

termos da lei a competenciia do promotor para accusar as offensas feitas 

ás pessoas em que concorrão as circumstancias mencionadas neste neste 

artigo , é absoluta e independente da vontade do offendido. O officio do 

promotor, diz elle, é reclamado por uma necessidade realmente sentida, e 

não deve cessar pela simples desistencia ou perdão do offendido. 

A sociedade participa directamente das offensas feitas a uma 

pessoa miserável, que se ache nas condições do art. 73, a quem deve por 

mais de um titulo amor e protecção especial; e as offensas feitas á 

sociedade não podem ficar impunes, ao arbitrio de um de seus membros, 

fosse ou não fosse ele o paciente individual da injuria. 
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Não sendo admissivel a queixa por incompetencia de quem a 

tiver apresentado, receberá o juiz a petição como denuncia, se fôr caso 

disso. 

São condições essenciaes para a legalidade da queixa: 1º, ser 

o queixoso pessoa competente para offerecê-la (arts. 252 do Cod. Crim. e 

Cod. Crim., e 72 e 73 do Cod. do Proc. Crim.); 2º, conter a petição as 

declarações e requisitos constantes do art. 79 do mesmo Codigo; 3º, ser 

assignada e jurada pelo proprio queixoso, ou pessoa digna de credito, 

quando não souber ou não puder escrever (art. 78 do cit. Cod., e 291 do 

Regul n. 120); ou por procurador legitimo, quando haja para isso licença 

do juiz, dada nos termos do art. 92 da Lei de 3 de Dezembro de 1841. 

A falta de assignatura da petição de queixa póde ser supprida 

pela do juramento que deve preceder á formação da culpa. — Av. de 9 de 

Abril de 1836. 

A falta do juramento, a não ser sanada em tempo, annulla a 

queixa, e conseguintemente todo o processado. 

Nos crimes de responsabilidade é mais de mister que seja a 

queixa revestida das formalidades exigidas pelo art. 152 do Cod. do Proc. 

Uma dellas é o reconhecimento da assignatura do queixoso ou 

denunciante. A falta deste reconhecimento induz nullidade. — Accord. da 

rel. da côrte de 9 de Março de 1830, e 23 de Maio de 1852. 

Entre as declarações requeridas pelo art. 79, uma é a 

nomeação de todas as testemunhas e informantes; convém porém notar 

que alguns entendem (cons. Pim. Bueno, Proc. Crim. n.133; Dr. Ramalho, 

n. 124.) que póde o queixoso, ainda mesmo depois de nomear suas 

testemunhas, indicar alguma outra, uma vez que o faça com licença do 

juiz, antes de ultimada a inquirição, e não excedendo o numero legal. 

Outra condição exigida pelo citado artigo é a declaração do 

valor provavel do damno soffrido; hoje, porém, depois do art. 68 da Lei 
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de 3 de Dezembro de 1841, que revogou o art. 31 do Cod. Crim. e o § 5º 

do art. 269 do Cod. Do Proc., não é mais necessaria tal declaração, 

porque a materia sobre a satisfação do damno causado pelo delicto 

passou para o seu lugar proprio que é a legislação civil; deixando o juizo 

criminal de tomar, como antes, conhecimento da indemnisação. —

Consolid. das Leis civis, nota ao art. 799. 

Tambem por Acord. do supremo Tribunal de justiça de 3 de 

Setembro de 1859, na revista n. 1606, se julgou nulla, por e esse mesmo 

fundamento, uma sentença na parte em que condemnou o réo no valor do 

damno causado ao offendido, em vista do art. 68 ela Lei citada, que 

revogou o art. 31 do Cod. Crim., e o§ 5° do art. 269 do Cod. do Proc., e 

virtualmente o art. 338 do mesmo Codigo, como consequencia immediata. 

A queixa habilita ao queixoso a assistir como parte á formação 

da culpa, a accusar, recorrer, appellar e acompanhar o processo até á 

ultima instancia; mas importa ao mesmo tempo a obrigação de prova-la, 

sob pena de decahir da acção aquelle que a houver apresentado, pagar as 

custas, e responder pela calumnia, se por ventura se puder demonstrar a 

fraude ou má fé com que foi intentada; o simples erro só por si não é 

bastante para esse effeito, pois que póde não partir da vontade e intenção 

daquelle que o commetteu. 

Tambem póde o queixoso desistir da acção e então convem 

indagar se o crime é daquelles, que, além de serem particulares, são de 

mais afiançaveis; pois que nesse caso por immediato resullado da 

desistencia, fica a acção perempta; ou se é publico, policial ou 

inafiançavel, casos em que deixando de ser o direito de accusar privativo 

do offendido, segue a accusação por parte da justiça. — Av. de 27 de Abril 

de 1853. 

No caso de perdão concedido pela parte queixosa, não pode 

ser elle julgado valido e efetivo senão por escriptura publica, ou sendo 

reduzido a termo nos autos, assignado pela parte, não sendo bastante 
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para esse fim a intenção manifestada na petição, e aceita pelo juiz. — Av. 

de 31 de Dezembro de 1853. 

De igual modo prosegue a accusação official, quando o 

offendido, levando o facto ao conhecimento do juiz, e sendo o crime 

sujeito ao processo ex-officio, se limita a informar o juizo ou o ministerio 

publico da existencia do crime e suas circumstancias, sem comtudo 

pretender acompanhar ou mover a accusação em todos os seus termos; 

então com mais propriedade se deverá chamar a essa exposição — 

denuncia, e não queixa, como em seguida diremos. 

2.º Denuncia é a exposição do facto criminoso sujeito por sua 

natureza á acção official, feita em juizo competente, pelo promotor 

publico, ou qualquer do povo, para que, procedendo-se contra o 

delinquente, seja elle punido na fórma da lei. 

São absolutamente prohibidos de denunciar o impubere, o 

mentecapto, o furioso e o filho-familias, sem autorisação de seu pai. São 

prohibidos respectivamente: o pai contra o filho (quando deverião ser os 

ascendentes contra os descendentes, e vice-versa), o marido contra a 

mulher, e vice-versa; o irmão contra o irmão; o escravo contra o senhor; 

o advogado contra o cliente, e o inimigo capital.— Cod. Do Proc., art. 75. 

A inimizade capital está definida na Ord. L° 3°. ,Tit. 56, § 7.° 

Não são admissiveis queixas nem denuncias contra os 

membros das duas camaras legislativas pelos discursos nellas proferidos 

(art. 76 do Cod. do Proc.) Esta mesma excepção feita a bem da liberdade 

da tribuna, se estende aos deputados das assembléas provinciaes.  — Art. 

21 do Acto Addicional. 

O proprio offendido, como um do povo, póde denunciar; mas 

neste caso não lhe assiste o direito de accusar, porque a accusação 

compete exclusivamente ao queixoso, e a sua exposição feita ao juizo, é 
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para que este, como em toda e qualquer denuncia, por parte da justiça 

prosiga nos termos subsequentes do processo. 

A denuncia póde ter lugar nos casos seguintes: 

1.º Nos crimes que não admitem fiança.— Cod. do Proc., art. 

74, § 1.º 

2.° Nos crimes de peculato, peita, concussão, suborno, ou 

qualquer outro de responsabilidade. — Cod. cit., arts. 74., § 2º, 150 e 

335. 

3.º Nos crimes contra o Imperador, Imperatriz, ou algum dos 

principes ou princezas da imperial familia, regente ou regencia. — Cod. 

cit., art. 74, § 3. ° 

4.º Em todos os crimes publicos. — Cod. cit., art. 74, § 4,.º 

5.º Nos crimes de resistencia as autoridades e seus officiaes 

no exercicio de suas funcções. — Cod. cit., art. 74, § 5.º 

6. ° Nos crimes em que o delinquente fôr preso em flagrante, 

não havendo parte que o accuse. — Cod. cit., art. 74,§ 6.° 

7.° Nos crimes policiaes, enumerados na Parte 4.ª do Cod. 

Crim., inclusive as contravenções ás posturas das câmaras municipaes. — 

Cod. cit., arts. 37, § 1º e 205. 

8.° Nos demais crimes mencionados no art. 37, § 1º do Cod. 

do Proc. Crim , e não comprehendidos na classificação feita pelo art. 74 do 

mesmo Codigo, embora sejão particulares ou afiançaveis. — Cod. do 

proc., arts. cits. 

9.° Nas tentativas ou cumplicidades dos crimes inafiançaveis, 

embora admittão fiança.— Avs. de 13 de Novembro de 1851, e 27 de 
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Janeiro de 1855. (Veja-se em contrario o Accord. da rel da côrte de 20 de 

Dezembro de 1858, citado na 1.ª parte, caps. 4.º, § 4°, n. 6.) 

10. Nos crime de que tratão os arts. 2° da Lei de 18 de 

Setembro de 1850, e 87 a 89 do Regul. de 30 de Janeiro de 1854, sobre 

terras publicas. 

11. Nos crimes de furto de ado vaccum e cavallar dos campos 

e pastos das fazendas de criação ou cultura. — Lei de 1º de Setembro de 

1860, art. 1.º 

12. Nos de destruição e damnificação de aqueductos e mais 

obras publicas, assim como particulares, franqueadas ao uso publico. — 

Lei cit., art. 2°, § 1.°  

13. Nos de furto e damno de cousas pertencentes á fazenda 

publica. — Lei cit., art. 2°, § 2º (Vej. Avs. de 15 e 24 de Novembro de 

1852) 

14. Nos de injurias e calumnias não impressas, ameaças, 

ferimentos, offensas ou violencias qualificadas criminosas por lei, contra 

empregados publicos, sómente em actos de ex officio de suas funcções, quer 

o dlinquente seja preso em flagranle quer não. — Lei cit., art. 2º, § 3.° 

Para a legalidade da denuncia são condições essenciaes: 1.º 

ser o facto de que se trata caso della, em vista do art. 74 do Cod. do 

Proc., e mais disposições supracitadas; 2º, conter as declarações ou 

requisitos legaes (Cod. do Proc., art. 79); 3º, ser assignada e jurada 

competentemente, como no caso de queixa. 

Se as faltas encontradas nas queixas ou denuncias, no acto de 

serem estas apresentadas, fôrem remediaveis, mandará o juiz que 

satisfeito o disposto no art. 79 do Cod. do Proc. Crim., voltem; aliás não 

as receberá, declarando o motivo por despacho. Se, apresentada a queixa 

por pessoa incompetente, vir que é caso de denuncia, receberá a petição 
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como de denuncia, e seguir-se-hão os termos; mas se não couber a 

denuncia, ou fôr ella inadmissivel por incompetencia do juiz., ou outro 

fundamento legal, não a receberá, declarando a razão por que assim 

procede. 

A denuncia, bem como a queixa, sendo intentada de má fé, 

e provando-se que foi calumniosa, dá occasião a que possa o 

denunciado apresentar queixa contra o denunciante, nos termos do art. 

229 do Cod. Crim. 

Comquanto neste, e em outros pontos, se assemelhe a queixa 

á denuncia, ainda assim vai entre urna e outra notavel differença. 

Na queixa a pessoa que soffreu mediata ou immediatamente 

por effeito de algum crime, informa delle o juizo, nos termos da lei, e 

promove a punição do delinquente mediante a accusação que se propõe 

agitar; na denuncia, o denunciante, que póde ser o mesmo offendido, não 

quer ser parte, não se propoe a mover a accusação, apenas a sua 

exposição feita ao juiz, narrando o crime commettido, é para que elle por 

parte da justiça proceda contra o criminoso. 

No primeiro caso o offendido accusa; no segundo o promotor 

por parte da justiça. 

A queixa póde versar sobre todo e qualquer crime, sem 

distincção de publico ou particular, afiançavel ou não; comtanto que seja 

intentada nos termos do art. 72 do Cod. Do Proc. Crim., e com as 

formalidades já apontadas; a denuncia só é cabivel nos casos enumerados 

nos arts. 37, § 1.º e 74 do Cod. do Proc. Crim., e mais disposições 

supracitadas. 

Aqueixa só póde ser intentada pelo proprio offendido, ou por 

pessoa que legitimamente o represente (art. 72 do Cod. do Proc.) e pelo 

promotor publico ou qualquer do povo, no caso especial do art. 73 do 

mesmo Codigo; a denuncia compete ao mesmo promotor, nos termos do 
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art. 37 do Cod. do Proc., e tambem ao proprio offendido, ou a qualquer do 

povo, uma vez que não seja expressamente excluido dessa faculdade, 

como fica dito. 

O queixoso é obrigado a provar a sua queixa, e a acompanhar 

o processo em todos os seus termos; só elle póde ser accusador; o 

denunciante, quando se limita a communicar o crime á autoridade, não é 

obrigado a provar a denuncia; não é accusador, e sómente abre o 

processo criminal á acção da justiça. 

A queixa é um direito de que póde desistir a parte 

interessada; a denuncia é para o ministerio publico uma obrigação, um 

acto de officio, e uma vez apresentada não póde mais ser retirada. 

Ainda outra distincção ha que diz respeito á natureza do crime 

e fórma do processo. Sua queixa se refere a um crime de acção particular, 

em que não ha accusação por parte da justiça, como no caso do art. 209 

do Cod. Crim., deve o juiz inquirir sobre o facto de duas a cinco 

testemunhas, além das referidas e informantes; se, porém, trata-se de 

um crime sujeito á denuncia e á accusação official, então, embora delle se 

conheça por via de queixa, devem ser sempre inquiridas não menos de 

cinco nem mais de oito, nos termos do art. 48 da Lei da Ref., e arts. 266 a 

268 do Regul. respectivo. 

Não obstante o que tenhamos dito, muitas e respeitáveis 

opiniões, em cujo numero se conta a do cons. Ramalho, Proc. Crim., § 

107, sustentão que os direitos do denunciante são os mesmos do 

queixoso; isto é, que a faculdade de denunciar envolve a de accusar. 

Em apoio desta intelligencia cita-se o Av. de 10 de Julho de 

1834, que declara que a todos aquelles a quem é incumbido ou permittido 

denunciar, tambem é imposta a obrigação ou dada a faculdade de 

promover a accusaçáo, e os mais termos do processo criminal, 

accrescendo que isso mesmo se deduz não só do mappa n. 5 annexo ao 
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Regul. de 31 de Janeiro de 1842, onde se reservou lugar para as 

accusações sustentadas pelos denunciantes, como do Av. de 10 de Maio 

de 1849, que intitula ao denunciante de accusador particular. 

Ainda poderíamos juntar que assim o tem julgado a relação da 

corte por mais de uma vez. No processo instaurado pelo assassinato do 

senador José Bento, em Minas, accusou a denunciante, filha do 

assassinado, e subindo por diversas vezes o processo ao tribunal de 

appellação, nunca foi condemnado tal procedimento. 

Na appellação n. 3576, julgada a 12 de Fevreiro de 1861, e 

posteriormente nas de ns. 3601 e 3717 decididas a 26 de Março e 7 de 

Junho do mesmo anno, se não venceu a proposta nullidade do processo, 

consistente em haver o denunciante acompanhado o feito, a accusação do 

réo, seu julgamento final, e interposto a appellação, quando seu direito 

não devia exceder o da denuncia. A mesma pratica se observa na relação 

da Bahia, como consta de um Accord. de 22 de Março de 1859, proferido 

em processo do responsabilidade, julgado em gráo de revista. 

Entretanto, separmo-nos dos que assim pensão, para seguir a 

opinião igualmente valiosa, do conselheiro Pimen. Bueno, e 

desembargadores Assis Mascarenhas, Valdetaro, Araujo Soares e outros 

que entendem que ao dennunciante não é dado o direito de accusar. 

E com effeito, diz o autor dos Apont. Sobre o Proc. Criminal, 

se a faculdade de denunciar importasse a de accusar, seria ociosa toda a 

classificação ou distincção da lei entre queixa e denuncia; bastaria que a 

lei se ocupasse da queixa somente quando relativa aos crimes particulares 

afiançaveis, em que a lei não estabelece acção official; em tudo o mais 

não teria por que distinguir esses dous meios; fôra uma ociosidade e 

mesmo inconsequencia ou contradicção: o queixoso preferiria sempre o 

meio de denunciar, e teria o direito de accusação: um irmão como tal não 

é competente para accusar como queixoso, mas seria como qualquer 

denunciante; e seria logico? 
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Seria enfim olvidar os grandes interesses sociaes que se ligão 

á paz e segurança dos direitos individuaes. Se a lei desse o direito de 

accusação a todos ou a qualquer do povo estabeleceria um principio 

perigosissimo. Fôra uma arma de que se poderia horrivelmente abusar, 

uma licença vaga e immoral dada ás paixões e á vingança, mórmente aos 

potentados locaes, que podem ter denunciantes e testemunhas á sua 

vontade. A liberdade individual não teria mais segurança senão eventual. 

Fugirei, dizia um deputado francez, do lugar em que qualquer me puder 

accusar, embora eu o não tenha offendido. 

Nos casos de acção popular, isto é, quando qualquer do povo 

póde accusar perante os tribunaes os réos de certos crimes que por sua 

natureza a lei entende que offendem á todos e a cada um dos cidadãos, 

sem duvida a faculdade de denunciar importa a de accusar; mas fóra 

desses casos excepcionaes, de que temos exemplos nos art. 157 da 

Const., Lei de 15 de Outubro de 1827, e Cod. do Proc., Crim. art. 154, nos 

parece certo que o mesmo Cod. do Proc. art. 37, § 1º, 74, 150, 279, Av. 

de 15 de Feveiro de 1837, Reg. de 31 de Janeiro de 1842 art. 222, 401 e 

muitas outras disposições, que reconhecem a competencia do promotor 

para officiar ainda quando haja parte accusadora, autorisão as distincções 

que sobre tal assumpto deixamos apontadas. 

3.° O procedimento ex-officio, como origem do processo, tem 

lugar em todos aquelles crimes em que cabe a denuncia e se inicia: 1.º 

em virtude de ordem da autoridade superior, ou participação official; 2.º 

no caso de flagrante delicto; 3° no de proprio officio do juiz. 

A ordem superior póde ser expedida pelo minislro da justiça, 

como primeiro chefe e centro de toda administração policial do Imperio. 

Art. 1º. § 1°. do Regul. n. 120; pelos presidentes de provincias, de 

conformidade com a lei que lhes serve de regimento; pelos chefes de 

policia, Regul. cit. art. 1º. § 3°. e 58 § 8º; e pelos delegados de policia, 

nos seus respectivos districtos: Regul. cit, art. 62, § 1.º 
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As autoridades judiciarias tambem ordenão a formação da 

culpa dos casos de responsabilidade dos empregados públicos Cod. do 

Proc. art. 154 e 157. As demais autoridades, como não expedem ordem, 

procedem por si, ou dão noticia do crime ao juiz competente. 

Quando fôr o prooesso intentado em virtude de ordem 

superior ou participação otlicial, servirá ella de base ao processo, e nella 

lançará o juiz seu primeiro despacho, ordenando os exames precisos, 

inquirição de testemunhas, ou os demais termos legaes. No caso de 

flagrante delicto dar-se-há cumprimento ao disposto nos arts. 132 e 133 

do Cod. do Proc. , lavrando-se incontinente termo sobre as arguições que 

forem feitas ao réo pelo conductor e testemunhas, e colligindo-se tudo 

quanto possa servir de base para o processo, que em tal caso começa por 

effeito desse acto ou prisão do delinquente. 

Tambem póde o processo partir da iniciativa ou do próprio 

officio do juiz, que por lei tem o dever de proceder á formação da culpa, 

inuependente de ordem ou parte official, sempre que haja noticia de haver 

sido commetido no districto de sua jurisdicção qualquer dos crimes 

sujeitos á accusação official. 

Neste caso, reduzida a uma declaração escripta a noticia que 

tiver, mandará o juiz autoa-la com os documentos que houver, e 

procederá nos termos ulteriores, de conformidade com a lei. art. 216, 262 

e seguintes do Regul. n. 120. 

Para sanar qualquer nullidade. — Ojuiz de direito em correição 

não pócle annullar processos e revogar despachos de pronuncia ou 

despronuncia independente de recurso, e sim ordenar as diligencias que 

forem necessarias, ou para se sanarem nullidades, ou para mais amplo 

conhecimento da verdade, e circunstancias que possão infiuir no 

julgamento. — Av. de 8 de Março de 1851. 
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§ 3º. A requerimento do promotor publico. — O promotor 

publico para exacto comprimento das obrigações que lhe são impostas 

pelo Cód. do Proc. Crim. art. 37, § 1º, a 3., 73, 74., 279 e mais legislação 

correspondente, deve assistir, sempre que lhe fór possivel, á formação da 

culpa e mais termos dos processos criminaes, afim de nelles requerer o 

que fôr de direito; cumpre-lhe igualmente promover o andamento 

daquelles em que fôr interessada a justiça, requerendo em tempo a 

ratificação dos aclos de que houver sido excluido, e quaesquer outras 

diligencias que pareção convenientes ao serviço publico. — Reg. n. 120 

art. 221 e 222. 

Corre-lhe mais o dever de promover a execução das sentenças 

e mandados judiciaes, a propria liquidação das multas, ainda quando os 

réos tenhão outras penas de longa duração a cumprir, e a prisão e 

punição elos criminosos existentes na comarca. — Cod. do Proc. Crim. art. 

37, § 2.º e Regul. de 18 de Março de 1849. 

Quando estiver no lugar deve sempre assistir à visita das 

prisões que mensalmente deverá ser feita pela autoridade policial 

competente, para poder requerer a bem dos presos e dos seus 

livramentoso que farão de direito. Reg. n.120 art. 150; para esse fim deve 

se munir de um rol dos presos pelo qual examinará se achão-se elles ou 

não legalmente reclusos; se farão expedidas as indispensaveis notas de 

culpa; intimadas as pronuncias ou sentenças finaes, e se tiverão o devido 

andamento ou farão decididos os recursos interpostos, representando em 

conclusão sobre tudo quanto pertencer aos livramentos, guarda e 

segurança dos mesmos presos. — Ord. L.º 10, Tit. 15, § 5º do. Alv. de 4 

de Junho de 1823, art. 4. e Av. de 20 de Outubro de 1836. 

As seguintes disposições são relativas aos actos e attribuições 

dos promotores: 

No caso de não haver queixa ou denuncia por parte de 

qualquer pessoa offendida, e de haver-se formado culpa ao delinquente 
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por denuncia do promotor, ou de qualquer do povo, ou por procedimento 

ex-officio, nos termos dos arts. 37,74 e 141 do Cod. do Proc. Crim., não 

poderá ser admittida a pessoa offendida a seguir o processo no jury, pois 

que nelle não é parte, podendo porém coadjuvar o promotor na 

conformidade do art. 279 do referido Código —. Av. de 15 de Fevereiro de 

1837. 

Não póde o promotor publico denunciar os delictos de 

responsabilidade, nem quaesqner outros, posto que especificados no Art, 

37 do Cod. do Proc. Crim., quando elle mesmo fôr offendido, e isto ainda 

que aliás elle 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 respeilo de facto privativamente seu. — Av. de 16 de 

Janeiro de 1838. 

E' menos regular a admissão de accusadores particulares com 

exclusão do promotor nos crimes por elle denunciado, quando os 

processos já estão em andamento; podem porém aquelles ajudar a 

justiça, e dar ao promotor os esclarecimentos que quizerem, nos termos 

do art. 279 do Cod. do Proc.— Av. de 8 de Julho de 1842. 

3ª Secção. — Illmo. e Exmo. Sr. — Tendo S. M. o Imperador 
ordenado que fosse ouvido o chefe de policia dessa provincia 
sobre a falta de audiencia do promotor publico da 2ª 
comarca nos processos de varios individuos envolvidos na 
rebellião, que elle despronunciára na occasião de lhe ser 
presente o recurso para responder, ou reparar o gravame e 
justificando se plenamente o dito chefe de policia dessa falta 
por isso que comprovou tal então o dito promotor publico 
ausente em serviço, manda o mesmo Augusto Senhor 
declarar a V. Ex. em resposta ao seu officio, que tratava des 
objecto, que a disposição do art. 222 do Reg. n. 120 de 31 
de Janeiro do anno proximo passado só deve ter lugar 
quando o promotor possa ser ouvido, por estar no termo, ou 
proximo a chegar a elle, sem que se possa demorar o 
andamento dos processos pela falta dessa audiencia. O que 
V. Ex. fará chegar ao conhecimento do dito chefe de policia. 
— Deos guarde a V. Ex. — Palacio do Rio de Janeiro, em 17 
de Maio de 1843. — Honorio Hermeto Carneiro Leão. — Sr. 
presidente da provincia de S. Paulo.  
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E' da rigorosa obrigação do promotor comparecer ás visitas da 

cadêa, todas as vezes que estiver no lugar, e não tenha impedimento 

legitimo; não podendo deduzir-se da expressão — deverá — de que usa o 

art. 150 do Reg. n. 150, que fique á descrição do promotor o deixar de 

comparecer. — Av. de 1º de Agosto de 1843. 

3.ª Secção. Ministerio dos negocios da justiça. — Illmo. E 
Exmo. Sr. — Justa foi a decisão dada por V Ex. em solução á 
duvida do promotor publico da comarca da Boa-Vista, por 
via da qual lhe declarou V. Ex. que os juizes na formação da 
culpa não são inhibidos de ouvir ao promotor quando tratão 
de classificar o delicto, ainda que conheção deste por via de 
queixa, e que nesta não se argua crime algum daquelles em 
que tem lugar o conhecimento official por parte da justiça, 
pois que podendo muito bem acontecer que a parte queixosa 
não dê toda attenção às circumstaocias do crime, e que por 
isso classifique entre os particulares algum em que aliás por 
um acurado exame de todas as ditas circumstancias, se 
reconhecesse que devia ter lugar a accusação por parte da 
justiça, absurdo seria tolher o official publico, encarregado 
das accusações, a interferencia indispensavel num processo 
que talvez seja seu rigoroso dever tomar a si como parte, se 
vir que o queixoso se renuncia ao seu direito ou transige 
com o adversario; sendo portanto fóra de duvida que não só 
não é inhibido o juiz de ouvir ao promotor ácerca da 
classiflcação dos delictos, cada vez que assim o julgue 
conveniente, mas tambem que o proprio promotor, 
independente de ser a isso chamado pelo juizo, pôde intervir 
de si mesmo nos processos formados em virtude de queixa 
particular, todas as vezes que a justiça publica fôr 
sacrificada, e que entender que deve rêquerer alguma cousa 
em desaffronta della. O que tudo, de ordem de S. M. o 
Imperador, communico a V. Ex. em resposta ao seu officio 
n. 100 de 16 de Agosto próximo passado.—Deos guarde a V. 
Ex. — Palacio do Rio de Janeiro em 28 Je Setembro de 1843. 
— Honorio Hermeto Carneiro Leão. — Sr. presidente da 
provincia de Pernambuco.  

O promotor publico deve ser ouvido antes da pronuncia nos 

crimes em que lhe incumbe denunciar, na fórma do art. 222 do Regul. n. 

120, segundo o qual na concessão e arbitramento das fianças, deve 

tambem ser ouvido, para requerer o que fôr a bem da justiça. — Av. de 9 

de Março de 1850, § 2.º 
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O promotor puhlico deverá residir no termo em que o juiz de 

direito tiver a sua residencia, e acompanha-lo nas viagens que fizer em 

razão do officio. — Regul. de 9 de Outubro de 1850, art. 25. 

Póde deixar de ser ouvido o promotor nos casos em que a lei 

não lhe incumbe a denuncia, pois só a esses casos se refere o art. 222 do 

Regul. n. 120; o que entretanto não impede que possa o juiz ouvi-lo, 

ainda nos crimes de acção particular, quando occorrão circumstancias que 

lhe fação julgar necessaria ou util essa audiencia. — Av. de 17 de 

Dezembro de 1850. 

Os promotores publicos são competentes para dar todas as 

queixas ou denuncias de delictos publicos e particulares, afiançaveis ou não, 

em que interessar a fazenda nacional, e promover a accusação delles, e a 

execução das sentenças. Avs. de 15 e 24. de Novembro de 1852. 

Os promotores publicos não podem appellar quando 

entenderem que a decisão do jury é evidentemente injusta e contraria á 

prova dos autos, e só sim nos restrictos casos do art. 301 do Cod. do 

Proc. Crim. Avs. de 20 de Julho de 1853, (no rol de leis de 1854) 11 de 

Janeiro de 1854 e 6 de Agosto de 1859. 

Sendo o promotor publico uma das partes que figurão nas 

audiencias, sem duvida está comprehendido na disposição do Cod. do 

Proc. Crim., art. 60, o qual manda que as partes se levantem nas 

audiencias quando fallarem ao juiz, tribunal, ou jurados. Av. de 29 de 

Julho de 1853. 

Embora as Ords. do L.º 1.º, Tit. 69 in princ., Tit. 79, § 45 e 

Tit. 48, § 29 não tratem expressamenle dos julgadores, e sim das pessoas 

empregadas na justiça, comtudo por maioria de razão não deve ser licito a 

um juiz o servir com empregados seus parentes dentro dos gráos 

prohibidos; ficará portanto impedido o promotor publico por suspeição, 
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quando estiver em exercicio com o juiz de direito seu cunhado. Av. de 3 

de Dezembro de 1853. 

Ao promotor publico não é licito desistir da appellação por elle 

interposta das sentenças proferidas pelo jury. Av. de 21 de Novembro de 

1854. 

O promotor publico, quando lhe vão os autos com vista na 

forma do § 2.° do Av. de 9 de Março de 1850, póde não só interpôr o seu 

parecer sobre os termos dos autos, e requerer as diligencias que julgar 

precisas a bem da justiça, como tambem opinar pela pronuncia ou não 

pronuncia dos réos processados. Av. de 15 de fevereiro de 1855. 

3.ª Seccão. — Ministerio dos negocios da justiça.— Rio de 
Janeiro 26 de Fevereiro de 1855. — Illmo e Exmo Sr. — 
Acuso a recepção do officio que V. Ex. me dirigia em data de 
do corrente, sob n. 25, transmittindo nelle inclusos os 
mappas que em virtude da circular de 6 de Novembro 
ultimo, lhe farão remettidos pelo chefe de policia dessa 
provincia, accompanhados de observações do juiz de direito 
interino e do promotor publico dessa capital; e em resposta 
ao mesmo officio tenho de significar a V. Ex. que quanto ao 
que observa o dito juiz sobre o inconveniente que resulta 
para o prompto andamento dos processos criminaes, da 
accumulação nos tabelliães das funcções de escreverem em 
taes processos, que não póde ter lugar a desannexação dos 
officios de tabelliães e escrivães do crime, para fical'em os 
tabelliães encarregados sómente das notas, sendo 
devolvidas para o escrivão do jury as funcções dos mesmos 
tabelliães como escrivães crimillaes, por quanto a 
consequencia dessa desannexação seria sómente o beneficio 
desses tallelliães, que ficarião com todas as vantagens e 
livres dos onus que pesarião sem compensação sobre 
outros; portanto o remedia para evitar que esses tabelliães 
se preoccupem com as funcções civeis, por causa dos lucros, 
consiste em constrangê-los com penas disciplinares ou com 
a responsabilidade a cumprir com o seu dever. Semelhallte 
desannexação só poderia ser justificada pela affluencia 
insuperavel de trabalho, o que cumpria provar pelo quadro 
estatistico delles. 

Quanto à providencia que o referido juiz sollicita para que os 
processos que por appellação ou recurso sobem á relação do 
districto voltem ao juizo á quó com mais celeridade, cumpre 
que V. Ex. remetta a esta secretaria d'estado uma relação 
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dos processos que, tendo assim subido,ainda não voltarão 
ao juizo á quó, apezar de terem já sido publicados nos 
jornaes os respectivos julgamentos, sendo que ao promotor 
incumbe representar ao presidente da relação sobre a 
expedição ou remessa de algum ou alguns processos quando 
houver grande demora. 

Finalmente quanto ao que pondera o promotor publico 
relativamente á demasiada demora de muitos processos nos 
cartorios por negligencia ou occupações dos escrivães, a 
única providencia que cabe tomar, é significar ao mesmo 
promotor que lhe incumbe denunciar e promover a 
responsabilidade dos escrivães que forem negligentes ou 
demorados na expedição dos autos e termos do processo, ou 
representar ao juiz competente para providenciar como cabe 
em sua autoridade. —Deos guarde a V. EX. — José Thomaz 
Nabuco de Araujo. — Sr. presidente da provincia de S. 
Paulo.  

O promotor publico deve ser ouvido para a concessão e 

arbitramento das fianças, sempre que esteja na comarca; mas não é o 

juiz obrigado a seguir o seu parecer, devendo dar a sua decisão segundo a 

julgar mais conforme a direito. Av. de 30 de Janeiro de 1856. 

Os promotores publicos, bem como os sollicitadores, fiscaes, 

curadores, escrivães, tabelliães e mais officiaes que servem ante os 

auditorios e tribunaes de justiça, antes de tomarem posse, e entrarem no 

exercicio de seus empregos prestão juramento solemne de bem servirem 

taes empregos, e como deste juramento se lavra certidão no verso das 

cartas ou provisões, as quaes são apresentadas em original aos chefes 

das respeclivos auditorias ou tribunaes, e registradas no competente 

cartorio ou secretaria, ficão elles por estas formalidades conhecidos, 

habilitados e admittidos para exercerem todos os actos de seus officios, 

sem que seja preciso exigir-se reconhecimento de suas assignaturas, e 

juramento especial a cada um desses actos. Av. de 28 de Julho de 1857. 

Não compete aos promotores a requisição de força para as 

diligencias da justiça, como é expresso no art. 20 do Regul. de 31 de 

Janeiro de 1842. Av. de 14 de Junho de 1858. 



  
 

 
 

304 

Os promotores publicos, bem como os procuradores fiscaes, 

equiparados aos advogados, não podem ser simplesmente em vista das 

leis, que os fazem fiscaes dellas no fôro e fora do fôro, por isso, quando 

comprehendidos na disposição do art. 241 do Cod. Crim. , tem lugar o que 

foi estabelecido pelo Av. de 10 de Dezembro de 1838. Av. de 19 de Junho 

de 1858. 

Os promotores, e não os juizes de direito, nas causa crimes, 

devem ser excluidos, segundo a Ord. L.º 1.º, Til. 48, § 29, quando 

perante estes forem aquelles suspeitos por serem parentes, 

consanguineos, ou affins até o 2º gráo, amigos intimos, etc. Av. de 26 de 

Junho de 1858. 

Devem promover a execução das sentenças crimes, desde que 

haja descuido nesse ponto da parte dos juizes respectivos. Av. de 2 de 

Agosto de 1859. 

Não lhes sendo licito advogar nas causas crimes, salvo nos 

casos excepcionaes, em que devão o seu patrocinio a indiciados com elles 

ligados pelos laços de sangue, tambem não pódem advogar naquellas 

que, embora civeis, pódem afinal tomar o caracter crime, como nas de 

fallencia. Av. de 31 de Outubro de 1859. 

Não pódem servir como taes naquellas causas em que forem 

seus irmãos juizes; nem estes com advogados e procuradores no mesmo 

gráo de parentesco. Av. de 13 de Janeiro de 1860. 

O Av. de 31 de Outubro de 1859 não prohibio, nem podia 

prohibir a accumulação das funcções de curador de massas fallidas e da 

justiça publica, visto como a lei não incumbio aos curadores fiscaes 

unicamente a defesa dos interesses dos credores, mas commetteu-lhes 

tambem o importante encargo de esclarecer e auxiliar o juizo na 

qualificação da falllencia, constituindo-os portanto verdadeiros promotores 

públicos nesse summario mixto criminal e commercial ao mesmo tempo, 
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que termina pela pronuncia ou despronuncia do fallido. Av. de 16 de Maio 

de 1860. 

Os promotores publicos não pódem passar as férias fora da 

comarca, não só por que essa faculdade é só concedida aos juizes, como 

porque, sendo a sua principal funcção promover o andamento dos 

processos criminaes, denunciar na forma da lei os crimes que chegão ao 

seu conhecimento, e requerer a formação de corpos de delictos. não 

podem taes empregados ter férias ou interrupção de serviço. Av. de 11 de 

Julho de 1860. 

Não pódem officiar pela justiça naquellas causas em que 

houverem figurado como advogados das partes. Av. de 11 de Fevereiro de 

1861. 

E' dever dos promotores publicos accusar os delinquentes 

perante o jury, na conformidade dos arts. 37, § 1º do Cod. do Proc. ,221 

do Regul. n. 120 e Av. de 10 de Julho de 1834., cumprindo-lhes requerer 

em tempo as diligencias necessarias, e quanto fór a bem da accusação, 

sendo-lhes facultado opinar opportunamente pela não pronuncia, segundo 

a letra do Av. de 15 de Fevereiro de 1855. Av. de 18 de Junho de 1861. 

O promotor póde á vista do Av. de 28 de Julho de 1843 

unicamente na apresentação do libello separar-se da classificação do 

delicto feita na pronuncia, mas nunca deixar de accusar o pronunciado, e 

innocenta-lo, assumindo assim o caracter de defensor. Av. de 25 de Julho 

de 1861. 

Tendo a legislação do processo criminal sómente estabelecido no 

art. 61 do respectivo Codigo as suspeições e recusações dos julgadores, não 

pódem essas disposições estender-se aos promotores, que como orgãos do 

ministerio da justiça unicamente são impedidos de dar denuncias e 

promover accusações quando a respeito delles se verificar alguma das 

hypotheses do art. 75 cumprindo-lhe em todos os mais casos desempenhar 
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as funcções do cargo, e incorrendo quando o não fação no crime previsto no 

art. 129, § 5º do Cod. Crim., e em todos os de que trata a secção 6ª. Cap. 

1.º Tit. 5º do mesmo Codigo Av. de 9 de Setembro de 1861. 

Sobre o direito que assiste ao promotor para haver cusTas do 

cofre da municipalidade veja-se o Av. de 19 de Agosto de 1853. 

§ 4.°. Emquanto o crime não prescrever. O juiz ainda que 

pelas primeiras informações não obtenha o conhecimento de quem é o 

delinquente, não deixará de proceder contra elle ex-officio, ou por virtude 

de queixa ou denuncia, segundo couber no caso, em qualquer tempo, que 

seja descoberto, emquanto não prescrever o delicto. Cod. do Proc. arts. 

149 e 329, Reg. n. 120, art. 270. 

Isto porém se não entende com os julgamentos definitivos que 

poem termo ao processo. Pelo art. 327 do Cod. do Proc. o que fôr uma vez 

absolvido por um crime não tornará a ser accusado pelo mesmo crime. 

O tempo para a prescripção é contado conforme a natureza do 

crime, e se regula pelo disposto no Cod. do Proc. arts. 54. a 57; Lei da 

Ref., arts. 32 a 36; e Regul. n. 120, arts. 271 a 284. 

E' admissivel primeira e segunda queixa contra determinada 

pessoa por crimes particulares, por ser essa a intelligencia que deve ter o 

art. 149 do Cod. do Proc., combinado com as disposições dos arts. 144, 

145 e 329 do Cod.— Av. de 9 de Fevereiro de 1838. 

Emquanto não é descoberto o delinquente se póde e deve 

proceder a novo summario, embora não tenha sido pronunciado o que foi 

indigitado criminoso, porque nem a letra da lei nem o seu espirito soffrem 

tal restricção. — Av. de 28 de Fevereiro de 1839. 

Segundo as disposições geraes de direito, logo que o processo 

com a pronuncia passa do juizo que o formou para o juizo do crime que o 

tem de apresentar ao jury, cessa toda a jurisdicção que nelle tinha o 
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primeiro juizo; e assim o termo de remessa feito pelo escrivão é o 

regulador mais certo que se póde tomar para fixar a jurisdicção e 

competencia no caso dos arts. 278 e 279 do Regul. n. 120. — Av. de 29 

de Setembro de 1845. 

Emquanto o crime não prescrever póde repetir-se a queixa ou 

denuncia contra o réo despronunciado em gráo de recurso, se contra elle 

novas provas apparecerem; porquanto não se póde applicar a expressão 

— absolvido — do art. 327 do Cod. do Proc. Crim. aquelle que é 

despronunciado senão ao que fôr definitivamente julgado. — Av. de 27 de 

Dezembro de 1855. 

(Vej. outras disposições relativas a este assumpto na 1ª Parte, 

cap. 4.º, § 2°, n. 6.) 

Casos em que cabe a acção da justiça. — Estes casos são, 

pelas nossas leis, aquelles em que póde dar-se a denuncia, ainda quando 

denunciante não haja. 

O Regul. de 31 de Janeiro de 1842, art. 263, diz:  

O procedimento ex-officio tem lugar todas as vezes que 
chegar á noticia das autoridades criminaes haver-se 
perpetrado em seus respectivos districtos alguns daquelles 
delictos em que cabe a denuncia, ainda que denunciante não 
haja. 

Tem igualmente lugar a respeito dos delictos mencionados 
no art. 5° da Lei de 26 de Outubro de 1831. 

Esta lei se acha totalmente revogada pelo art. 3°. da de 1º de 

Setembro de 1860, comquanto tenha entendido o autor do Indicador 

Penal que só se considerão revogadas aquellas disposições que são 

contrarias á lei de 1860; opinião. Que não podemos seguir, porque, além 

de contrariar o fim que se teve em vista com a revogacão de uma lei 

excepcional e de occasião, não tem apoio na generalidade com que foi 

redigido o citado art. 3.º 
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Assim, hoje a denuncia tem lugar sómente, como já dissemos, 

nos casos especificados nos arts. 37, § 1º, 74 e 335 do Cad. do Proc.; 

arts. 2° da Lei de 18 de Setembro de 1850, 87 a 89 do Regul. de 30 de 

Janeiro de 1854; 1º e 2º da citada Lei de 1º de Setembro de 1860, e 

tambem nas tentativas e complicidades dos crimes inafiançaveis, embora 

admittão fiança, segundo os Avs. de 13 de Novembro de 1851 e 27 de 

Janeiro de 1855. 

§ 5.º — Termo de bem viver.— Constando ao delegado, 

subdelegado de policia ou juiz de paz, que no seu respectivo districto ha 

qualquer dos individuos mencionados no art. 111 do Regul. n. 120, que 

pelo seu irregular procedimento deva assignar termo de bem-viver, fa-lo-

ha vir sem demora á sua presença com as testemunhas que souberem do 

facto por que fór arguido. Se para isso se lhe apresentar petição, mandará 

que tanto aquelle contra quem tiver sido ella produzida, como as 

testemunhas, sejão notificadas para a primeira audiencia, ou para o dia e 

hora que por despacho fôr designado. 

No mandado de intimação se deverá comminar ao accusado a 

pena de ser conduzido debaixo de vara, caso não compareça. 

Comparecendo o citado lhe lerá o juiz o requerimento do 

queixoso, ou lhe dirá o motivo por que o mandou vir á sua presença; 

inquirirá as testemunhas offerecidas, ou ex-officio ouvirá as que souberem 

do facto, e se o accusado requerer prazo para dar defesa, conceder-lhe-ha 

um improrogavel; fará ás partes as perguntas que entender necessarias, e 

lhes dará ao palavra, se a pedirem, para vocalmente por si ou por seus 

procuradores deduzirem o que lhes parecer a bem de seu direito. — Cod. 

do Proc. Crim., art. 121. 

Não obstante declarar o Av. de 16 de Novembro de 1849 que 

os processos desta natureza são bem equiparados com os de formação de 

culpa, comtudo da combinação dos arts. 122 e 209 do Cod. do Proc. se 

conclue que a ordem do processo nos termos de bem-viver é mais ou 
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menos a mesma que se guarda nos crimes que cabem na alçada, sendo 

apenas de notar-se 1º, que se torna indispensavel nos termos de 

bemviver o comparecimento do accusado, como se deduz dos arts. 121 e 

130 do Cod. do Proc, Crirn., ao passo que nos processos policiaes se póde 

dar a revelia do réo, pelo que se vê no art. 208 do mesmo Codigo; 2º, 

que todas as diligencias preparatorias para a decisão que deve ser 

proferida pelo juiz, de conformidade com os arts. 121 e 128, se processão 

em um só termo (art. 130), emquanto que seria isso inexeqüível no 

processo policial, attentas as disposições que o regulão. 

Findo o processo, achando o juiz que foi provado o facto, 

obrigará o réo a assignar termo de bem-viver, no qual se fará menção das 

provas apresentadas pró e contra, para que sejão devidamente apreciadas 

no caso de recurso, do modo de bem-viver prescripto pelo juiz, e da pena 

comminada quando não o observe. A pena que houver de ser imposta não 

deverá exceder a limitação do art. 12, § 3º do Cod. do Proc. 

Desta decisão ha, sem effeito suspensivo, o recurso facultado 

pelo art. 438 do Regul. n. 120. 

Só se concede recurso da decisão que obriga e não da que não 

obriga a assignar termo de bem-viver; porquanto, o fim do recurso de que 

se trata, sendo o prompto remedio á coacção que a parte presume feita á 

sua liberdade pela decisão que obriga a assignar o termo de bem-viver, e 

não havendo a mesma razão na decisão contraria, pois que os direitos que 

podem ser offendidos ficão sob a salva-guarda da autoridade emquanto o 

juiz ou tribunal superior não julgar a appellação, é claro que a lei não quiz 

muito intencionalmente dar a mesma disposição para ambas as decisões, 

como deu expressamente para as de que tratão os §§ 3º e 4° do art. 69 

da Lei da Ref. — Av. de 30 de Abril de 1860. 

Se o accusado destroe as presumpções ou provas contra elle 

produzidas, o juiz o mandará em paz, procedendo pela fórma 

recommendada no art. 128 do Cod. do Proc. 
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Estes termos são escriptos e assignados de conformidade com 

o art. 130 do mesmo Codigo. 

Os processos por infracção dos termos de bem-viver, sendo 

distinctos daquelles que só têm por fim obrigar ou não o accusado a 

assignar os mesmos termos, se regem pelas disposições relativas aos que 

cabem na alçada; e assim deve-se cumprir exactamente os arts, 206 a 

210 do Cod. do Proc., para o effeito de jamais ser decretada uma 

condemnação qualquer sem que seja ouvido o accusado, inquiridas as 

testemunhas e produzida a defesa.— Cod. do Proc., arts, 121 e 122, 

Regul. n. 120, art. 111. 

A certidão do termo que houver sido assignado se juntará 

sempre como base ao processo que se tiver de instruir pelo seu 

quebramento. 

Dependendo a effectividade da pena que houver sido 

comminada de processo ulterior e julgamento, não póde ser este proferido 

pelos juizes de paz, por se achar hoje tal attribuição fóra da sua 

competencia.— Avs. de 14 de Junho de 1842 e 16 de Novembro de 1849. 

Ainda quando tenha o indiciado confessado em juizo o facto 

por que réu accusado, dever-se-ha instaurar o competente processo, em 

que será o réo qualificado; lavrado o termo de confissão, e por ultimo a 

decisão do juiz, na fórma da lei. 

Resta observar: 1º, que embora se não achem expressamente 

contemplados os juizes municipaes no numero das autoridades que pelo 

art. 111 do Regul. são competentes para fazer assignar termo de bem-

viver, comtudo se deve entender que tambem podem usar dossa 

faculdade, não só porque exercem as mesmas attribuições policiaes que 

competem aos delegados (art. 64 do Regul. n. 120), como porque, pelo 

art. 17, § 2° da Lei da Ref., lhes são extensivas as attribuições criminaes 

e policiaes que competião aos juizes de paz, em cujo numero se contava a 
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de que se trata (art. 121 do Cod. do Proc.); 2º, que ainda quando se não 

ache declarado nos citados artigos do Cod. e do Regul. que os termos de 

bem-viver possão ser processados por queixas particulares, parecendo 

antes que o juiz deva sempre neste caso proceder ex-officio, são ellas não 

obstante admissiveis, visto como em algumas das hypotheses por que se 

assigna termo de bem-viver póde ser directamente offendido ou 

prejudicado um individuo, que pelas disposições do art. 72 do Cod. do 

Proc, não deve ser privado do direito de vindicar a injuria pelos meios 

competentes. Casos ha, que sem serem propriamente crimes, como taes 

definidos pelas leis penaes, podem mesmo assim perturbar a 

tranquillidade e a paz das familias ou dos particulares; nesses parecer de 

razão, que havendo alguem directamente offendido ou incommodado, 

haja tambem lugar a queixa, que aliás pretendem alguns arredar dos 

processos desta ordem. 

Accresce que assim se tem praticado na côrte, como o 

attestão os provimentos de correição que correm publicados, e o 

aconselhão o jurisconsulto Pim. Bueno, Proc. Crim, n. 303, o autor dos 

Actos dos Juizes de paz. cap 7º, n. 2, do Roteiro dos delegados. pag. 46 e 

outros. 

Termo de segurança. — Os termos de segurança se regulão 

pelo Cod. do Proc. , arts. 12, § 3º, e 123 a 130, e Regul. n. 120, arts. 112 

e 113. Elles são estabelecidos em ordem a garantir e proteger a pessoa e 

bens dos cidadãos que com justa razão temem ser victimas de alguma 

offensa ou violencia. 

Sobre esta materia poucas são as disposições que temos, e 

essas mesmas obscuras e deficientes; dellas resulta que os termos de 

segurança podem ser processados de dous modos: ex-officio, ou a 

requerimento de parte. No primeiro caso observa-se o disposto nos arts. 

123 e 124 do Cod. do Proc , e 113 do Regul. no segundo o art. 125 do 

Cod., e 112 do Regul. 
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Da leitura desses artigos se conclue que os termos de 

segurança ou são na verdade meios de prevenção tendentes a evitar a 

pratica do crime, ou só de repressão, em relação aos crimes já 

commettidos ou tentados. Mas neste ultimo caso, como manda a lei que 

se proceda de conformidade com os arts. 131, 133 e 175 do Cod. , e que 

os delinqüentes sejão presos, processados e punidos, guardadas as regras 

geraes de direito, torna-se de todo inutil o termo, porque, se pouca 

segurança e garantia offerece elle antes do crime perpetrado, muito 

menos offerecerá depois de tentado ou consummado. Tambem não ha 

paridade entre o processo de fiança e o de segurança , como o inculca o 

art. 129 do Cod., e assim resumbrão os defeitos da lei neste ponto, 

tornando-se elles pouco sensiveis na pratica por serem pouco usados os 

termos de segurança. 

(Veja-se Proc. Crim. do cons. Pim. Bueno, n. 305; Assessor 

Forense Crim., cap. 7.°) 

Infringido o termo de segurança, se procede como nos de 

bem-viver, para a effectiva imposição da pena que houver sido 

comminada. 

São competentes para estes casos as mesmas autoridades que 

podem ordenar os termos de bem-viver; dando-se de suas decisões os 

mesmos recursos facultados naquelles termos. — Lei da Ref. art. 69, § 1º. 

Havendo razões para suspeitar-se que os senhores pretendão 

commetter algum crime contra seus escravos, abusando do direito que 

lhes conferem as leis de castiga-los moderadamente, deverá a autoridade 

obriga-los a assignar termo de segurança, impondo-lhes as penas 

comminadas, caso seja o mesmo termo violado. — Av. de 25 de 

Novembro de 1852. 

Ministerio dos negocios da justiça. — Rio de Janeiro, em 11 
de Agosto de 1853. — Levei ao conhecimento de S. M. o 
Imperador o officio que Vm. dirigio a esta secretaria de 
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estado em 9 de Outubro do anno proximo preterito, dando 
conta do resultado da correição que abrio nesta cidade no 
dia 4 de Agosto do dito anno e encerrou a 4 daquelle mez; 
e, de ordem do mesmo augusto senhor tenho a declarar a 
Vm., em resposta ao seu citado officio, e em solução a 
duvida em que se acha a respeito da intelligencia. do art. 
129 do Cod. do Proc., não obstante ter já sido explicado 
pelos Avisos de 17 de Novembro de 1850 e 9 de Janeiro de 
1851, que, quando o dito artigo manda que nos termos de 
segurança se sigão todas as regras estabelecidas para as 
fianças dos réos que se pretendem livrar soltos, é só em 
relação ao arbitramento da quantia em que na fórma do art. 
12, § 3°, devem ser condemnados os individuos que, tendo 
assignado termo de segurança, depois o quebrão; não se 
podendo dahi inferír que seja permittido conservar em prisão 
aquelles que, estando promptos para assignar termo de 
segurança, não têm meios para depositarem ou afiançarem 
a quantia arbitrada; devendo ter lugar a prisão somente no 
caso de ser quebrado o termo, tendo precedido o processo e 
sentença do art. 122, visto que este artigo é commum aos 
termos de bem-viver e de segurança, como se collige do art. 
121, quando nelle se faz referencia aos §§ 2° e 3° do art. 12 
do dito Codigo. Deos guarde a Vm. — Luiz Antonio Barbosa. 
— Sr juiz de direito da 3ª vara criminal da côrte.  

Despachos que pronuncião ou não pronuncião. — A formação 

da culpa , nos crimes communs , se rege pelo disposto no Cod. do Proc., 

arts. 134. a 149; Lei da Ref., arts. 47 a 53; Regul. n. 120, arts. 262 a 

270, e pelo Formulario mandado cumprir pelo seguinte Aviso circular: 

3ª secção. Ministerio dos negocios da justiça. Rio de Janeiro, 
em 23 de Março de 1855.— Illmo e Exmo Sr. — S. M. o 
Imperador manda remetter a V. Ex., para que seja 
executado pelos juizes, tribunaes e autoridades policiaes 
dessa provincia o formulario do processo criminal, 
organisado pela commissão nomeada por Av. de 28 de 
Janeiro do anno proxirno passado, e ha por bem: 1º, que os 
juizes de direito, nas correições que d'ora em diante abrirem 
, facão cumprir como nelle se contém o dito formulario, 
impondo aos escrivães e empregados de justiça as penas 
disciplinares e a responsabilidade criminal, quando no caso 
couber, pelas infracções que commetterem a este respeito; 
2°, que os mesmos juizes de direito remettão a esta 
secretaria de estado com a maior brevidade possivel as 
observações que lhes occorrerem sobre o mesmo formulario, 
fundadas na pratica e necessidades do fôro respectivo. Deos 
guarde a V. Ex. — José Thomaz Nabuco de Araujo. — Sr. 
presidente da provincia de .. 
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A formação da culpa não deve exceder o termo de oito dias, 

depois da entrada do réo na prisão, excepto quando a affluencia de 

negocios publicos, ou outra difficuldade insuperavel obstar, fazendo-se 

comtudo o mais breve que fôr possivel. — Cod. do Proc. Crim , art. 148. 

Os juizes e mais autoridades que formão culpa, sempre que 

tenhão de concluir o processo fóra do tempo prescripto no art. 148 do 

Cod. do Proc. Crim., declararáõ no despacho de pronuncia ou não 

pronuncia os motivos justificativos da demora. — Dec. de 25 de Maio de 

1859, art. 1º. 

Sendo a presença do réo na formação do processo exigida no 

duplo interesse do esclarecimento da verdade e da sua propria defesa, 

cumpre que na execução do art. 142 do Cod. do Proc. se observe o 

seguinte: 

A apresentação do réo poderá ter lugar ou por meio de 

simples notificação ou de prisão, conforme a qualidade do crime e 

circumstancias ocurrentes. 

Se o crime fôr inafiançavel poderá o réo ser preso, como já 

dissemos, tratando da prisão, antes mesmo de instaurado o processo; e 

neste caso, assim como no de ter sido preso em flagrante delicto, será 

elle conduzido a assistir á inquirição das testemunhas; porém se o crime 

fôr afiançavel, se antes houver o réo prestado fiança, ou se residir no 

districto se expedirá um mandado de simples notificação para que se 

apresente em dia e hora certa; não podendo ser conduzido debaixo de 

vara senão no caso de já ter deixado de comparecer no tempo marcado, 

ou quando houver duvida na natureza do crime, ou fôr o indiciado pessoa 

desconhecida. 

A disposição do art. 142 é imperativa, e jamais deverá ser 

dispensada quando seja possivel o cmparecimento do accusado. 
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Se o réo estiver ausente ou occulto, havendo impossibilidade 

de ser conduzido á presença do juiz, continuará este nos ulteriores termos 

do processo sem mais esperar pelo seu comparecimento. 

A pronuncia deverá ser decretada logo que haja provas para 

ella, embora se continue depois na inquirição de testemunhas para inteirar 

o numero legal, ou para provar outros crimes que accresção ao primeiro, 

ou para comprehender outros delinquentes. — Cons. Pim. Bueno, Proc. 

Crim., § 180. 

Este procedimento poderá ser aconselhado muitas vezes pela 

conveniencia de se expedir com reserva e brevidade o mandado ue prisão 

contra o indiciado. 

As sentenças de pronuncia ou não pronuncia, e as de 

condemnação ou absolvição deveráõ ser fundamentadas, sobretudo 

quando não fôrem as provas intuitivas, para que melhor se aprecie e 

julgue do merecimento e valor dos indicios, provas e razões que possão 

ter motivado o julgamento. 

Assim o ensina a Ord. Lº 3°, Tit. 66, § 7°, que se deve aceitar 

como applicavel á especie de que se trata, em face do Av. de 22 de Julho 

de 1835, que declarou subsistente a antiga legislação a respeito daquelles 

actos do processo criminal que não forão particularmente regulados pelas 

disposições do Cod. do Proc. e leis posteriores. 

Tambem deveráõ ser sempre escriptas e assignadas pelos 

proprios juizes, porque, não podendo servir como taes os analphabetos, 

são hoje inadmissíveis os assessores no crime. 

As antigas disposições de direito, que permittião os 

assesssores, só podem militar no fôro civel, e não no criminal, sujeito ás 

regras expressas na legislação novissima. — Av. de 23 de Julho de 1852. 
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Neste mesmo sentido forão proferidos diversos accordãos do 

supremo tribunal de justiça e relação da côrte, citados na Gazeta dos 

Tribunaes n. 161, de 26 de Agosto de 1844. 

Para regular andamento dos negocios da justiça, 

conhecimento dos interessados, e para que possão estes usar em tempo 

dos recursos legaes, ordenaráõ os juizes que sejão sempre intimados ás 

partes e ao promotor publico, quando fôr caso disso, os despachos de 

sustentação ou revogação de pronuncia, e bem assim as decisões 

declarando improcedentes os corpos de delicto, e quaesquer outras das 

quaes possão ou devão ser interpostos os competentes recursos. 

Sem o preenchimento desta formalidade não passão em 

julgado as decisões e sentenças de que possão caber recurso. (Veja-se 

Av. n. 12 de 12 de Janeiro de 1854.) 

Sobre formação de culpa e seus incidentes temos, além do 

que vai exposto, as seguintes disposições: 

Sendo o réo menor de 21 annos, ou escravo, ou pessoa 

miseravel, nomear-lhe-ha o juiz um curador que o defenda, e com elle 

assista aos termos da formação da culpa, por virtude da Ord. Lº 3°, Tit. 

41, §§ 8° e 9°, que não está revogada, como foi declarado pelo 

supremo tribunal de justiça, em Accordão de 13 de Novembro de 1846, 

na rev. n. 1274. 

A denuncia, queixa e accusação poderão ser feitas por 

procurador, precedendo licença do juiz, quando o autor tiver impedimento 

que o prive de comparecer. — Lei da Ref., art. 92. 

A procuração neste caso deve outorgar poderes especiaes. 

A contestação das testemunhas, permittida pelo art. 142 do 

Cod. do Proc. Crim., pode ser feita por procurador, estando presente o 

réo. 
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Cumpre não confundir a contestação com a repergunta das 

testemunhas; no processo de formação de culpa se não deve permittir 

que o réo repergunte as testemunhas, porém sómente que conteste os 

seus depoimentos, no que não achar exacto, dando as razões pelas quaes 

entende que não devem os seus ditos merecer conceito. 

No interrogatorio não póde intervir o advogado; deve antes o 

mesmo réo responder ás perguntas que lhe forem feitas, sem que venha 

uma artificiosa e antecipada defesa perturbar as diligencias empregadas 

pelo juiz no intento de descobrir a verdade. 

Nos crimes ordinarios é indispensavel que o queixoso o 

denunciante compareça pessoalmente em juizo, como deduz das 

disposições dos arts. 78, 80, 143, 208 e 209 do Cod. do Proc.; e por não 

serem admissiveis taes actos por procuradores, foi que nos arts. 72 e 73 

se facilitou, que sendo o offendido pessoa miseravel, possa a mesma 

queixa ou denuncia ser dada pelo pai ou mãi, tutor, curador, senhor, 

conjuge ou por qualquer do povo. — Av. de 2 de Janeiro de 1834. 

A pronuncia não suspende o exercicio dos direitos politicos 

senão depois de sustentada competentemente. — Lei da Ref. art. 94. 

3ª secção. Rio de Janeiro. Ministerio dos negocios da justiça, 
em 13 de Janeiro de 1848. — Illmo e Exmo Sr. — Foi 
presente a S. M. o Imperador o officio de 25 de Agosto 
ultimo sob n. 82, no qual V. Ex. participou a esta secretaria 
de estado a duvida suscitada entre o subdelegado de policia 
da villa de Castro, dessa provincia, e o respectivo juiz 
municipal, ácerca dos effeitos de uma pronuncia em 
processo crime, pretendendo o primeiro ter obrado em regra 
em um processo por elle organisado, quando depois da 
pronuncia mandou logo expedir mandado de prisão contra o 
pronunciado, antes de ser essa pronuncia, sustentada pelo 
juiz municipal; e affirmando o segundo que semelhante 
procedimento só podia ter lugar depois da sustentação da 
pronuncia; e o mesmo augusto senhor, depois de ouvir o 
parecer do conselheiro procurador da corôa e soberania 
nacional manda declarar a V. Ex. que, se o escrivão passou 
mandado de captura, e o subdelegado o assignou antes de 
estar confirmada a sua pronuncia, incorrêrão um e outro na 
responsabilidade de prisão illegal e de erro de officio; pois 
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ainda que os subdelegados nas sentenças de pronuncia 
devem mandar lançar no rol dos culpados os nomes dos 
pronunciados, e expedir os mandados de captura, não 
podem os seus despachos produzir effeito senão depois de 
obterem a confirmação exigida pela lei, nem ter lugar o 
assento no rol dos culpados, e a expedição e assignatura dos 
mandados, senão depois que as pronuncias voltão 
confirmadas pela autoridade competente; sendo esta a 
claríssima intelligencia dos artigos do Regul. de 31 de 
Janeiro de 1842, citados pelo juiz de direito da comarca 
dessa capital, os quaes não offerecem antinomia alguma. 
Deos guarde a V. Ex. — Saturnino de Souza e Oliveira. — Sr. 
presidente da província de S. Paulo. 

(Vej. observações sobre os effeitos da pronuncia na Parte 1ª, 

cap. 4.º , § 4.º, n. 1) 

As pronuncias proferidas contra militares, ou individuos 

pertencentes á armada, devem ser communicadas ás repartições da 

guerra e marinha. — Avs. De 23 de Abril e 15 de Maio de 1834. 

A testemunha que a parte contraria diz ser sua inimiga não 

deixa de ser por isso inquirida; porque no acto da inquirição póde ser 

contestada, e ser-lhe provada a inimizade, para que se lhe dê o peso que 

em direito merecer. Av. de 2 de Setembro de 1834. 

Os juizes nos seus despachos de pronuncia devem declarar 

sempre a natureza dos delictos por que fôrem pronunciados os réos. —

Dec. de 13 de Outubro de 1834. 

Para os actos da formação da culpa não se precisa esperar 

pelos dias designados para as audiencias. — Av. de 13 de Abril de 1836. 

Aviso. — S. M. O Imperador, a cuja augusta presença levei o 
o meio que Vm. me dirigio em data de 5 de Abril proximo 
passado, ha por bem, conformando-se com o parecer do 
conselheiro de estado procurador da corôa, fazenda e 
soberania nacional, mandar declarar a Vm., em resposta: 
1º, que a expressa e lilteral disposição do art. 293 do Regul. 
n. 120 de 31 de Janeiro do corrente anno, não admitte a 
duvida que Vm. propõe, ordenando que os nomes dos réos 
sejáo lançados no livro depois que as suas pronuncias, 
decretadas pelos delegados e subdelegados, forem 
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sustentadas pelos juizes municipaes, dando bem a entender 
que sómente depois dessa confirmação produzem as 
mesmas pronuncias todos os seus devidos effeitos; 2º, que 
é igualmenle clara e expressa a literal disposição do art. 297 
do referido regul., declarando os casos em que os juizes 
municipaes podem conceder as fianças, e porque na 
conformidade dessa disposição, combinada com a do art. 
211, o juiz municipal não é competente para conceder a 
fiança ao réo do qual sómente sustentou a pronuncia, se o 
não tiver preso, manifesto é que não poderá demorar o 
processo em seu poder a esse pretexto. Deos guarde a Vm. 
Paço, em 14 de Junho de 1842. — Paulino José Soares de 
Souza. — Sr. subdelegado da freguezia de S. José.  

A sentença de pronuncia só tem por fim regular os effeitos da 

mesma pronuncia, quanto á prisão, fiança, avaliações desta, e outras 

diligencias preparatorias do processo de livramento. 

Nem o promotor no offerecimento do libello é obrigado a 

cingir-se á classificação do crime feita pela pronuncia, e nem o juiz de 

direito a accompanha-la, quando tiver de fazer quesitos aos jurados, e 

applicar a lei aos factos. 

Portanto, todas as classificações dos delictos que fazem os 

juizes e outras autoridades no decurso do processo criminal são 

reformaveis até á que se contém na sentença definitiva que passa em 

julgado, a qual sómenle é tida por verdadeira e irretractavel. — Av. n. 53 

de 28 de Julho de 1843. 

3.ª secção. — Illmo e Exmo Sr. — Tendo sido presente a S. M. 
o Imperador um officio do juiz municipal do termo dessa 
cidade, em data do 1º de Março ultimo, no qual participa 
que havendo-lhe sido remettido pelo subdelegado do 
districto de Anicuns, um processo crime com pronuncia por 
estellionato, afim de ser esta sustentada ou revogada, fora 
pelo réo requerida a admissão de um documento e prova 
testemunhal com que mostrasse a sua innocencia, com o 
fundamento de que residindo elle no districto, tinhão sido 
preteridas a seu respeito as formalidades do art. 142 do 
Cod. do Proc. Crim., em relação com o art. 262 do Regul. n. 
120 de 31 de Janeiro de 1842; e sollicita que o governo 
imperial lhe declare se em casos identicos deve ou não o juiz 
municipal admittir o réo a provar com testemunhas ou 
documentos a sua innocencia, antes da sua sustentação da 
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pronuncia: houve o mesmo augusto senhor por bem, de 
conformidade com o parecer do procurador interino da corôa 
e soberania nacional, decidir que ao juiz municipal, no caso 
apontado, compete unicamente examinar o processo, e ver 
se houve ou não pronuncia legal, depois de sustentada a 
qual é que principia a defesa do pronunciado, a quem 
nenhum gravame se faz com esta pratica, visto ter elle livre 
o recurso de injusta pronuncia, no qual poderá allegar tudo o 
que lhe parecer conveniente, accrescendo a isto que o art. 
50 da Lei da Reforma, e os arts. 290, 291 e 292 do 
respectivo Regulamento explicão circumstanciadamente, e 
até com exemplos, os actos que o juiz tem de praticar para 
a ratificação das queixas e denuncias: não podendo concluir-
se delles que seja licito aos pronunciados produzir 
testemunhas em defesa; ficando porém livre a exhibição de 
documentos, a qual não lhes póde ser negada. O que 
communico a V. Ex. para seu conhecimento, e para que 
assim o faça constar ao mesmo juiz municipal, em resposta 
ao supracitado officio. Deos guarda a V. Ex. Palacio do Rio 
de Janeiro, em 13 de Maio de 1845. — Manoel Antonio 
Galvão. — Sr. presidente da provincia de Goyaz. 

Logo que o processo com a pronuncia passa do juizo que o 

formou para o do crime que o ha de apresentar ao jury, cessa toda a 

jurisdicção que nelle tinha o primeiro juizo. — Av. de 29 de Setembro de 

1845 

O juiz municipal não deve conhecer das pronuncias proferidas 

por um seu irmão; não sendo para isso necessario que se declare 

suspeito, visto que a lei o inhibe de julgar independente de suspeição. — 

Av. de 26 de Abril de 1849. 

Não é repugnante á lei que o juiz mande escrever a defesa 

verbal que offerecer o indiciado no acto do interrogatorio, ordenado no 

art. 98 do Cod. do Proc. Crim., e mesmo que faça juntar ao processo os 

documentos que elle lhe apresentar; mas não deve admittir inquirição de 

testemunhas por parte do indiciado por ser isso contra a natureza do 

processo da formação da culpa, no qual só se trata de saber se ha lugar a 

accusação. — Av. de 17 de Dezembro de 1850. 

3ª Secção. — Ministerio dos negocios da justiça. — Rio de 
Janeiro, em 13 de Setembro de 1851. — Illmo e Exmo Sr. — 
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Notando-se que em algumas provincias as autoridades 
policiaes entendem que emquanto não é capturado um réo, 
não devem formar-lhe processo nem pronuncia-lo, do que 
resulta que conservando-se por algum tempo o réo occulto, 
apparece quando julga estar esquecido o crime, e assim 
conta como segura a impunidade; S. M. o Imperador ha por 
bem que V. Ex. faça sentir ás referidas autoridades dessa 
provincia, que é do seu rigoroso dever, immediatamente que 
chegar á sua noticia que se perpetrou um delicto, embora o 
delinquente consiga evadir se, formar logo o competente 
processo e pronuncia-lo, se houver materia para isso, para 
que desta sorte não escape á acção da justiça, e seja punido 
o criminoso a todo o tempo que fór descoberto e preso. Deos 
guarde a V. Ex. — Eusebio de Queirós Coutinho Mattoso 
Camara. — Sr. presidente da provincia de..  

Não sendo sufficientes os esclarecimentos existentes no 

processo para poder ser sustentada a pronuncia na fórma da lei, e não se 

tendo inquirido testemunhas em numero legal, á vista dos arts. 290 e 291 

do Regul. de 31 de Janeiro de 1842, deve o juiz municipal inquirir novas 

testemunhas, por isso que a falta de numero legal dellas é daquellas que 

prejudicão o esclarecimento da verdade, e não póde portanto deixar de 

ser supprida pelo juiz ex-officio ou a requerimento da parte — Av. de 1° 

de Julho de 1852. 

As testemunhas para o summario da formação da culpa 

devem ser indispensavelmente inquiridas no lugar em que estiver o juiz e 

por elle proprio; as do plenario poderão depôr por carta de inquirição, 

perante os juizes dos termos em que residirem, como se pratica nos 

processos civis — Av. de 21 de Janeiro de 1853. 

Podem ser tratados durante as férias, e não se suspendem 

pela superveniencia dellas os processos de formação de culpa. — Dec. de 

30 de Novembro de 1853, art. 3°, 2.° 

O juiz formador da culpa não é competente para tomar 

conhecimento das circumstancias justificativas dos crimes, ou para 

pronunciar ou reformar a pronuncia em gráo de recurso; porquanto a 

apreciação da defesa e justificação dos crimes é da exclusiva competencia 
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do jury, como juiz de facto; não podendo a jurisdicção dos juizes 

formadores de culpa, e dos juizes e tribunaes de recurso ir além do 

objecto que o art. 144 do Cod. do Proc. determinou, isto é, a existencia do 

crime e quem seja o delinquente. — Av. de 16 de Fevereiro de 1854. 

As informações geraes, prévias ou preparatorias, a que 

procedem em alguns casos os formadores da culpa antes de dar começo 

ao summario, além de occasionarem um processo duplicado, relardando a 

formação da culpa a qual deve terminar em tempo breve, fazem que seja 

inquirido um numero arbitrario de testemunhas contra o disposto no art. 

266 do Regu!. n. 120; e não sendo essa marcha autorisada no nosso 

processo criminal, cumpre reprova-la como illegal. — Av. de 30 de Abril de 

1855. 

Na formação da culpa não é dado altender-se á circumstancia 

justificativa do art. 3° do Cod. Crim., nem a qualquer outra de igual 

natureza, porquanto o officio do juiz limita-se nessa occasião a conhecer 

da existencia do facto, e de quem seja o delinquente. — Av. de 14 de Abril 

de 1858. 

A incompetencia ou outra qualquer illegalidade do escrivão e 

mais officiaes de justiça constitue fundamento de nullidade insanavel para 

o que fôr com qualquer delles processado. — Av. de 3 de Maio de 1859. 

É da exclusiva competencia do jury a apreciação das 

circumstancias justificativas do delicto, como foi explicado pelos Avs. de 

16 de Fevereiro de 1854 e 14 de Abril de 1858, ainda quando se trate da 

loucura e esta seja de notoriedade publica. — Av. de 19 de Junho de 

1860. 

Influindo sobre todo o processado qualquer nullidade que por 

ventura haja na formação da culpa, cumpre ao juiz que a dirige ter todo o 

cuidado em cumprir fielmente os preceitos e formalidades legaes, para 

que não venha a invalidar-se o feito por culpa da autoridade. 
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Entre as nullidades contão-se as seguintes, como taes 

reconhecidas e declaradas pelos tribunaes superiores: 

1ª. Terem sido as testemunhas do summario inquiridas pelo 

procurador da parte queixosa, e não pelo juiz que recebeu a queixa, como 

cumpria, na fórma do art. 140 do Cod. do Proc.; não se ter procedido ao 

termo de qualificação, determinado no art. 171 do Regul n. 120; e, sendo 

o réo menor de 21 annos, ter sido perguntado o condemnado sem se lhe 

haver nomeado curador, na fórma da Ord. L. 3°, Tit. 41, §§ 8° e 9°, que 

não está revogada. — Accor. do sup. Trib. de just., na rev. n. 1274, 

julgada 13 de Novembro de 1846. 

2ª. Não ter sido a queixa formulada conforme o art. 78 do 

Cod. do Proc. Crim., o que a torna inepta. — Accord. Do sup. Trib. de Just. 

de 7 de Julho de 1860, na rev. n. 1670. 

3ª. Não ter o juiz formador da culpa jurado a suspeição que 

deu ao mesmo processo. — Appel. n. 3292, Accord. de 1º de Maio de 

1860. 

4ª. Não se ter ouvido na formação da culpa as testemunhas 

referidas e informantes. - Appel. n. 33t6, Accord. de oi de lH'aio de 1860. 

5ª. Não terem sido inquiridas as testemunhas em numero 

legal. — Appel. n. 3352, Accord. de 26 de Junho de 1860.  

6ª. Não ter sido a queixa dirigida contra o supposto 

delinquente, pelo que não podia haver contra elle procedimento algum 

criminal em virtude da mesma queixa. 

Não ter sido citado o réo para assistir aos depoimentos das 

testemunhas, como determina o art. 142 do Cod. do Proc. Crim., formula 

que não podia ser preterida achando-se elle presente, e importando ella 

defesa do réo. — Accord. do sup. trib. de justo de 20 de Março de 1861, 

na rev. n. 1672. 
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7ª. É irregular e abusiva a pratica de não depõrem as 

testemunhas compridadamente sobre os factos da accusação, limitando-

se no plenario a referirem-se ao quo depuzerão na policia, e ao que 

depuzerão no summario. — Accord. do Sup. Trib. de just. de 7 de 

Dezembro de 1859, na rev. n. 1626. 

8ª. É formula substancial do processo criminal o corpo de 

delicto quando o facto é de acção permanente. 

E nullo o processo quando ha falta da inteira defesa do réo 

que fez as diligencias precisas para produzir testemunhas, e o juiz não 

empregou os meios para as fazer comparecer. — Accord, do Sup. Trib. de 

Just. de 6 de Julho de 1861, na rev. n. 1675. 

Muitas outras nullidades ha reconhecidas e julgadas pelo 

supremo tribunal de justiça e relações do imperio; sendo, porém, em 

grande parte, relativas ao julgamento do jury, e não á formação da culpa, 

de que aqui tratamos especialmente, as reservamos para fazerem parte 

de um outro trabalho que talvez seja mais tarde publicado. 

Sentenças definitivas dos juizes municipaes, delegados, etc. — 

O chefe de policia delegados, subdelegados e juizes municipaes, nos 

districtos de sua jurisdicção, são competentes para processar e julgar 

definitivamente: 1.º, as contravenções ás posturas das camaras 

municipaes; 2.º, os crimes que não esteja imposta pena maior que a de 

multa até 100$000 rs., 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 officinas publicas, onde as houver. — Cod. do 

Proc. Crim., art. 12, § 7º; Lei da Ref., art, 4.º, § 1.°, e art. 5º; Regul. de 

31 de Janeiro de 1842, arts. 58, § 6°; 62, 63 e 64. 

Pelo Cod. do Proc. Crim. erão os juizes de paz competentes 

para o julgamento dos crimes policiaes , como autoridades encarregadas 

da policia nos seus districtos; depois da Lei da Reforma e Regulamento 
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respectivo, nos artigos supracitados, passou essa attribuição a ser 

exercida pelas autoridades policiaes acima mencionadas, como fazendo 

parte da policia administrativa ou judiciaria , nos termos dos arts. 2º § 2º, 

e 3º § 4° do referido Regul. 

Chamão-se crimes policiaes aquelles factos que a lei incrimina, 

não tanto pelo mal que em si contém, ou damno que delles resultão, 

como pelos perigos e males a que podem dar occasião. Se por si mesmos 

não são taes factos criminosos, são pelo menos actos preparatorios 

perigosos que a lei pune como delictos especiaes; punindo-os, a justiça se 

basêa no dever que tem de prevenir os crimes mais graves que delles 

poderião provir; pertencem a esta classe as contravenções às posturas 

municipaes , o uso de armas prohibidas, mendicidade, etc. 

Os crimes que, por se acharem comprehendidos ua disposição 

do art. 12.,  § 7º, do Cod. do Proc, Crim. devem ser processados e 

julgados pelas autoridades policiaes, embora nem todos sejão crimes 

policiaes, são os classificados nos seguintes artigos: 

1.º Levantar motim ou perturbar a sessão de um tribunal ou 

audiencia. — Cod. Crim., art. 98. 

2.° Impedir ou obstar olivre exercicio do direito de votar. — 

Idem, art. 100. 

3.º Desobediência. — Idem, arts. 128, 203 e 204; Regul. n. 

120, art. 486. 

4.º Impedir que alguem faça o que a lei permitte. Ou obrigar a 

fazer o que ella não manda. — Idem, art. 180. 

5.º Recusar auxilio official encarregado da execução de uma 

ordem de habeas-corpus. — Idem, art. 188. 

6.º Carcere privado. — Idem, art. 189. 
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7.° Perseguir por motivo de religião ao que respeitar a do 

Estado. — Idem, art. 191. 

8.º Entrada em casa alheia. — Idem, arts. 209 e 210. 

9.º Abertura de cartas. — Idem, arts. 215 a 217.  

10. Offensas physicas para fim libidinoso, não se verificando. 

— Idem, art. 223. 

11. Calumnias e injurias. — Idem, arts, 233, 237, § 3º, 238, 

240 e 241. 

As calumnias e injurias verbal, escriptas ou impressas, são da 

competencia das autoridades policiaes, somente quando as penas para 

taes crimes marcadas pelo Cod. Crim. nos artigos supracitados, se achão 

comprehendidas na disposição do art. 12, § 7º do Cod. Crim. 

12. Offensas á religião, moral e bons costumes. — Idem, arts. 

276, 277, e 279 a 281. 

13. Sociedades secretas. — Idem, art. 282. 

14. Ajuntamentos illicitos. — Idem, arts. 292 e 293. 

15. Vadiação e mendigaria. — Idem, arts. 295 e 296. 

16. Uso de nomes suppostos e titulos indevidos. — Idem, art. 

301. 

17. Uso indevido da imprensa. — Idem, arts. 303, 304 e 307. 

18. Uso de armas prohibidas. — Idem, art. 297. 

Este crime e o de vadiação, de que acima fallámos ficarão fóra 

da alçada das autoridades policiaes pela Lei de 26 de Outubro de 1831, 

arts. 3° e 4°; sendo porém esta Lei revogada pela de 1° de Setembro de 

860, art. 3°, voltárão a ser julgados por aquellas autoridades. 
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E' de notar-se que sobre a classificação ou enumeração dos 

crimes que cabem na alçada, ha diversidade de opiniões. O illustrado 

ministro da justiça de 1858, em um discurso que se acha publicado no 

Correio Mercantil de 28 de Julho desse anno, disse que havia no Codigo 

Penal 22 artigos que estavão na alçada das autoridades policiaes, e erão 

de ns.: 98, 100, 128, 189, 191, 207, 209, 210, 215, 216, 233, 237 § 3°, 

266, 267, 277, 279, 280, 281, 282, 295, 296 e 301; o autor de uma 

publicação moderna sobre materias de processo criminal, aponta apenas 

os crimes de desobediencia, entrada em casa alheia, abertura de cartas, 

calumnias e injurias (arts. 233,237 § 3°, e 238); offensas á religião, moral 

e bons costumes vadiação e mendicidade; uso de nomes suppostos, de 

títulos indevidos, e uso indevido da imprensa; outros accrescentão os 

crimes de que tratão os arts. 98, 100, 180 e 191 do Cod. Crim. (Rot. dos 

Delegados); entretanto, se não concordamos na inclusão do crime do art. 

207, por exemplo, tambem não sabemos a razão por que serião excluidos 

dos arts. 188, 217, 223, 238, 292, 303 e outros que contemplamos na 

relação supra, ou por se acharem as penas correspondentes dentro da 

alçada das autoridades policiaes, em vista do art. 12, § 7° do Cod. do 

Proc., ou por virem méncionados nos mappas de julgamentos dos crimes 

e infracções de posturas juntos ao Regul. de 31 de Janeiro de 1842, em n. 

1, e aos ultimos relatorios da repartição da justiça. 

Além destes crimes, são ainda julgados definitivamenle pelas 

autoridades policiaes, e tambem pelos juizes de direilo, as infracções dos 

regulamentos do governo para a execução da Lei de 3 de Dezembro de 

1841, as quaes são punidas de conformidade com a citada Lei, art. 112, e 

Regul. n. 120, arts. 460 e 483 a 485. 

O julgamento definitivo do contrabando é da privativa 

competencia dos juizes municipaes, em face do Codigo Criminal, art. 177; 

Lei da Ref., art. 17, § 1º; e Regul. n. 120. arts: 211, § 1°, e 241; excepto 

o apprehendido em flagrante, cujo conhecimento pertence ás autoridades 
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administrativas, e o de africanos, hoje regulado pela Lei de 4 de Setembro 

e Dec. de 14 de Otubro de 1850. 

Ainda por virtude do disposto no art. 12, § 7º do Cod. do 

Proc., deveria o crime de damno ser julgado definitivamenle pelas 

autoridades policiaes, quando não fosse revestido de circumstancias 

aggravantes, porquanto as penas marcadas nas primeiras partes dos arts. 

266 e 267 do Cod. Criminal cabem na alçada dessas autoridades; 

accrescendo que não só na citada relação apresentada pelo ministro da 

justiça se faz menção desse crime, como nos mappas dos crimes policiaes 

e infracções de posturas annexos aos ultimos relatorios daquella 

repartição, se encontrão muitos desses mesmos crimes julgados pelas 

autoridades policiaes e não pelo jury; porém não só o Av. de 2 de 

Setembro de 1849, como o de 22 de Maio de 1860, declarárão que este 

crime excede a attribuição dos delegados e subdelegados de policia, 

porque, dependendo de circumstancias aggravantes a sua dassificação na 

1ª ou na 2ª parte dos citados artigos, vem o maximo das penas em que 

podem estar incursos os autores desse crime a ser muito superior ao das 

que se achão mencionadas no art. ,12, § 7º do Cod. do Proc., devendo em 

consequencia conformar-se o respectivo processo com as regras geraes, e 

ser sujeito ao julgamento do jury. 

Uma difficulade, porém, resta, que não foi removida ou 

explicada pelos citados Avisos. Para que possa ser applicada a pena de 

quarenta dias de prisão, de que trata a 1ª parte do art. 266 do Codigo, é 

necessario que tenha sido commettido o crime com circumstancias 

aggravantes, porquanto o art. 63 do Cod. Criminal manda considerar tres 

gráos no crime com attencão ás circumstancias aggravantes ou 

attenuantes, sempre que não haja, como neste caso, pena determinada. 

Ora, se para a imposição da pena de quarenta dias de prisão, de 

que falla a 1ª parte, é essencial o concurso de circumstancias aggravantes, 

quando poderá ser applicada a da 2ª parte desse mesmo artigo, que 
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tambem requer o concurso dessas circumstancias  se o gráo minimo só póde 

ter lugar quando se não dão circumstancias aggravantes e simattenuantes, 

como, por outro lado, se poderá applicar a pena de prisão com trabalho por 

dous mezes, minimo da 2ª parte do art. 266, se ahi ha circumstancias 

aggravantes que, segundo os principios geraes de direito, devem elevar a 

pena ao gráo medio ou maximo, conforme for o caso? 

Tal difficuldade só desappareceria se, como no art. 192 do 

mesmo Codigo, fossem especificadas certas e determinadas 

circumstancias aggravantes que devessem levar o crime á 2ª parte dos 

referidos artigos. 

No relatorio da justiça (1860) se fez sentir esta mesma 

contradicção, e a necessidade de ser corrigida. 

Parece-me, diz o respectivo ministro, que na disposição do 
art. 266, parte 2ª, se teve em vista augmentar a penalidade 
do crime de damno, quando se désse a circumstancia 
aggravante do art. 16, § 2°, e esta intelligencia é autorisada 
pela lição das legislações criminaes que punem com maior 
severidade o incendiario. 

Harmonisa-se portanto com facilidade a letra ao espirito da lei 

eliminando-se aquelle paragrapho, e substituindo-se por uma disposição a 

respeito do incendio, comprehensiva de todo e qualquer damno por esse 

meio. 

No processo e julgamento das contravenções ás posturas das 

camaras municipaes, e crimes acima especificados, devem as autoridades 

policiaes observar o que está determinado nos arts. 205 a 210 do Cod. do 

Proc. Crim. — Regul n. 120, art. 128. 

Nestes crimes, como em geral, póde o processo começar por 

queixa, denuncia ou ex-officio. 

No primeiro e segundo casos deve a queixa ou denuncia ser 

revestida das formalidades legaes enumeradas nos arts. 72 a 79 do Cod. 
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do Proc. Crim.; no terceiro deve o juiz, de conformidade com o disposto 

no art. 206 do Cod. citado, reduzir a uma declaração escripta a noticia 

que tiver do facto criminoso, mandar autoa-la com os documentos, se os 

houver, para servir ele base ao processo; o que fará, se antes não tiver 

havido ordem superior para a organisação do processo, ou não houver 

sido o delinquente preso em flagrante delicto, casos em que se deverá 

observar o que já em outra occasião dissemos, tratando da prisão. 

Por via de queixa podem ser processados e julgados 

definitivamente todos os crimes que cabem na alçada do juiz processante, 

ou sejão publicos ou particulares, comtanto que haja alguem offendido, e 

satisfaça a queixa as condições legaes; por denuncia (na especie de que 

tratamos), apenas os crimes publicos e policiaes, e as contravenções ás 

posturas; e ex-officio aquelles em que póde ter lugar a denuncia, ainda 

quando denunciante não haja. 

Nos processos de que falla o art. 20 do Cod. do Proc. Crim. 

poderáõ ser inquiridas tantas testemunhas quantas fôrem necessarias 

para o descobrimento da verdade. — Dec. de 6  de Julho de 1859, art. 1º. 

Sómente por impedimento invencivel e declarado na sentença 

poderá esta ser proferida depois da segunda audiencia, de que trata o art. 

210. — Dec. cit., art. 2.º 

Não é impraticavel n'uma inquirição summaria, como 

prescreve o art. 208 do Cod. do Proc. Crim., tomar-se o depoimento de 

grande numero de testemunhas, podendo até, no interesse da descoberta 

da verdade, ser preciso ouvi-las, por isso que o processo de que se trata é 

definitivo e a sua conclusão tambem uma sentença definitiva, ao imerso 

do que succede na formação da culpa, onde é limitado o numero das 

testemunhas. 

Não é razão de nullidade dos processos policiaes o terem sido 

elles conclllitlosdepois da 1ª ou 2ª audiencia: a demora não motivada da 
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conclusão de taes processos, assim como; o retardamento das sentenças 

póde apenas dar causa á responsabilidade do juiz respectivo. — Av. de 14 

de Novembro de 1859. 

Sendo os processos policiaes plenarios, o não de formação de 

culpa podem nelles ser ouvidas quantas testemunhas fôrem necessarias 

para o conhecimento da verdade. — Av. de 7 de Janeiro de 1860. (Do 

Relat. Da justiça, 1860.) 

O Dec. de 6 de Julho supracitado não revogou ou alterou as 

disposições do Cod. do Proc., Regul. de 31 de Janeiro de 1842, 

relativamente ao numero de testemunhas para a formação da culpa; 

apenas regulou essa materia quanto aos processos de que trata o art. 205 

do citado Codigo, dispondo que só nesses processos é permittido inquirir 

tantas testemunhas quantas fôrem precisas para o descobrimento da 

verdade. — Av. de 6 de Junho de 1860. 

Nestes processos a inquirição de testemunhas, diz o autor do 

Advogado do Povo, só é feita pelo juiz quando o procedimento é ex-

officio; fóra desse caso são as propias partes as que inquirem; não é 

porém essa a opinião do Dr. Ramalho, Proc. Crim., § 294, e nem o que se 

deduz do Cod. do Proc., art. 209. 

Nos crimes mencionados no art. 12, § 7º do Cod. do Proc. 

Crim., os réos que não fôrem vagabundos ou sem domicilio se livraráõ 

soltos; isto é, independente de prisão, assistiráõ á organisação do 

processo até final sentença. Lei da Ref., art. 37, e Regul. n. 120, arts. 299 

e 300. 

Das sentenças proferidas sobre os crimes que cabem na 

alçada das autoridades policiaes dá-se o recurso de appellação para a 

relação do districto quando proferidas pelo chefe de policia; e para o juiz 

de direito, quando o são pelos juizes municipaes, delegados e 

subdelegados. — Regul. n. 120, arts. 128 e 450. 
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Os delegados e subdelegados de policia são competentes para 

dar execução ás sentenças condemnatorias por elles proferidas (Av. de 15 

de Dezembro de 1851); porque em regra geral é competente para fazer 

executar a sentença o mesmo juiz que a proferio. Porém as sentenças 

condemnatorias decretadas pelos juizes de direito ou tribunaes, passando 

em julgado, são executadas pelos juizes municipaes. — Regul. cit. art. 

211, § 9.º 

As mesmas disposições sobre crimes e processos policiaes são 

applicaveis aos de que tratão os arts. 2° da Lei de 18 de Setembro de 

1850, e 81 a 89 do Regul. de 30 de Janeiro de 1854 , relativos ás terras 

publicas. 

Os juizes municipaes, delegados e subdelegados nos seus 

districtos, como juizes conservadores das terras devolutas devem ter todo 

o cuidado em processar ex-officio e punir o que se apossarem de terras 

devolutas e alheias, e nella derrubarem matos ou puzerem fogo. 

Comquanto a fórma do processo seja a dos arts. 205 a 210 do 

Cod. do Proc., ha sempre a notar-se que, preparados os autos devem ser 

remettidos, quando instaurados pelos delegados ou subdelegados, ao juiz 

municipal do termo para julgamento final. As penas reservadas para estes 

crimes se achão classificadas no art. 2° da citada Lei. 

Os juizes de direito nas correições que fizerem investigarão se 

os juizes municipaes, delegados e subdelegados põem todo o cuidado em 

processar os que commetterem taes delictos, e farão effectiva a sua 

responsabilidade, impondo-lhes no caso de simples negligencia a multa de 

50$ a 200$rs, e no caso de maior culpa, prisão até tres mezes. — Lei de 

18 de Setembro de 1850, art. 2°, § unico; e Regul. de 30 de Janeiro de 

1854, art. 90. 

Pela seguinte circular recommendou-se o exacto cumprimento 

do citado Regulamento: 
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2ª secção. Ministerio dos negocios da justiça. Rio de Janeiro, 
em 26 de Agoslo de 1860. Illmo e Exmo Sr. — Constando ao 
governo imperial que em differentes partes do imperio as 
autoridades a quem o cap. 8° do Regul. de 30 de Janeiro de 
1854 incumbe a conservação das terras devolutas, são 
menos zelosas na observancia deste dever; cumpre que V. 
Ex. ordene aos juizes de direito dessa provincia que nas 
correições que fizerem prestem particular attenção ao art. 
90 do citado Regulamento, impondo as penas nelle 
declaradas aos funccionarios que forem remissos no 
cumprimento de suas obrigações. Deos guarde a V. Ex. — 
João Lustosa da Cunha Paranaguá. — Sr. presidente da 
provincia de... 

Tambem deveráõ indagar nessa occasião se são os juizes 

municipaes aclivos e diligentes em proceder ás medições de que trata o 

capo 4° do referido Regulamento. e que lhes fórem requeridas; e 

achando-os em negligencia lhes poderão impor a multa de 100$ a 

200$000 — Regul. cit., art.63. 

Nos processos policiaes, além do que vai exposto, cumpre 

ainda observar o seguinte: 

Como os feitos desta ordem são processados em audiência 

não serão lavrados os termos dos autos sem que fiquem as competentes 

notas lançadas no protocollo, evitando-se dest'arte o prejuizo das partes 

ou da justiça, quando venha a extraviar-se qualquer processo. 

Ainda pelo mesmo motivo será o juramento ao queixoso ou 

denunciante deferido na audiencia que fôr designada, de conformidade 

com o disposto nos achados artigos 205 a 208, e não antes, bem como se 

dará a palavra ás partes para de viva voz deduzirem por si ou seus 

procuradores no fim da inquirição o que julgarem a bem de seu direito 

somente quando para isso a houverem pedido, visto que a indispensavel 

defesa deverá ser sempre antes 110 acto da inquirição, como é expresso 

no art. 209, salvo o caso de haver o réo requerido e obtido prazo para 

apresenta-la. 
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A defesa sempre se permitte; e comquanto o Cod. do Proc. no 

art. 209 pareça exigir que a defesa seja produzida na mesma audiencia, 

comtudo nao prohibe que o juiz conceda prazo ao accusado para produzir 

sua defesa; o que sobre ser de equidade e de justiça, se acha admittido 

na pratica do fôro. — Parecer do Cons. Ferraz, em resp. a uma consulta. 

Para se poder conhecer se o crime cabe na alçada, dever-se-

ha attender á pena no gráo maximo, porque este é o que serve ne 

regulador ás alçadas. — Av. de 2 de Setembro de 1849. 

Póde a pena de prisão caber na alçada, e exceder della a de 

multa; tanto basta para que compita ao jury o conhecimento definitivo do 

crime. 

Assim o crime de ameaça de que falia o art. 207 do Cod. 

Crim., está fora da alçada das autoridades policiaes; porque, embora 

esteja para este crime designada a pena de prisão até seis mezes, não é a 

multa correspondente á metade do tempo, e sim a duas terças partes 

delle. 

E comquanto em um parecer da secção de justiça do conselho 

de estado de 17 de Novembro de 1850, inserto no Av. de 15 de Janeiro de 

1851, e tambem na relação de que acima fizemos menção, se ache o 

crime de ameaça incluido no numero dos que são julgados definitivamente 

pelas autoridades policiaes, posteriormente declarou o Av. de 19 Janeiro 

de 1856 que, regulando-se a alçada destes juizes pelo art. 12 do Cod. do 

Proc. Crim., só ao jury pertence o julgamento deste crime, por ser a pena 

superior á de que trata o referido artigo. 

Os Avs. de 18 de Outubro de 1834., 16 de Março 1836 , 2 de 

Setembro de 1849, 15 de Janeiro de 1851 e 19 de Janeiro de 1856, 

declarão que a disposição do art. 12 § 7° do Cod. do Proc. é uma 

verdadeira e rigorosa fixação da alçada das autoridades policiaes, não se 

podendo reputar ella ampliada pela do art. 206 do mesmo Codigo, que se 
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deve entender subordinario a regra geral daquelle paragrapho, para o 

effeilo de não poderem ser julgados definitivamente por estas autoridades 

os. crimes. embora policiaes, a que estejão impostas penas maiores que 

as do § 7. 

 Não é a natureza do crime, se não a gravidade da pena e o 

tempo de sua duração, o que deve regular a competencia do jury ou das 

autoridades policiaes para o conhecimento dos differentes delictos; assim, 

comquanto os crimes de abuso de liberdade de imprensa sejão de uma 

natureza especial, e para elles fosse promulgada a Lei de 20 de Setembro 

de 1830, comtudo são competenles para delles conhecer e julgar as 

autoridades policiaes sempre que não tiverem penas maiores que as 

estabelecidas no § 7° do art. 12 do Cod. do Proc. Crim. — Av. de 15 de 

Janeiro de 1851. 

Nestes termos, têm-se entendido que a lei de 20 de Setembro 

de 1830 está hoje implicitamente revogada pelo Codigo Crim. e pelo do 

Processo, quanto ás penas e fórma de julgamento dos crimes de abuso de 

liberdade de imprensa, devendo por isso ser julgados definitivamente 

pelas autoridades policiaes, e não pelo jury, as injurias impressas 

classificadas no Art. 237 § 3° do Cod. Crim. e neste sentido foi expedido o 

citado Av. de 15 de Janeiro de 1854; mas em contrario foi julgado pela 

Relação de Pernambuco, e Supremo tribunal de justiça, na causa entre 

partes como recorrente Luiz Antonio de Seixas, e recorrido Antonio da 

Silva Castro. 

Tambem em opposição á theoria contida no cito Av. se 

pronuncia a douta opinião do desembargador Mendes da Cunha nas suas 

Observ. ao Cod. do Proc. Crim., diz elle: 

Do direito de julgar os crimes policiaes, cujas penas não 
excedem ás designadas no § 7° do Art. 42, não se segue a 
competencia para julgar os crimes de diversa categoria, 
posto que sejão de igual ou menor penalidade. Taes são as 
injurias e calumnias impressas, e todos os crimes por abuso 
de liberdade de imprensa.  



  
 

 
 

336 

Os abusos da imprensa, na opinião esclarecida dos melhores 

autores, entrão na classe dos crimes politicos, debaixo da relação da 

competencia judiciaria: as mesmas razões da parte dos juizes, o mesmo 

interesse da parte do governo. 

Entretanto, a pratica dos tribunaes tem ultimamente 

sanccionado o principio opposto, que continua a ser reservado, até que o 

poder competente resolva definitivamente a questão. 

O Av. Circ. de 16 de Março de 1836, declarou que compete aos 

juizes de paz, (hoje ás autoridades policiaes que os substituirão em virtude 

da Lei de 3 de Dezembro de 1841) julgar todos os delictos cujas penas não 

excedão ás que se achão marcadas no Art. 12, § 7º do Cod. do Proc., sem 

outras excepções que não sejão as que fazem os Arts. 324 e 325. 

Ha porém crimes que, tendo penas menores que as de que 

trata o Art. 12, ainda assim não são da competencia das autoridades 

policiaes por serem da privativa jurisdicção de outras autoridades; taes 

são, entre outros os que vem mencionados nos Arts. 129 § 9°, 2ª parte e 

182 do Cod. Criminal, estes, embora sejão punidos com prisão por 60 

dias, e multa correspondente á metade do tempo, ou com prisão por um 

mez, estão comtudo fôra da alçada daquellas autoridades por serem 

crimes de responsabilidade, como foi declarado em Av. de 27 de Agosto 

de 1855. 

E' de notar-se mais que nem todos os crimes considerados 

policiaes pelo nosso Cod., são da competencia de taes autoridades; sirva 

de exemplo o do Art. 300 do Cod., que apezar de ser policial, é julgado 

pelo jury, porque a pena é superior á alçada daquelles juizes; assim 

tambem crimes ha que cabem na alçada mas não são policiaes, e não 

podem ser processados por denuncia ou ex-officio; a esta classe 

pertencem os de que tratão os Arts. 191 e 209 do Cod. Criminal; estes e 

outros crimes da mesma natureza são particulares, e como taes deixão de 

estar sujeitos á denuncia ou procedimento de justiça (Arts. 262 e 263 do 
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Regul. n. 120), para só serem processados por queixa apresentada pela 

parte offendida, salvo o caso do Art. 74, § 6°, do Cod. do Proc.Crim., isto 

é, quando o delinquente é preso em flagrante, e não ha parte que o 

accuse, ou quando é o promotor obrigado a intentar a queixa e proseguir 

nos termos ulteriores do processo, por virtude do disposto no Art. 73 do 

cit. Cód, porquanto, em ambos estes casos ha lugar o procedimento 

official, como em outra occasião dissêmos. 

Conclue-se do que levámos dito, que nem do Maximo da pena, 

e nem da natureza ou qualificação do crime se pode absolutamente 

concluir a competencia do juizo, pelo systema actual da nossa organisação 

judiciaria; é necessario na pratica harmonisar essa regra com os principios 

geraes de direito e expressa disposição da lei. 

Se o crime cabe na alçada, mas não é policial, ou está fóra da 

acção official da justiça, com perdão, desistência ou falta da parte 

queixosa, fica o processo findo ou perempta a causa; mas se é daquelles 

em que cabe a denuncia, ainda quando denunciante não haja, tomado o 

perdão ou a desistencia por termo e julgada por sentença, prosegue a 

accusação por parte da justiça. — Av. de 27 de Abril de 1853. 

As sentenças nestes crimes passão em julgado dentro de 

praso de 8 dias, contados do da intimação. — Regul. n. 120, Art. 451 e 

Av. de 15 de Dezembro de 1851. 

Pelo Av. de 29 de Julho de 1842 se declarou: 1º, que no 

conhecimento das appellações interpostas destas sentenças não tem lugar o 

proceder o juiz de direito na conformidade do Art. 224. do Cod. do Proc. 

Crim. em virtude da disposição do Art. 96 da Lei de 3 de Dezembro de 1841 

, visto como as disposições do citado Art. 224 estão em opposição com as do 

Art. 25, S 3° da referida Lei; 2° que entendendo o juiz de direito, como juiz 

de appellação, que o processo está regular, póde não obstante conceder ás 

partes algum prazo para arrazoarem ou allegarem o seu direito, sendo 
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porém o prazo restricto a 5 dias, igual ao que a Lei de 3 de Dezembro no 

Art. 73 concede a cada uma das partes no caso de recurso. 

Tambem póde o juiz de direito mandar proceder a quaesquer 

diligencias, exames e inqueritos que julgar necessarios para o 

conhecimento da appellação, e mesmo supprir qualquer nullidade sanavel, 

e mandar ouvir o appellante, quando na 1ª instancia lhe tenha sido 

negada a defeza; não póde, porém, ouvir as testemunhas, em vista do 

que dispõe o cit Av. de 29 de Julho de 1842. 

Da sentença proferida em gráo de appellação não há em taes 

processos recurso de revista, como já em outra occasião notámos (Parte 

1ª, Cap. 4.°, § 2°, n. 1); porquanto o Art. 464. do Regul. só permitte a 

revista nos restrictos casos especificados no Art. 89 da Lei de 3 de 

Dezembro de 1841. 

No empenho de se tornar mais rapido o summario e 

andamento destes processos, e poupar-se despeza ás partes, querem 

alguns que se não extraia sentença para se effectuar a execução, 

correndo ella nos proprios autos, e sendo promovida pelo autor, havendo-

o; porém o conselheiro Souza Franco, respondendo a uma consulta, em 

data de 23 de Novembro de 1855, diz o seguinte: Confirmada a sentença 

no juizo de direito ad quem, ahi é que ficão os autos, e se extrahe a 

sentença, a qual é executada pelo juizo municipal, vindo assignada pelo 

juiz de direito. Mas para ter lugar a prisão não é precisa a extracção da 

sentença, e basta um simples mandado. 

Quando o crime é particular nem os juizes, nem o promotor 

publico mandão proceder á prisão sem requerimento da parte; e é isto de 

conformidade com o Art. 222 do Reg. de 31 de Janeiro de 1842, segundo 

o qual ao promotor cabe promover os termos do processo somente nos 

casos em que lhe compete denunciar. 
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Os Avisos de 21 de Junho de 1843 e 15 de Dezembro de 1851 

declarão que o escrivão competente para escrever nas execuções destas 

sentenças, é o mesmo dos juizos em que forão ellas proferidas. 

Sem que possão revogar, etc. Os juizes de direito só por via de 

recurso podem pronunciar ou despronunciar individuos processados em juizo 

diverso, mas não em correição, por que então só lhes compete mandar 

proceder ás diligencias necessarias, ou para sanarem nullidades, ou para 

mais amplo conhecimento da verdade. — Av. de 8 de Março de 1851.  

§ 6.° Sómente para se informar, etc. — A attribuição do chefe 

de policia, pelo que respeita á visita das prisões, não exclue a do juiz de 

direito, nem esta a daquelle, por que, sendo o § 60 do Art. 31 do Reg. das 

Correições, ao juiz de direito incumbe visitar as prisões sómente para se 

informar do estado, economia e inspecção dellas, afim de representar; 

não lhe competindo porém dar providencias; e ao chefe de policia, pelo 

Art. 144 e seguintes do Reg. de 31 de Janeiro de 1842, pertence a 

inspeccão geral das prisões, e a attribuição de providenciar e dar 

regulamentos. — Av. de 30 de Novembro de 1857. 

CAPITULO V. 

DAS ATTRIBUIÇOES DO JUIZ DE DIREITO EM CORREIÇÃO 

QUANTO AO CIVEL. 

SECÇAO I. 

DO QUE É RELATIVO Á ADMINISTRAÇÃO DAS PESSOAS, E BENS 

DOS ORPHÃOS, E OUTRAS PESSOAS MISERAVEIS. 

Art. 32. Compete ao juiz de direito em correição, além do 

disposto no artigo antecedente: 
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§ 1.º Rever as contas dos tutores, curadores e thesoureiros 

dos orphãos, e quaesquer administradores, emendando e reformando as 

nullidades, erros e irregularidades que nellas acharem. (Ord., L. 1°, tit. 

62, § 29, e tit. 88, §§ 40 e 42.) 

§ 2.º Tomar as contas não tomadas pelos juizes de orphãos, 

ou providencia, sobre ellas assignando com a comminaçdo de penas 

disciplinares ou de responsabilidade o prazo dentro do qual devem ser 

ellas tomadas. (Ord., L. 1º, tit. 62, § 29.) 

§ 3.º Dar tutores e curadores aos Orphãos e pessoas 

semelhantes que os não tiverem. (Ord., L. 1°, tit. 62, §§ 32 e 37.) 

§ 4.° Remover os tutores e curadores suspeitos, os 

illegalmente nomeados, os negligentes e prevaricadores, e aquelles que 

não houverem prestado fiança, nos casos em que a Lei exige. (Ord., liv. 

1.º, tit. 62, §§ 28 e 33.) 

§ 5.º Providenciar sobre os inventarios não começados ou 

retardados, emendando, reformando ou supprimindo os erros, nullidades 

ou irregularidades, se ainda não tiverem dado lugar a partilhas que 

tenhão passado em julgado, caso em que deveráõ limitar-se a 

responsabilisar os que de taes erros, nullidades ou irregularidades forem 

culpados. 

§ 6.º Sequestrar os bens dos orphãos e pessoas semelhantes, 

comprados, ainda que seja em hasta publica, ou havidos directa ou 

indirectamente pelos juizes, escrivães, tutores, curadores, 

administradores, e quaesquer officiaes do juizo, procedendo contra elles 

criminalmente. (Art. 147 do Cod. Criminal. Ord. L. 1º, tit. 62, §§ 7º e 38, 

e titt. 88, § 30.) 

§ 7.º Prender os tutores e curadores, e administradores, que 

houverem dissipado e extraviado os bens e rendimento dos orphãos e 

pessoas semelhantes, e delles ndo fizerem entrega no prazo legal, se não 
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tiverem bens por onde paguem. (Ord., Lº. 4°, tit. 102, § 9°), devendo 

immediatamente ordenar que se proceda á formação da culpa. 

§ 8.º Providenciar sobre os inventarios não começados ou 

retardados; sobre a effectiva arrecadação, e legal aproveitamento, 

applicação e destino dos dinheiros e bens dos orphãos; sobre a educação 

ensino, soldadas, e casamentos delles, conforme sua qualidade e fazenda; 

sobre a annullação de contractos, e alheações nullas e lesivas, quando 

não fôr ella de sua competência, e depender de acções regulares; sobre a 

cobrança dos alcances dos tutores, curadores e administradores, com os 

juros respectivos; sobre a indemnisação dos damnos causados pelos 

tutores, curadores e administradores, ou proveniente de culpa dos juizes. 

(Ord. L. 1º, tit. 88; L.º 3°, tit. 41, § 3° L.º 4º, tit. 102. § 8.°) 

§ 9.° Averiguar se o dinheiro do cofre dos orphãos tem sido 

effectivamente remettido ao thesouro ou thesourarias por emprestimo na 

fórma da Lei, e se depois do Decreto de 13 de Novembro de 1841 e 

Pruvisão de 12 de Maio de 1842 se tem ernprestado a particulares alguma 

somma do mesmo cofre, promovendo a effectiva responsahilidade dos que 

fôrem culpados por falta de cumprimento da Lei ou prevaricação. 

§ 10. Fica entendido que o juiz de direito em correição não 

póde tomar conhecimento dos inventarias senão para o exercicio da 

jurisdicção que neste artigo se lhe reconhece, assim como que essa 

jurisdicção não é exclusiva da que compete tambem e ordinariamente ao 

juizo dos orphãos. 

Orphãos e outras pessoas miseraveis. — A protecção e favor 

com que em todo o tempo as nossas leis tratárão da sorte daquelles que 

por circumstancias especiaes se achão impossibilitados de administrar e 

reger as suas pessoas e bens, muito recommendão á particular attenção 

das autoridades, tudo quanto por qualquer fôrma possa interessar aos 

orphãos e pessoas miseraveis confiadas ao seu paternal cuidado e 

immediata inspecção; e assim convém que no desempenho de suas 
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funcções tenha o juiz sempre em vista, entre outras, as disposições que 

se seguem relativas a este assumpto. 

Dentro de um mez contado do dia da morte daquelle que 

houver deixado filhos menores ou do dia em que souber-se que ha 

menores interessados em alguma herança, se dará principio ao inventario 

de todos os bens moveis e de raiz que por morte do defunto ficarem, 

como manda a Ord. liv. 1.º, tit. 88, § 4º; e como a prorogação desse 

prazo só póde ser concedida pela relacão do districto (Lei de 22 de 

Setembro de 1828, Art. 2º, § 60 , e Reg. de 3 de Janeiro de 1833, Art. 9º, 

§ 11), vindo por ella a suspender-se apenas a partilha, decretar-se-ha 

ordenar em tempo a descripção dos bens. no intento de evitar-se o seu 

descaminho. — Per. de Carv., Proc. Orphan. nota 9.) 

Menor é aquelle que não tem a idade de 25 annos, ainda que 

não tenha mãi; orphão, no sentido juridico, é aquelle que, não tendo a 

idade cumprida dos 25 annos, ficou sem pai (Cabed., Parte 1ª, dec, 99. n. 

11). Pela Lei de 31 de Outubro de 1831, hoje a menoridade termina aos 

21 annos completos. Vulgarmente se diz tambem orphão de pai ou de mãi 

o que não tem pai ou mãi. — Per. e Souza Dicion. Jurid. 

São equiparados aos menores os furiosos, mentecaptos, 

prodigos e como taes julgados por sentença, desasisados, ausentes, 

surdos e mudos, e todos os outros a quem manda a lei dar curador. 

Taes são as pessoas miseraveis, de que falIa o Reg., 

significando esta expressão em direito, não a classe pobre, comquanto a 

comprehenda, mas sim propriamente a que se torna digna de favor e 

protecção da autoridade. — Av. de 2 de Abril de 1853. 

Tambem são os indios considerados como orphãos, e 

entregues aos respectivos juizes. para lhes applicarem as providencias da 

Ord., L.1º, tit. 88. — Lei de 27 de Outubro de 1831, Art. 4º. 
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Se o juiz não proceder por si a inventario dentro do tempo que 

lhe está marcado, deveráõ requerê-lo os pais ou avos dos menores, sob 

as penas da Ord., Lº. 1º, tit. 88, § 8. º 

Quando a partilha se demore por mais de 12 mezes, contados 

do dia da morte do defunto com duvidas e questões, proceder-se-ha a 

sequestro nos bens das heranças, nos termos da Ord., Lº, 4º, tit. 96, §§ 

12 e 13. 

O juiz competente para a factura do inventario é o do domicilio 

do defunto, e não o da residencia dos herdeiros — Av. de  de Julho de 1º  

de julho de 1834. 

A deixa de legados a menores de 21 annos não é motivo 

bastante para que o juiz de orphãos se intrometta a fazer os inventarios 

entre os maiores, competindo-lhe sómente em taes circumstancias prover 

á arrecadação e administração de taes legados, quando os mesmos 

legatariús não tiverem pai. — Av. de 28 de Novembro de 1834.; Accord. 

do Sup. trib. de Just. de 20 de Feveiro de 1856. 

Sendo o inventario instituido em beneficio dos herdeiros, não irá 

o juiz fazê-lo fóra da sua residencia sempre que fór a herança tão 

insignificante que possa ser absorvida em grande parte pelas custas. O Alv. 

de 10 de Julho de 1754 expressamente determina que o juiz só vá fazer 

inventario fora de sua residencia quando seja de reconhecida utilidade para 

os orpbãos; e tão prudente disposição cumpre observar restrictamente, bem 

como a que prohibe que sob qualquer pretexto sejão as partilhas feitas fóra 

da residencia do mesmo juiz, para que assim se não augmentem as 

despezas que têm de ser satisfeitas pelos bens dos orphãos. 

Quando a herança fôr de mui limitado valor deverá o juiz 

proceder a um simples arrolamento de bens, e elle mesmo e por si só 

repartir a berança entre os herdeiros, julgando logo por sentença a 

repartição feita. 
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Nos inventarios não consentirá o juiz que se multipliquem 

desnecessarias certidões, intimações ou termos que só servem para 

augmentar as custas, com gravame dos orphãos. 

O juramento do cabeça de casal não póde ser prestado por 

procurador, e deve ser deferido pelo juiz pessoalmente. — Rev. dos Trib. 

n. 3. 

Tutores. — Contas. — A todo o orphão sem distincção, se pobre 

ou rico, se deverá dar um tutor que de sua pessoa e bens trate com 

sollicitude e desvelo; e como são os tutores testamentarios, legitimos ou 

dativos, con. forme são elles nomeados em testamento, designados pela lei, 

na falta ou incapacidade dos primeiros, e nomeados pelo juiz, quando uns e 

outros não existem ou não podem servir (Ord. Liv. 4.º, Tit. 102 §§ 1º, 5°, e 

70) toda a vez que do juiz depender a nomeação, na fórma da citada Ord., 

ficará diligente em nomea-los no prazo de um mez, que correrá do dia em 

que ficarem orphãos, ordenando essa providencia mesmo em tempo de 

ferias. — Dec. de 30 Novembro de 1853 Art. 3º § 3°. 

Note-se que só aos orphãos de pai se refere a cit. Ord. in pr., 

mandando que se lhes dê tutores ou curadores dentro de um mez, 

guardando-se na sua escolha e nomeação o que ahi vem determinado; 

quanto aos de mãi de nenhum outro tutor precisão além daquelle que a 

natureza lhes deu, o qual é pela Ord. Liv. 1° Tit. 88 § 6° legitimo 

administrador e usufructuario de todos os seus bens. 

Os padrastos, salvo o caso de reconhecida utilidade, não 

deveráõ ser chamados ao exercicio das funcções de tutores dos orphãos 

seus enteados. — Guerreir., liv. 3° cap. 4.º n. 40; Per. de Carv., not. 254; 

Gaz. dos Trib., n.203. 

Tal é a opinião de muitos jurisconsullos, que adduzem essa 

prohibição da Ord. Liv. 4.º Tit. 102 § 3º e seguintes, mas por Accord da Rel. 

da Côrte de 8 de Novembro de 1851, na appel. n. 4190, se julgou que não 
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havendo lei patria que prohiba que os padrastos sejão tutores de seus 

enteados, sendo tal tutella admittida não só pelos códigos de diversas 

nações cultas, como até pelo Direito civil, que neste caso é subsidiario, como 

se vê da Lei 32 § 1º Dig. De adoption., e Lei 3 Cod. De contrar. jud. tut., 

nenhuma razão ha para quo sejão elles excluidos desse encargo, uma vez 

que nada se allegue nem prove contra a sua moralidade e comportamento, o 

que fará mudar a face da questão. — Gaz. Dos Trib. n. 202. 

Também não podem ser tutores os estrangeiros. — Alv. de 6 

de Junho de 1661, Circ. de ,18 de Agosto de 1831 e Av. de 8 de Junho de 

1837. Os tutores ou curadores dados em testamento pelas pessoas que 

por direito os podem dar não são obrigados a prestar fiança alguma, Ord. 

L. 4.°, Tit. 102, §§ 1° e 2°, e são apenas confirmados pelo juiz no caso 

110 cit. § 2°; mas os tutores e curadores legitimos exceptuados o pai, por 

que se não dá tutor ao menor que tem pai vivo, salvas as excepções da 

lei, Ord. L. 3° Tit. 4.º § 8º, L. 4·° Tit. 102) e tambem os dativos prestaráõ 

fiança idonea. E abonada (Alv. de 7 de Dezembro de 1689 ibi: e aos 

estranhos etc., Ord. de 17 de Março de 1843), nos termos da Ord. cit. e 

Art. 5°, § 9° do Regul. de 15 de março de 1842. 

E com quanto pela Ord. L. 4.º, Tit. 102, §3° tenhão as mãis e 

as avós a preferencia na tutela legitima dos orphãos, não serão a ella 

admittidas sem que hajão renunciado o beneficio da lei do Velleano, e 

todos os outros direitos e privilegios introduzidos em favor das mulheres; 

podendo o juiz quanto á fórma do processo deste incidente guiar-se pelos 

Arts. 247 a 249 da Consolid. das leis civis. 

Aos tutores será deferido juramento sob o qual se obrigaráo a 

administrar com fidelidade os bens de seus pupillos, cuidar 

escrupulosamente de sua educação, defender suas pessoas tanto em juizo 

como fóra delle, e dar exacta conta da administração dos bens que lhes 

forem confiados, e só depois dessa substancial formalidade começaráõ a 

exercer as suas funcções. 
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Os bens dos orphãos serão entregues aos tutores ou curadores 

depois de inventariados e avaliados, Ord. L. 4º, Tit. 102 em pr., afim de 

darem conta delles pelas avaliações, no caso de os gastarem ou 

damnificarem. 

Por morte da mãi é o pai o legitimo administrador e 

usuffructuario dos bens dos filhos; e esses bens deve o juiz dos orphãos 

deixar em seu poder depois do inventario. Ord. L. 1º, Tit. 88, §6° e L. 4, 

Tit. 97, § 19. 

 Mas não póde a seu arbitrio dispôr da propriedade dos 

mesmos, ainda no caso de evidente interesse destes, ou de não seguir-se 

prejuizo das alienações; pois que so podem ellas ser validamente feitas 

com autorisação do juizo de orphãos, unico competente para decidir sobre 

a sua necessidade e utilidade. — Accord. do Sup. trib. de just. do 1.º de. 

Junho de 1861, na rev. civ. N. 5995. Tambem póde o juiz obrigar o pai a 

garantir a conservação desses bens, se houver para isso fundamento.— 

Rev. dos Trib. n. 63. 

Os tutores ou curadores quaesquer que elles sejão, são 

obrigados a prestar contas de sua administração no tempo determinado 

por lei, e perante o juiz do inventario. A tal respeilo se regulará o juiz pelo 

que determina a Ord. Lº Tit. 62, § 29; 88, §§ 49 e 50 e L. º 4º, Tit. 102, § 

9°, cujas disposições devem ter sempre em vista, para que possão os 

orphãos aproveitar-se das vantagens que offerecem as tutelas. 

Os pais assim tomo não tem obrigação de prestar fiança 

também não são obrigados a dar conta enquanto bem administrarem os 

bens dos seus filhos. Cabed. p. 1º, dec. 99, n. 4. Outros porém, fundados 

na Ord. L. 1º Tit. 88 §§ 6° e e L. 3º, Tit. 9º, § 4.º, entendem que tanto 

pela regra geral de serem os administradores obrigados a contas, como 

pelas citadas Ords., que dão direito ao filho para demandar os  damnos e 

dissipações provenientes da administração paterna não se achão elles 
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isentos desse dever. — Valasc. Prax. Cap. 18 n. 30; Mello Freire, L 2°, Tit. 

4.º, § 12. 

Na tomada de contas poderá servir de formulario o processo 

ou auto que se encontra na 3ª parte, cap. 2° do Proc. Orphan. de Per. de 

Carvalho, ou no cap. 11 § 12 dos Juizos Divisorios de C. de Menezes. 

Para serem as despezas abonadas nas contas é necessario  

que sejão feitas em manifesta utilidade dos orphãos, precedendo a 

competente autorisação do juiz quando avultadas. 

Dentro de 9 dias depois de tomadas as contas, deveráõ os 

tutores ou curadores entregar os bens dos menores, e qualquer alcance 

nas mesmas contas encontrado, sob pena da prisão e responsabilidade. 

Ord. L. 4.°, Tit. 102, § 9º 

No livro de tutelas se deve achar uma relação exacta dos 

orphãos com todas as declarações concernentes ás suas pessoas e bens, 

nomeação e remoção de tutores, prestação de contas, alcances liquidos, 

destinos a elles dados, tudo pela fórma abaixo indicada. 

A escripturação desle livro se não deve limitar ao termo pelos 

tutores assignado, antes nelle se deve encontrar em resumo a noticia de 

tudo quanto mais imporia ás pessoas e administração dos bens dos 

orphãos, pois lal foi a intenção do legislador quando ordenou a sua 

creação. 

Para que pois se possa dar pontual execução á Ord. L. 1º, Tit. 

88, § 3º, que estabeleceu o censo estatistico de todos os orphãos, se 

juntará em continuação do termo de tutela o seguinte: 1º, o nome de 

cada orphão, com declação de sua idade, do lugar onde vive ou em 

companhia de quem existe; 2º, os de seu pai e mãi, e data do 

fallecimento de um ou de outro; 3º, o nome do tutor curador, sua 

qualidade, residencia e data do termo de juramento que houver prestado; 

4º, importancia da legitima ou legados, com especificada declaração dos 
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bens moveis e de raiz, e em poder de quem se achão; se forão 

arrendados ou alugados, a quem, por quanto e por que tempo; em que 

estado se conservão os bens e qualidade da fazenda; se forão vendidos, 

quaes, como e em que data, e qual o destino que tiverão os dinheiros na 

fórma da lei; 5°, data das contas tomadas, importancia do seu alcance, 

onde se acha elle, ou como foi applicado; e, finalmente, 6º, quaesquer 

outras ohservações tendentes a facilitar o conhecimenlo do estado das 

pessoas e fortunas dos orphãos. — Juiz. Divisor. not ao cap. 11 § 1º. 

Na folha em branco que, quando for preciso, deverá ficar em 

seguida ao termo de tutela relativa aos orphãos de um casal podérão ser 

feitas em fórma de mappa as ditas declarações, quanto aos bens, 

remoção de tutores, prestação de contas e mais circumstancias tocantes 

às pessoas ou às propriedades dos orphãos, quando não possão ser ellas 

feitas no mesmo acto de lavrar-se o termo da tutela.  

As tutelas não serão tomadas nos autos; uma cópia fiel ou 

certidão do termo lançado no livro competente será sempre junta ao 

respectivo inventario. — Consolid. Not. ao .Art. 248. 

Na remoção de tutores ou curadores suspeitos, negligentes ou  

prevaricadores servirá de regra o que estatuido foi pela Ord.L. 1º, Tit.62, 

§ 33,Tit. 88, § 50 e L. 4º, Tit. 102, § 1º. 

 Educação. — O juiz de orphãos o os tutores tendo em 

attenção o que dispõe a Ord. Lº. 1°, Tit. 88, §§ 15 e 16, esforçar-se-hão 

por dar aos orphãos uma educação adequada ás suas circmnstancias e 

posição, constrangendo aquelles que se recusarem a este salutar 

beneficio, já pelos efficazes meios de persuasão, já por todos os outros 

que o pai dos orphãos empregria se vivo fosse (Per. de Carv. Proc. 

Orphan. Not. 222), pois que bem certo é que a obrigação de educar os 

orphãos é a principal e a mais importante de todas, por ser da boa ou má 

educação que depende em grande parte o futuro destino do homem na 

Sociedade. 
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Tendo cahido em desuso a providencia da Ord. L. 1º e Tit. 88 

§ 13, quanto á obrigação de dar os orphãos à soldada, embora della trate 

a Port. de 19 de Janeiro de 1835, deve-se hoje observar o disposto no 

Reg. de 21 de Fevereiro de 1832, Av. de 23 de Agosto de 1834, art. 49, 

Dec. De 29 de Dezembro de 1837 ,e outros em virtude dos quaes devem 

os orphãos pobres ser remettidos por ordem do juiz para os arsenaes, 

afim de serem ahi devidamente educados. As orphãas pobres poderáõ ser 

dadas a serviço (sem concurrencia de licitantes) se o juiz de orphãos 

assim ojulgar conveniente. — Consolid. das leis civis, not. ao Art. 271. 

Pela Circ. de 16 de Agosto de 1860 se recommendou ás 

presidencias que determinassem aos juizes de orphãos o mais exacto 

cumprimento da lei quanto aos menores desamparados, dando-os á 

soldada com as precisas seguranças, e aos juizes de direito que com toda 

a sollicitude examinassem nas correições se aquelles cumprião tão 

humanitario dever. 

Do mesmo modo devem os juizes de direito em correição 

tomar o maior cuidado na investigação do cumprimento do dever dos 

juizes dos orphãos em dar tutor aos orphãos, mesmo pobres, filhos dos 

colonos, como manda. a Ord. L. 1º, Tit. 88. 

Tambem aos expostos se deve dar tutor, logo que tenhão 

completado a idade de sete annos — Alv. de 31 de Janeiro de 1775. 

Alheações. — Ainda por força da Ord. supracitada §§ 22 e 25 

terá o juiz cuidado em fazer com que as vendas dos  bens pertencentes aos 

orphãos effectuadas em hasta publica a beneficio dos mesmos, sejão sempre 

revestidas de todas as formalidades legaes, nunca consentindo que a 

importanda das arrematações se conserve em poder do arrematante, tutor 

ou outro qualquer, quando deve ser de prompto recolhida, e empregada na 

forma da lei em beneficio dos orphãos, e sob a immediata direção da 

autoridade — Ord. cit. e Av. de 12 de Julho de 1844. 
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O Dec. de 13 de Março de 1847, admittindo lanços a prazos na 

arrematação de bens de ausentes, quando não haja licitantes que paguem 

á vista, não deve ter applicação ás arrematações dos bens dos orphãos. 

E’ denotar-se que os bens immoveis, em regra, não devem ser 

vendidos, salvo por tal necessidade, que se não possa usar. 

Nesse caso alienar-se-ha a propriedade menos proveitosa, e de 

outra maneira a venda será nulla, e o tutor ou curador, assim como o juiz, 

pagaráõ a perda e damno que d'ahi resultar.— Ord, L. 1º, Tit. 88, § 26. 

Tanto a venda dos bens moveis como a dos immoveis, quando 

necessaria, será sempre feita em hasta publica. 

De igual modo se deverá proceder nos arrendamentos dos 

immoveis foitos com autorisação do juiz. — Ord. cit. § 23 e L. 4º, Tit. 

43, § 6°. 

Dividas — Os inventarios deveráõ ser processados 

summariamente e concluidos no mais curto espaço de tempo que fôr 

possivel, excluindo-se delles todos os negocios de alta e séria indagação 

para só serem ventilallos no juizo ordinário. Ord. L. 4º, Tit. 96, §§ 11 e 

12; Accord. Das Rels. Da côrte de 16 de Novembro de 1841 e do 

Maranhão de 1º de Fevereiro de 1850. 

Se apparecerem dividas que devão ser satisfeitas, não se 

procederá no conhecimento dellas com precipitação e leveza, mandando-

se separar desde logo bens para oseu pagamento, etc., antes terá o juiz a 

cautela de mandar ouvir a todos os interessados co-herdeiros, ao tutor e 

ao curador geral que sempre escrupuloso pelos interesses dos orphãos, 

devera ser facil em oppôr-se a que se decida summariamente aquillo que 

dependente fór de conhecimento ordinario; mesmo as de pouca monta, 

além de legalisadas e provadas, como devem ser todas as dividas, só 

deveráõ ser satisfeitas no inventario, quando todos convenhão no 

pagamento. 
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A pratica de representarem nos inventarios dous curadores o 

geral e o in litem é aconselhada por alguns jurisconsultos, que a 

considerão muito de accordo com a Ord., e favoravel, aos interesses dos 

orphãos. O Dr, Caravalho, Proc. Orphan. e Dr. Menezes Juizos Divis não a 

seguem. Mas o curador á lide figura até que os menores  tenhão tutor, por 

quem elle representa. 

Not. Do aut. do Novo Avogado do Povo. 

Em regra sómente se poderá ordenar o pagamento das dividas 

passivas no inventario quando fôrem liquidas, legalisadas, e provadas com 

titulos ou contas correntes em fórma legal, e consentindo todos os 

herdeiros, e o curador dos orphãos expressamente por um termo lavrado 

nos autos. Ord. L. 1º, Tit. 24., §§ 19 e 20. Nesta hypothese ha uma  

perfeita confissão judicial quo dá lugar a uma condemnação de preceito e 

á via executiva. — Ord. L. 3º, Tit, 66, § 9º. 

A pratica invariavel dos tribunaes superiores tem consagrado o 

principio de se não pagar premios de dividas nos inventarios além da data 

da morte do inventariado devedor. — Gazeta dos Trib. n. 245. 

Na marcha do inventario cumpre ainda observar o seguinte: 

Não devem ser admittidos em juizo titulos viciosos, ilegaes e 

muito menos sem haverem sido pagos os direitos devidos; fazendo-se 

effectiva a disposição do Art. 19 do regul. de 15 de Junho de 1844, 

quando fôrem as dividas requeridas por negociantes. 

Na adjudicação dos bens destinados ao pagamento das dividas 

se deverá guardar a ordem prescripta pela Ord. L. 1º, Tit. 88, § 26, que 

manda lançar mão no caso de necessidade, primeiro dos moveis e 

semoventes, e só em derradeiro lugar dos de raiz, começando-se 

invariavelmente por aquelles que menos proveitosos forem aos orphãos. 
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A adjudicação dos bens a um dos herdeiros para pagamento das 

dividas do casal só deve ser permittida convindo todos, e consentindo nella 

por um termo, em que demittirão de si o dominio sobre os ditos bens; e isto 

porque a confissão do cabeça de casal a favor dos credores só póde 

prejudicar a elle, e não aos demais herdeiros; é preciso além disso que o 

herdeiro adjudicatario prove que remio a divida, ou que é cessionario do 

credor da herança; salvo o caso de ser o conjuge sobrevivente o cabeça de 

casal e inventariante a quem se adjudique os bens, pela prererencia que a 

todos os outros herdeiros deve ter para este fim, porque, continuando neste 

caso na posse velha que antes tinha, nos termos da Ord. L. 4º, Tit. 95 in pr., 

póde ser demandado in solidum pelas dividas do casal. — Phoeb. p 1ª, arest. 

1 e18. Rot. dos Orph. Part. 1ª, § 147. 

Havendo menores é necessaria a autoridade do juiz 

consentimento do curador, para que possa ter lugar a adjudicação; faltando 

esta solenmidade introduzida com o fim de se evitar a fraude e a lesão, 

devem os bens separados ser de prompto levados á praça para de seu 

producto se pagarem as dividas depois de legalisadas , partilhando-se o 

excesso, se houver. Vej. Juizos Divis. cap. 2º § 31 e Rot. dos Orph. P. 1ª, § 

144. As justificações de dividas activas ou passivas dos casaes poderáõ ser 

feitas pelos juizes de orphãos que fizermos inventarios, quando ellas por sua 

insignificancia ou incontestavel clareza dispensarem discussão contenciosa, 

devendo apoiar-se perante as justiças ordinarias, todas as vezes que 

admittirem contestação. — Av. de 13 de Agosto de 1834. 

No conhecimento e apreciação das dividas deve o juiz attender 

com cuidado á qualidade dellas e a dos credores; se houver uma divida, 

embora avultada, mas provada por uma escriptura publica, hypotheca, 

etc., sendo della credor pessoa reconhecidamente capaz, e nada tendo a 

oppõr os interessados que possa embaraçar o pagamento, seria na 

verdade prejudicial aos menores obriga-los a alimentar uma demanda que 

nenhum exito feliz poderia trazer, importando demais a pesada obrigação 

das custas; mas se ao contrario fôr a divida diminuta, e ainda assim 
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sujeita a contestações e duvidas sobre a sua natureza ou validade, neste 

caso deverá o juiz, sempre solicito em amparar e soccorrer o direito dos 

orphãos, negar o pagamento, embora tenha procedido de modo diverso, 

por motivo tambem differente, na hypothese anterior. De algum modo 

tem a lei confiado a solução destas importantes questões á illustração e 

prudente arbitrio do juiz. 

Partilhas. — As parlilhas devem ser feitas na presença do juiz, 

pelos partidores do juizo ou das partes, na falta dos primeiros; e o 

escrivão respectivo as deve escrever naquelle mesmo acto, começando 

pelo pagamento das dividas, funeral e bem d'alma, passando depois ao da 

meação e  ao da terça, e em ultimo lugar ao dos herdeiros, principiando 

os testes pelo do mais velho delles. 

Tres são as qualidades essenciaes de uma boa partilha: 

observancia da maior e mais exacta igualdade possivel; commodidade dos 

herdeiros, e acautelamento de futuros litigios entre os mesmos herdeiros 

e seus successores. Para que Possão ser preenchidas taes condições é de 

mister que sejão as partilhas feitas com audiencia dos interessados, para 

que nesse acto possão allegar o que lhes convier, e requerar ao juiz que 

fôr de seu direito. Tal é a pratica rcoommendada por Guerreiro, Valasco, 

Mello Freire e oulros jurisconsultos. 

A igualdade da partilha deve consistir não só na quantidade 

como na qualidade dos objectos distribuidos, mas não se dará aos 

orphãos, quando fôr possivel, cousas susceptiveis de facil damnificação ou 

menos preço, e nem se deixar que tenhão parte os co-herdeiros maiores 

nos bens em que forem os orphãos aquinhoados, para que não aconteça 

ficarem aquelles, com prejuizo destes, na posse e usufructo de bens que 

não podem ser partidos sem damno, e nem vendidos sem o seu 

aprazimento. — Ord. L. 4.º, Tit. 96, § 5º. 

Nos termos em que houver partidores creados por lei ou 

legitimamente providos serão por elles feitas as partilhas nos invelltarios 
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judiciaes; aliás deveraõ ser as nomeações de avaliadores ou partidores 

feitas a aprazimento das partes. — Av. de 19 de Outubro de 1854 e 9 de 

Novembro de 1859. 

Na falta de partidores do juizo não póde o juiz nomear pessoa 

que sirva em qualquer inventario, mas deve a nomeação ser feita pelos 

interessados. — Accord. da. Rel. da côrte de 31 de Maio de 1859. 

É nulla a partitha feita por partidores nomeados pelo juiz e 

não a aprazimento das partes. — Accord. da. Rel. da côrte de 12 de 

Agosto de 1851 e 26 de Setembro de 1856. 

Na chronica de fôro n. 21 vem citado dous accordãos da 

mesma relção datados de 1849 e 1851 decidindo esta mesma questão em 

sentido contrario. 

Aos partidores se não deve dar vista dos respectivos 

inventarios fóra do cartorio, visto como, devendo ser feitas as partilhas 

em presença do juiz, iria essa formalidade, aliás desnecessaria, 

augmentar custas em prejuizo dos interessados. 

Pelo Alv. de 21 de Junho de 1759 não podem servir do 

partidores os peritos que avaliárão os bens. 

Sendo a medição de terras um acto, inteiramente 

independente das partilhas feitas em virtude de inventarios, e tanto que 

aquella medição se póde fazer até por prejuizo differente do do inventario, 

é claro que não ha incompatibilidade em servir de agrimensor ou piloto na 

divisão aquelle que no inventario tinha servido de partidor das mesmas 

terras. — Av. de 21 de Outubro de 1861. 

Como as partilhas depois de regularmente feitas e julgadas 

por sentença só podem ser emendadas, havendo para isso justa causa, 

que é a lesão (Ord L.4º, Tit. 96, §§ 18 a 21), não podendo demais ser 

annullada com qualquer lesão ou nullidade (Juizos Divis. Cap. 5º, § 7º e 
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nota), não consentirá o juiz que possão ser ellas retormadas por motivo 

de um simples requerimento de qualqner das partes, muitas vezes 

apresentado longo tempo depois de terem sido julgadas, pois que não são 

por direito as petições meios de impedir, e os que a lei para esse fim tem 

assignado são sómento os seguinles: embargos, appellação ou acção 

ordinaria; notando-se que nenhum destes recursos suspende a execução 

da sentença que julgou as partilhas, e que tanto os embargos como a 

appellação devem ser interpostos dentro do decennio passado o qual já 

não poderão ser recebidos. 

E' contra a ordem do juizo no processo de inventario,  

expressamente prohibido pelo Art. 14 da Disp. Provisoria ácerca da 

administração da justiça civil a admissão do embargos dentro do processo 

de inventario antes da sentença final; devendo o juiz do inventario decidir 

de plano, e com , a simples audiencia dos interessados todas as questões 

incidentes que se moverem ácecra do mesmo inventario, sendo livre ás 

partes appellarem da sentença de partilha, ou recorrerem aos meios 

ordinarios quando se sintão a aggravados com taes deciões. — Accord. da 

Rel. da côrte, de 11 de Outubro de 1851. 

Contractos. — A autorisação dada ao juiz pelo § 8º deste Art. 

do Regul. não o habilita para annullar contractos, que por ventura sejão 

lesivos aos interesses dos orphãos, apenas dá-lhe a faculdade para 

providenciar que se intentem acções regulares, quando reconheça que 

alguns há naquellas cicumstancias. — Accord. de Sup.Trb. de Just. de 27 

de Julho de 1859, na rev. n.5784. 

A troca de bens de raizes petencentes a menores por outros 

de igual natureza poderá ter lugar provando-se que estes serão para o 

futuro de maior vantagem aos ditos menores e, precedendo sempre 

licença do juizo de orphãos. — Accord. da Rel. da côrte, de 16 de 

Fevereiro de 1855, na app. N. 5877. 
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A bem dos orphãos devem ser arrematados em hasta publica 

os objectos de pouco valor e susceptiveis de depreciação, os moveis e 

semoventes, que não fôrem necessarios para o serviço dos orphãos, e 

com cuja conservação mais possão perder que ganhar. — Av. de 26 de 

Dezembro de 1854. 

De modo identico se procederá no arrendamento dos predios 

rusticos ou urbanos, tendo o juiz a precaução de na tomada de contas dos 

tutores ou curadores prover por tal forma que jámais possão ser os 

orphãos lesados por incuria, desleixo, ou malversação da parte dos 

encarregados da administração e gestão de seus bens. 

Casamento dos Orphãos. — Para verificar-se o casamento dos 

orphãos menores é indispensavel a licença do juiz, ainda quando haja a das 

mãis, quer estas e conservem viuvas, quer passem a segundas nupcias ou 

sejão delles tutoras (Ord, L. 1º, Tit. 88, § 19); não sendo da competencia do 

juizo ecclesiastico conhecer das vantagens ou desvantagens dos casamentos 

dos mesmos. — Av. de 18 de Julho de 1846. 

Em regra geral deve ser denegada a entrega dos bens aos 

orphãos que se casarem sem a competente licença; podem cntudo ser 

entregues aos maridos das orphãas que sem a dita licença se casarem, 

justificando elles capacidade para regerem taes bens, e merecendo por 

sua probidade e boa conducta essa concesão. — Av. de 16 de Dezembro 

de 1852. 

O Av. de 23 de Julho de 1859 confirmou esta mesma 

doutrinal, por ser conforme ás disposições da Ord. L. 1º, Tit, 88, § 19 e 

Av. de 18 de Julho de 1846; accrescentando que só ao juizo ecclesiastico 

compete tomar conhecimento da validade ou nullidade do casamento. 

A menor filha de pai incognito, e que lem mãi viva, deve ser 

considerada orphãa em face das nossas leis, e conseguintemenle se não 
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pode casar sem licença do juiz, á vista da Ord. L.1º, Tit. 88, §§ 19 e 27, e 

Av. de 18 de Julho de 1846 — Av. de 20 de Outubro de 1859. 

Não procede porém a necessidade da licença no casamento 

contrahido pelo menor com consentimento paterno, porque, segundo a 

legislação em vigor o pai é o tutor natural de seus filhos, e enquanto estes 

estão debaixo do patrio poder nenhuma autoridade judicial ou 

administrativa tem jurisdicção para intervir no que entre elles ocorrer nos 

negocios domesticos e de familia devendo ser assim entendida a Ord., L. 

1º, Tit. 88, §§ 19 e 27. — Av. de 9 de Março de 1860. 

Em todo o caso e necessario para o casamento dos menores o 

consentimento de seus pais (e não das mãis), tutores ou curadores, ou 

supprimento do juiz, sob pena desherdação e privação do direito de pedir 

alimentos. — Consolid. das leis civis, Art.  e not. corresp. 

A tutoria ou curadoria tem lugar, como já vimos, quando os 

pais são incapazes de administrar e reger a pessoa e bens dos filhos, ou 

estando ausentes. 

As licenças concedidas a orphãos para casamentos pagão os 

direitos apontados no Av. de 4 de Abril de 1855. 

Estes direitos são devidos tanto pelo casamento dos orphãos 

como pelo das orphãas, porque a pena do que trata a Ord., Liv. 1º, Tit. 88 

§ 19, se refere a uns e outros. — Ord. de 22 de Junho de 1857. 

Representando um juiz de orphãos contra a pratica introduzida 

pelos parochos de receberem em matrimonio orphãos menores sem o 

consentimento prévio do respectivo juiz, declarou o Av. de 13 de 

Novembro de 1858 que emquuanto a assembléa legislativa não der uma 

providencia a respeilo deste objecto, na conformidade da imperial 

resolução de 25 de Novembro de 1857, tomada sobre consulta da secção 

de justiça do consclho do estado, deve ser observada a Ord., L. 1º, Tit. 
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88, em virtude da qual torna-se indispensavel a licença do competente 

juiz para o casamenlo dos orphãos menores. 

Acha-se a referida consulta nos annexos ao relatorio da justiça 

do anno de 1858, e em conclusão foi a secção de parecer que o governo 

promovesse a adopção de uma lei declarando: 

1.º Que estão comprehendidos no Art. 247 do Cod. Penal, e 

nas penas que impõe, os ecclesiasticos que receberem menores em 

matrimonio, sem que preceda o consentimento escripto de seus pais, 

tutores ou curadores, e do juiz dos orphãos, ou seu supprimento legal. 

2.º Que este crime é dedarado publico, limitando-se nelle a 

accusação e defesa ao simples ponto da existencia do consentimento ou 

do seu supprimento. 

Nesse mesmo anno foi o negocio levado ao conhecimento da 

assembléa, afim de toma-lo na consideração devida. 

Dinheiro dos orphãos — Os dinheiros dos orphãos, inclusive os 

alacançes que forem encontrados em mãos de seus tutores e juros 

respectivos, devem ser logo recolhidos ao cofre, lançando-se disso carga 

no livro de receita para em tempo serem remettidos á thesouraria ou 

estação fiscal, por emprestimo ao governo, vencendo os juros legaes; e 

sob nenhum pretexto se conservaráõ em mãos de particulares, tutores ou 

parentes dos orphãos, ainda quando sejão abonados. 

No lançamento das cargas, para boa direção da escripturação 

e facil conhecimento do estado dos negocios dos orphãos, se declarará 

sempre á margem a data em que forão os dinheiros remettidos á estação 

competente, ou entregues ás partes por ordem do juiz, como melhor deve 

constar dos termos de descargas no livro da despeza, em folha 

correspondente á da receita, onde de tudo se fará menção. 
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O cofre para guardar dinheiro dos orphãos, de que se trata a 

Ord. L. 1º., Tit. 88 § 31, deve ser feito á custa dos mesmos orphãos, por 

ser elle instituido em seu beneficio, em virtude disso está de longo tempo 

em uso no juizo de orphãos da côrte a pratica de deduzir-se um oitavo por 

cento das quantias recolhidas no respectivo cofre para essa e outras 

despezas. — Av. de 11 de Outubro de 1854. 

O cofre dos orphãos deve ser guardado na casa da camara 

municipal, ou thesouraria, ou casa publica mais forte que houver no lugar. 

Alv. de 24 de Otutubro de 1834, § 6º, e Av. de 31 de Janeiro de 1834. 

Terá 3 chaves differentes, uma das quaes terá o juiz, outra o escrivão, e 

outra o thesoureiro. Dentro delle se guardaráõ os livros de receita e 

despeza dos valores que entrarem ou sahirem do dito cofre, os quaes 

livros dahi se não tiraráõ senão quando nelles se houver de escrever.—

Ord. L.1°, Tit. 88, §§ 31 e 32. 

Pelo que respeita á arrecadação dos dinheiros dos orphãos 

tempo e fórma por que são recolhidos ás repartições fiscaes ou dellas 

retirados, apresentação periodica de relações esclarecimentos, e mais 

objectos concenentes a este assumpto, cumpre ter em vista, além da Ord. 

L. 1º, tit. 88, §§ 34 e seguintes, as disposições constanles dos decretos, 

avisos e ordens que passamos a mencionar. 

O governo é autorisado a tomar por emprestimo com o juro de 

6% todas as sommas dos cofres dos orphãos, que não serão mais 

emprestadas a particulares, indemnisando-as logo que forem reclamadas 

pelos meios concedidos para realisação do credito. — Dec. de 13 de 

Novembro de 1841, Art. 6º, § 4º. 

As Instruc. de 12 de Maio de 1842 contém os seguintes 

artigos, removendo embaraços e resolvendo duvidas por motivo da 

execução do Art. 6º, § 4º do citado Decreto.  
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1.º Os dinheiros pertencentes aos cofres dos orphãos não 

poderão ser mais emprestados a particulares desde o dia em que foi 

publicada a lei de 13 de Novembro de 1841; e tanto os que existião nos 

mesmos cofres nessa data, como os que posteriormente forem entrando 

para elles somente poderão ser emprestadas ao governo, como determina 

a citada lei, sendo immediatamente remettidos aos cofres publicos e 

escripturados pela fórma prescripta no Art. 5º destas Instrucções. 

2.º Pelas sommas que se hão de lomar por emprestimo dos 

cofres dos orphãos se entendem sómente as que nelles se acharem em 

moeda corrente; e quando algumas houverem em prata e ouro, em 

barras, pó ou obras, ou em pedras preciosas, só poderaõ ser tomadas 

depois que tiverem sido reduzidas á dita moeda, sob a inspecção e por 

ordens dos respectivos juizes dos orphãos, que, a respeito da venda de 

taes generos, se dirigiáõ pelas leis que regulão as suas attribuições. 

3.º Na disposição do Art., 6° da lei citada não se 

comprehendem as sommas dos cofres dos orphãos que estavão estavão 

emprestadas a particulares com as formalidades e seguranças legaes na 

data da publicação da mesma lei, mas estas sommas deveráõ ser 

recolhidas aos cofres para terem o destino marcado no Art. 1º logo que 

findem, ou por qualquer modo se dissolvão os contractos em vigor. 

4.º Porém se as sommas emprestadas ao tempo da publicação 

da lei e que houverem de entrar por ter findado o tempo dos contractos 

pelos quaes forão emprestadas, não puderem ser pagas em totalidade 

sem grave detrimento dos que tomárão, os juizes respectivos arbitraráõ a 

estes, precedendo approvação do tribunal do thesouro na corte, e das 

thesourarias nas provincias, as quotas parciaes e prazos razoaveis, dentro 

dos quaes facão a entrega total das referidas sommas e seus juros até 

que a assembléa geral resolva a semelhante respeito. 

5.º Na côrte e nas capitaes das provincias entraráõ 

directamente no thesouro e nas thesourarias os dinheiros dos cofres dos 
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orphãos, e ahi serão escripturados debaixo do titulo — Emprestimo dos 

cofres dos orphãos. 

Nos mais lugares entraráõ nas estações de arrecadação da 

villa ou cidade em quo residir o juizo, donde serão remettidos ás 

thesourarias, da mesma fôrma por que o são as rendas por ahi 

arrecadadas. Os administradores de mesas de rendas e collectores não 

perceberáõ porcentagem alguma por esta arrecadação, e terão tão 

sómente uma commissão pela remessa, a qual não deverá exceder de  

um por cento. 

6.º Os juros dos dinheiros recolhidos por emprestimo, que 

forem reclamados pelo juizo, e bem assim as sommas que da mesma 

fórma forem exigidas, ou sejão para alimentos, ou para serem entregues 

aos orphãos que se emanciparem, serão pagos pela estação de 

arrecadação do lugar em que tiverem entrado, independente de precatoria 

judicial, e de autorisação da thesouraria, e tão sómente á vista da 

requisição official do juiz de orphãos. 

7.º A enlrega será abonada pela thesouraria como despeza ao 

collector, á vista do officio do juiz e do recibo do thesoureiro dos orphãos, 

devendo, porém, nas collectorias escripturar-se com distincção o capital e 

os juros que por conta do mesmo se pagarem. 

8.º As sommas dos cofres dos orphãos que passarem por 

emprestimo para o governo serão remettidas englobadamente pelo juizo, 

sem declaração dos individuos a que pertencerem, e da mesma fórma 

serão feitos por elle os pedidos de entrega; devendo, porém, 

explicitamente declarar-se nos officios a importancia do capital e juros 

reclamados. 

9.º Se na mesa ou collectoria não houver fundos para fazer-se 

a entrega das sommas reclamadas pelo juizo, o respectivo administrador 

ou collector representará immediatamente á thesouraria para que dê as 
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providencias precisas, afim de que não haja demora na entrega reclamada 

pelo juízo de orphãos. 

10.º Nas thesourarias que recebem supprimentos do thesouro 

farão parte delle as sommas entradas dos cofres dos orphãos, emquanto 

não forem reclamadas, e quando o forem e as mencionadas thesourarias 

não tiverem fundos para fazerem a entrega, sacaráõ contra o thesouro 

pela importancia da somma que assim houverem de entregar ao juizo dos 

orphãos. 

Em additamento ao Art. 3° das Instruc. supra se declarou por 

Circ. de 21 de Outubro de 1842, que os emprestimos feitos a particulares 

pelos cofres dos orphãos sem designação de tempo, devião-se entender 

annuaes, e que por conseguinte, dever-se-hia dar todos por acabados, 

afim de serem recolhidas as quantias emprestadas logo que findasse o 

anno então pendente. 

As arrematações de moeda metallica e outras preciosidades 

pertencentes aos orphãos, devem ser feitas nos lugares ou districtos dos 

juizes de orphãos, e debaixo da inspecção e ordens delles, por não convir 

que ellas se fação sob a inspecção das thesourarias ou do thesouro, onde 

só devem entrar as quantias liquidas em moeda corrente. — Av. de 12 de 

Julho de 1844. 

Com o fim de prevenir-se o abuso de se considerarem os 

dinheiros dos orphãos entrados por emprestimo nas thesourarias como 

tomados a cada um dos orphãos em particular, e de se pagarem os 

capitaes por meio de precatarias, e os juros delles a prazos menores de 

um anno, declarou-se: 1°, que nas operaçoes relativas a taes 

emprestimos devem figurar só e unicamente os cofres dos orphãos que 

tiverem entrado com os capitaes, pois que as thesourarias nada têm com 

os orphãos; 2°, que bastão simples officios dos juizes aos chefes das 

estações para a entrega das sommas que forem requisitadas aos 

thesoureiros de orphãos pela repartição onde tiverem entrado, 
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independentemente de se examinar a quaes dos orphãos pertencem, pois 

que isto é objecto economico do juizo, onde deve existir a conta particular 

de cada um; e 3°, que, sendo annual o juro, deve ser pago ao cofre 

respectivo, ou no fim do anno, depois de vencido, ou na oceasião da 

retirada do capital. — Ord. de 5 de Dezembro de 1844. 

No caso de ficarem extinctas as collectorias e agencias pelo 

facto de se arrematarem as rendas publicas, que por ellas se arrecadão, 

poderáõ ser os arrematantes devidamente afiançados autorisados para 

receber o dinheiro dos orphãos e ausentes e remettê-lo á thesouraria; e 

bem assim para fazer a entrega dos que foram deprecados pelos juizes 

dos orphãos, por conta do preço dos seus contractos esacando letras 

sobre a thesouraria pelo que exceder, e elles adiantarem. — Ord. de 11 de 

Outubro de 1845. 

O dinheiro dos orphãos póde ser empregado em apolices dos 

fundos publicos; cumprindo contudo advertir, que isto só assim se deve 

entender nos casos em que o dinheiro de um só orphão for sufficiente para 

tal emprego, e não para se comprar uma ou mais apolices com quantias 

pertencentes a a diversos menores. — Av. de 31 de Março de 1846. 

Os collectores que demorão a remessa dos dinheiros dos 

orphãos ás thesourarias, incorrem em responsabilidade, por falta de 

exacção no cumprimento de seus deveres, e por peculato, conforme as 

circumstancias occorrentes. — Ord. de 24 de Janeiro de 1848. 

Quando por falta de thesoureiro no juizo dos orphãos de 

qualquer termo não possa ter litteral e inteira execução o art. 7° das 

Instruc. de 12 de Maio de 1842, será admissivel o fazer-se a entrega dos 

ditos dinheiros á pessoa a favor de quem fôr expedido o officio ou 

precatario com recibo ou quitação passada pelo escrivão do dito juizo e 

assignado por quem receber. — Ords. de 28 de Fevereiro de 1848 e 30 de 

Maio de 1856. 
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Para melhor fiscalisação dos dinheiros publicos devem os 

escrivães de orphãos, revendo os autos de inventario do seu cartorio. 

remetter á thesouraria, no prazo legal, certidões dos conhecimentos 

passados pelos collectores e mais agentes encarregados da arrecadação 

das rendas nacionaes dos dinheiros dos orphãos recolhidos ás respectivas 

estações, em virtude do disposto no Dec. de 13 de Novembro de 1841 e 

Instr. de 12 de Maio de 1842. — Ord. de 16 de Julho de 1849. 

Entrando em duvida se pela morte do orphão a quem 

pertenção dinheiros recolhidos por emprestimo aos cofres da Thesouraria 

devem cessar os juros e reputarem-se taes dinheiros, dessa data em 

diante, como pertencentes a ausentes, declarou-se que taes juros são 

devidos até a effectiva entrega do dinheiro, visto que na forma da lei de 

13 de Novembro de 1841 Art. 6° as sommas dos cofres dos orphãos são 

tomadas pelo Thesouro por emprestimo, com prohibição de serem 

emprestadas a particulares; e se esta prohibição não houvesse, e taes 

sommas continuassem a ser emprestadas, a particulares, estes serião 

obrigados a pagar os juros de todo o tempo que as retivessem; advertindo 

que no caso de a parte interessada reter em si o precatorio para o 

levantamento de taes sommas, sem o apresentar á estação competente, 

com o fim de continuar a vencer juros, lhe deveráõ estes ser contados 

sómente até a data do precatorio.— Ord. de 30 de Setembro de 185O. 

A porcentagem pela arrecadação dos dinheiros do cofre dos 

orpbãos, é para os collectores de 2 terços, e para os escrivães de 1 terço 

da commissão de que trata o art. 5º das Instrucções de 12 de Maio de 

1842. — Av. de 12 de Março de 1851. 

A fazenda nacional deve ser debitada em conta corrente pelas 

quantias pertencentes a orphãos e ausentes, que forem entregues pelos 

juizes de orphãos aos collectores, logo que a Thesouraria tenha 

conhecimento da entrega, o que deverá ter lugar no fim de cada quartel, 

quando os collectores entrarem com a renda correspondente. Os mesmos 
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collectores correm o risco na remessa de taes dinheiros para a 

Thesouraria, pelo que percebem commissão. Se os juizes de orphãos 

deprecarem á Thesouraria o pagamento de quantias entregues a 

collectores, das quaes não tiver conhecimento por terem sido extraviados 

pelos collectores, deve a mesma Thesouraria entregar a quantia 

requisitada, e seu respectivo juro, procedendo ulteriormente na forma da 

lei contra o collector, ou seus fiadores e herdeiros. — Ord. de 18 de Março 

de 1852. 

O juiz de direito é competente para em correição exercitar 

toda a jurisdicção que lhe é conferida na forma do art. 119 da lei de 3 de 

Dezembro de 1841, Art. 3° do Regul, de 15 de Março de 1842, com 

referencia á Ord. L. 1º. Tit. 62, §§ 28 a 30; tendo de emendar os erros e 

defeitos que observar na administração dos bens dos orphãos, e tomada 

de contas, provendo para que os juizes cumprão os seus deveres, e 

procedendo contra aquelles que achar em culpa, póde e deve por essa 

occasião ordenar que os dinheiros de orphãos se dêem a juros, 

recolhendo-se aos cofres publicos, na forma da lei, e que os mesmos juros 

sejão cobrados quando precisos forem para sustentação dos mesmos 

orphãos; mas semelhante attribuição não se estende a cumprir e executar 

directa e immediatamente o que é da competencia dos juizes de orphãos, 

salvo no caso especial declarado no § 29 do referido Tit.; devendo 

portanto o juiz de direito deixar a cargo daquelles juizes a execução de 

suas ordens e provimentos; cumprindo ao Inspector da Thesouraria 

impugnar a entrega de dinheiro de orphãos recolhido aos cofres toda a 

vez que não fôr ordenada pelo juiz, por ordem ou á requisição de quem se 

tiver dado entrada aos mesmos dinheiros. — Ord. de 1° de Abril de 1852. 

A' vista das Instruc. de 12 de Maio de 1842 basta o juiz 

requisitar a entrega de dinheiro de orphãos ao collector do respectivo 

districto; cumprindo a este effectua-la ou pedir ao Thesouro os fundos 

nccessarios para esse fim, caso não os tenha na collectoria. — Av. de 8 de 

Março de 1853. 
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Não é contraria á lei a applicação dos dinheiros de orphãos á 

compra de apolices da divida publica por conta dos mesmos orphãos, uma 

vez que para isso haja autorisação do juizo, ao qual compete a 

averiguação das circumstancias a que se refere a Ord. de 31 de Março de 

1846. — Ord. de 3 de Junho de 1853. 

Os bens encontrados nos cofres dos orphãos sem se saber do 

senhor ou dono a quem pertencem, entrão na classe dos vagos, e são 

portanto da nação. — Av. de 1º de Julho de 1854. 

Fica reduzida a cinco por cento a taxa do juro do emprestimo 

do cofre dos orphãos; e a receita proveniente deste emprestimo Será 

escripturada sob o titulo—operações de credito. — Lei de 6 de Setembro 

de 1854, Art. 13. 

A legislação contida no Decr. de 13 de Novembro de 1841 e 

Prov. de 12 de Maio de 1842, só teve em vista a entrada por emprestimo 

para os cofres do Estado dos valores pertencentes a orphãos, que 

existissem nos cofres dos respectivos juizos em moeda corrente do paiz, e 

não em qualquer outra especie, emquanto o juiz não houvesse por melhor 

ao interesse dos mesmos orphãos convertê-los em moeda corrente: sendo 

que, conseguintemente, não como regra geral, mas apenas, como 

excepção, cabe aos juizes de orphãos ordenar a conversão em moeda 

para ser emprestada ao Estado, dos bens dos mesmos orphãos existentes 

nos cofres representados por quaesquer outros valores, e aos juizes de 

direito em correição determinar que assim se proceda. Av. de 26 de 

Dezembro de 1854. 

A disposição contida no art. 13 da lei de 6 de Setembro de 

1854, reduzindo a cinco por cento a taxa do juro do emprestimo do cofre 

dos orphãos, só deve começar a ter execução do 1º de Julho de 1855 em 

diante. — Ord. de 22 Janeiro explicada pela de 8 de Fevereiro de 1855, e 

Circ. de 12 de Julho do mesmo anno. 
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Os orphãos que houverem recebido menos, antes dessa data, 

tem direito á differença entre o juro de 5 e o de 6 %, nos termos da Ord. 

de 15 de Dezembro de 1856. 

Os collectores e administradores de mesas de rendas quando 

receberem dinheiros de orphãos e ausentes darão ao thesoureiro do 

respectivo juizo, on aos curadores das heranças jacentes recibo extrahido 

dos livros de talão que lhes serão fornecidos na mesma occasião em que o 

forem os demais livros de sua escripturação. 

Os juizes de orphãos e ausentes são obrigados a remetter no 

fim de cada trimestre, na provincia do Rio de Janeiro, directamente ao 

thesouro, e nas provincias ás respectivas thesourarias de fazenda, uma 

demonstração dos dinheiros de uma e outra origem, que no decurso do 

mesmo trimestre houverem entregado aos ditos funccionarios do termo 

ou termos de sua jurisdicção, com declaração da importancia enregue, da 

data da entrega e do cofre ou da herança jacente a que pertencerem os 

dinheiros. Se durante o trimestre não tiver havido entrega alguma, isso 

mesmo declararáõ os ditos juizes. — Instruc. de 30 de Abril de 1855. 

O dinheiro dos orphãos tambem póde ser empregado em 

acções da estrada de ferro de D. Pedro II, quando não esteja ainda 

recolhido ao cofre ou emprestado ao governo. 

Este não é obrigado a pagar os juros do emprestimo do cofre 

de orphãos, nem annual, nem semestralmente; e só quando o forem 

reclamados por precisão que delles tenhão os orphãos para seus 

alimentos e outras despezas legaes, ou quando tiverem de receber o 

capital por se acharem emancipados ou casados. 

Os juros são pagos desde o dia da entrega dos dinheiros aos 

collectores e não da entrada nos cofres do thesouro ou thesourarias. — 

Av. de 26 de Março de 1856. 
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Figurando os collectores na guarda dos cofres dos orphãos, 

não como collectores, mas sim como thesoureiros do juizo, devem reger-

se pelas leis, regulamentos e instrucções respectivas, não confundindo o 

dito cofre e sua escripturação com o da fazenda e sua escripturação, nem 

devendo dirigir-se a administração de fazenda para solução de quaesquer 

duvidas ou occurrencias que se derem no exercicio de suas novas 

funcções, mas sim ás autoridades competentes. — Ord. de 4 de Setembro 

de 1857. 

Os dinheiros de orphãos emquanto não são dados por 

emprestimo ao estado, e para esse fim entregues aos collectores, têm 

cofre e thesoureiro especiaes onde devem ser recolhidos; e assim é 

irregular mandar-se recolher o dinheiro a deposito no cofre da collectoria 

á medida que se vão apurando os bens da herança, até que arrematado 

todo o espolio tome a somma das entradas o caracter de emprestimo do 

cofre dos orphãos. — Av. de 21 de Outubro de 1857. 

Os dinheiros de orphãos recolhidos por emprestimo ás 

thesourarias não se entregão aos herdeiros sem preceder a respeito 

destes as habilitações legaes e o pagamento dos impostos quando as 

circumstancias assim o exigirem. — Ord. de 28 de Outubro de 1857. 

A pratica de não poderem as collectorias entregar os dinheiros 

pertencentes aos orphãos sem remetter primeiramente os oflicios 

requisitorias dos competentes juizes á thesouraria para, depois de 

examina-los, autorisar a entrega, é contraria á doutrina das Instruc. de 12 

de Maio de 1842 e Ord. de 5 de Dezembro de 1844, cuja letra e espirito 

querem manifestamente que se não demore a entrega dos dinheiros dos 

orphãos emprestados ao Estado, quando forem legalmente requeridos. — 

Ord. de 28 de Novembro de 1857. 

Não sendo curial e nem autorisada por lei a retirada de 

dinheiros de orphãos para se accumularem aos capitaes e vencerem juros, 

não deve tal procedimento ser tolerado sempre que se reconhecer que os 
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dinheiros assim entrados para os cofres publicos são os proprios juros 

annuaes, retirados nos termos da Ord. de 5 de Dezembro de 1844. — 

Circ. de 7 de Dezembro de 1857. 

E' contraria ás Instrucções de 12 de Maio de 1842 e Ord. de 5 

de Dezembro de 1844 que devem ser inteiramente observadas, a pratica 

de só se fazerem na thesouraria as entregas dos dinheiros de orphãos 

tomados por emprestimo, e ja qual fôr o lugar por onde elles tenho 

entrado, ás pessoas indicadas pelo juiz nos precatorios ou requisições, 

contando-se os juros até a data da informação da secção da thesouraria, e 

passando os recebedores um simples recibo. — Circ. de 19 de Fevereiro 

de 1858. 

Nenhuma porcentagem ou commissão deve ser deduzida pela 

guarda e remessa dos dinheiros de orphãos e ausentes: por isso que a 

entrada de taes dinheiros nas estações fiscaes effectua-se por deposito 

para serem dalli enviado ao thesouro. —  Ord. de 16 de Abril de 1858. 

Nenhum inconveniente resulta para a fazenda nacional de 

serem arrematados com as cautelas necessarias e ouvidas as partes 

interessadas, os bens de um espolio que se estejão distrahindo com 

prejuizo dos orphãos, recolhendo-se o seu producto liquido a deposito 

para ser opportunamente entregue a quem de direito fôr. — Av. de 18 de 

Janeiro de 1859. 

Pelo Av. de 29 de Janeiro de 1844 e Ord. de 5 de Dezembro 

desse anno, está estabelecida a pratica de se não pagarem juros de 

emprestimos de orphãos por prazo menor de um anno, a menos que o 

capital respectivo não seja retirado conjunctamente. — Av. de 3 de Abril 

de 1860. 

Os juros dos emprestimos dos dinheiros de orphãos podem ser 

levantados do cofre, a requisição dos respectivos juizes, integrahnente ou 

em quantias inferiores á respectiva importancia, comtanto que, nos 
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termos da Ord. de 5 de Dezembro de 1844, tenha lugar o levantamento 

depois de vencidos os juros de um anno. — Cir. de 11 de Junho de 1860. 

Dinheiro dos prodigos, etc. — Tratando-se da fazenda dos 

prodigos e desasizados, a quem manda a lei dar curadores, se por virtude 

da mesma lei houverem de entrar para o cofre dos orphãos quantias a 

elles pertencentes, deveráõ ser tambem remettidos á estação competente 

para vencerem juros iguaes aos estipulados ácerca dos dinheiros dos 

orphãos. — Ord. de 20 de Setembro de 1857. 

Não assim as quantias recolhidas ao cofre e pertencentes a 

maiores de 21 annos, porque estas não podem ser consideradas como 

emprestimos de orphãos para vencerem juros. — Ord. de 12 de Julho 

de 1856. 

Art. 33. Os subdelegados, exigindo as necessarias informações 

dos inspectores de quarteirão e dos escrivães de paz (Decreto n. 160 de 9 

de Maio de 1842, art. 13; decreto n. 798 de 18 de Junho de 1851, arts. 9, 

10 e 11), apresentaráõ em correição a relação annual das pessoas fallecidas 

que deixarem orphãos, com declaração da residencia dellas, ficando na falta 

sujeitos á multa de 50$ a 100$ rs., imposta pelo juiz de direito. 

Relação das pessoas fallecidas. — Os delegados e 

subdelegados de policia são obrigados a participar immediatamente ao 

juiz da orphãos o obito de todos os que fallecerem no seu districto com ou 

sem testamento, havendo herdeiros ou conjuge, presentes ou ausentes, 

conhecidos ou desconhecidos, bem como a noticiar as pessoas que se 

tiverem ausentado sem se saber o seu destino, deixando bens 

desamparados. — Reg. de 15 de Junho de 1859, Art. 23. 

Outrosim apresentaráõ em correição os mesmos 

subdelegados, em cumprimento deste artigo do regulamento, a relação 

annual das pessoas fallecidas que deixarem orphãos, com declaração da 

residencia dellas, juntando a do tempo do fallecimento, numero dos 
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orphãos, seu estado e condição, e quaesquer outros esclarecimentos que 

possão obter sobre as pessoas e bens dos mesmos orphãos. 

SECÇAO II. 

DO QUE É RELUIVO A EXECUÇÃO DOS USTAMENTOS. 

Art. 34. Ao juiz de direito em correição compete, além do 

disposto nos arts. 31 e 32: 

§ 1.º Revogar as prorogações concedidas pelos juizes da 

provedoria aos testamenteiros, quando não houver litigio sobre os bens 

dos testadores, ou outro qualquer impedimento que evidentemente tenha 

impossibilitado a execução dos testamentos, não provindo elle de culpa, 

mora ou negligencia dos testamenteiros. (Ord. liv. 1°, tit. 62, §§ 2° e 17.) 

§ 2.° Providenciar sobre os testamentos não registrados, 

suspendendo e responsabilisando o escrivão que sonegar algum 

testamento, ou deixar de registra-lo, e impondo as penas da lei ao 

testamenteiro que dentro do prazo legal o não registrou, ou sendo citado 

para exhibi-lo não compareceu. (Ord. Liv.1º, tit. 62, §§ 8° e 9º, e 11 da 

lei de 7 de Janeiro de 1692.) 

§ 3.º Remover os testamenteiros suspeitos ainda antes de ser 

chegado o tempo das contas; os illegalmente nomeados; os que mal 

administrern, ou forem negligentes ou prevaricadores, encarregandos das 

testamentarias os outros testamenteiros nomeados pelos testadores, ou 

na sua falta nomeando pessoa idonea que os substitua. 

§ 4.º Providenciar sobre a conservação, administração e 

aproveitamento dos bens do testador: sobre a effectiva arrecadação das 

indemnisações e penas pecuniarias devidas ao residuo pelo testamenteiro; 

sobre a annullação de contractos e alheações nullas e indevidas, quando 

não for ella da sua competencia, e depender de acções regulares; sobre a 

entrega dos bens julgados para o residuo na fórma do art. 35, e sobre a 
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dos legados pios não cumpridos aos hospitaes do districto ou á 

administração dos expostos, onde não houver hospitaes. (Ord. liv. 1º, tit. 

62; Lei de 6 de Novembro de 1827 e Regulamento de 9 de Maio de 1842, 

art. 3.°) 

§ 5.º São extensivas e applicaveis aos testamentos as 

disposições relativas aos orphãos. (Art. 32, §§ 1, 2, 5, 6 e 10.) 

§ 1.º Execução dos testamentos. — Sendo da especial 

competencia da provedoria de residuos e capellas o conhecimento de 

diversos negocios que mui de perto interessão a fazenda publica, e a 

economia e administração dos estabelecimentos pios; dependendo da 

prompta e fiel execução das ultimas vontades a liquidação dos residuos, 

os commissos e devoluções á fazenda nacional, e podendo, demais, os 

orphãos e pessoas miseraveis, sempre favorecidas em direito, ser 

prejudicados pela demora da execução dos testamentos e prestação de 

contas, ou cumprimento de encargos que lhes digão respeito, muito 

convém que os juizes provedores ex-officio ou a requerimento de parte 

activem a execução dos mesmos testamentos e tomada de contas 

respectivas. 

O promotor e o solicitador dos residuos devem igualmente 

promover com diligencia e actvidade o andamento dos feitos que correm 

pela provedoria, coadjuvando, como lhes cumpre, a acção da autoridade, 

pois que destituida como ainda está a provedoria de força e acção, e na 

deficiencia de meios proprios para o seu exercicio, pouca utilidade poderá 

prestar a não ser fortemente auxiliada por taes funccionarios. 

Para as prestações de contas, que na fórma da lei devem ser 

tomadas, sob as penas de sequestro, demissão ou revelia, e em processo 

summarissimo, sem figura de juizo ou formalidades e diligencias que 

induzão demora (C. de Menezes. Juizos Divis., cap. 11, § 4.º), não se 

deverá conceder prorogação de prazo, salvo o caso de litigio sobre os 

bens, ou qualquer outro impedimento legitimo que por ventura exista, não 



  
 

 
 

373 

provindo elle de culpa, móra ou negligencia dos testamenteiros. — Ord. 

L.º 1º, Tit. 62 e Lei de 7 de Janeiro de 1692. 

Os juizes municipaes, na qualidade de provedores de residuos, 

são as autoridades competentes para abrir e mandar cumprir os 

testamentos e codicillos. 

 Ao principio erão as contas dos testamentos tambem tomadas 

pelo juizo ecclesiastico; hoje, porém, não procede essa imposição, em 

face da lei de 27 de Agosto de 1830. 

Ao parocho, e não ao juiz de paz, ou a qualquer outra 

auroridade, compete abrir, em caso urgente, o testamento, estando 

ausente o juiz municipal. — Avs. de 4. de Outubro de 1839 e 28 de Julho 

de 1843, n. 47. 

Na abertura dos testamenlos fará o juiz vir á sua presença o 

escrivão e perante o apresentante o abrirá, lavrando-se em seguida o 

competente termo, no qual se deverá declarar em que estado forão 

achados os pontos, e qualquer defeito, horrão, ou rasgadura que por 

ventura haja dentro ou fóra do mesmo testamento, e logo se fará 

concluso ao juiz para o mandar cumprir e registrar. 

O estylo é mandar-se o teslamento á recebedoria, ou estação-

fiscal, depois de aberto, e mandado cumprir, registrar e archivar pelo juiz 

provedor, e depois de aceita a testamentaria. — O Regul. de 15 de 

Dezembro de 1860 (para o municipio da côrte) nos arts. 29 a 31, contém 

disposições especiaes a este respeito. 

O munus do testamenteiro é personalissimo e intransmis·sivel; 

não póde ser exercido por procurador, visto que a escolha para esse 

encargo basea-se na confiança, amizade e conceito que o testamenteiro 

merece ao testador, ao qual compete graduar os diversos testamenteiros, 

e marcar-lhes a ordem de substituição, faculdade esta que na falta total 

dos nomeados só é exercida pela autoridade publica. — Accord. da relação 
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da corte de 17 de Dezembro de 1850, e do Sup. Trib. de Just. de 15 de 

Junho de 1852. 

Os testamenteiros são obrigados a cumprir as disposições 

testamentarias no prazo marcado pelos testadores, e a dar conta do que 

recebêrão e despendérão. Em falta de prazo fixo marcado pelo testador 

para o cumprimento do testamento, é concedido ao testamenteiro para 

esse fim um anno e um mez, a contar da data do fallecimento, salvo o 

caso de litígio sobre os bens da herança. Nem vale a disposição 

testamentaria que desobriga o testamenteiro da prestação de contas. 

O testamenteiro moroso é responsavel pelos legados aos 

herdeiros, e pela decima á fazenda. — Resol. de 21 de Maio de 1821. 

Devem ser abonadas aos testamenteiros todas as despezas 

legalmente feitas, de conformidade com o testamento, até o tempo em 

que lhes fór tomada a conta. 

Ninguem é obrigado a pagar divida alguma a qualquer 

testamenteiro ou herdeiro sujeito ao pagamento da taxa (sizas ou meias 

sizas), nem a entregar-lhe ou restituir-lhe quaesquer bens moveis, 

semoventes ou de raiz pertencentes á herança, de que se dever taxa, sem 

que se mostre que as dividas ou bens pedidos se achão exactamente 

lançados no inventario judicial da mesma herança; e quando contrario se 

raça, não se attenderá em juizo o recibo, ou quitação, que de tal 

pagamento, restituição, ou entrega, fôr dado pelo testamenteiro ou 

herdeiro. — Ord. de 28 de Março de 1832, § 2°. 

As cartas de consciencia que não fazem parte do testamento 

ou não são nelle mencionadas, não produzem prova legal; e muito menos 

valor juridico se deve ligar ás simples declarações verbaes feitas depois da 

morte do testador, e das quaes não se faz menção no testamento. — Ord. 

de 27 de Setembro de 1859. 
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Não pódem os testamenteiros comprar nem haver 

directamente indirectamente para si ou para outrem bens alguns das 

testamentarias, ainda que taes bens se vendão em hasta publica. — Ord. 

L. 1º, Tit. 62, § 7°; Consolid. das leis civis, arts. 1117 e 1118. 

Em vista desta disposição da Ord, é duvidoso se o 

testamenteiro póde ou não haver por adjudicação os bens do testador a 

titulo de pagamento de despesas ou dividas passivas, (hypothese de que 

se occupa em relação ao imposto da siza a Ord. de 1º de Outubro de 

1846), parece porém mais conforme a direito a decisão negativa, que 

fundamentamos com a valiosa opinião que passamos a ennunciar: 

Aos testatamenteiros inventariantes se não adjudicão bens 
para pagamentos de dividas, legados e despezas para que 
delles jamais fiquem sendo proprietarios, senão só e tão 
sómente para que requeirão a sua venda por arrematação 
em hasta publica perante o juizo do inventario, antes que no 
da provedoria dos residuos, se igualmente não fôr o do 
inventario, e do producto da arrematação delles seja 
satisfeito o computo das dividas, dos legados e das despezas 
do inventario e da contestamentaria; pagando-se então 
justamente dos valores das arrematações a siza e meia siza 
correspondentes. 

Tanto é que se o producto das arrematações exceder a 
importancia desses encargos, reverte a bem dos herdeiros o 
remanescente e entre elles se sobrepartilha; e se pelo 
contrario não basta tem o testamenteiro regresso contra os 
herdeiros ou legatarios, e conforme o deficit, desfalca-lhes o 
acervo geral ou sómente a terça testamentaria, se se trata 
sómente do que for disposto em testamento. 

Quando o testamenteiro ou inventariante é tambem herdeiro 
ou coherdeiro que succede immediatamente ao defunto no 
dominio e posse dos bens, conforme o Alv. de 9 de 
Novembro de 1754, não tem que pagar siza e meia siza de 
adjudicação alguma de bens que lhe seja feita, porque essa 
adjudicação não importa nova acquisição, nem escambo 
sujeito ao imposto da siza ou meia siza, senão á taxa do 
sêllo correspondente ao liquido hereditario, quando a 
herança não é havida de ascendente ou descendente 
legitimo ou natural propriamente dito. — Observ. do advog. 
Rebouças ao Art. 595 da Consolid. das leis civis. 
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As dividas confessadas no testamento podem ser pagas sem 

demora, e sem dependencia de justificação, quando os testadores não 

tenhão herdeiros necessarios no lugar onde fallecerem. — Prov. de 28 de 

Abril de 1753. 

O juizo da provedoria não é competente para fazer inventarios 

e partilhas entre maiores; é juizo só de contas, a quem se não conferio tal 

attribuição nem pela Ord. L. 1º, Tit. 50, nem pelo Decr. de 9 de Maio de 

1842, nem finalmente pelo de 28 de Abril de 1842. — Accord. da Rel. da 

côrte de 23 de Agosto de 1844. 

Não são admissiveis na provedoria de residuos recibos 

paticulares. (Ord. L. 10, Tit. 62, § 2° e Alv. de 2 de Outubro de 1811). 

A pratica seguida em alguns termos de apresentarem as 

irmandades, rabricas, etc. , na prestação de suas contas recibos avulsos 

não é regular: devem todos 03 recibos da receita ou despeza ser lançados 

em um livro auxiliar, sellado, rubricado e aberto para esse fim especial. 

Sobre a execução dos testamentos encontrão-se minuciosas 

disposições na Ord. L. 1º, Tit. 62 e no Manual do Procurador dos Feitos do 

Dr. Perdigão Malheiros, § 462 a 470. 

§ 2.º Registros dos testamentos. — Devem ser registrados no 

livro respectivo todos os testamentos de pessoas fallecidas no termo. 

Incorre em responsabilidade o escrivão que occulta ou deixa de registrar 

qualquer testamento; bem como se procede nos termos da Ord. L. 1º, Tit. 

62, §§ 8°,9° e 11º e lei de 7 de Janeiro de 1692, contra os testamenteiros 

que dentro de dous mezes contados do dia do fallecimento deixão de 

apresentar para esse fim os testamentos. 

A bem dos direitos da fazenda, antes de cumpridos 

definitivamente devem ser os testamentos apresentados á collectoria ou 

estação fiscal, afim de ser nelles lançada a competente verba. — Reg, de 



  
 

 
 

377 

28 de Abril de 1842, Art. 17; especial paro o municipio da côrte. — Av. de 

16 de Janeiro de 1844; Reg. de 15 de Dezembro de 1860, Art. 29. 

Para que possa de melhor modo proceder á verificação do 

registro e averbação dos testamentos usará o juiz de direito, em 

correição, quando fôr necessario, dos meios facultados pelo art. 43 do 

presente Regulamento. 

Art. 35. Constitue residuo para ser entregue á fazenda 

nacional (Lei de 4 de Dezembro de 1775 e Alvará de 26 de agosto de 

1801): 1º, o producto da venda dos bens de raiz dos testadores, que até 

quarenta annos forem achados em poder dos testamenteiros (Ord. liv. 1º, 

Tit. 62, § 22); 2º o dobro da valia de cousas pertencentes á fazenda dos 

testadores, que os testamenteiros comprassem para si ou para outrem 

(Ord. cit. § 7º); 3º duas partes do tresdobro em que forem condemnados 

os testamenteiros no caso de perjurio (Ord. cit., § 21); 4º, a perda do 

premio quando os testamenteiros não acudirem á citação para a prestação 

das contas, ou acudindo fôrem ellas glosadas por algum dos tres motivos 

enunciados no n.1. 

§ 1.º Constitue residuo para ser applicado ao cumprimento 

dos testamentos; 1º as reposições e indemnisação a que são obrigados os 

testamenteiros, quando as despezas forem glosadas ou por illegaes, ou 

por não conformes ao testamento, ou por terem sidos feitas depois da 

citação para a prestação das contas (Ord. liv. 1°, tit. 62, §§ 12, 14 e 23);  

2°, uma parte do tresdobro em que forem condemnados os 

testamenteiros se perjurarem. (Ord. cit. ,§ 21) 

§ 2.º Serão dadas com diligencias á execução as sentenças 

pertencentes aos residuos sendo vendidos os bens dos condemnados em 

hasta publica no tempo e maneira estabelecida nas leis para a venda dos 

bens dos devedores da fazenda nacional. (Ord. cit. § 17.) 
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§ 3.º A arrecadação do residuo será effectuada na provedoria, 

onde haverá urn livro aberto, numerado, rubricado e encerrado pelo 

respectivo provedor, para nelle se lançarem os nomes dos testamenteiros, 

e os das localidades em que estes residem, o valor das quantias 

arrecadadas, remettidas e applicadas ao cumprimento dos testamentos, 

com as datas da arrecadação e salada das ditas quantias. 

§ 4.º As quantias a que tiver direito a fazenda nacional serão 

remettidas ás repartições fiscaes competentes, das quaes se cobrará 

conhecimento de entrega, que será junto aos autos. 

Residuo: — Não estando as penas do residuo comprehendidas 

em alguns dos artigos da receita publica designados para a renda 

provincial claro é que pertencem á renda geral, e devem entrar nos cofres 

do thesouro.— Ord. de 17 de Maio de 1852. 

O dobro da valia, etc. — Parece que depois do Codigo 

Criminal, não poderia ter mais applicação a pena da perda em dobro do 

valor dos bens dos testadores, comprados pelos testamenteiros, visto 

achar-se essa hypothese prevista no art. 147 do mesmo codigo; e tal é a 

opinião do autor da Consolidação das leis civis, art. 1118, not. 2; porém, 

dando o Regul. a Ord. como em vigor, cumpre observar o que ahi se acha 

expressamente determinado, considerando-se a importancia desses 

valores como residuo para a fazenda nacional. 

Art. 36. Considerão-se legados pios pertencentes aos 

hospitaes quando não cumpridos, até ser o testamenteiro citado para dar 

contas, todas as esmolas de missas e officios; todas as disposições 

deixadas pelo testador em peito e arbitrio do testamenteiro por sua alma; 

todas aquellas destinadas para objectos pios e obras meritorias, não 

sendo para pessoas determinadas, ainda que seu nome não seja 

declarado, como viuvas pobres, orphãos, ou para alguma obra certa e 

designada, como capella, etc. (Ord. liv. 1°, tit. 62, §§14, 15 e 16 da Lei 
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de 15 de março de 1614, 5 de Setembro de 1786, 3 de Novemhro de 

1803.) 

Legados pios. — Todos os legados pios não cumpridos no 

imperio ficão applicados in solidum aos hospilaes do districto respectivo. 

Nas provincias em que por ora não ha hospitaes de caridade far-se-ha a 

applicação dos mencionados legados á criação de expostos. — Lei de 6 de 

Novembro de 1827. Arts. 2 e 3. 

Não competindo, segundo a legislação antiga ainda em vigor, ao 

tribunal do thesouro, nem ás thesourarias, mas aos juizos ou provedorias 

dos residuos julgar por devolutos, e applicados ao destino que as leis tém 

dado os legados pios não cumpridos, não pertence ao tribunal do thesouro 

resolver sobre a entrega de sommas provenientes de taes legados que a lei 

de 6 de Novembro de 1827 mandou applicar ao hospital da Santa Casa; 

devendo as quantias provenientes delles, entrados para os cofres publicos 

por deposito ou emprestimo, continuar no deposito, até que se apresentem 

as sentenças proferidas nos respectivos autos de contas de testamentos nas 

competentes provedorias, acompanhadas de deprecadas, ou nestas 

transcriptas para á vista dellas serem cumpridas as ditas deprecadas, no 

caso que se tenhão guardado as devidas formalidades nos julgamentos, em 

que sempre devem ser ouvidos os promotores fiscaes das mesmas 

provedorias. — Av. de 19 de Setembro de 1846. 

Art. 37. O premio que ao testamenteiro compete quando o 

testador não lhe deixar, ou elle não fôr herdeiro ou legatario, é de 5 % da 

importancia da terça, depois de apuradas e deduzidas as despezas do 

funel'al e bem d’alma, e será imputado na terça do mesmo testador. (Alv. 

de 23 de Janeiro de 1798) 1. 

                                                 
1 O premio que ao lestamellteiro r.ompete, quando não é  herdeiro ou legatario, será, em 
attenção ao costume do lugar, quantia da herança e trabalho da liquidação, arbitrado 
pelo juizo dos residuos e capellas, com os recursos legaes. — Decr. n. 1406 de 3 de Julho 
de 1854, art. 1.º 
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Premio ao testamenteiro. — Acha-se hoje alterada a 

disposição deste artigo. O premio que ao testamenteiro compete quando 

não é herdeiro ou legatario deve ser em atlenção ao costume do lugar, 

quantia da herança e trabalho da liquidação, arbitrado pelo juizo dos 

residuos e capellas com os recursos legaes. 

Não poderá porem exceder de 5 por cento, e será deduzido 

sómente da terça quando haja ascendentes ou descendentes, e de toda a 

fazenda liquida em outros casos. — Decr. de 3 de Julho de 1854. 

Pela Resol. de 1º de Julho de 1817 e Decr. de 4 de Junho de 

1845 são isentos do pagamento da decima os premios ou legados 

deixados aos testamenteiros, que não excederem a vintena testamentaria. 

Art. 38. A porcentagem que aos juizes e officiaes da 

provedoria compete só tem lugar e é devida nos casos em que o 

testamento perde o premio que lhe pertence, do qual a mesrna 

porcentagem é deduzida. (Ord., liv. 10, tit. 62, §§ 12 e 23) 

Art. 39. O juiz de direito punirá com suspensão ou prisão por 

cinco dias aos officiaes de justiça que preterirem ou demonstrarem as 

deligencias da provedoria, que devem ser preferidas a todas as outras. 

Art. 40. O sello dos autos da provedoria será averbado para 

ser pago afinal pelo testamenteiro, a quem se não dará quitação sem a 

prova de pagamento do dito imposto, e de quaesquer outros que forem 

devidos.1 

                                                                                                                                                         
O referido premio não poderá exceder de 5%  e será deduzido somente da terça, quando 
houver ascendentes ou descendentes, e de toda a fazenda liquida em outros casos. — 
Idem, art. 2. 
1 o art. 4º do Reg. de 2 de Outubro de 1851, que manda averbar o sello dos autos da 
provedoria, se deve entender com referencia ao aviso de 12 de fevereiro de 1849, que 
declarou que se observasse a respeito de taes autos a disposição so art. 15 § 12 da lei 
de 21 de Outubro de 1843; comprehendendo portanto a isenção do citado art. 40 
sómente os actos praticados e os documentos offerecidos pelos empregados do juízo, e 
não pelo testamenteiro, que afinal é obrigado a pagar o imposto doa ditos artigos e 
documentos, como o é, na fórma do art. 52, § 1º do Reg. de 10 de julho de 1850 e aviso 
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Sello dos autos. — Este artigo do Regul. se deve entender com 

referencia ao Av. de 12 de Fevereiro de 1849, que dedaclarou que se 

observasse a respeito dos autos da provedoria a disposição do art. 15, § 

12 da lei de 21 de Outubro de 1843, comprehendendo portanto a isenção 

do citado artigo, sómente os actos praticados o os documenlos offerecidos 

pelos empregados do juizo, e não pelo testamenteiro, que afinal é 

obrigado a pagar o imposto dos ditos autos e documentos, como é o 

particular que figura nos processos em que é parte a jusliça ou a fazenda 

nacional. — Av de 16 de Janeiro de 1855. 

Este mesmo Aviso declarou que são isentos do sello os 

conhecimentos de quitação de siza; quando se tem de ajuntar a autos ou 

petições. 

Art. 41. Os testamentos originaes depois de registrados serão 

guardados no cartório da provedoria e emmassados com os do respectivo 

anno, com o rotulo respectivo. (Ord. liv. 1º, tit. 62, § 8º, e Lei de 7 de 

Janeiro de 1692.) 

Se fôrem requisitados para alguma acção crime ou civel de 

falsidade, o escrivão precedendo despacho do juiz, o remetterá, deixando 

traslado em seu lugar. 

Serão guardados e emmassados. — Pelo § H da Ord. L. 1º. Tit 

62 se vê que ao principio ficarão os testamentos em poder dos 

testamenteiros; tambem a lei de 7 de Janeiro de 1692, citada neste 

artigo, mandava que registrados, fossem os testamentos entregues ás 

partes; hoje porém devem ser archivados no cartorio pela forma 

supramencionada, prevenindo-se assim o descaminho desses importantes 

documentos, muitas vezes necessarios para o exame e solução de 

questões ulteriores. 

                                                                                                                                                         
de 8 de Agosto de 1853, o particular que figura nos processos em que é parte a justiça 
ou fazenda nacional. —  Aviso de 16 de Janeiro de 1855.  



  
 

 
 

382 

Art. 42. São sómente sujeitos a contas os testamenteiros até 

passarem vinte e cinco annos. (Ord. liv. 1º, Tit. 62, § 8.°) 

Até passarem vinte e cinco annos. — A prescripção estabelecida 

em favor daquelles testamenteiros que dentro desse praso não tenhão sido 

chamados a contas, e de que trata o § 8° do Tit. 62 da Ord. L. 1º, e mais 

expressamente o § 22 do mesmo Tit., está sujeita a todas as clausulas das 

prescripções em geral, sendo uma dellas a de soffrer interrupção pela 

notificação do testamenteiro para prestar contas, uma vez que seja 

accusada competentemente, pois, por este acto perpetua-se a acção nos 

termos de direito. — Av. de 22 de Junho de 1852. 

Art. 43. O juiz de direito em correição requisitará ás 

repartições fiscaes competentes uma relação dos testamenttos nella 

registrados ou averbados, afim de melhor proceder á verificação dos 

registros do testamentos. (Art. 34, § 2º). 

Se da conferencia da sobredita relação com o livro de registros 

e testamentos apresentados conhecer o juiz que algum testamento não 

está averbado na repartição fiscal competente, providenciará para que se 

verifique o regi tro ou averbaçâo fazendo a cornpetente participação. 

Providenciará para que se verifique o registro. — A matéria 

deste artigo é um verdadeiro complemento do disposto no Art. 34, § 2°, 

supracitado, onde já se tratou deste mesmo objecto. 

SECÇAO III. 

DO QUE É RELATIVO Á ADMlNISTRAÇÃO DAS CAPELLAS, 

HOSPlTAES, ORDENS TERCEIRAS, IRMANDADES E CONFRARIAS. 

Art. 44. Compete ao juiz de direito em correição, além do 

disposto nos Arts. 31, 32 e 34: 
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§ 1º. Verificar se as capellas existentes estão registradas nos 

livros competentes, e providenciar para que sejão effectivamente 

registradas, suspendendo os administradores que não mostrarem as 

instituições. (Ord., liv. 1º, tit. 62, § 5º). 

§ 2º. Proceder á inquirição e informação de pessoas antigas do 

lugar, ou que tenhão razão de sciencia e a quaesquer diligencias 

necessarias para verificar a existencia de capellas usurpadas, ou cujos 

titulos se hajão sonegado, procedendo a este respeito como determina a 

Ord., liv. 1º tit. 62, § 51, e Alvará de 23 de Maio de 1775, §§ 10 e 11, e 

Alvará de 14 de Janeiro de 1807, §§ 2º e 3º. 

§ 3.° Sequestrar e restituir ás capellas os bens indevidamente 

alheados em poder de pessoas que os houverão do administrador por 

qualquer titulo, ouvido préviamente o possuidor antes da sentença de 

sequestro, e ficando-lhe salvo o direito contra o administrador. (Ord. , liv. 

1º, tit. 62, § 54.) 

Esta disposição é comprehensiva das alheações feitas pelos 

conventos e ordens regulares sem licença do governo. (Lei de 9 de 

Dezembro de 1830) 

§ 4.° Remover os administradores illegalmente nomeados, 

instrusos, negligentes ou prevaricadores, nomeando ou fazendo nomear 

quem os substitua vencendo o mesmo premio. (Ord., liv. 1º, tit. 62, §§ 

50 e 55.) 

§ 5.º Supprimir e annular os morgados e capellas instituidas 

depois da Lei de 7 de Outubro de 1835, sequestrando para a fazenda 

publica os bens respectivos se ficarem vagos. 

§ 6.° Providenciar sobre os ornamentos e misteres do serviço, 

e encargos pios da capella; aforamento e aproveitamento dos bens della 

como for de direito. 
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§ 7.º Crear, quando o não haja, um livro proprio e especial 

para o lançamento das capellas existentes, abrindo para cada um titulo no 

qual se especifique a sua instituição, tombo, rendimento, e enumeração 

dos bens de qualquer especie, e deixando margem larga em branco para 

as occurrencias que aparecerem (Alv. de 23 de Maio de 1775), declarando 

aquelas a respeito das quaes se tiver procedido nos termos dos §§ 2º e 3º 

do Alvará de 14 de Janeiro de 1807.  

§ 8.º Enviar no fim de cada correição do thesouro publico duas 

relações exactas das capellas que existirem nos termos respectivos, com 

as declarações exigidas no § 11 do Alvará de 23 de Maio de 1775, 

declarando aquelas a respeito dos quaes se tiver procedido nos termos do 

§§ 2º e 3º do Alvará de 14 de Janeiro de 1807. 

§ 9.° Providenciar para que seja effectiva a entrega dos 

encargos pios não cumpridos aos hospitaes e casas de expostos onde não 

houverem hospitaes. 

§ 10.º Estas disposições comprehendem todos os vínculos com 

excepção aos morgados, salvo quanto aos ônus e encargos fixos. 

§ 11.º São extentivas e applicaveis ás capellas as disposições 

do art. 32 §§ 1°, 2°, 5°, 6° e 10º e arts. 39,40 e 59. 

§ 1.° Capellas. — Quando um instituidor vincula os bens e 

designa uma certa quota dos rendimentos para a fruição do 

administrador, mandando distribuir os restantes em obras pias é este 

vinculo uma capella. 

Em contrario, se concedeu ao administrador dos bens 

vinculados todos os rendimentos, a cargo de cumprir annualmente alguns 

encargos pios, tem estas instituições o nome de morgado. 

Impropriamente se chamão capellas os encargos pios com que 

em outro tempo os testadores gravavão os legatarios de alguns dos seus 
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predios temporaria ou perpetuamente, sem rocação de administradores, 

nem prohibição de alienação. 

Da mesma sorte as doações que se fazem para conservar com 

decente ornato as ermidas, erectas para missas particulares, ainda que a 

este encargo sejão obrigados alguns predios. — C. Telles, Dig. Port. vol. 

3º Tit. 15. 

Um simples onus pio, ainda que perpetuo, imposto em bens 

de raiz, sem expressa prohibição de alienar, não importa nem constitue 

propriamente vinculo de capella. — Mello Freire, Dir. Civil, L.° 3°, cap. 

10 § 3.° 

De conformidade com estes principios declarou modernamente 

a Ord. do thesouro de 28 de Março de 1854, que no sentido juridico da 

Ord. 1.º 1°, Tit. 62, §§ 50 e 53, capella é o vinculo que tendo certo 

premio para o administrador, todo o mais rendimento é para o encargo 

pio; não se julgando porém de capella os bens que se achão sujeitos a 

algum encargo pio. 

Quanto aos primeiros cumpre que por meio de exame nos 

respectivos titulos se verifique em correição: 1º, se fôrão instituidos com 

a competente licença do governo, na forma da Lei de 9 de Setembro de 

1769 §§ 17 e 18, ou se estão possuidos sem titulo, para proceder-se na 

fórma do Dec. De 17 de Julho de 1679; 2°, se existe legitimo 

administrador na fórma da instituição, ou se são illegitimos, para 

proceder-se á sua incorporação aos proprios nacionaes, na forma do Alv. 

de 14 de Janeiro de 1807; 3º, se seu rendimento é insignificante, para 

serem abolidos, de conformidade com o que determina o Alv. de 9 de 

Setembro de 1769 § 21 e seguintes, e Dec. de 10 de Novembro de 1798; 

4º, se os encargos são cumpridos, para proceder-se segundo os Alvarás 

de 15 de Março de 1614, 22 de Outubro de 1642; 13 de Janeiro de 1615, 

5 de Setembro de 1786, 9 de Março de 1787, 26 de Janeiro de 1788 e Lei 

de 6 de Novembro de 1827. 
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E no caso de acharem-se vagos, ou por falta de legitimo 

administrador, ou extincção de successão ou por commisso, proceder-se-

ha á sua incorporação aos proprios nacionaes, na fórma da Lei de 28 de 

Setembro de 1629, Dec. de 17 de Julho de 1679, Alv. de 23 de Maio de 

1775, 2 de Dezembro de 1791 e 14 de Janeiro de 1807, e como declarado 

é no Reg. de 2 de Outubro de 1851. 

Pelo que respeita aos segundos (bens com algum encargo pio) 

além do que toca á satisfação do encargo, etc., deve-se examinar em 

relação aos interesses da fazenda nacional, se consistem em bens de raiz, 

ou em outros quaesquer a estes equivalentes na forma de direito, e se 

tem as corporações de mão morta licença expressa para os possuir, ou 

gozão do indulto concedido pelo Alv. de 1º de Setembro de 1817, ou se 

achão comprehendidos no prazo da Ord. L.º 2º, Tit. 18, § 1º, e na 

hypothese do Alv. de 16 de Setembro de 1817; se os direitos respectivos 

forão pagos; e ao contrario proceder se na fórma de direito, ou das leis de 

amortização, e porque estas differentes hypotheses só podem ser 

verificadas por meio de um exame profundo sobre diversos pontos, e em 

presença de documentos, é semelhante attribuição especial dos juizes a 

cargo de quem estão os negocios da provedoria, ou dos juizes de direito 

em correição. 

A’ cerca dos bens de raiz não encapellados, possuidos sem 

licença ou dispensa das leis de amortização, achando-se em vigor o 

estabelecido pela Ord. L.º 2°, Tit. 18. com a excepção do Alv. de 16 de 

Setembro de 1817, nenhuma duvida póde haver sobre a exacta 

applicação das penas impostas pelas leis respectivas. 

Pelo que toca á venda de terrenos pertencentes ás 

corporações regulares, sendo feita sem a previa licença do governo é 

nulla, em vista da Lei de 9 de Dezembro de 1830 e Dec. de 28 de 

novembro de 1849, embora tenha sido autorisada por qualquer lei da 

assembléa provincial; e sendo assim feita cumpre que se proceda 
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judicialmente nos termos, da reivindicação. (Grande parte das disposições 

antigas supracitadas encontra-se no Appendice junto ao Man. Do Proc. 

dos Feitos do Dr. P. Malheiros.) Reconhecendo-se que uma capella doada 

ao Estado não era vinculo que, tendo certo premio destinasse todo o mais 

rendimento para o respectivo encargo, e sim uma capella levantada com o 

fim dos fieis se reunirem para a celebração do culto divino, declarou-se 

por Av. de 15 de Dezembro de 1853, que a referida igreja estava livre de 

qualquer pena resultante da falta de licença do poder temporal; podendo 

a presidencia aceitar a doacão, sendo esta insinuada, incorporando-se a 

capella aos proprios nacionaes, e promovendo-se o cumprimento daquella 

condição por parte da assembléa legislativa provincial. 

E como para as despezas da fabrica e guisamentos o 

edificador consignasse o rendimento de uma casa mandou-se que a   

respeito desta se instituisse o competente exame, á vista das leis da 

amortização, para providenciar-se ulteriormente como fosse de direito. 

No Man. do Proc. dos Feitos se lê o seguinte Av. de 16 de 

Janeiro de 1854, que não vem nas collecções: 

Remetta V, S. por copia ao procurador dos feitos da fazenda 
da côrte a inclusa relação das capellas existentes no cartorio 
da provedoria da mesma côrte, que acompanhou o officio do 
respectivo juiz datado de 5 do corrente, afim de que o dito 
procurador, promovendo as diligencias necessarias verifique: 

1° Se taes capellas forão instituídas com a licença 
competente na fórma do Alv. de 9 de Setembro de 1769,§§ 
17 a 18; 2°, se se podem considerar como capellas, em face 
da Ord. L.º 1º, Tit. 52, § 53, e Alv. de 14 de Janeiro de 
1807, e no caso de serem consistentes em bens immoveis, 
ou nos que conforme o direito se lhes equiparão, não 
incorrêrão nas penas das leis de amortização, e Provis. do 
Desemb. do Paço de 26 de; Junho de 1769, que manda 
sequestrar os possuidos sem dispensa da lei de amortização, 
ainda mesmo os que adquiridos fossem a titulo de capella ou 
encargo simples de missa; tendo em vista a disposição do 
Alv. de 16 de Setembro de 1817, não só quanto aos 
adquiridos até aquella data como quanto ao pagamento dos 
competentes direitos; devendo o mesmo procurador, 
conforme o resultado deste exame proceder, do que dará 
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comprida conta, na fórma das respectivas leis, ou na 
conformidade do citado Alv. de 1807, segundo as diversas 
hypotheses, informando quaes as providencias que requerer 
a bem dos interesses da fazenda nacional. 

São permittidas por diversas disposições antigas ainda em 

vigor as denuncias civeis sobre a vacancia das capellas. Como, porém, ha 

dominio fundado e inherente nos bens dos vinculos e capellas vagas, por 

commisso, ou extincção de legitimos successores, por cujos factos se 

devolvem logo aquelles bens para os proprios: não se devem por isso 

admittir, e muito menos julgar valiosas as denuncias de taes capellas 

todas as vezes que pelos livros ou documentos publicos e legaes, 

existentes nos cartorios das provedorias respectivas, constar claramente 

da sua vacatura e consequente devolução; pois que em taes 

circumstancias não vem os denunciantes ou delatores descobrir ao juiz 

elas capellas cousa alguma de novo, que alli não conste; nem a fazenda 

deve pagar com um tal premio a negligencia dos provedores e seus 

officiaes, encarregados muito privativamente de vigiarem sobre este 

importante ramo da administração publica devendo portanto ter lugar as 

denuncias sómente a respeito das capellas ou vinculos que andarem 

sonegados, ou fora das provedorias. — Alv. de 14 de Janeiro de 1807,§ 8º 

de 4 de Julho de 1837. 

§ 3.° Alheações feitas pelos conventos.— São nullas e de 

nenhum etfeito em juizo, ou fóra delle, todas as alienações e contractos 

onerosos feitos pelas ordens religiosas sobre bens moveis, immoveis e 

semoventes de seu patrimonio, uma vez que não haja precedido expressa 

licença do governo para celebrarem taes contractos. — Lei de 9 de 

Dezembro de 1830. 

O Dec. n. 655 de 28 de Novembro de 1849 regulou a execução 

da presente lei, e do Art. 44  da Lei n. 369 de 18 de Setembro de 1845. 

Nem o Dec. de 28 de Novembro de 1849, nem a lei a que elle 

se refere, tratão das alienações dos bens das confrarias, mas sómente dos 
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das ordens regulares, em particular; e a respeito destes se a alienação ou 

desapropriação for feita por mutuo accordo, e sem intervenção dos meios 

coactivos, deve proceder licença do governo, nos termos cio referido 

Decreto, porque dá-se então o caso de uma alienação voluntaria; se 

porém fôr feita com reluctancia da ordem proprietaria, e ente por força da 

autoridade, não ha lugar a licença previa, por ter cessado a razão da 

mesma lei; cumprindo neste caso dar-se ao governo circumstanciada 

informação com os respectivos documentos para sua sciencia, e para as 

providencias que julgar precisas. — Av. de 26 de Fevereiro de 1851. 

Pela Ord. de 15 de Março de 1853 se declarou que bem 

procedeu um procurador fiscal qnando embargou a venda de uma escrava 

de um convento feita sem previa licença do govemo; por quanto é elle 

competente para obstar as alienações o bens das Ordens Religiosas e 

promover a nulliade das mesmas alienações, pelo interesse que tem a 

fazenda nacional na conservação de taes bens, ele que as ordens são 

apenas administradoras, e que se hão de devolver ao dominio nacional, 

quando ellas por qualquer fórma deixarem de existir. 

Os bens de patrimonio de corporações regulares não podem 

ser alienados sem a competente licença. 

Verificado o abandono ou extincção de facto da communidade 

e administração do convento, procede-se na conformidade da legislação 

em vigor sobre bem vagos, para serem incorporados ao dominio do 

Estado. 

E porque possa succeder que appareça legitimo administrador, 

ou que o supposto abandono ou extincção se não tenha verificado, ou se 

verifique, sendo certo que ha dissipação de bens com o fim de frustrar o 

direito eventual da fazenda publica, cumpre que se inventariem e arrolem 

todos os bens, direitos, e acções, para prevenir-se o descaminho delles; e 

reconhecendo-se quo sobre alguns bens se derão contractos aleatorios, 

cumpre igualmente qu se providencie de modo que se observem as 
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disposições da lei de 9 de Dezembro de 1830, tanto nos referidos 

contractos como nos onerosos, e não só a respeito dos immoveis como a 

respeito os moveis e semoventes. 

Os bens dos conventos e communidades religiosas que se 

extinguirem não pertencem á fazenda provincial, nem as assembléas 

provinciaes são competentes para legislar sobre taes bens. 

Pelo Acto Addicional á Constituição do Imperio só compete 

áquellas assembléas legislar sobre as corporações, e não dar destino aos 

seus bens, como já foi declarado pela Resol. de 14 de Outubro de 1836; 

nem favorece a intelligencia contraria o argumento que so pretenda 

deduzir da lei que atribuio ás provincias a renda do evento, porquanto, 

supposto na expressão generica de bons vacantes, ou na disposição 

igualmente generica da Ord. Lº. 2°, Tit. 26, § 17 — bens a que não é 

achado senhor certo — estejão comprehendidos os denominados do 

evento, todavia differenção-se estes das mais especies de bens vagos, 

como o revelão tambem as proprias palavras de que se usa — bens do 

evento. — 

Na verdade os bens das corporações religiosas extinctas estão 

nos mesmos termos dos das pessoas que morrem sem descendencia, e 

sobre que não houve disposição testamentaria; por outro lado alguns ha 

que podem mesmo ler a natureza de capellas vagas, sendo o resultado de 

doações sob condições inherentes a capellas, as quaes pelo correr do 

tempo, e pela força e influencia das ordens monasticas passarão 

desapercebidas, convertendo-se no patrimonio das ordens, sem que se 

tivesse attenção alguma ao seu fim e onus; outros são os effeitos de 

doações regias, de infracções e dispensas das leis da amortização, muitos 

do esbulho e usurpações; ou delegados e heranças indevidas, e grande 

parte finalmente de dons dos fieis para a sustenlação do culto divino; não 

se podendo portanto capituar sob a denominação de bens do evento. 
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E ainda que se considerem os bens em questão como bens pro 

derelicto, nem por isso, se confundiráõ com os do evento; estes são os de 

que trata a Ord., Lo 3°, Tit. 94, que sem dono andão vagando de uma para 

outra parte, ou mudando como o mesmo vento muda, donde lhe vem a 

denominação; distinguindo-se assim dos bens propriamente perdidos e que 

se achão, que tem por consequencia senhor, e pois ainda que senhor certo 

não lhe seja achado, ainda que se considerem também inventos, não se 

podem todavia reputar do evento, ou do vento, conforme a phrase antiga e 

da Ord., sendo vagos, que não pertencem á fazenda provincial segundo a 

legislação em vigor. — Av. de 10 de Novembro de 1853. 

A lei de 9 de Dezembro de 1830 o Dec. de 28 de Novembro de 

1849 só tem applicação as ordens regulares, e não comprehendem as 

ordens tereeiras, confrarias e irmandades, as quaes em os seus contractos 

se regem pelos compromissos respectivos, e disposições do direito civil, 

sendo que pela Lei de 22 de Setembro de 1828, Art. 2º, a subrogação dos 

bens inalienaveis e compete aos juizes de 1ª instancia. — Av. de 17 de 

Novembro de 1853. 

O Alvará de 16 de Setembro de 1817 só comprehende as ordens 

religiosas e não as igrejas, capellas, ermidas, confrarias, etc. que não são 

dispensadas das leis da amortização, e por isso necessitão de licença régia 

para possuirem bens de raiz. — Ord. de 23 de Dezembro de 1854. 

§ 5.° Morgados. — E' prohibido o estabelecimento de morgados, 

capellas e quaesquer outros vinculos de qualquer natureza ou denominação 

que sejão, ficando os existentes extinctos por morte dos actuaes 

administradores legitimos. — Lei de 6 de Outubro de 1835, Art. 1º. 

Os bens que deixarem de ser vinculados passaráõ, segundo a 

ordem de successão legitima aos herdeiros dos ultimos administradores, 

não podendo estes dispôr delles em testamento, nem por algum outro 

titulo. — Idem, Art. 2.º 
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As disposições citadas só comprehendem os vinculos 

pertencentes a familias, administrados por individuos dellas. — Idem, 

Art. 3.º 

Continuão em vigor as leis existentes sobre a extincção dos 

vinculos que não têm administrador legitimo, ou têm cahido em 

commisso. — Idem, Art. 4.º 

Todas as disposições testamentarias ou doações para 

instituições de morgados e vinculos que se não verificarão devem haver-

se como não escriptas, e os bens que fizerão objecto dellas pertencem aos 

herdeiros dos insituidores. — Dec. de 29 de Maio de 1837. 

§ 7.º Livro para o lançamento das capellas. —Pelo Av. de 16 

de Março de 1854, se recommendou o cumprimento deste Art., 

mandando-se crear nas provedorias os livros necessarios para o registro 

das capellas e seus tombos, na fórma da Ord., Lº 1°, Tit. 50, §§ 2° e 3.º 

Igual disposição se encontra na seguinte circular do ministerio 

da justiça: 

3.ª Secção. — Ministerio dos negocios da justiça. Rio de 
Janeiro, em 20 de Março de 1854 — Illmo e Exmo Sr. — 
Constando a este ministerio, em virtude de requisição a elle 
feita pelo da fazenda em Av. de 16 do corrente mez, que 
ainda não existe nas provedorias de capellas o livro dos 
tombos creado pelo Regulamento de 2 de Outubro de 1851, 
Art. 44, § 7°, sendo que pela sua falta não se póde 
devidamente fiscalisar a administração dos bens das ditas 
capellas, e se conhecer a devolução delles para o Estado, 
quando esta se verifique, cumpre que V. Ex. expeça as 
convenientes ordens para que o referido livro seja 
estabelecido com a maior brevidade nas provedorias dessa 
provincia, e ouvindo os respectivos juizes, informe a esta 
secretaria de estado por que razão e circumstancias não têm 
sido elle até agora estabelecido. Deos guarde a V. Ex. — 
José Thomaz Nabuco de Araujo. — Sr. presidente da 
provincia de ... 

Chama-se tombo a collecção das medições, confrontações e 

demarcações dos predios de um vinculo, ou de um conselho, ou de outra 
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corporação legalmente feita, redigida em forma de livro por um escrivão, 

sendo o livro numerado, rubricado e encerrado por juiz competente. — C. 

Telles, Dig. Port. 3º vol. n. 1443. 

Aos juizes de 1ª instancia compete fazer tombos pertencentes 

ás corporações ou a pessoas particulares, nos termos da Lei de 22 de 

Setembro de 1828, Art. 2°, § 1.º 

Não havendo nas comarcas instituição alguma das que 

restridamente se intitulão capellas, com bens vinculados e ordem de 

successão em sua administração e gozo, falta o fundamento essencial 

para o estabelecimento dos livros do tombo, de que falla o Regul. das 

Correições. 

Não se considerão bens encapellados os gados, etc., 

offerecidos pelos fieis para com seu rendimento manter-se o culto divino 

nos templos e ermidas administradas por confrarias sujeitas por isso á 

prestação de contas no juizo das capellas. — Av. de 26 de Abril de 1858. 

§ 8.° Enviar relações exactas das capellas. — Estas relações 

devem ser acompanhadas de copia authenticados respectivos titulos, e 

transmittidas aos presidentes das provincias para que estes as enviem ás 

thesourarias. 

Os juizes de direito em correição devem examinar quaes os 

bens que possuem os corpos de mão morta, seus titulo~, a dala da 

acquisição, ese hOllve lir.ença do poder competente, remettendo no fim 

de cada correição relações exactas de taes bens com dominio e posse aos 

referidos presidentes para irem tambem enviadas ás thesourarias. 

Os inspectores recebendo as mencionadas relações depois de 

mandarem proceder pelos procuradores fiscaes ás devidas diligencias, 

tomaráõ as providencias nocessarias para se acautelarem os interesses da 

fazenda publica, o interpondo seu juizo transmittirão todos os papeis ao 

thesouro nacional com um relatorio circumstanciado, donde colher se 
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possa o estado de cada um dos bens, as diligencias que se tiverem 

promovido, o resultado destas, e o que é mister determinarse para 

segurança dos direitos da fazenda nacional. — Ord. de 25 de Novembro 

de 1853. 

3.ª Secção. — Ministerio dos negocios da justiça. — Rio de 
Janeiro em 29 de Novembro de 1853. — Illmo e Exmo Sr. — 
Afim de poder satisfazer-se a acquisição feita a esta 
secretaria de estado pelo Sr. ministro da fazenda, em aviso 
de 25 deste mez, ha S. M. o Imperador por bem que V. Ex. 
expeça as convenientes ordens, para que as duas relações 
exactas das capellas existentes nos respectivos termos, que 
os juizes dé direito em correição devem enviar, na fórma do 
Art. 44 § 8° do Reg. n. 834 de 2 de Outubro de 1851, sejão 
acompanhadas de copia authentica dos titulos respectivos, e 
remettidas a essa presidencia, que as deverá transmittir á 
thesouraria, afim de que por parte da fazenda nacional se 
possa proceder ás diligencias nocessarias a bem de seus 
interesses. Deos guarde a V. Ex. — José Thomaz Nabuco de 
Araujo. Sr. presidente da provincia de ...  

§ 10. Vinculos. — Em vista das disposições contidas neste e no 

§ 7º deste mesmo Art. devem ser inscriptas no livro dos tombos as 

instituicões das capellas, vinculos, e até dos ônus e encargos fixos 

impostos aos morgados, quer ellas tenhão, quer não templos ou casas de 

oração, quer existão, quer não os bens da instituição. 

Não se comprehendem nesta disposição as casas de orarçao 

sem instituição e sem bens. — Av. de 22 de Setembro de 1855. 

Aos provedores de capellas, e não aos juizes dos feitos, 

compete conhecer das questões relativas á vacancia dos vinculos por 

commisso, ou por falta de sucessão regular e legitima. — Av. de 12 de 

Janeiro de 1855. 

Art. 45. Quanto aos hospitaes compete: 

§ 1. ° Examinar o regimento e tombo de seus bens, tomar ou 

rever as contas de sua receita e despeza, e, no caso de achar culpa nas 

respectivas administrações e officiaes, aplicar-lhes as penas da instituição, 
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fazer restituir o mal despendido e o não arrecadado, e destitui-los, 

fazendo eleger outros, se forem de eleição e nomeando quem no 

intervallo substitua (Ord. liv. 1º, tit. 62, §§ 62, 63, 64 e Alv. de 18 de 

Outubro de 1806, § 4º) 

§ 2°. Examinar se os enfermos são tratados como o devem 

ser, procedendo contra os officiaes que nisto faltarem ao seu dever, na 

forma do art. 50 deste Regulamento, além de communicarem á secretaná 

de estado dos negocios do imperio para providenciar como melhor 

convier. (Ord. liv. 1°, tit. 62, § 65. Alvará de 13 de Janeiro de 1615, e 

Alvará de 18 de Outubro de 1806, § 4.º) 

§ 3°. São applicaveis aos hospitaes as disposições do art. 32, 

§§ 1°, 2°,5°, 6° e os arts. 39, 40 e 59. 

Art. 46. No que diz respeito ás ordens terceiras, irmandades e 

confrarias, ao juiz de direito em correição compete: 

§ 1.º Verificar se as ordens terceiras, confrarias e irmandades 

estão legalmente instituidas ou erectas com licença do poder competente 

e se tem compromissos approvados ou confirmados; dissolver aquellas e 

suspender estas até que apresentem o compromisso approvado, 

nomeando interinamente um administrador. (Provis. De 17 de Novembro 

de 1776 e 12 de Setembro de 1767). 

§ 2.º Providenciar sobre a arrecadação e aproveitamento dos 

bens; sobre as despezas dos ornamentos e dos objectos do culto; sobre a 

cobrança das imndenisações devidas pelas mesas regedoras ou officiaes 

dellas em razão das despezas illegaes e damno que fizerem. (Ord. liv. 1º, 

tit. 62, §§ 62, 63 e 64.) 

§ 3.º Reformar os accordãos e deliberações prejudiciaes, e 

annular os contractos lesivos e nullos, ou provildenciar sobre a annulação 

delles, caso não seja ella da sua competencia, e dependa de acções 

regulares. (Ord.liv. 1º, tit. 62, §§ 54, 63 e 64.) 
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§ 4.º Annullar e fazer renovar as eleições feitas contra a fórma 

dos compromissos. 

§ 5.º Remover as mesas regedoras, ou officiaes dellas, que 

forem suspeitos, negligentes, prevaricadores, ou administrarem mal, 

nomeando quem interinamente os substitua; e mandando proceder a 

novas eleições para a substituição das mesas, ou que estas nomeiem 

novos officiaes em lugar dos removidos. (Ord., liv. 1º, tit. 52, §§ 62 e 53) 

§ 6.º Instituir e fiscalizar o grande livro do tombo dos bens de 

todas as ordens terceiras, confrarias e irmandades, em o qual deve 

constar a relação de todos os bens com os respectivos característicos, e 

declaração dos títulos de acquisição, ficando margem larga em branco 

para as occurrencias que houverem. 

As despezas do custo, sello e escripturação deste livro são 

propriamente distribuidas pelas ditas ordens, confrarias e irmandades, 

decidindo o juiz de direito as questões que forem de natureza temporal, e 

da sua competencia, e prestando sua autoridade e braço secular para 

execução das decisões do ordinario, nos casos que lhe competirem. 

§ 1.º Se estão legalmente instituídas. — Pelas provisões de 17 

de Novembro de 1766 e 12 de Setembro de 1767 não se podem instituir 

sem licença do governo as confrarias, irmandades, ordens terceiras, etc. ; 

entretanto, o Av. de 3 de Janeiro de 1832, que no ultimo provimento da 

correição da côrte se declarou não ter sido aceito na pratica, 

expressamente diz que não tem essas corporações necessidade de licença 

para organisarem e uniformisarem a sua sociedade religiosa; e que ao 

bispo compete regular dentro dos templos tudo quanto fôr relativo ao 

culto. 

Circular. — 3ª Secção. Ministério dos negócios da justiça —
Rio de Janeiro, em 8 de Outubro de 1859. — Illmo e Exmo Sr. 
— Determinando a lei 11.243 de 30 de Novembro de 1841 
nos §§ 35 e 36 da tabella annexa que pela creação das 
confrarias, irmandades e ordens terceiras e confirmação de 
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seus cumpromissos se cobre o imposto de novos e velhos 
direitos, segundo a dita tabella, convém que V. Ex. expera 
suas ordens aos provedores de capellas dessa provincia, 
para que fação extrahir uma relação dessas creações e 
confirmações  e a remettão á respectiva thesouraria de 
fazenda, afim de que se proceda á arrecadação desse 
imposto. 

E porque do deleixo no pagamento daquelles direitos não 
pequeno damno resulte á receita do Imperio, cumpre que V, 
Ex. recommende aos juizes de direito das comarcas dessa 
provincia que não approvem em correição as contas de taes 
corporações, sem que se mostrem quites com o thesouro. 
Deos guarde a V. Ex. — João Lustosa da Cunha Paranaguá. 
— Sr. presidente da provincia de ...  

Compromissos. — Pela Lei de 22 de Setembro de 1828, Art. 2º 

§ 11, ao governo compete confirmar os compromissos das irmandades, 

depois de approvados pelos prelados na parte religiosa. 

As assembléas provinciaes estão no seu direito quando 

decretão compromissos para as irmandades, que são associações 

religiosas; mas nem por isso ficão taes compromissos isentos do 

pagamenlo da taxa a que são sujeitos por leis geraes. — Ord. de 18 Abril 

de 1842. 

A attribuição de approvar taes compromissos pertence ao 

governo imperial, em vista do Art. 2° § 11 da Lei de 22 de Setembro de 

1828, salvo o direito que compete ás assembléas provinciaes de legislar 

sobre a mesma maleria, em conformidade do Art. 10, § 1º do Acto 

addiccional;e assim havendo lei provincial que a regule, devem ser 

seguidas as suas disposições. — Av. de 1º de Agosto de 1853. 

A presidencia deve sujeitar ao conhecimenlo da assemblea 

geral legislativa e do governo imperial não só a approvação que der aos 

compromissos de irmandades, e as alterações que se fizerem nos mesmos 

compromissos, como tambem os regulamentos que expedir para execução 

das leis provinciaes. — Av. de 1º de Outubro de 1859. 
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Os compromissos são sujeitos ao imposto do sello (Art. 59, § 

3º do Regul. de 26 de Dezembro de 1860), e aos novos e velhos direitos 

(tabella annexa a Lei de 30 de Novembro 1841 § 36). 

As eleições feita contra os compromissos são annuladas pelos 

juizes de 1ª instancia, que tambem são competenles para renova-las. —

Lei de 22 de Setembro de 1828 Art. 2º, § 1º. 

§ 2.º Arrecadação e aproveitamento dos bens. — O juiz deve 

ex-officio provêr sobre tudo quanto fôr relativo á administração, 

fiscalisação, e tomadas de contas das confrarias e irmandades existentes; 

tendo especial cuidado em examinar-se se achão ellas conformes, 

legalisadas e provadas, com as applicações ordenadas nos seus 

compromissos, inslituições ou disposições testamentarias; exigirá a 

apresentação dos livros necessarios a cada uma das irmandades ou 

corporações; e nunca deixará de notar os erros que nas contas encontrar 

afim de serem emendadas na receita e despeza, glosando e reprovando 

aquellas verbas que achar inuteis, illegaes, ou não autorisadas, e 

procedendo em tudo o mais conforme o que está determinado neste Art. 

do Regul. Do mesmo modo deverá chamar a contas annualmente os 

fabriqueiros das igrejas matrizes, exercendo a necessária fiscalização e 

exame sobre a arrecadação e administração dos rendimentos e bens das 

mesmas igrejas.  

Art.47. As disposições desta secção comprehendem todos os 

hospitaes, fabricas e quaesquer estabelecimentos pios e associações 

religiosas, com excepção somente dos regulares e claustraes. 

Fabricas — Emquanto não houver providencia legislativa, e 

salvas as leis provinciaes anteriores á lei da interpretação do Acto 

Addicional, ainda não derogadas, deve subsistir o custume de serem os 

fabriqueiros das matrizes nomeados pelos bispos, sendo que todavia essa 

nomeação não comprehende a tomada de contas, as quaes deveráõ ser 

prestadas no juizo temporal. — Av. de 27 de Abril de 1855. 
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Competindo aos bispos a nomeação dos fabriqueiros, é claro 

que a elles igualmente cabe a administração das fabricas, e por tanto a 

autorisação das despezas, segundo as necessidades das mesmas 

matrizes; em consequencia não pode o juiz provedor oppór-se a que o 

fabriqueiro, em obediencia ás determinacões do diocesano, pague as 

despezas feitas por ordem do respectivo parocho; cabendo tão sómente a 

elle, na qualidade de juiz temporal, a tomada e fiscalisação das contas, 

sem a menor ingerencia no que unicamente incumbe ao poder espiritual. 

—  Av. de 5 de Novembro de 1858. 

Sobre este assumpto se torna necessaria uma disposição 

legislativa que, regularisando, e dando uma só fórma ao serviço das 

fabricas, ponha termo ao costume de legislarem as assembléas 

provinciaes, ainda que incompetemente, ácerca de um objecto que tão de 

perto interessa ao poder geral. 

Com excepção dos regulares e claustraes. — As casas de 

miscricordia não estão isentas de prestar contas no juizo da correição, 

salvo quando gozarem expressamente desse privilegio. E para que se 

possa verificar tal isenção cumpre exigir dos administradores a exhibição 

do titulo que allegão para se dizerem isentos de prestar contas, e quando 

o não apresentem em fôrma legal, obriga-los pelos meios que as leis 

facultão, devendo-se no caso contrario respeitar o privilegio, e mantê-los 

na sua posse e não, conquanto não fór legitimamente revogado — Av. de 

30 de Dezembro de 1854. 

Por accordão da relação da côrte de 28 de Setemhro de 1858, 

na appel. n. 1831, se julgou não estarem os estabelecimentos regulares e 

claustraes sujeitos a prestar contas ao juizo de capellas. 
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SECÇÃO IV. 

DO QUE É RELATIVO Á ARRECADAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS 

BENS DE AUSENTES E HERANÇAS JACENTES. 

Art. 48. Além do disposto nos arts. 31, 32, 34 e 44, compete 

ao juiz de direito em correição fiscalizar a execução do regulamento de 9 

de maio de 1842, e 27 de Junho de 1845, sem todavia exercer jurisdição 

alguma além daquella que se contém nos paragraphos seguintes: 

§ 1.º Providenciar sobre o andamento dos inventarios, e 

effectiva remessa para o thesouro ou thesourarias do producto dos bens 

arrecadados, assignando prazos razoaveis e peremptorios, sob a 

comminação de penas disciplinares ou de responsabilidade, para a 

conclusão dos ditos inventarios. 

§ 2.º Sequestrar os bens dos defuntos e ausentes que por 

omissão ou ignorancia do juiz de orphãos não tenhão sido arrecadados, e 

os que se tiverem sonegado, ou passado directa ou indirectamente para 

os juizes, escrivães, curadores, e quaesquer officiaes, procedendo 

criminalmente contra elles (arts. 147 e 172 do Cód. Crim.) e 

providenciando para que sejão effectiva e legalmente arrecadados e 

postos em administração. 

Bens de ausentes etc. — Sobre a arrecadação e administração 

dos bens de defuntos e ausentes, vagos e do evento vigora hoje o Reg. de 

15 de Junho de 1859, que revogou as disposições em contrario contidas 

nos Regulamentos citados neste artigo. 

Além das disposicões já referidas na parte relativa aos 

orphãos, e applicaveis a este assumpto, são ainda de notar-se as 

seguintes: 

São bens de defuntos e ausentes: 1º, os de fallecidos testados 

ou intestados de quem sabe-se ou presume-se haver herdeiros ausentes; 
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2°, os de pessoas ausentes, sem se saber se são mortas ou vivas. — Reg. 

de 15 de Junho de 1859 Art. 1º. 

Tanto nestes casos como quando ha bens desamparados, ou 

porque os seus donos se ausentarão, sem se saber do seu destino, ou 

porque os herdeiros dos fallecidos não têm no lugar procuradores 

legitimos que os representem e recolhão o que lhes houver cabido em 

partilhas, dá-se no juizo de orphãos a arrecadação, inventario e 

administração dos ditos bens, de conformidade com o citado Regul. Arts. 

2, 20 e 22, até serem entregues a seus donos ou herdeiros, ou se 

houverem por devolutos, a fazenda nacional. 

Heranças jacentes são aquellas que não são addidas ou por 

que não existem herdeiros, ou porque herdeiros existem que a lei por taes 

não reconhece sem previa habilitacão, ou porque herdeiros existem que 

não aceitão a heranca. 

Quando o conjuge não está na terra, quando os herdeiros 

ascendentes ou descendentes não estão presentes, é caso de arrecadação 

de herança de ausentes, e não de herança jacente. — Consolid. das leis 

civis, not. ao Art. 1231 

Assim como os tutores e curadores dos bens dos orphãos sao 

tambem os curadores dados ás heranças jacentes e bens de ausentes 

obrigados a prestar fiança á sua administracão. — Av. de 17 de Março de 

1843. 

O estrangeiro não póde servir de curador da herança jacente. 

— Accord. da Rel. da côrte de 4 de Outubro de 1851. 

No caso de serem as heranças e bens arrecadados de pequena 

importancia, e não haver quem de sua guarda e administração se queira 

encarregar com prestacão de fiança, será confenerida a curadoria e 

administração sem esse onus á pessoa que tenha sufficiente abonação 

para por ella responder.— Av. de 29 de Outubro de 1844. 
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Não se deve dar cumprimento á precatoria para entrega de 

bens de ausentes, sem que haja precedido habilitação regular e 

pagamento dos direitos e sello devidos. — Ord. de 7 de Abril de 1858. 

Os juizes de orphãos, como de ausentes, devem ordenar, e os 

agentes da fazenda publica promover a arrecadacão das heranças, se 

houver legitimo fundamento para contestar-se o reconhecimento dos 

filhos naturaes, cessando a mesma arrecadação, sem deducção de 

porcentagens, se elles justificarem o seu direito certo e indisputavel á 

herança, mas proseguindo-se nos termos ulteriores della para serem os 

bens entregues a quem de direito fôr, á vista da habilitação, se não for 

concludente a justificação de que não ha recurso. — Ord. de 24 de Maio 

de 1859. 

A disposição do Art. 59 do Reg. de 15 de Junho de 1859 é 

unicamente applicavel ao levantamento dos bens das heranças ou de 

ausentes; não se podendo estender aos credores dos mesmos bens para o 

pagamento de cujos creditos e titulos vigora a legislação anterior, como 

declara o Art. 60 do referido Regul., e antes se achava expresso na Ord. 

de 24 de Fevereiro de 1848, pelo que devem aquelles credores apresentar 

precatorio, na fórma do estylo, e não simples officio do juiz, embora o 

valor da divida não exceda de 2 contos de reis. — Ord. de 24 de Agosto 

de 1859. 

A providencia do Art. 55 do Reg. de 15 de Junho de 1859, a 

respeito da arrematação das dividas activas de difficil arrecadação ou 

cobrança é somente relativa á liquidação de heranças julgasas vacantes e 

devolutas para o Estado. — Av. de 6 de Setembro de 1859. 

Os herdeiros collateraes devem ser admittidos á justificação 

permitida pelo Art. 4º do Regul. de 15 de Junho, embora a arrecadação 

tivesse sido feita antes da publicação do mesmo Regul., podendo o fiscal 

da fazenda interpor da decisão a favor da habilitação de recursos legaes, 

quando julgar conveniente; pois que a disposição do Art. 7 não se refere á 
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fazenda, e sim aos particulares. — Av. de 27 de Setembro de 1859. (No 

Boletim do Governo, tomo 2º) 

E' improcedente a duvida de continuarem ou não em vigor as 

disposições do Dec. de 2 de Outubro de 1851 sobre a jurisdicção dos 

juizes de direito em correição, nas arrematações e administrações dos 

bens de ausentes e heranças jacentes por não ter sido comprehendido no 

Reg. de 15 de Junho de 1859 o Art. 48 do Reg. das Correições; e assim 

subsiste em seu inteiro vigor o citado Art. 48, porque o art. 101 do Reg. 

de 1859 só declarou revogadas as disposições em contrario. — Av. de 29 

de Setembro de 1859 e Av. circ de 1º de Outubro do mesmo anno. 

Da combinação dos Arts. 51 a 55 do Reg. citado resulta que só 

um anno depois de concluido o inventario se devem julgar vacantes e 

devolutos para o estado os bens das heranças, e não antes, embora findo 

o prazo dos editaes de que trata o Art. 32 do mesmo Reg. não tenhão 

apparecido os herdeiros para habilitarem-se. — Circs. de 10 e 18 de 

Outubro de 1859. 

Nos Arts. 3°, § 1º, 4º e e 7° do Regul. cit. está claramente 

determinado que se os herdeiros collateraes dentro de 2° grão, por direito 

canonico, mencionados no Art. 6°, § 2° do Dec. de 11 de Junho de 1845 

forem notoriamente conhecidos como taes não é preciso justificação 

alguma para a posse dos bens, se porém não o fórem, são admittidos a 

justificar essa qualidade hereditaria nos termos do Art. 4°, podendo os 

agentes da fazenda, como foi declarado por Av. de 27 de Setembro de 

1859, recorrer da sentença se lhes fór favoravel, porque o Art. 7°, 

vedando o recurso á parte deixa-lhes salvo o direito de habilitação, na 

conformidade do Art. 46. 

No caso do Art. 49 não ha lugar o pagamento da dizima da 

chancellaria, segundo o principio da Ord. de 30 de Julho de 1844. 
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Nas justificações de que trata o cit. Reg. não se deve cobrar os 

direitos do § 12 da tabella annexa á lei de 30 de Novembro de 1841. — 

Ord. de 15 de Outubro de 1859. 

As guias com que os juizes de ausentes devem recolher aos 

cofres publicos no principio de cada mez o producto liquido arrecadado no 

anterior dos bens administrados como é prescripto no Art. 44- do Regul. 

de 15 de Junho de 1859 devem declarar expressamente se o producto 

liquido assim remettido aos cofres é sómente parte ou a totalidade da 

herança, ficando dispensada a remessa da conta corrente que trata o 

mesmo artigo; e quando fór recolhido o saldo de cada herança deverá ser 

acompanhado de uma conta corrente organisada de conformidade com o 

modelo junto á Ord. circ. de 27 de Outubro de 1859. 

No principio das ferias do Natal, em cada anno, os escrivães 

do juizo devem remetter, sob as penas da lei, os livros de contabilidade e 

escripturação dos bens de defuntos e ausentes e bens vagos, 

acompanhados dos respectivos autos, no municipio da côrte ao thesouro 

nacional, e nos das capitães das provincias, á excepção da do Rio de 

Janeiro, ás thesourarias respectivas, onde com preferencia a qualquer 

outro trabalho se tomará immediatamente a conta da gestão dos 

curadores, afim de que sem demora revertão os livros ao mesmo juizo, 

expedindo-se-lhes depois as quitações. 

Nos mais municipios, bem como no da capital da provincia do 

Rio de Janeiro, serão as contas tomadas pelos respectivos agentes da 

fazenda, os quaes darão conta ao thesouro e thesourarias do resultado, 

enviando tudo com a cópia dos livros. — Reg. de 15 de Junho de 1859, 

Art. 19. 

Do mesmo modo devem remetler nos mezes de Janeiro e 

Julho de cada anno ao thesouro nacional, por intermedio do respectivo 

juiz uma relação exacta dos bens do evento arrematados, com as 

declarações constantes dos livros competentes, acompanhada de uma 
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conta circumstanciada das despezas de que trata o Art. 92 do Reg. de 15 

de Junho de 1859.— Reg. cit. Art. 97 

O juiz de orphãos tem jurisdicção para decidir 

administrativamente no acto da arrecadação das heranças jacentes quaes 

os objectos e bens que a ellas pertencem, e fazer separar e entregar a 

seus donos os que evidentemente se reconhecer não pertencerem ás 

mesmas heranças, não devendo obrigar as partes a vir com embargos de 

terceiro senão nos casos duvidosos, ou quando houver contestação do 

curador e outros interessados. — Ord. de 3 de Fevereiro de 1855. 

SECÇÃO V. 

DO QUE É RELATIVO AOS INTERESSES DA FAZENDA NACIONAL. 

Art. 49. Compete ao juiz de direito em correição, além do 

disposto nos arts. 31, 32, 34, 44 e 48: 

§ 1.º Fiscalisar a arrecadaçao dos impostos devidos em autos, 

livros, e quaesquer papeis sujeitos á correição, verificando se forão pagos 

o sello proporcional ou fixo, sisa e meia sisa, decima de heranças, 

legados, e predios urbanos, dous por cento da chancellaria, e quaesquer 

outros; providenciar sobre o pagamento, se houve falta absoluta ou 

participar ao thesouro na côrte, e thesouarias nas provincias, se lhe 

parecer que foi indevidamente cobrado por não ser o competente. 

(Regulamentos de 15 de Março de 1842, art. 36; de 16 de Abril de 1842, 

art. 13; de 9 de Maio de 1842, art. 39; e de 10 de Julho de 1850, art. 85.) 

§ 2.º Averiguar e dar conta ao thesouro, se descobrir que 

existem bens das Igrejas, religiões e mais corporações de mão morta 

possuidos além do anno e dia sem herança (Ord. liv. 2°, tit. 18), bens 

nacionaes sonegados fóra dos proprios (Regulamento de 17 de Outubro de 

1516, cap. 4º §§ 94 e 115; decreto de 24 de Outubro de 1796), capellas 

vagas por commisso ou por qualquer outro principio (Alvará de 2 de 

Dezembro de 1791; lei de 9 de Setembro de 1795 § 18; alvarás de 20 de 
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Maio de 1796, 23 de Maio de 1769, 14 de Janeiro de 1807), e bens vagos. 

(Regulamento de 9 de Maio de 1842, art. 3.°) 

§ 3.° Rever as contas dos depositarios publicos, tomar as que 

não estiverem tomadas, e proceder ao balanço do deposito geral, em 

conformidade com o art. 39 do regulamento de 9 de Maio de 1842, ou 

providenciar para que elle seja feito em termo breve, que fixará com 

cormminação de penas disciplinares ou de responsabilidade. 

§ 1.º Impostos devidos. — Está fora das attribuições dos 

juizes de direito ainda mesmo em correição inspecionar e tomar 

conhecimento dos actos da gerencia das autoridades, e empregados que 

têm a seu cargo a arrecadação e dispêndio de dinheiros publicos, ou 

quaesquer valores pertencentes á nação, cujas contas devem ser tomadas 

pela thesouraria na fôrma da legislação em vigor. — Av. de 15 de 

Fevereiro de 1853. 

Ao juiz de direito não é licito estatuir regra em materia de 

arrecadação de impostos; cumprindo-lhe sómente velar sobre a execução 

dos regulamentos fiscaes dentro das attribuições que elles lhe conferirem, 

podendo representar o que lhe parecer util a bem da arrecadação e 

fiscalisação dos impostos cuja liquidação ou inspecção competir ás 

autoridades judiciarias. — Av. de 16 de Maio de 1854. 

Os juizes de direito em correição examinaráõ se os escrivães 

de execuções e tabellães remettêrão 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 

suspensão até o cumprimento deste dever. — Lei de 6 de Setembro de 

1854 Art. 16. 

Recommendou-se posteriormente a execução desta lei pela 

seguinte circular: 
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2ª secção. — Ministerio dos negocios da justiça, Rio de 
Janeiro, em 30 de Maio de 1860. — Illmo. e Exmo. Sr. — 
Cumpre que V. Ex. ordene aos juizes de direito dessa 
provincia que escrupulosamente observem o disposto no Art. 
16 da Lei de 6 de Setembro de 1854, o qual determina que 
taes funccionarios em correição examinaráõ se os escrivães 
de exécuções e tabelliães remettêrão no devido tempo ás 
estações de fazenda as certidões das escripturas de compra 
e venda de bens de raiz celebradas em seus cartorios, 
impondo aos remissos a pena de suspensão até o 
cumprimento de semelhante dever. O que V. Ex. terá por 
muito recommendado. Deos guarde a V. Ex. — João Lustosa 
da Cunha Paranaguá. — Sr. presidente da provincia de ....  

E' por direito pronunciada a incompetencia de poder judiciario 

para conhecer e decidir de materia pertencente ao contencioso 

administractivo, qual é incontestavelmente a do lançamento dos impostos, 

como é expresso entre outras disposições antigas e modernas, no Art. 3°, 

§ 1º, do Dec. organico de 29 de Janeiro de 1859. — Av. de 3 de Outubro 

de 1859. 

Ao juiz de direito em correição, no exercicio das attribuições 

que lhe confere o Art. 49, § ,1° do Dec. de 2 Outubro de 1851 , não cabe 

a faculdade de impôr multas, e sim de fiscalisar a arrecadação do imposto, 

examinando se os actos, contractos, titulos ou documentos pagárão ou 

não os impostos devidos; fazê-los pagar no caso em que as leis e 

regulamentos os autorisão para assim proceder, como, por exemplo, no 

sello; ou providenciar, no caso contrario sobre o pagamento, isto é, 

prevenir dos factos ás estações fiscaes competentes, ás quaes incumbe a 

cobrança dos impostos, e a imposição das penas comminadas nas leis e 

regulamentos. Av. de 18 de Outubro de 1859. 

A Ord. de 10 de Abril de 1860 confirmou a decisão da junta de 

fazenda de uma thesouraria, não só na parte em que absolveu a diversos 

escrivães do juizo de orphãos da multa que lhes foi imposta pelo juiz de 

direito em correição, por faltas relativas ao sello, como tambem na em 

que confirmou a multa imposta a outro tabellião, por falta da mesma 

natureza. 
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E' da attribuição do juiz de direito em correição fiscalisar a 

arrecadação dos impostos devidos em autos, livros, e quaesquer papeis a 

ella sujeitos, verificando se forão pagos o sello proporcional ou fixo, sisa, 

e meia sisa, decima de heranças, legados e predios urbanos, dous por 

cento de chancellaria e outros; providenciar ácerca do pagamento no caso 

de falta, e participar ao thesouro na corte e thesourarias nas provincias, 

se lhe parecer que tal ou tal imposto foi indevidamente cobrado, por não 

ser o competente — Av. de 28 de Agosto de 1860. 

Sello. — O imposto do sello fixo ou proporcional é hoje 

arrecadado e escripturado de conformidade com o Reg. de 26 de 

Dezembro de 1860 nas estações fiscaes competentes e pelos respectivos 

empregados; porém o dos autos e processos que correm perante os juizes 

de paz, delegados e subdelegados de lugares onde não ha estação fiscal, 

e o de alguns titulos que ahi se passão, comprehendidos nos Arts. 12, 59 

e 78 do mesmo regulamento, é arrecadado e escripturado pelos 

respectivos escrivães, os quaes devem remettê-lo producto no fim de 

cada trimestre á estação fiscal do districto com a guia competente, tendo 

por este encargo 5 % do mesmo producto. — Reg. cit. Art. 97 § 2º. 

Os collectores ou quaesquer outros encarregados da 

arrecadação do imposto do sello não podem fazer exames nos cartorios 

dos tabelliães e escrivães para averiguar as faltas do pagamento do sello, 

pois que semelhante fiscalisação é encarregada aos juizes de direito em 

suas correições, mas devem quando taes faltas cheguem por qualquer 

fórma ao seu conhecimento requisitar ás autoridades competentes as 

certidões ou os precisos exames, para, á lista do resultado, procederem 

ulteriormente na fórma da lei contra os infractores do Regul. — Idem, Art. 

109 e Ord. de 6 de Outubro de 1851. 

Os delegados, subdelegados e juizes de paz são fiscaes do 

procedimento dos seus escrivães, a respeito das obrigações que lhes são 

impostas pelo Reg. como recebedores do sello. — Idem, Art. 110. 
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Os juizes de direito nas correições, devem examinar 

particularmente se os livros de notas e protocollos dos tabelliães e 

escrivães estão devidamente sellados, e se os juizes de paz, delegados e 

subdelegados têm feito cumprir, quanto ao sello arrecadado pelos seus 

escrivães, as disposições do Regul. que lhes dizem respeito; bem assim 

devem examinar na revisão que têm de fazer em virtude do Art. 36 do 

Reg. de 15 de Março de 1842 se também estão devidamente sellados os 

livros das ordens terceiras, irmandades e confrarias, o das administrações 

que os devão ter. 

Quando encontrem qualquer omissão ou irregularidade 

deveráõ remetter ás estações fiscaes competentes ou aos presidentes de 

provincia os documentos e mais papeis porque conste a infracção para so 

proceder na forma da lei contra os infractores das disposições do Regul.  

Em caso nenhum é permittido aos ditos juizes impôr as multas 

comminadas no Reg. do sello. — Idem, Art. 111. 

O sello dos processos policiaes deve ser pago depois da 

sentença; mas nenhum acto se admittirá depois della sem esse 

pagamento, pois so até ahi vai a letra e razão da lei, quando determina 

quo taes processos sejão julgados na mesma audiencia, ou quando muito 

na seguinte. 

Ficão sujeitos os autos á revalidação e os escrivaes á multa se 

passarem certidões de intimações, ou remetterem os autos ao contador 

ou ao juiz de direito em correição sem se haver pago o competente sello. 

Esta multa é imposta pelo colector ou chefe da repartição arrecadadora, e 

não pelo juiz de direito — Avs. de 29 de Maio de 1852 e 16 de Janeiro de 

1855. 

Ao sello do § 1° do Art. 58 do Reg. de 26 de Dezembro de 

1860 estão sujeitos os memoriaes e requerimentos em que se pede 

pagamento de monte-pios, meios soldos e outros identicos, não sendo 
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papeis de mero expediente ou relativos a actos a que as partes são 

obrigadas em virtude de lei, regulamento ou instrucções do governo, nem 

dos que são annexos pelas repartições ás informações officiaes, para 

maior clareza dos negocios; mas sim peças que podem por si só dar 

principio e constituir um processo administrativo de natureza graciosa ou 

contenciosa; devendo como taes reputarem-se as petições iniciaes, as 

respostas, memorias ou razões offerecidas pelas partes, e quaesquer 

documentos e papeis que estas juntem ou peção para serem juntas por 

julga-las uteis para esclarecimento do seu direito. — Circ. de 25 de 

Fevereiro de 1861. 

Sisa. — A sisa dos bens de raiz é um imposto devido pelos 

contractos de compra e venda, trocas, arrematações e dações in solutum 

de bens de raiz. E' um imposto geral (Ord. de 16 de Janeiro de 1844) , e 

regula-se pelo Alv. de 3 de Junho de 1809, e mais disposições posteriores 

entre as quaes se contão as seguintes: 

Todas as compras e vendas de bens de raiz de que se não 

houver pago a respectiva sisa serão nullas, e de nenhum effeito e vigor, e 

as proprias partes contractantes ou seus herdeiros poderáõ desfazê-los 

em qualquer tempo, e os escrivães ou tabelliães que fizerem as 

escripturas sem o pagamento da sisa, etc., incorreráõ na pena do 

perdimento do officio. Alv. de 3 de Junho de 1809. — Art. 8º 

Alem disso os que fizerem venda de bens de raiz ou 

arrematarem sem o pagamento da siza, ou com diminuição do preço 

serão multados na perda do valor da, cousa vendida, metade para o 

denunciante, se o houver, e a outra ou toda, não o havendo, para a 

fazenda publica. Alv. cit. Art. 9º in fine. 

O pagamento da siza das compras e arrematações dos bens 

de raiz se fará sómente da quantia que se pagar á vista, continuando a 

fazer-se na occasião dos pagamentos futuros conforme fôr ajustado, em 

consideração á quantia delles, que somente poderáõ ser feitos por 
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quitações lavradas em juizo no traslado da escriptura principal da compra, 

em que o escrivão declare que foi paga a respectiva siza, com pena de 

nullidade de taes pagamentos, e da mesma escriptura principal, na forma 

do § 8º do Alv. citado, incorrendo tambem os escrivães que o contrario 

fizerem nas mesmas penas legaes. — Alv. de 2 de Outubro de 1811. 

Constituindo as dações in solutum uma especie de compra e 

venda, é devida a competente siza em todos os pagamentos que os 

devedores tiverem feito depois da publicação do Alv. de 3 de Junho de 

1809, ou ao diante fizerem aos seus credores em generos ou causas que 

representem a moeda, corno se em dinheiro feitos fossem. — Alv. de 5 de 

Maio de 1814. 

Achão-se comprehendidos no Alv. de 3 de Junho de 1809 para 

o pagamento da siza das compras, vendas e arrematações dos bens de 

raiz, não só os terrenos e corpos a elles unidos e adherentes, emquanto 

assim se conservão, como sejão todos os edificios construidos, quer seja 

para uso e habilitação, quer para fabricas de agricultura, recepção e 

guarda de fructos; mas tambem as arvores e os fructos não colhidos, os 

instrumentos e utensilios da lavoura, os alambiques e gados dos 

engenhos, e outros estabelecimentos emquanto se achão a elles unidos, e 

não podem ser separados sem interrupção dos trabalhos respectivos e 

laboração da competente fabrica, e finalidade o usofructo das causas 

immoveis, as servidões e as acções que tendem a reivindicar algum bem 

immovel. — Resol. de 16 de Fevereiro e 16 de Setembro de 1818. 

As vendas á retro, isto é, feitos com a condição de poder o 

vendedor remir a causa vendida até certo tempo, ou quando lhe aprouver, 

restituido o preço e desfeito o negocio, tambem pagão siza. — Cap. 40 

dos arts. das sizas. 

São bens de raiz e como taes sujeitos á siza os carros, bois e 

lavouras annexas ás fabricas e pegagas no terreno, e todos os 

instrumentos e utensilios dellas; assim como tambem o uso e fructo dellas 
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e as acções que tendem a reivindicar algum bem immovel. — Resol. de 8 

de Janeiro de 1819. 

Nas trocas de um predio por outro é devida a competente siza. 

— Resol. de 17 de Novembro de 1824. 

A restituição da siza paga de contracto de compra e venda de 

bens de raiz só pode e deve ter lugar, quando este contracto tiver sido 

julgado nullo e sem effeito por sentença directa e positivamente proferida 

sobre a questão de sua validade e procedencia. — Resol. de 4 de 

Dezembro de 1827, e Ords. de 6 de Fevereiro, 22 de Julho de 1839 e 29 

de Dezembro de 1845. 

As sizas e meias sizas deveráõ ser pagas aos collectores 

daquelle districto em que se acharem os bens, ainda que os contractos e 

arrematações se celebrem ou fação fóra delle, do que se fará expressa 

declaração nos respectivos conhecimentos: e os conhecimentos que de 

outra fórma fôrem feitos não serão aceitos pelos tabelliães e escrivães 

para as escripturas e titulos dos contractos e arrematações; nem terão fé 

alguma em juizo. — Reg. de 14 de Janeiro de 1832, Art. 9º. 

Os tabelliães são obrigados a dar no fim de cada mez ao 

collector do districto uma relação exacta e circumstanciada de todas as 

transacções obrigadas á siza e meia siza de que tiverem feito escriptura; o 

mesmo farão os escrivães a respeito das arrematações que se tenhão 

feito em execuções ou pendencias dos seus cartorios; e os collectores 

farão uma escrupulosa combinação dessas relações com o que se achar 

escripto nos livros da receita e lembrança, para desfazer qualquer duvida 

que occorra e promover o que fôr a bem dos interesses nacionaes. — Reg. 

cit. Art. 12. 

As sizas e meias sizas poderáõ ser pagas aos collectores ou 

dos districtos em que se acharem os bens que fizerem objeclo dos 

contractos e arrematações de que se deverem, ou daquelles em que os 
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mesmos contractos e arrematações se celebrarem e concluirem. — Ord. 

de 28 de Março de 1832, e Av. de 2 de Agosto de 1836. 

A arrecadação da sisa de 10º das compras e vendas dos bens 

de raiz, e da meia sisa de 5º das que so fizerem dos scravos ladinos será 

feita na conformidade dos Alv. de 3 de Junho de 1809, 2 de Outubro de 

1811, 5 de Maio de 1814, Resol. de 16 de Fevereiroo e 16 de Setembro de 

1818, 17 de Novembro de 1824 e 4 de Dezembro de 1827. — Reg. de 26 

de Março de 1833 Art. 42. 

Deve-se cobrar a siza correspondente aos pagamentos já 

vencidos e por vencer da venda a prazos de uma fazenda feita em 1829, 

não obstante haver-se destratado muito tempo depois a dita venda; e 

sendo este trato uma nova venda, deve-se cobrar tambem a siza 

correspondente ao seu preço. — Ord. de 23 de Julho de 1834. 

As vendas ou trocas desfeitas amigavelmente são sujeitas a 

nova siza. — Ords. cits. de 23 de Julho de 1834, e de 4 de Fevereiro de 

1853. 

Para ter lugar a restituição da siza paga sob o fundamento de 

se não ter effectuado o contracto de compra e venda, é preciso que se 

apresente sentença do juiz competente julgando o reclamante 

desonerado, e com direito á restituição. — Av. de 22 de Setembro de 

1834 e Port. de 30 de Setembro de 1837. 

Nas trocas de bens de raiz por outros bens de raiz cobrar-se-

há sómente a siza aa differença dos valores permutados. — Lei de 31 de 

Outubro de 1835 Art. 20, § 9.º 

Os predios ou escravos trocados uns pelos outros pagão siza e 

meia siza de cada um dos objectos trocados, guardada a disposição da Lei 

de 31 de Outubro de 1835; Art. 9º, § 9º, quanto ás trocas posteriores a 

essa data. 
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Nas trocas de bens de raiz por bens moveis ou semoventes ou 

de escravos por outros escravos paga-se a siza de cada um dos objectos 

permutados. — Ord. de 16 de Janeiro de 1835. 

As compras de heranças consistentes em bens de raiz estão 

sujeitas ao pagamento da siza. — Port. de 6 de Julho de 1836.  

A siza dos bens de raiz é devida por todas as compras e 

vendas, arrematações e trocas que delles se fizerem, na conformidade do 

Alv. de 3 de Junho de 1809; Reg. de 14 de Janeiro de 1832, Art. 4° e 

seguintes; Reg. de 26 de Março de 1833, Art. 42; Lei de 31 de Outubro de 

1835, Art. 9°, § 9º — lnstruc. de 1º de Setembro de 1836, Art. 1.º 

A quota desle imposto é 10% do preço da compra e venda ou 

arrematação; e nas trocas os mesmos 10% da differença dos valores 

permutados. 

Póde ser paga ou no districto em que se achão os bens, ou 

naquelle em que o contracto se celebra e conclue. — Idem, Art. 2.º 

Quando a compra, arrematação ou troca é feita a prazos, faz-

se o pagamento da siza da quantia que se dá á vista, e continúa a fazer-

se na occasião dos pagamentos futuros, conforme fôr ajustado, em 

consideração á quantia delles. — Idem Art. 3.° 

Tambem se paga siza das dações in solutum, isto é, dos 

pagamentos que os devedores em conseqüência de contractos de compra 

e venda, ou troca de bens de raiz fazem com generos ou causas que 

representem moeda; e vice-versa dos pagamentos feitos com bens de raiz 

do que se devia em dinheiro. — Idem, Art. 4.° 

Por bens de raiz se entendem para pagamento da siza não só 

aquelles que o são, segundo a sua natureza, mas tambem todos os que 

ou pelo destino, ou applicação que se lhes dá fazem parte integrante 

desses predios, como são os instrumentos de agricultura, e utensilios das 
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fabricas, emquanto se achão unidos perpetuamente aos respectivos 

estabelecimentos ou pelo objecto a que se applicão participão da natureza 

dos bens de raiz propriamente taes, como são o usufructo das causas 

immoveis, as servidões, e as acções que tendem a reivindicar algum bem 

immovel. — Idem Art. 5.° 

Os Arts. 6° e 7º, ultimas das ciladas Instruc., declarão 

minuciosamente quaes são os predios que se podem considerar urbanos 

ou rusticos. 

A siza paga póde ser restituida quando se mostrar com toda a 

evidencia que o contracto da compra e venda ou arrematação de que se 

pagára siza não chegou a effetuar-se, não tendo entrado o comprador de 

modo algum na posse da cousa comprada; ou quando se provar da 

mesma fórma que o contracto se desfizera por sentença legitimamente 

passada em julgado, comtanto que não seja a aprazimento das partes. —

Ords. de 8 de Novembro de 1838 e 29 de Agosto de 1853; Accord. da Rel. 

da côrte de 17 de Setembro de 1844. 

Tambem é devida a siza da remissão feita depois de passado o 

tempo do ajuste de remir em virtude da Ord. Liv. 4º, Tit. 4°, Dig. Brasil, 

pag. 11, Arts. das sizas, Cap. 40 — Repert. da Fazenda, vb: sizas. 

Os escravos não devem ser incluidos no valor dos engenhos 

para o pagamento da siza; não obstante a disposição do Art. 2° da Lei de 

30 de Agosto de 1833, pois que esta considerou os escravos parte 

integrante das fazendas, tão sómente para o fim especial ele se não 

desmembrarem em virtude das execuções. — Ord. de 9 de Setembro de 

1840. 

A desapropriação por utilidade provincial ou municipal está 

sujeita ao pagamento da siza; como verdadeiro contrado de compra e 

venda, nada influindo que ella se faça convencional ou amigavelmente. — 

Ord. de 29 de Março de 1842 e Av. de 15 de Março de 1851. 
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As alienações de dominio util e de usufructo pagão siza. 

A fraude de pagar-se o referido imposto por preços menores 

do que os das compras e vendas, emquanto outra cousa se não decretar, 

será punida, na fórma do Alv. de 3 do Junho de 1809, § 9° in fine — Ord. 

de 30 de Outubro de 1844 e 19 de Novembro de 1853. 

As sizas das compras e vendas, e trocas dos bens de raiz são 

devidas ainda que se não fação por escripturas publicas. — Ords. de 30 de 

Outubro de 1844 e 30 de Julho de 1858. 

As compras de predios por conta das administrações 

provinciaes não são isentas do imposto da sisa. — Av. de 10 de Fevereiro 

de 1845. 

E' permittido a quaesquer corporações de mão morta permutar 

seus bens de raiz por apolices da divida publica interna fundada, as quaes 

serão intransferiveis; ficando-lhes concedido um abatimento de metade da 

siza devida pelas ditas permutações. — Lei de 18 de Setembro de 1845. 

Art. 44. 

As letras de sizas só se cobrão depois de vencidas, embora 

alguma outra anterior não fosse paga no tempo do vencimento. — Ord. de 

6 de Maio de 1846. 

Os bens de raiz adjudicados ao testamenteiro ou inventariante 

por indemnisação de despezas por elle feitas, são sujeitas ao pagamento 

da siza, por haver neste caso uma verdadeira dação in solutum. — Ord. 

de 1 de Outubro de 1846 e 28 de Maio de 1857. 

Os arrematantes de bens de raiz em execuções promovidas 

por parte da fazenda nacional estão sujeitos ao pagamento de melade da 

siza, ficando a outra metade a cargo dos executados. — Ord. de 16 de 

Novembro de 1846. 
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Havendo adjudicação á fazenda nacional, por conta desta fica 

metade, e outra metade se lança a cargo do executado. — Instruc. de 31 

de Janeiro de 1851, na nova Gaz. dos Trab. n. 159. 

Neste mesmo sentido foi expedido o Dec. de 24 de Dezembro 

1849, que por não se achar nas collecções, vai adiante transcripto por 

extenso: 

Dec. n. 663 de 24 de Dezembro de 1849. — Declarando que 
das adjudicações de bens de raiz á Fazenda nacional se deve 
siza. 

Conformando-me com o parecer da secção dos negocios da 
fazenda do conselho d'Estado, hei por bem declarar que das 
adjudicações de bens de raiz á Fazenda nacional, nas 
execuções por parte della promovidas contra os seus 
devedores, se deve a siza; sendo metade paga pelo 
executado, e ficando outra metade por conta da mesma 
fazenda nacional. — Joaquim José Rodrigues Torres, do meu 
conselho, senador do Imperio, ministro e secretario d'Estado 
dos negocios da fazenda, e presidente do tribunal do 
thesouro publico nacional assim o tenha entendido e faça 
executar. Palacio do Rio de Janeiro, em 24 de Dezembro de 
1849, vigesimo oitavo da Independencia e do Imperio. — 
Com a rubrica de S. M. o Imperador. — Joaquim José 
Rodrigues Torres.  

As camaras municipaes, bem como quaesquer outras 

corporações, estão sujeitas ao pagamento da siza pelas compras de bens 

de raiz. — Av. de 28 de Setembro de 1847. 

Procede esta regra ainda quando os edificios comprados 

tenhão de ser demolidos.  — Ord. de 30 de Janeiro de 1851. 

Em geral a importancia pela qual se deve pagar a siza é a da 

quantia recebida pelo dono dos bens de raiz vendidos para alienar a sua 

propriedade, procedendo-se na fórma do estylo e ordens em vigor sempre 

que houver suspeita de fraude, seja a alienação por contracto de compra 

e venda, seja por via de rifas. — Ord. de 1º de Outubro de 1847. 
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(As rifas e loterias de qualquer especie não autorisadas por lei, 

são prohibidas pela Lei de 18 de Setembro de 1860.) 

Havendo-se de cobrar sisa da differença dos valores 

permutados, quando os contractantes não derem valor ás suas 

propriedades, se deve exigir, antes de se lavrar a escriptura, a avaliação 

judicial, por ser este o meio de se reconhecer se na permuta ficou a 

fazenda publica lesada. — Ord. n. 142 de de Outubro de 1847. 

Os moveis e semoventes emquanto se achão unidos, fazendo 

parte integrante da falenda, sao sujeitos á sisa; se porém os gados não 

fôrem do serviço da fazenda não estão sujeitos ao imposto. — Ord. n. t43 

de 4 de Outubro de 1847. 

E' devida a sisa pela adjudicação de bens feita e julgada por 

sentença no processo de execução assim mais pela cessão dos mesmos 

bens feita pelo exequente a favor de um herdeiro, e finalmente ainda pela 

transferencia deste mesmo dominio ao executado, por quanto em todos 

estes casos houve verdadeira compra e venda de bens de raiz por preço 

certo e realisado.  — Ords. de 21 de Março de 1848 e 12 de Abril de 1851. 

A sisa dos bens de raiz fica reduzida a 6 por cento pagaveis á 

vista. — Lei de 28 de Outubro de 1848, Art. 9°, § 22. 

A Lei de 31 de Outubro de 1835, Art. 9º, § 90 comprehende a 

troca de bens situados no imperio por bens situados em paiz estrangeiro. 

— Ord. de 30 de Dezembro de 1848. 

O imposto da sisa ficou geral e indistinctamente reduzido de 

dez a seis por cento. O pagamento, depois da lei, deve ser feito á vista, 

em todos os casos, quaesquer que sejão as condições com que se tenhão 

celebrado os contractos de que fôr devido. — Ord. de 7 de Fevereiro de 

1849. 



  
 

 
 

419 

Os tabelliães de notas e escrivães de execuções devem 

extrahir por certidão e remetter á thesouraria nas mesmas epocas em que 

se tomão contas aos agentes encarregados da arrecadação das rendas 

nacionaes o teor dos conhecimentos das sisas dos bens de raiz, que lhes 

forem dados e passados pelos ditos agentes, provenientes de 

arrematações dos ditos bens, que tenhão sido feitas em hasta publica em 

gráo de execução, assim como o teor dos conhecimentos que devem estar 

incorporados nas escripturas de compra e ventla dos bens de raiz sujeitos 

a tal imposto. — Ord. de 16 de julho de 1849. 

A sisa de arrematação de bens nacionaes pertence á 

collectoria ou mesa de rendas, e não á thesouraria, em virtude da 

disposição dos Arts. 5º e 10 combinados com o Art. 76, § 7º do Reg. de 

30 de Maio de 1836, competindo ao respectivo administrador a 

porcentagem estabelecida para tal cobrança na forma do Art. 9° do dito 

Regul. — Ord. de 13 de Maio de 1850. 

Não paga sisa o herdeiro que no acto do inventario remir para 

si, antes de sentenciada a partilha, os bens destinados ao pagamento dos 

credores, pagando elle as dividas do inventario. — Ord. de 23 de Agosto 

de 1850. 

Nos contractos de compra e venda de direito e acção de 

herança, cujo valor não é conhecido ao tempo da celebração dos mesmos, 

deverá se averbar com as declarações necessarias a summa de taes 

contractos nas estações fiscaes, cobrando-se depois, quando se verificar a 

entrega dos bens as quantias em que importarem os impostos da sisa ou 

meia sisa. 

Quanto ao sello proporcional será o do preço da compra; 

restituindo-se o que demais se tiver pago quando na entrega dos bens se 

conhecer o valor dos de raiz, de que não é devido o sello. — Ord. de 5 de 

Maio de 1851. 
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Nas trocas de bens de raiz por outros tambem de raiz se 

pagará sómente a sisa da differença. Quanto ao sello proporcional de taes 

contractos deve ser pago na proporção de cada um dos valores 

permutados: devendo tambem pagar sello proporcional respectivo as 

letras de sisa, quando tiverem de ser ajuizadas, sem revalidação. — Ord. 

de 28 de Maio de 1851. 

3°. Secção. — Ministerio dos negocios da justiça, Rio de 
Janeiro, em 11 de Julho de 1851. — Illmo. e Exmo. Sr. — 
Requisitando o Sr. ministro da fazenda a expedição, das 
convenientes ordens aos juizes de direito e de orphãos e 
ausentes para que fação com que os tabelliães de notas e 
escrivães das execuções e de orphãos respectivos, em 
satisfação do que dispõe o Art. 12 do Reg. de 14 de Janeiro 
de 1832, remettão com urgencia á directoria geral de 
contabilidade do tribunal do thesouro as relações das 
transacções sujeitas ao pagamenlo da sisa e meia sisa, 
pertencentes aos annos financeiros de 1848 a 1849, 1849 a 
1850, 1850 a 1851; com declaração do nome das partes, 
das quantias pagas e do lugar e tempo do pagamento, e que 
o mesmo pratiquem em cada um dos quarteis dos annos 
futuros; V. Ex. assim fará constar aos juizes de direito e de 
orphãos e ausentes dessa provincia, recommendando-lhes 
que ordenem aos respectivos tabelliães e escrivães que 
cumprão exactamente o que delles se exige. — Deos guarde 
a V. Ex. — Eusebio de Queirós Coutinho Mattozo Camara. — 
Sr. presidente da provincia de ....  

A sisa de bens de raiz deve ser paga na collectoria do lugar 

onde estão situados os bens, ou na daquelle em que se tiver celebrado o 

contracto, se nenhum dos contrahentes residir no lugar da situação da 

cousa. — Ords. de 26 de Agosto e 6 de Outubro de 1851, e 22 de 

Novembro de 1852. 

Os contractos feitos por escriplo particular na fórma da lei, dos 

quaes se paga sisa, são isentos do selto proporcional — Ord. cit. de 26 de 

Agosto de 1851. 

Os juizes de direito, municipaes e de orphãos farão com que 

as relações, que devem ser prestadas pelos tabelliães e escrivães em 

cumprimento do Art. 12 do Reg. de 14 de Janeiro de 1832, sejão 
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remettidas á thesouaria para exame das contas dos collectores. — Ord. de 

12 de Setembro de 1851. 

Só os herdeiros necessarios têm direito de remir as dividas da 

herança sem o onus da sisa, tratando-se de bens de raiz. 

No caso de se não pagar a sisa, por não serem os bens de 

raiz, ou por se comprehenderem as adjudicações feitas na especie 

supramencionada, dever-se-ha cobrar o imposto do sello proporcional. — 

Ord. de 18 de Setembro de 1851. 

Os presidentes de provincia, nos termos da legislação que 

vigora, não podem tomar conhecimento dos recursos de decisões das 

thesourarias sobre restituições de sisas. — Av. de 20 de Setembro de 1851. 

O comprador, não havendo convenção em contrario, paga 

metade da sisa, ficando a outra metade a cargo do vendedor. Arts. das 

sisas, cap. 1º; Ord. de 23 de Setembro de 1851. 

A Ord. de 11 de Janeiro de 1836 mandou que continuassem 

em vigor os antigos regimentos ou artigos de sisas, de 27 de Setembro de 

1746, emquanto se não oppuzessem ás expressas disposições do Alv. de 

3 de Junho de 1809.  

Não havendo lei especial para o caso de sisa por compra de 

bens nacionaes deve esta reger-se pela legislação cornmum, sendo paga 

pelo comprador, na falta do contracto, tão somente a metade do imposto; 

ficando a outra metade a cargo da parte vendedora, que neste caso nada 

paga por ser a propria fazenda. — Ord. cit. de 23 de Setembro de 1851. 

A sisa deve ser paga com relação ao preço da adjudicação dos 

bens, e não da sua avaliação, por ser esse o valor real da transferencia do 

dominio. — Ord. de 26 de Setembro 1851. 



  
 

 
 

422 

São sujeitos á sisa os bens existentes no Brasil, vendidos em 

paiz estrangeiro, devendo paga-la aquelles que se apresentaram com as 

escripturas para poder haver os bens comprados. 

Se a compra fôr de heranças, judicialmente arrecadadas e 

arrematadas deveráõ os compradores, quando habilitados, pagar a sisa 

dos bens que a ella fôrem sujeitos, correspondente aos valores que lhes 

tiverem sido dados nas respectivas avaliações dos inventarios; salvo o 

caso de se acharem designados os preços dos mesmos bens na escriptura 

de compra e venda, porque em tal caso a sisa é cobrada na proporção 

desses preços. — Ord. de 29 de Outubro de 1851. 

Quanto ás escripturas de vendas celebradas por vendedores 

residentes no Brasil de bens situados em paiz estrangeiro não ha lugar o 

pagamento da sisa, como foi declarado pela Ord. de 26 de Junho de 1850, 

e só do sello proporcional, a qne estão sujeitos os titulos de transferencia 

de dominio. 

A cessão por dinheiro feita pelos herdeiros do direito e acção  

á herança consistente em bens de raiz, bemfeitorias e escravos está 

sujeita á sisa e á meia sisa. — Ord. de 10 de Novembro de 1851. 

O gado, e bens moveis ou semoventes, não estando reunidos 

aos bens de raiz no acto da venda ou arrematação destes, não estão 

sujeitos á sisa. — Ord. de 6 de Dezembro de 1851. 

O prazo para a reclamação de restituição de sisa se conta da 

data da ultima sentença que tornou irrevogavel a que julgou nullo o 

contracto. — Ord. de 27 de Abril de 1853. 

Sobre restituições de sisas por nullidade das arrematações ha os 

Avisos de 16 de Dezembro de 1838 e 28 de Julho de 1840; e por nullidade 

das adjudicações as Ports. de 16 de Julho e 27 de Setembro de 1838. 
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São isentos dos impostos de sisas e sello as compras que 

fizerem as provincias, camaras municipaes, ou quasquer autoridades de 

terrenos ou predios para abertura, alargamento ou prolongamento de 

estradas, ruas, praças, e canaes, ou para construcção de edificios 

publicos, pontes, fontes, aqueductos, portos, cáes, pastagens e quaesquer 

obras e estabelecimentos destinados á commodidade, decoração e 

salubridade publica. — Lei de 28 de Setembro de 1853, Art. 21 

As adjudicações de bens de raiz lançados em partilha para 

pagamento da taxa de herança ou legado á fazenda provincial, como 

doações in solutum, estão sujeitas ao pagamento da sisa. — Ord. de 26 

de Outubro de 1853. 

Dos bens adjudicados a herdeiros que tenhão pago as dividas 

do casal não é devida a sisa — Ord. de 25 de Janeiro e Av. de 16 de 

Janeiro de 1854. 

A fazenda provincial fica isenta do pagamento do imposto da 

sisa dos bens de raiz comprados ou vendidos por conta dos cofres 

provinciaes. — Dec. de 6 de Setembro de 1854. 

A compra em praça de um prcdio para ser demolido deve 

pagar sisa, por isso que o imposto é devido pelo simples facto da 

acquisição, sem dependencia de quaesquer circumstancias ulteriores. —

Ord. de 11 de Janeiro de 1855. 

Se em partilha ao meeiro, cabeça de casal, ou a qualquer 

herdeiro fôrem adjudicados bens de raiz de valor superior a importancia 

de seus quinhões, com a obrigação de tornar ao co-herdeiros o excesso 

respectivo, em tal caso não ha lugar a cobrança da sisa, por isso que não 

se realisou acto algum, sobre que recaia essa taxa como venda ou troca. 

— Ord. de 12 de Janeiro de 1855. 

E' sujeita ao pagamento da sisa a escriptura de compra e 

venda que deixou de produzir effeito por méro aprazimento das partes, e 
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não em virtude de sentença que a annullasse, não sendo motivo 

sllfficiente para a isencão do imposto a falta de posse por parte do 

comprador. — Av. de 25 de Outubro de 1855. 

Das rifas não é devida sisa, mas sim das escripturas que se 

lavrarem. O facto de provirem ellas de uma rifa illegal ás autoridades 

fiscaes apreciar nestas circumstancias a sua validade. — Ords. de 14 de 

Abril de 1856 e 24 de Agosto de 1858. 

Os compradores de terras devolutas estão comprehendidos na 

generalidade das disposições do Alvará de 3 de Junho de 1809 para o 

pagamento do imposto da sisa, por isso que a lei de 18 de Setembro de 

1850 os não isentou delle; mas só deverão satisfazer a metade de sua 

importancia nos termos da Ord. de 23 de Setembro de 1851, por serem 

as terras de propriedade nacional. — Ord. de 10 de Novembro de 1856. 

A Ord. de 30 de Outubro de 1844, e outras sobre a denuncia 

civel, de que trata o § 9º do Alv. de. 3 de Junho de 1809, quando as 

partes celebrarem as compras e vendas de bens de raiz por escripto 

particular, regem os contractos que tiverão lugar antes do 1º de Julho de 

1856, em que começou a executar-se o art. 11 da Lei de 15 de Setembro 

de 1855, e ainda os que tiverem lugar posteriormente a essa data, no 

caso em que o valor dos bens de raiz não exceda de 200$rs.; e como pela 

lei citada é essencial a escriptura publica, quando o valor exceder dessa 

quantia, é fóra de duvida que não existindo escriptura não ha contracto de 

que se deva sisa, nem por conseguinte fundamento para a denuncia civel 

nos termos do alvara citado. — Ord. de 16 de Dezembro de 1856. 

Não pagão sisa os bens de raiz de uma sociedade dissolvida, 

quando divididos em partes iguaes pelos respectivos socios, porque não 

se da ahi transferencia de dominio. — Ord. de 28 de Janeiro de 1857. 

Os escrivães e tabelliães que no prazo marcado nos 

regulamentos deixarem de remetter ao thesouro ou as thesourarias nas 
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provincias as certidões de sisas dos contractos de compra e venda dos 

bens de raiz, cujas escripturas tiverem sido lanadas em seus cartorios, 

incorreraõ por cada certidão não remettida na multa de 50 a 100$000 rs., 

que lhes será imposta administrativamente pelo presidente do tribunal do 

thesouro na côrte e provincia do Rio de Janeiro, e pelos inspectores das 

thesourarias de fazenda nas diversas provincias. — Lei de 26 de Setembro 

de 1857. 

Art. 11. Esta disposição é extensiva aos escrivães do juizo de 

paz, que servem de tabelliães nos seus respectivos districtos. 

O governo é autorisado a organisar um novo regulamento para 

a arrecadação do imposto da sisa, substituindo a multa do Alv. de 3 de 

Junho de 1809 pela de 10 a 30 por cento do valor da coisa vendida, 

repartidamenle entre o comprador e o vendedor, e imposta pelos chefes 

das estações de arrecadação. — Lei cit. art. 12. 

Meia sisa. — Este imposto é devido pela alienação de escravo 

ladino por titulo oneroso de qualquer especie. 

E' imposto provincial nas provincias, e geral na côrte e seu 

municipio. — Leis de 8 de Outubro de 1833, Art. 35, e de 3 de Outubro de 

1834., Art. 39. 

Para boa execucão dos Arts. 11, § 3°, e 12, § 7º da Lei de 27 

de Setembro de 1860 deu o Dec. de 28 de Novembro de 1860, 

regulamento para a arrecadação deste imposto no municipio da corte. 

Entre as suas disposições se notão as seguintes: 

O imposto da meia sisa estabelecido pelo Alv. de 3 de Junho 

de 1809, § 2º será arrecadado na razão de 40$rs. Por cada escravo que 

por qualquer modo fôr vendido, permutado, adjudicado, arrematado, dado 

ou cedido em solução de divida, ou alienado em virtude de renuncia, e 
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qualquer outra transaccão equivalente a compra e venda, ou troca. Reg'ul, 

cit. Art. 10. 

A escriplura publica é da substancia de todo e qualquer 

contracto de compra e venda, troca e doação in solutum de escravos, cujo 

valor ou preço excecder de 200$ rs. Qualquer que fór o lugar em que taes 

contractos se celebrarem ou effectuarem. — Regul. cit. art. 3°. 

As escripturas serão lavradas por ordem chronologica em livro 

especial de notas, aberto, numerado, rubricado e encerrado na fórma da 

legislação em vigor, por tabellião de notas legitimamente constituido, ou 

por escrivão de paz nos lugares designados pelo Art. 1º. da Lei de 30 de 

Outubro de 1830, e conteráõ além das declarações exigidas pela Ord. Lº 

1°, Tit. 78, §§ 4º, 5° e 6° e Tit. 80, § 7° os nomes e moradas dos 

contrahentes, e o nome, sexo, côr, officio ou profissão, estado, idade, e 

naturalidade no escravo, e quaesquer outras qualidades ou signaes que o 

possão distinguir — Art. cit. § 1°. 

Da escriptura se dará traslado ao comprador, na fórma, e 

dentro do prazo da Ord. Lº. 1°, Tit. 78, §§ 17 e 18 e mais legislação em 

vigor. — Art. cit. § 2º. 

O contracto de compra e venda, troca ou doação in solutum de 

escravos cujo valor ou preço não excedêr de 200$rs. poderá ser celebrado 

por escripto particular, assignado pelos contrahentes, e por duas 

testemunhas, e conterá todas as declarações supramencionadas. 

São prohibidns, sob pena de nullidade, os contractos feitos em 

virtude de carlas de ordens, ou por procurações que não sejão especiaes 

para os mesrnos contractos. — Reg. cit. Art. 5º. 

Os tabelliães serão obrigados a remetter ao thesouro nacional 

nos mesmos prazos em que envião as relações das transacções sujeitas 

ás sisas, uma relação exacta e circumstanciada de todas as transacções 

obrigadas á meia sisa de que houver lavrado escripturas. 
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O mesmo farão os ecrivães a respeito das arrematações, 

adjudicações, e outros actos judiciaes que se tenhão realizado em 

execuções ou pendencias de seus cartorios. — Reg. cit. Art. 13 

Os juizes de direito em correição examinaráõ se os tabelliães e 

escrivães cumprirão as disposições estabelecidas no artigo antecedente, 

impondo aos remissos a pena de suspensão até o cumprimento deste 

dever. — Regul. cit. Art. 14. 

No relatorio do ministro da fazenda de 1861 se refere que o 

governo mandou que se observassem em todo o imperio as regras e 

condições estabelecidas pelo citado Regulamento de 28 de Novembro 

quanto á compra e venda de escravos, embora seja elle peculiar para o 

municipio da côrte no que respeita ao imposto e sua percepção. 

Com effeito pela Circular do ministerio da justiça de 28 de 

Maio de 1861 se declarou que as disposições da Lei de 27 de Setembro de 

1860, Art. 12. §7º e Regul. de 28 de Novembro do mesmo anno na parte 

em que exigem sob pena de nullidade escriptura publica para os 

contractos de compra e venda, troca e doação in solutum de escravos cujo 

valor exceder de 200$000rs., e prohibem sob a mesma pena as cartas de 

ordem nas transacções deste genero eutre pessoas ausentes, que em taes 

casos deveráõ passar procurações especiaes, são applicaveis e devem ser 

observadas em todo o imperio, á vista da maneira generica por que se 

expressa a referida lei, e da natureza do assumpto, e só no municipio 

neutro aquellas relativas ao quantitativo e cobrança do imposto. 

Pelo Dec. de 12 de Outubro de 1861, Art. 1º pouem os 

tabelliães de notas, escrivães do civel e os dos juizes de paz de todas as 

cidades, villas e freguezias do imperio lavrar cumulativamente e sem 

dependencia de distribuição as escripturas publicas de compra e venda de 

escravos. 
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Nas escripturas não se transcreve por extenso o conhecimento 

do pagamento do imposto da meia sisa, declarando-se sómente o seu 

numero e data, a quantia e estação arrecadadora. Esla disposição é 

extensiva ás cartas de arrematação ou adjudicação, e a qualquer outro 

titulo de acquisição por acto judicial. — Dec. cit. Art. 2º 

Os contractos sujeitos ao imposto da meia sisa o são também 

ao do sello proporcional, por so não acharem comprehendidos nas 

excepçõcs do art. 38 do Reg. de 26 de Dezembro de 1860 

Decima de heranças e legados. — A taxa ou decima de 

heranças e legados é o imposto devido ao Estado pela transmissão da 

propriedade por titulo de successão legitima ou testamentaria. — Alv. de 

17 de Junho de 1809 §§ 8° e 9.° 

São sujeitos a esla conlribuição não só os herdeiros por 

testamento ou ab-intestado, como o legatarios que são ascendentes ou 

descendentes dos testadores ou intestados. 

Este imposto, fóra da côrte, é provincial o regulado pelas leis 

das assernbléas provinciaes respectivas. — Leis de 8 de Outubro de 1833, 

art. 35, 3 de Outubro de 1834, art. 39, e 31 de Outubro de 1835, art. 12. 

Nenhnma quitação de herdeiro ou legalario, por effeito de 

testamento, poderá ser aceita em juizo, nem se poderá com ella haver o 

testamento por cumprido, sem que a quitação tenha sido primeiramente 

sellada, pagando-se por este sello a decima parte da herança ou legado 

que effectivamente se arrecadar, não sendo os herdeiros ou legatarios 

descendentes ou ascendentes do testador. — Alvs. de 17 de Junho de 

1809 § 8º, e 2 de Outubro de 1811. 

Igualmente se praticará o mesmo com os herdeiros que não 

fórem descendentes ou ascendentes do fallecido ab intestado, com a 

differença porém que o herdeiro que for parente do fallecido ab intestado até 

o 2° gráo inclusive, contado na fórma do direito canonico, não poderá ser 
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empassado da herança sem que, tendo feito inventario, e constando, por 

documento authentico a quantia liquida da herança no documento pelo qual 

se lhe houver de mandar passar mandado de entrega, tenha feito pór o 

sello, e com elle pago a decirna da herança que realmente arrecadar; e a 

quinta parte, sendo parente fóra do segundo gráo. — Alv. cit. §9.º 

Os parentes collateraes ou transversaes dentro do segundo 

gráo, sujeitos sómente ao imposto da decima da herança havida ab 

intestado, são: 1°, os irmãos ; 2°, os sobrinhos, filhos dos irmãos ; 3°, os 

tios, irmãos dos pais; 4º, os primos, filhos dos tios, irmãos dos pais. 

E' isenta a santa casa da Misericordia da contribuição do sello 

das quitações dos legados que lhe tenhão sido ou fôrem deixados. — Alv. 

de 28 de Setembro de 1810, e Resol. de 13 de Dezembro de 1831. 

Tambem não pagão este imposto os premios ou legados 

deixados aos testamenteiros, não excedendo da vintena testamentaria. — 

Res. de 1º de Julho de 1817, e Dec. de 4. de Junho de 1845. — Bem 

assim as heranças e legados consistentes em apolices da divida publica. — 

Lei de 15 de Novembro de 1827, Art. 37. 

Devem-se arrecadar como renda geral as taxas de heranças e 

legados deixados por individuos que fallecêrão antes de promulgada a lei 

pela qual esta renda passou a ser provincial. — Av. de 24 de Outubro de 

1835. 

Por Dec. de 28 de Abril de 1842 se deu Regul. para a 

arrecadação da taxa de heranças e legados; foi este Regul. additado pelo 

de 4 de Junho de 1845, declarando-se por Av. de 16 de Janeiro de 1844 

que elle só tinha applicação no municipio da côrte. Hoje vigora. o Reg. de 

16 de Dezembro de 1860. A decima dos legados deve ser paga no lugar 

onde é situada a casa que se lega. — Ord. de 11 de Outubro de 1842. 
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Os estrangeiros estão comprehendidos como os nacionaes na 

disposição do Art. de 17 de Junho de 1809, relativa á decima das 

heranças e legados. — Lei de 21 de Outubro de 1843, Art. 31.  

No município da côrte são sujeitos á decima os legados pios não 

cumpridos, e as esmolas deixadas a pessoas pobres. A isenção de decima á 

casa de Misericodia do Rio de Janeiro fez-se extensiva ás de todo o imperio 

pelo Alv. de 20 de Maio de 1811. — Av. de 18 de Agosto de 1845. 

O pagamento da taxa das heranças e legados em usufructo 

póde ser feito de prompto por uma vez sómente, deduzindo-se a decima 

do valor integral dos predios, nos casos especiaes, e em que as partes 

interessadas assim o requeirão, e justifiquem o inconveniente de ser 

effectuado em prestações annuaes. — Ord. de 7 de Dezem,bro de 1846. 

A alforria ou doação de liberdade feita em testamento não tem 

natureza de legado, e não está sujeita á décima. 

Tambem não paga o imposto o legado deixado para liberdade. 

— Ord. de 10 de Setembro de 1847, e 15 de Outubro de 1855. 

A Ord. de 16 de Fevereiro de 1848 contém diversas 

providencias sobre o conflicto que se póde dar entre a fazenda geral e a 

provincial por occasião da arrecadação da taxa das heranças e legados. 

Nas heranças maternas dos filhos illegitimos, nos casos em 

que podem herdar por successão legitima, a certidão de baptismo deve 

produzir o effeito da habilitação exigida pela Ord. de 19 de Dezembro de 

1839 para isenção da decima, na conformidade da Resol. de 2 de Julho de 

1819. — Ord. de 23 de Fevereiro de 1848. 

Basta a declaração do testamenlo sem mais outra habilitação, 

para os filhos naturaes não pagarem decima. — Ord. de 17 de Abril de 

1848, na Gaz. off. n. 89. Repert. da Fazenda vb: sello ou decima de 

heranças. 
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Suscitando-se duvida, se, posto que pelo Art. 3° do Dec. de 2 

de Setembro de 1847 a declaração em testamento ou escriptura seja 

prova sufficiente da filiação natural, todavia, existindo em vigor a Ord., 

liv. 4º, Tit. 92 (que sobre a circumstancia do impedimento diz – não 

havendo entre elles parentesco ou impedimento por que não possão elles 

casar) o referido Art. do Dec. Derogou a Ord. do thesouro de 19 de 

Dezembro de 1839 na parte em que exige a habilitação, afim de ficar o 

herdeiro reconhecido filho, e isento de pagar a decima da herança, ou se o 

declarado filho é ainda agora obrigado a provar que entre seu pai e mãi 

não havia impedimento para casar, respondeu o governo que para solução 

de tal duvida é preciso fazer distincção entre o filha natural do fallecido ab 

intestado, e o daquelle que falleceu com testamento, em que por tal o 

declarou e reconheceu. No caso ainda procede a disposição da Ord. de 19 

de Dezembro de 1839, devendo o filho habilitar-se competentemente para 

haver a herança; no 2° não vigora a referida ordem, não sendo necessario 

habilitar-se o pretendido herdeiro para haver a herança do fallecido com 

testamento. — Av. de 3 de Julho de 1849. Este Av. foi explicaoo pela Ord. 

do thesouro de 24 de Maio de 1859 já em outra occasião mencionada. 

Não se paga taxa hereditaria dos fructos ou rendimento que 

tiverem os bens da herança desde a morte ou atestado ab inteslado até a 

conclusão do inventario. — Ord. de  2 de Outubro de 1850. 

As adjudicações de bens de raiz lançados em partilha para 

pagamento da taxa de herança ou legado á fazenda provincial estão 

sujeitas ao pagamento da sisa. — Ord. de 26 de Outubro de 1853. 

Unicamente tem direito ao gozo da isenção e favores 

concedidos pelo Alv. de 17 de Junho de 1809, §§ 8° e 9º; os ascendentes 

e descendentes que são os herdeiros necessarios ou forçados. — Dec. de 

8 de Março de 1854. 

Sobre a materia do Doc. supra ha a seguinte Circ. da 

directoria geral do contencioso, que se não encontra nas Collecções: 
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Rio de Janeiro. — Directoria geral do contencioso, 26 de 
Abril de 1854. — Os filhos cujos pais têm impedimento 
dirimente para contrahir matrimonio valido, e cujo coito é 
damnado e punivel por direito commum e patrio, não podem 
succeder ab intestado ao pai nem á mãi em pena do mesmo 
coito, pela disposição virtual da Ord. Liv. 4º, Tit. 93, 
succedendo porém aos parentes maternos, posto que de 
coito damnado na fórma da cit. Ord. Tit. 93, bem como aos 
avós, e mais ascendentes também maternos. 

Antes da Lei de 11 de Agosto de 1831 não lhes era 
igualmente facultada a successão testamentaria de seus pais 
a titulo de herdeiro ou legatario, nem por qualquer outro 
acto de ultima vontade; sendo-o porém a respeito de 
estranhos e até mesmo, segundo alguns jurisconsultos 
opinão, de parentes pelo lado paterno. 

A Lei de 11 de Agosto de 1831 considerando que a pena das 
Ords. admittida pela praxe no caso de instituição por 
testamento era injusta na hypothese de não haverem 
herdeiros necessarios, negando-se a taes filhos o que nessa 
mesma hypothese se concedia a pessoas estranhas á familia 
dos testadores, aceitou e deu força legal ao principio já por 
alguns processado, de que nem a Ord. Liv. 4°, Tit. 93, nem 
outra alguma legislação em vigor prohibião que os filhos 
illegitimos de qualquer especie fossem instituidos herdeiros 
por seus pais em testamento, não tendo herdeiros 
necessarios. 

Permittindo porém aos filhos espurios a suceessão 
testamentaria nesses restrictos termos, não se podia 
entender que o pensamento da citada lei fosse conferir 
direitos hereditarios áquelles filhos e qualifica-los herdeiros 
necessarios de seus pais, e reciprocamente na hypothese 
nella figurada; era mister uma disposição expressa para 
entrarem como parentes legitimos nas successões ab 
intestado. 

Todavia o contrario entendeu-se para alguns effeitos, e um 
destes foi o do pagamento do sello elas heranças e legados; 
assim consideravão-se comprehendidos nos descendentes e 
ascendentes de que falla o § 8º do Alv. de 17 de Junho de 
1809 os filhos espurios instituidos por seus pais em 
testamento nos termos da Lei de 11 de Agosto de 1831. 

Esta intelligencia sobre ser manifestamente contraria a 
direito offendia os interesses fiscaes, ampliando a isenção do 
Alv. citado a casos que aliás não estavão nelle incluidos. 
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O Dec. de 8 de Março ultimo removeu a duvida que ainda 
offerecia este ponto do nosso direito administrativo, 
dedurando que unicamente têm direito ao gozo da isenção e 
favores dos §§ 8º e 9º do Alv. de 17 de Junho de 1809 os 
ascendentes ou descendentes que são herdeiros necessarios 
e forçados na conformidade da legislação em vigor. 

E porque póde acontecer que muitos herdeiros 
testamentarios dessa especie não tenhão por tal intelligencia 
satisfeito o sello das heranças e legados depois da lei citada 
de 1831, até a epoca em que esse imposto passou para as 
rendas provinciaes, e assim boa parte delle deixado de 
cobrar-se com prejuizo dos recursos do thesouro nacional, 
convém que Vm. empregue todos os meios a seu alcance, e 
promova as diligencias necessarias para effectuar-se a 
arrecadação da somma pertencente á receita geral que, em 
consequencia do que fica exposto, esteja em divida, e bem 
assim requisite, ordenando aos collectores e mais agentes 
fiscaes dessa provincia, que requisitem igualmente aos 
juizes competentes relação exacta dos inventarios e 
arrecadações em que existão herdeiros ou legatarios 
instituidos filhos espurios de fallecidos, desde a publicação 
da lei até o ultimo de Junho de 1836, e que não tenhão pago 
o sello respectivo da herança ou legado, afim de se proceder 
aos necessarios exames; dando de tudo conta a esta 
directoria, e remettendo uma relação geral de taes 
inventarios, á vista da relação que organisar e das que lhe 
remetterem os referidos agentes fiscaes. Deos Guarde a Vm. 
— Angelo Muniz da Silva Ferraz. — Sr. procurador fiscal da 
thesouraria da provincia de ...  

As palavras — herdeiros necessarios ou forçados – do final do 

Dec. de 8 de Março de 1804 não devem ser precedidas do artigo — os —; 

como por erro typographico se lê na collecção de leis; devendo portanto 

entender-se que unicamente têm direito ao gozo da isenção e favores 

concedidos pelo Alv. de 17 de Junho de 1809, §§ 8º e 9º, a que se refere 

o citado Dec., os ascendentes e descendentes que são herdeiros 

necessarios ou forçados. — Ord. de 6 de Fevereiro de 1856. 

A taxa do usufructo consistente em predios sujeitos á decima 

urbana, deve ser calculada sobre o rendimento annuo que servir de base 

para este ultimo imposto. — Ord. de 13 de Janeiro de 1857. 
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Na conformidade das leis geraes em vigor é certo gozarem 

apenas do favor dos §§ 8° e 9° do Alv. de 17 de Junho de 1809 os 

ascendentes e descendentes que na censura de direito são herdeiros 

necessarios ou forçados, mas não é menos certo que entrão nesse numero 

não só os descendentes e ascendentes legitimos, como ainda os 

illegitimos, quando são immediatamente chamados á successão em 

virtude da lei. — Av. de 31 de Março de 1858. 

A isenção concedida pelo Alv. de 17 de Junho de 1809 §§ 8° e 

9° aos ascendentes e descendentes, que são herdeiros forçados, não 

aproveita aos que por affnidade se considerão taes. — Ord. de 6 de 

Outubro de 1859. 

A decima das heranças e legados se deverá cobrar da quantia 

que restar depois de satisfeitos os encargos das heranças, taes como 

despezas de inventario e divida do casal; devendo porém ser computados 

na mesma razão os direitos de habilitação e sello proporcional sobre a 

quantia que restar depois de deduzida a decima, porque essa quantia 

constitue o monte partivel, e neste se comprehendem os quinhões de que 

é devido o sello, sendo que tambem nella se deduzem os direitos da 

habilitação, porque estes se cobrão do expediente dos juizes e tribunaes 

que tem por fim reconhecer e firmar o direito dos herdeiros; e esse direito 

tem por objecto os quinhões, que, como fica dito, constituem o monte 

partivel. — Circ. de 24 de Março de 1860. 

Por Dec. de 15 de Dezembro de 1860 se deu novo 

Regulamento para a arrecadação da taxa de heranças e legados no 

municipio da côrte; achão-se ahi compendiadas todas as disposições 

supra-referidas e outras concernentes a este assumpto. 

Decimas de predios urbanos — E' devido este imposto pelos 

predios urbanos comprehendidos dentro dos limites demarcados 

competentemente. 



  
 

 
 

435 

E' de 10% do rendimento annual liquido, abatidos 10% para 

falhas e concertos, e fóro se o tiver. 

Na côrte e seu municipio é imposto geral; nas provincias é 

imposto provincia!. 

Regula-se pelas disposições seguintes: Alv. de 27 de Junho de 

1808, Lei de 27 de Agosto de 1830, Reguls. de 16 de Abril de 1842 e 4 de 

Junho de 1845, Dec. de 26 de Abril de 1856 e Avisos de 14 de Novembro 

de 1850, 14 de Março de 1853, 5 de Julho de 1854, 30 de Agosto de 1854 

e 5 de Fevereiro de 1858. 

Como addicional á decirna urbana pagão ainda as corporações 

de mão morta o imposto estabelecido pelo Dec. de 23 de Outubro de 

1832, e a que se refere o Art. 19 do Reg. de 16 de Abril de 1842. 

A decima addicional das corporações de mão morta é renda 

geral, e extensiva a todas as provincias do imperio pelo citada Art. do 

Regul. Rege-se pelas mesmas disposições relativas á decima urbana no 

que lhe pode ser applicavel. — Ord. de 16 de Setembro de 1852. 

Dous por cento de chancellaria. — O imposto da dizima de 

chancellaria hoje se rege pelo moderno Reg. de 13 de Fevereiro de 1861. 

Em substituição elo imposto de 2 % creado pelo Art. 9°, § 2°, 

da Lei de 31 de Outubro de 1835, e Art. 14, § 22 da de 22 de Outubro de 

1836, cobrar-se-ha a multa de 1. % sobre o valor do pedido de toda e 

qualquer causa civel ou crime civelmente intentada de cuja sentença se 

interpuzer recurso de appellação. — Reg. cit. Art. 1.º 

Os escrivães dos juizos de 1ª instancia remetteráõ no principio 

de cada semestre ao thesouro nacional na côrte, e ás thesourarias de 

fazenda nas provincias relações dos processos em que, havendo-se 

interposto o recurso de appellação, tiver este deixado de seguir seus 

ulteriores termos, com declaração do motivo de semelhante occurrencia. 
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Essas relações deveráõ conter: 1º, o juizo e cartorio do 

escrivão em que corre a demanda; 2°, os nomes dos autores e réos, com 

designação dos appellantes e appellados; 3°, a natureza da causa e o 

valor da cousa demandada; 4°, a importancia da multa satisfeita ou 

averbada;  5º, qualquer outra declaração que se julgar conveniente, —

Regul. cit. Art. 15, § 2°. 

Os escrivães que deixarem de cumprir com a obrigação 

imposta no artigo anterior ficaráõ responsaveis pelo prejuizo que disso 

resultar, e incorreráõ na multa de 50$rs. em cada semestre em que 

deixarem de enviar as relações. — Regul. cit. Art. 16. 

Novos e velhos direitos. — As tabellas destes direitos se achão 

annexas á Lei de 30 de Novembro de 1841 e Ord. Circ. de 16 de Outubro 

de 1850. 

Veja-se diversas disposições sobre este imposto citadas no 

comment. ao Art. 26, § 1º do Regul. 

Os pagamentos provenientes de dividas que se effectuão pelo 

juizo de orphãos e ausentes aos credores dos fallecidos intestados não 

pagão o imposto de que trata o § 42 da tabella annexa á Lei de 30 de 

Novembro de 1841. — Ord. de 31 de Agosto de 1847. 

A Lei dos novos e velhos direitos de 11 de Abril de 1661, e 

mais regulamentos e instrucções posteriores, ainda se achão em vigor 

para aquelles casos que não são mencionados na tabella annexa á Lei de 

30 de Novembro de 1841, como por diversas ordens do thesouro se tem 

declarado, e ultimamente pela de 13 de Abril de 1847. — Ord. de 22 de 

Abril de 1848. 

Pela Ord. de 3 de Maio de 1860 declarou-se: 1º, que os velhos 

e novos direitos de que trata o § 42 da tabella annexa a Lei de 30 de 

Novembro de 1841 , assim como outros direitos de actos judiciaes de que 

reza a mesma tabella, são devidos elo expediente dos juizos e tribunaes, 
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e por isso deveráõ ser cobrados dos actos alli designados, qualquer que 

seja o titulo de que provenha o direito que com aquelles actos se procure 

firmar; e portanto estão sujeitas aos direitos velhos e novos do citado 

paragrapho todas as habilitações que se procurarem em juizo para haver 

herança, ou ella seja deferida por morte de pessoa de quem seja-se 

herdeiro natural ou inscripto, ou por ausencia de pessoa a qual se não 

saiba se é morta, se viva, e a cuja herança se tenha o direito de concorrer 

por successão natural, para o fim de ter-se a curadoria provisoria, e 

immissão na posse daquella, nos casos em que cabe esta successão, 

como dispõe a Ord. de 28 de Maio e os §§ 1°, 2º e 3° do Art. 47 do Reg. 

de 15 de Junho de 1859; 2°, que, sendo os velhos e novos direitos 

cobrados dos actos judiciaes especificados na tabella de 1851, e tendo 

estes por fim firmar direitos, é daro que, assim como são devidos aquelles 

das habilitações de herdeiros que concorrão á herança do ausente assim 

tambem o devem ser das habilitações dos que concorrão á herança do 

fallecido intestado ou com testamento, porque em ambos os casos dá-se o 

mesmo acto judicial, e em ambos se firmão direitos, com a particularidade 

de que neste segundo caso é mais justificavel a cobrança do imposto, 

visto serem os effeitos civis, resultantes do direito que tem os herdeiros 

alli figurados, mais importantes e em maior numero do que no 1º, pois 

naquelle ficão os herdeiros com a propriedade da parte que lhes couber, 

sem onus algum, emquanto que neste tem os herdeiros apenas um direito 

superficiario ou usufructuario, além de prestarem fiança como garantiados 

direitos do ausente, caso este appareça para rehaver os seus bens; 

pratica constantemente seguida e que é cosagrada pela Ord. de 31 de 

Maio de 1851; 3°, que a disposição do § 42 da tabella é generica, e como 

tal abrange as habilitações para os dous casos acima figurados; pois o 

vocábulo ausente de que se serve o mesmo paragrapho refere-se em um 

caso á pessoa que se ausenta do lugar em que estão os seus bens, sem 

que appareça dentro de certo lapso de tempo, como acima fica dito, 

embora se não saiba se é morta ou viva, e no outro, aos herdeiros 
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ausentes de quem tenha morrido sem deixar na terra qualquer das 

pessoas ás quaes compita ficar em posse e cabeça do casal. 

Não são devidos direitos novos e velhos de habilitação quando 

existem no lugar parentes collateraes em 1° e 2° gráo aos quaes 

compete, na fórma do Regul. de 15 de Junho citado, entrar em posse da 

herança, estando portanto só obrigados a uma simples justificação de 

identidade de pessoa, da qual não são devidos direitos nem novos nem 

velhos; tanto mais quanto ainda no caso de haver-se feito a arrecadação 

da herança como jacente, era sufficiente, como previnem o Av. de 27 de 

Setembro e a Ord. de 15 de Outubro de 1859, que esses herdeiros 

intentem uma justificação da qualidade hereditaria, só devendo habilitar- 

se, se a justificação não fôr procedente. 

§ 2º — Bens das igrejas e corporações de mão morta. São 

bens de mão morta os immoveis pertencentes a mosteiros, igrejas, 

confrarias, e outras corporações de semelhante natureza, sujeitas ás leis 

de amortisação, pelas quaes uma vez adquiridos taes bens, por qualquer 

titulo, se tornão elles inalienaveis. Veja-se Avisos de 10 e 17 de Novembro 

de 1853, em outra orcasião citados. 

As igrejas, ordens religiosas, confrarias, irmandades, 

misericordias, Hospitaes e quaesquer outras corporacões de mão morta, 

não podem adquirir ou possuir por qualquer titulo, bens alguns de raiz 

sem especial concessão do corpo legislativo. Veja-se diversas disp. cit. na 

Consolid. das leis civis, Art. 69. Não se achão incluidas no numero das 

corporações de mão morta as camaras municipaes, e outras corporações 

seculares não pias. — Circ. de 15 de Janeiro de 1844. 

3ª Secção.— Ministerio dos negodos da justiça. — Rio de 
Janeiro, em 30 de Novembro de 1813. — Illmo e Exmo Sr. — 
Ponderando o Sr. ministro dos negocios da fazenda em Av. 
de 25 deste mez a conveniencia de se tomar medidas as 
mais efficazes para reprimir o abuso de adquirirem as 
corporações de mão morta, e reterem em sua posse, bens 
de raiz sem a necessaria licença do poder competente, com 
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manitesta infracção das leis de amortisação, e grave prejuizo 
do publico: ordena S.M. o Imperador que V. Ex. 
recommende aos juizes de direito dessa provincia que 
executem fielmente o § 2° do Art. 49 do Reg. de 2 de 
Outubro de 1851, examinando por essa occasião quaes os 
bens de raiz que possuem as mencionadas corporações, 
seus titulos, a data da acquisição, e se obtiverão licença do 
poder competenle, e remettendo a V. Ex. no fim de cada 
correição, relaçoes exactas de taes bens, com as declarações 
acima exigidas, e copia authentica dos titulos de dominio e 
posse, para que as envie á thesouraria provincial, afim de se 
proceder nella, por parte da fazenda nacional ás diligencias 
precisas a bem de seus interesses. O que communico a V. 
Ex. para sua intelligencia e devida execução. Deos guarde a 
V. Ex. — José Thomaz Nabuco de Araujo. — Sr. presidente 
da provincia de ... 

Ministerio dos negocios da justiça. — Rio de .laneiro, 12 de 
Janeiro de 1854. — Illmo. e Exmo. Sr. — Foi presente a S. M. 
o Imperador o officio de V. Ex. datado de 31 de Dezembro 
ultimo, em o qual participa que, tendo officiado aos, juizes 
de direito da provincia para que cumprissem as disposições 
do Av. Circ. de 30 de Novembro passado, relativamente ao 
exame a que devem proceder sobre a posse dos bens de raiz 
pertencentes a corporações de mão morta, lhe ponderára o 
juiz de direito da 2ª vara dessa cidade que, tendo esses 
trabalhos de ser feitos em correição, não podem os juizes 
das grandes capitães deixar de ser autorisados para os 
continuar depois de concluido o periodo marcado para a 
correição; devendo em virtude da maior escripturação que 
exigem os mesmos trabalhos ser chamados não só o 
escrivão da correição, mas tambem o da provedoria, duvida 
esta que a V. Ex. parece fundada; e houve o mesmo 
Augusto Senhor por bem mandar declarar a V. Ex. que as 
relações que a circular exigio podem ser feitas ou 
continuadas mesmo depois de finda a correição, porque 
estão no mesmo caso dos relatorios e informações de que 
tratão os Arts. 18 e 24 do Dec. n. 834 de 2 de Outubro de 
1851, e não se podem considerar como actos de jurisdicção. 
— Deos guarde a V. Ex. — José Thomaz Nabuco de Araujo. 
— Sr. presidente da provincia da Bahia.  

Pelas antigas leis da amortisação se as igrejas, religiões, 

fabricas e mais corporações de mão morta houverão os bens por doação, 

testamento ou successão, somente incorrem no perdimento delles 

passado anno e dia, dentro do qual prazo as podem possuir, devendo 

aliena-los dentro delle, na conformidade da Ord. Liv. 2°, Tit. 18, § 1º, 
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Regul. de 2 de Outubro de 1851, Art. 49, § 2° e outras disposicões. — Av. 

de 15 de Março de 1858. 

As irmandades, confrarias, ordens religiosas, e mais 

corporações de mão morta, que possuirem terrenos de marinha com titulo 

de aforamento; deveráõ ser conservadas nessa posse ou indefinidamente, 

se por acto legislativo estiverem autorisadas para terem bens de raiz, ou 

até que de tal posse sejão lançadas pelos meios competentes; e no caso 

de estarem ellas indevidamente na posse sem titulo, se deverá dispôr dos 

terrenos na fórma das leis, dando-os por aforamento q quem os pretender 

aproveitar. — Ord. de 7 de Outubro de 1847. 

Circular. — 3ª Secção. — Ministerio dos negocios da justiça. 
— Rio de Janeiro, em 10 de Outubro de 1859 — Illmo e Exmo 
Sr. — Constando a esta repartição por Aviso no ministerio do 
imperio de 4 do mez corrente, que as corporações de mão 
morta costumão fazer acquisição de bens de raiz sem previa 
licença do governo, como determina o Dec. n. 346 de 30 de 
Março de 1844, na tabella annexa, julgando-se exoneradas 
desse dever pela simples autorisação do poder legislativo, 
bem como escusão-se de pagar o imposto dos velhos e 
novos direitus a quem tambem estão obrigadas pelas 
dispensas das leis da amortisação, em virtude do § 32 da 
tabella annexa á Lei n. 243 de 30 de Novembro de 18411, 
convém que V. Ex. expeça suas ordens aos provedores de 
capellas e juizes de direito em correição dessa provincia, 
afim de obstarem a que alguma dessas corporações entre no 
gozo das referidas dispensas sem o pagamento daquelle 
imposto, e tão pouco faça acquisição de bens por valores 
ficticios, e abaixo dos reaes, e sem a necessaria licença do 
governo imperial, pagamento do sollo e emolumentos; 
devendo os mesmos provedores e juizes de direito exigir 
dessas corporações, quando fôrem tomadas suas contas, a 
apresentação das ditas licenças e conhecimento em fórma 
do pagamento dos respectivos impostos; considerando-se de 
nenhum effeito as acquisições que se fizerem em desaccordo 
com as citadas leis, cuja execução fará. V. Ex. muito 
recommendar — Deos guarde a V. Ex. — João Lustosa da 
Cunha Paranaguá — Sr. presidente da provincia de...  

A mesma disposição se contém nos Avisos ns. 271 e 272 de 4 

de Outubro, supra-referidos; e na Ord. do thesouro n. 307 de 18 de 

Outubro de 1859 e Circ. de 29 de Maio de 1860. 
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A irmandade a quem forão legadas certas casas com onus, 

deve tambem pagar a decima addicional de corporação de mão morta. — 

Av. de 20 de Novembro de 1860. 

Sonegados e fora dos propositos — Quando haja bens em taes 

circumstancias, cumpre observar o disposto no Cap. das Ordenações de 

fazenda de 17 de Outubro de 1516, fazendo o juiz com que sejão taes 

bens, assim sonegados, descriptos e lançados no livro do tombo, quando 

não esteja alguma pessoa em posse delles; e no caso contrario se deverá 

exigir que apresente o possuidor os competentes tilulos, para á vista dos 

mesmos se providenciar como for de direito. 

Capellas vagas por commisso, etc. — Os bens de capellas ou 

vinculos que vagão por commisso, por extincção de sucessão regular, por 

falta de legitimo administrador, ou por qualquer outro justo motivo 

pertencem ao Estado, e são incorporados aos proprios nacionaes. 

O mesmo acontece com os de corporações de mão-morta que 

não são alienados dentro de anno e dia da legitima acquisição, ou são 

illegitimamente adquiridos; conservados sem a necessaria licença da 

assembléa geral; ou tem cahido em vacatura por extincção das 

corporações. 

O commisso dá-se quando são os bens adquiridos pelas 

corporacões de mão-morta sem licença da assembléa geral, ou possuidos 

por mais de anno e dia, quanto áquelles que podem ser temporariamente 

adquiridos. — Ord. Lº, 2º, tit. 18 pr. e § 1°; Ordem de 15 de Março de 

1858. 

É a vacancia quando se extinguem as corporações. — Ords. de 

15 de Março e 10 de Novembro de 1853. 

lncursos em commisso ou vacancia, passão os bens para a 

fazenda por virtude da lei, independente da acção de reivindicação; 
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porque pelo mesmo facto, e pelo dominio fundado que nelles tem o 

Estado, assim está determinado. 

Para se proceder á arrematação dos bens de capellas vagas já 

incorporados nos proprios nacionaes, não é necessaria autorisação 

especial do tribunal do thesouro nacional, pois que ,tal arrematação é 

ordenada por expressa disposição da lei. — Ord. de 20 de Setembro de 

1852. 

Em vista das disposiçoes do Alv. de 14 de Janeiro de 1807 e 

da Prov. de 28 de Agosto de 1813 aos provedores de capellas e não aos 

juizes dos feitos, cabe o conhecimento das questões relativas á vacancia 

dos vinculos e capellas por commisso ou por falta de successão regular e 

legitima. — Av. de 12 de Janeiro de 1855. 

Bens vagos. — São bens vagos que na conformidade das leis 

vigentes se devolvem á fazenda nacional: 

1.º Os moveis e de raiz a que não é achado senhorio certo; 

2.º Os bens dos intestados que não deixarem parentes ou 

conjuges herdeiros, nos termos de direito, ou dos fallecidos com 

testamento ou sem elle, cujos herdeiros, mesmo ab intestado, repudiarem 

a herança; 

3. º Os denominados do evento nu municipio da côrte; 

4.º O producto de todos os predios e quaesquer bens vagos ou 

heranças jacentes, ainda litigiosas, que por falta de senhores ou herdeiros 

certos se devolvem ao Estado; 

5. º Todas as embarcações ou navios que se perderem ou 

derem á costa nas praias do imperio e seus carregamentos, sendo de 

inimigos ou corsarios, salvo accordo ou convenção em contrario. — Regul. 

de 15 de Jnnho de 1859, Art. 11. 
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Todos estes bens se devem arrecadar, inventariar, avaliar e 

arrematar, recolhendo-se o producto aos cofres publicos, na conformidade 

do Reg. de 15 de Junho de 1859. Todavia se algum ou alguns destes bens 

fôrem proprios para o serviço do Estado. o governo pelo ministerio da 

fazenda poderá ordenar que não sejão arrematados para destina-los ao 

referido serviço. — Regul. cit. Art. 12. 

Havendo renuncia da parte dos herdeiros, se a herança 

reputa-se jacente, não se segue que seja vacante; porque os bens não se 

devem adjudicar á fazenda publica havendo herdeiros dentro do uecimo 

gráo. — Av. de 16 de Janeiro de 1845. 

Devendo a cousa perdida, quando achada, ser entregue ao dono 

ou senhorio, que della tem propriedade, como é expresso no Art. 260 do 

Cod. Criminal, claro é que a pessoa em cujo poder ella pára tem obrigação 

de manifesta-la á autoridade policial competente, para que, feitas as 

diligencias recommendadas nos Arts. 194 e 195 do Cod. do Proc., e não 

comparecendo quem a reclame, seja então remmetida ao juizo, a quem 

compete a arrecadação dos bens vagos. — Av. de 20 de Julho de 1855 

Bens do evento. — São bens do evento: 1º , os escravos, 

gado ou bestas achados sem se saber do senhor ou dono a quem 

pertenção; 2º, tudo aquillo que anda como que vagando sem dono, e 

quasi que incerto como o vento. — Reg. de 15 de Junho de 1859 Art. 85, 

e Av. de 10 de Novembro de 1853. 

O rendimento do evento pertence á renda geral no municipio da 

côrte, e á provincial nas provincias. — Lei de 6 de Setembro de 1850 Art.14 

Feita a arrecadação, e avaliados e lançados os bens no livro 

competente, são recolhidos ao deposito geral; procedendo-se em tempo á 

arrrematação em hasta publica, e mais termos de direito, de 

conformidade com o citado Reg. Arts. 86 a96. 
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§ 3.º Depositarios publicos. — O Reg. de 9 de Maio, a que se 

refere este paragrapho, está hoje substituido pelo de 15 de Junho de 

1859. O governo autorisado pelo Art. 33 da Lei de 18 de Setembro de 

1845 estabeleceu pelo Regul. de 1º de Dezembro do mesmo anno as 

caixas de deposito publico nas thesourarias de todas as provincias; e por 

isso em cada uma dellas ha um cofre especial e privativamente destinado 

para os depositos publicos de dinheiro, papeis de credito, objectos de 

ouro, prata e diamantes, que se fizerem nos termos das capitaes das 

provincias. Creados assim os cofres dos depositos publicos nas 

thesourarias das provincias para exercerem as suas funcções privativas, 

somente dentro dos termos das respectivas capitaes, claro é que 

continuando a ser regidos os depositos publicas dos outros termos das 

provincias pelas disposições das leis anteriores, bem procedem as 

autoridades quando admillem os depositos judiciaes em poder de 

depositarios particulares, ouvidas as partes sobre sua idoneidade, 

julgando-se sem autoridade para mandar fazer os depositos nos cofres 

das capitães sem accordo e consentimento das partes interessadas. — Av. 

de 11 de Novembro da 1847. 

Deve contínuar a pratica seguida pelo governo imperial e pelos 

presidentes de provincia de nomearem, mediante fiança, depositarios 

publicos, mas unicamente nos lugares em que se fizer sentir sua 

necessidade, e com a declaração de serem objectos de deposito publico 

somente as peças de ouro, prata e outros metaes de valor, e as pedras 

preciosas; podendo ficar em depositos particulares, á convenção das 

partes e arbitrio do juiz, os outros movies, como determina 

expressamente a Lei de 17 de Julho de 1778, na parte explicativa das de 

21 de Maio de 1771 e 20 de Julho de 1774, a qual se refere o § 28 da de 

25 de Agosto do mesmo anno, por quanto os lugares de depositario 

publico se achão creados pela lei de 25 de Agosto de 1774, § 28, nas 

palavras — Em todas as mais cidades, villas e lugares ... onde não tenho 

ainda mandado estabelecer depositos publicos. — Nem o contrario se 
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póde deduzir de se determinar ahi que sejão escolhidos pelas camaras, 

não só porque essa escolha lhes competia provisoriamente, e só 

emquanto o governo não tinha ainda mandado estabelecer deposito 

publico, mas porque uma vez creado por lei o lugar só outra o podia 

abolir; e se pela de 1º de Outubro de 1828 não foi conferida ás novas 

camaras municipaes essa faculdade provisória que tinhão as antigas de 

nomear os depositarias, nada mais se fez do que deixar ao governo o 

direito que tinha de os estabelecer, no que se foi de accordo com o 

disposto na Constituição Art. 102, § 4º —Av. de 5 de Março de 1849. 

As quantias que entrão por deposito devem ser entregues logo 

que forem devidamente reclamadas, qualquer que seja o exercicio; não só 

porque o deposito perderia a sua essencia, se não se praticasse deste 

modo, como porque é objecto que pela Ord. de 2 de Março de 1845 está 

definitivamente decidido. — Ord. de 25 de Maio de 1849. 

E' indifferente averiguar-se qual a razão ou origem do 

deposito, uma vez que seja effectuado por mandado judicial; não 

importando saber se os bens são depositados por effeito de execução, 

embargo, arresto, sequestro, ou porque qualquer pretenda pôr em juizo 

dinheiro, ou outros objetos para fins que lhe convenhão. 

Pede o bem geral, como declarou a Cons. da mesa do 

desembargo do paço de 30 de Junho de 1823 que os escravos, durante o 

tempo do deposito, continuem a prestar serviços a prol de seus senhores, 

deduzida a despeza do sustento, curativo, etc., e não a commodo do 

depositario como por abuso se pratica. — Av. de 16 de Novembro de 

1850. 

Os deposttarios particulares de dinheiros pertencentes á 

fazenda nacional estão comprehendi dos nas disposições do Art. 43 da Lei 

de 28 de Outubro de 1848; devendo porém ser considerados sujeitos ao 

juro annual de 9 por cento sómente depois que tenhão sido notificados 

por mandado do juiz, por ordem de quem recebêrão o deposito, para 
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fazerem a sua entrega, e quando effectivamente essa pena tenha sido 

imposta pelo mesmo juiz — Ord. de 28 de Agosto de 1851. 

O Aviso de 5 de Março de 1849, no qual se declarou que érão 

objectos de deposito publico sómente as peças de ouro, prata e outros 

metaes de valor, e as pedras preciosas, deve ser entendido 

restrictamente, e não comprehendendo o dinheiro, porque o fim da lei de 

17 de Julho de 1778 foi restringir o não ampliar os objectos a recolher nos 

depositos publicos, sendo o espirito da nossa legislação sempre muito 

favoravel ás partes litigantes, todas as vezes que estas concordão em se 

fazer os depositos em mãos de pessoas de sua confianca. — Av. de 30 de 

Outubro de 1851. 

Sómente se devem considerar existentes legalmente, para 

deverem ser providos vitaliciamente e pela forma estabelecida pelos 

Decretos de 30 de Agosto de 1851 e 16 de Dezembro de 1853, os oficios 

de depositarios, nos termos em que por lei tiverem sido creados, servindo 

nos outros lugares como depositarios aquelles que para cada execução, 

ernbargo, sequestro e deposito o juiz houver de nomear. — Av. de 19 de 

Outubro de 1854. 

Pelo Aviso de 23 de Novembro de 1855 se elevou a 240 rs. a 

diaria marcada para as comedorias dos escravos recolhidos ao deposito 

geral da côrte, declarando-se que não podem ser pagas mensalmente as 

despezas do deposito por aquelles que o requerem, por isso que 

importaria essa medida um onus não estabelecido em lei; tendo aliás o 

depositario para garantia das despezas o valor dos objectos depositados, 

e o recurso de requerer a venda judicial delles, sempre que seus valores 

não fôrem superiores ás despezas feitas com os depositos, conforme a 

pratica tem estabelecido. 

Tendo o § 16 do Alv. de 25 de Agosto de 1774 graduado a 

porcentagem na razão da corruptibilidade dos moveis depositados, 

deprehendendo-se de suas palavras que elle só considera incorruptiveis o 
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ouro, prata, pedras preciosas, e dinheiro liquido, ficando os semoventes 

na classe dos corruptiveis, uma vez que o § 10 do dito Alv. julga-os 

susceptiveis de deposito, fazendo-lhes extensiva a mesma providencia 

com que no § 9º se resguarda o valor dos moveis corruptiveis, não ha 

motivos para que se exclua os escravos desta classe; e assim ao 

depositario competem os dons por cento sobre todos os bens moveis e 

semoventes, comprehendidos os escravos, devendo essa porcentagem, e 

mais despezas que legalmente se fizerem a bem do deposito, ser 

satisfeitas antes da entrega do objecto depositado, como dispõe a Resol. 

de 21 de Abril de 1825. — Av. de 26 de Novembro de 1859. 

Os depositarios geraes pelo deposito judicial de bens 

corruptiveis tem o premio de dous por cento, deduzidos do producto das 

arrematações; por cujo producto são pagas tambem as despezas legaes 

feitas com os bens depositados. 

Das peças de ouro, prata, pedras preciosas e dinheiro liquido 

tem sómente um por cento, deduzido do capital ao tempo da entrada. — 

Alvs. de 21 de Maio de 1751, Cap. 5º § 1º, 25 de Agosto de 1774 § 16, e 

5 de Março de 1825. 

CAPITULO VI. 

DAS PENAS DISCIPLINARES E DA RESPONSABILIDADE. 

Art. 50. Contra aquelles que o juiz de direito achar em culpa 

ou omissos procederá conforme o caso, ou advertindo, ou 

responsabilisando, ou impondo algumas das peuas disciplinares seguintes: 

1ª, Advertencia com comminação e censura. 

2ª, Multa até 100$000 réis; 

3ª, Suspensão até dous mezes. 
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A pena de suspensão importa a cessaçao de todos os 

vencimentos do emprego. 

Penas disciplinares. — Sómente em correição podem os juizes 

de direito impôr as penas disciplinares do Art. 50 do Dec. de 2 de Outubro 

de 1851 a qualquer funccionario das jurisdicções inferiores que se achar 

em culpa ou omissão, excepto unicamente os escrivães do jury, por isso 

que perante taes juizes de direito servem em virtude do Art. 21 do Dec. 

de 9 de Outubro de 1850. — Av. de 11 de Novembro de 1861. 

Multa. — As multas pelo Juiz de direito impostas em correição, 

como penas disciplinares, em virtude deste artigo, estão comprehendidas 

na regra geral das outras impostas pelos juizes e tribunaes, na 

conformidade dos Codigos e seus Regulamentos, e por isso deve-se-lhes 

dar a mesma applicação a bem dos cofres municipaes. — Av. de 23 de 

Janeiro de 1854. 

Suspensão. — Os presidentes dos tribunaes e juizes, pelo que 

respeita á suspensão correccional dos escrivães ou tabelliães que perante 

elles servem, se devem regular quanto ao tempo, fórma, e casos della 

pelas disposições do Presente Regul. Art. 50, § 3° e artigos seguintes. — 

Dec. de 7 de Março de 1855. 

Veja-se as demais disposições sobre este assumpto citadas na 

1ª Parte, cap. 4°, § 4° n. 1, e no comment. ao Art. 26, § 1° do Regul. 

Art. 51 A pena de suspJensão imposta aos juizes municipaes e 

de orphãos, aos delegados, subdelegados e julzes de paz, não terá effeito 

sem approvação do governo na côrte e presidentes nas provincias.  

Veja Art. 26, § 1º deste Regul. 

Art. 52. Das penas disciplinares impostas pelo juiz de direito 

não há recurso algum. 
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Art. 53. Não terão lugar as penas disciplinares quando nos 

regulamentos especiaes houver alguma pena para a omissão de que se 

trata. 

Art. 54. O juiz de direito na imposição das penas disciplinares 

e de responsabihdade observará as regras seguintes: 

§ 1.° Não poderá deixar de determinar a responsabilidade, e 

instaurar o processo respectivo nos crimes de prevaricaçao, peita, 

suborno,concussão, peculato excesso ou abuso de autoridade, ou 

influencia do emprego. 

§ 2.° Poderá, em vez de responsabilidade, impôr sómente as 

penas disciplinares, conforme a gravidade do caso, nas omissões 

Criminosas previstas pelo Codigo Criminal, quando dessas omissões se 

não seguir provavelmente prejuizo publico ou particular. (Art. 339 do 

Codigo do Processo.) 

§ 3.° Poderá impôr nos casos não previstos pelo Codigo 

Criminal as penas disciplinares do Art. 50, §§ 2º e 3º, conforme a 

gravidade do caso e precedendo comminação. 

Art. 55 Sendo o caso de responsabilidade, o juiz de direito 

formará culpa, ou durante a correição, ou sendo ella finda; e quanto aos 

crimes que não forem da sua competencia devolverá os documentos e rol 

de testemunhas que fundamentão a culpa, ao juiz competente ou 

promotor publico. 

Formará culpa. — Nos casos dos Arts. 23, 26, § 3º e 55 deste 

Regul, não é necessario remetter o juiz de direito os documentos 

comprobatorios do crime ao promotor publico para apresentar a denuncia; 

basta mandar autoa-los, seguindo ex-officio nos mais termos da formação 

da culpa. — Av. de 20 de Dezembro de 1852. 
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O Aviso de 17 dc Novembro de 1853 (transcripto na 1ª Parte) 

declara qne os juizes de direito em correição não podem instaurar 

processos crimes que não sejão de responsabilidade; porém tal doutrina, 

além de carecer de fundamento legal, é contrariada pela do Av. de 10 de 

Novembro de 1854, que expressamente diz que a disposição do Art. 157 

do Cod. do Proc. Crim. se deve considerar applicavel a todos os crimes em 

que cabe o procedimento official, não só por se darem a respeito de taes 

crimes as mesmas razões de ordem publica e interesse da sociedade, 

como porque o mesmo principio está consagrado no Art. 31, § 4° do 

presente Regul. 

Sobre o modo por que devem proceder os juizes de direito 

quando lhes forem presentes autos e papeis, dos quaes conste a existencia 

de algum crime de responsabilidade, veja-se o Av. de 9 de Dezembro de 

1855; e, em geral, sobre os processos de responsabilidade, as diversas 

disposições que deixamos citadas na 1ª Parte, cap. 4° § 4°, n. 1. 

CAPITULO VII. 

DISPOSIÇÕES GERAES. 

Art. 56. A emenda de nullidade, erros e irregularidades 

consiste sómente em notar ou declarar as nullidades, erros e 

irregularidades, com simples advertencia, comminação ou imposição de 

penas disciplinares, ou com decreto de responsabilidade. 

Art. 57 A jurisdicção do juiz de direito em correição se refere 

ás jurisdicções inferiores, e por consequência não póde o juiz de direito, 

salvo a disposição do art. 31, § 2°, avocar e tomar conhecimento dos 

processos: 

§ 1.° Julgados pelos tribunaes superiores, ou com recurso 

pendente e seguido para elles. 
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§ 2.° Subrnettidos ao juiz de direito (ainda que seja o mesmo 

que faz a correição) ou por meio de recurso ou appellação, ou para julgar 

afinal ou por elles julgados. 

§ 3.º Submettidos aos chefes de policia, aos juizes de direito 

do civel, ao juiz orphãos da côrte. 

Art. 58. Não póde tambem o juiz de direito impedir o curso 

das jurisdicções ordinarias, avocando os processos submettidos aos juizes 

municipaes, delegados e subdelegados para julgar afinal ou preparados 

para serem submettidos ao jury, ou formados para serem julgados pelo 

juiz de direito, ou conclusos a qualquer juiz. 

Não póde impedir o curso das jurisdicções ordinarias. — Em 

virtude deste artigo, e por bem do respeito devido á jurisdicção de cada 

um juiz, e da ordem em que essas jurisdicções procedem, não póde o juiz 

de direito chamar a si negocios que estejão affectos ao municipal, 

devendo limitar-se á revisão depois de decididos, não obstando que este 

artigo trate de processos e não de livros, pois que nos processos de 

contas, por exemplo, são elles a base dos mesmos processos. 

Nas leis existe o correctivo para a demora extraordinaria e 

sem justa causa dos juizes na decisão dos negocios que são de sua 

competencia; e se o juiz municipal assim procede cumpre responsabilisa-

lo, sem que por isso fiquem devolvidas ao juiz de direito as attribuições 

que as leis conferem áquelle. — Av. de 30 de Dezembro de 1854. 

Art. 59. Dos despachos e sentenças proferidas pelo juiz de 

direito em correição haverá appellação e aggravo, qual no caso couber, 

conforme a legislação em vigor. (Arts. 19 e 52.) 

Haverá appellação e aggravo. — Os despachos e sentenças 

proferidos em correição, sendo acto de jurisdicção do juiz, dão lugar á 

interposição dos recursos legaes para o poder judiciario, na fórma 

commum de direito. 
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Dos provimentos em razão de sua fórma geral e regulamentar, 

assim como de seu fim, não se dá recurso para o poder judiciario. (Vej. na 

1ª Parte a exposição de motivos que precedeu o Dec. de 7 de Fevereiro de 

1857, relativo a este objecto.) 

Tambem não ha recurso algum das decisões dos juizes de 

direito contendo sómente advertencia ou emenda de abusos, ou 

despachos dos quaes não coubesse no juizo inferior appellação ou 

aggravo. 

Das penas disciplinares impostas em correição igualmente se 

não dá recurso algum. 

Os casos de appellação e aggravo, tempo e fórma por que são 

interpostos taes recursos, e mais formalidades delles, constão das 

diversas disposições que deixámos citadas nos lugares proprios. 

FIM. 
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