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ANTONIO

DE SALLBS

DE

19
DE

SETEMBRO

DE

1903

JUDlCL\Rl.\

I

judiciaria

I

. Art. 1.0 O territorio do Estado, para a administração da justIça, divide-se em districtos de paz, termos e cornaI'cas,
Art. ~. o ,Haverá. tantos di~trictos, quantos forem creados pelo
poder l~glslatIvo e serão claSSificados, por ordem numerica, pelM
resp~ctIvas ,camara,!'l municipaes, segundo a maior ou menor distancia da sede do termo, tendo-se em vista o tempo de viagem.

nA DIVISÃO

CAPITULO

Da organização

TITULO

O povo do Estado de Minas Geraes, por sell~ representantes
decretou
e en, em seu nome, sancciono a seguinte lei:

LEI N. 375 -

'

Sallada e publicada na Secretaria das Finanças do Estado
de Minas Gaues, em Bailo Horizonte, ao~ 19 de setembro de
1903.-0 diroctor substituto, Juclt/ldino Jnlio Santiago.

Antonio em'los Rióei,'o de Antfmda.

FRANCHOO

Art. 24. Revogam-se as disposições em contrario.
. Fica o Governo auctorizado a modificar o ponto de par.
tida d~ ramal de Silveira Lobo ao Travessão, na.linba de
SerrarIa, determinando outro que seja mais conveniente.
Mando, portanto, a todas as auctoridades
a quem o Ci).
nbeoimento e execução da referida lei pertencerem,
que a
cumpram e façam cumprir tão Inteiramente como nella se
contêm.
. O .Se~retario. de Estado dos Negocios das Finanças, a faça
ImprImIr, publIoar e oorrer.
Dada no Pdlacio da Presidencia do Estado de Minas Geraep
em Bello Horizonte, aos 19 dias do mez de setembro de 1903:

-

0

!l 1.' Cada districto deverá conter, pelo menos, dUlentas casas
habitadas, das quaes setenta e cinco, no minimo, serão situadas
em o nucleo da povoação.
!l 2. o Cada districto deverá conter uma popu 1ação de' duas
mil almas, pelo menos.
!l 3, o A installação dos districtos
veriflcar-sc.á com a posse
dos juizes de paz, no dia designado pelo Presidente
do Estado.
!l 4. ° Ficam mantidos, sob as mesmas denominações,
os districtos legalmente constituidos.
Art. 3;0 Haverá tantos termos quantos forem creados pelo
poder legIslativo, e compor-se-ão de 11m ou mais distrietos.
!l 1.0 A divisão j udiciarla em termos coincidirá. quanto possivel
com a divisão administrativa
em municipios.
li 2, o Não poderá. constituir termo o municipio que não apurar, pelo menos, duzentos e cincoenta jurados.
!l 3. o Reunir-se-ão em um s6 termo os munieipios pequenos,
que tiverem pouca população e não apurarem a'luelle numero de
jurados.
li ,\,' As actuaes comarcas formarão outros tantos termos,
com os limites e denominações existentes.
. !l 5.' Os termos installar-se-ão
no dia designauo pelo Presluente do Estado para a posse dos rcspectivos funccionarios ou
de seus ,mbstitutos,
Art. 4,' Haverá. tantas comarcas quantas forem CI'eadas pelo
poder legislativo, e compor-se-ão de um ou mais termos.
as comarcas constantes
da tabella
li 1.' Ficam subsistindo
annexa, lettra A.
li 2.' As comarcas
serão divididas
em tres entrancias
ou
classes, conforme.o movimento forense de cada uma.
!l 3,' As comarcas
que se crearem serão de primeira
entmncia, salvo si fór determinado differentemente no acto de sua
creação,
'
~ 4.' Para a creação de novas comarcas, exigir-se-fio
os seguintes requisitos:
a)
uma distancia, pelo menos, de trinta o seis kilometros
entre a mais remota extremidade do territorio da comarca anti"'a
e o nucleo da povoação destinada á. sede da nova comarca;
'"
b)
renda estadual não inferior a 15:000$000 e ronda municipal não inferior a ilO:000$100 j
c)
população não inferior a vinte mil almas ;
d)
impossibilidade
de ficar a comarca,
donde tiver de ser
destacado o territorio para a nova, reduzida, em seu movimento
forense, a menos de uma média annual de trinta e seis feitos
civeis.
!l 5.° As comarcas installar-se-ão
no dia designado pelo Presidente do Estado, para que os respectivos funcclOnarios 011 na
falt3, seus substitutos legaes, entrem em exercício.
'
Art. 5. A Capital do Estado e a sede do Tribunal da Relação, que li o unico para todo Estlldu e do Tribunal Especial.
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F.

TRIBUNAES

auxiliares

AUXILIARES

da administração

da

1') em cada districto, um escrivão, um adjuncto de promotor
e tantos offlciaes de justiça quantos forem precisos.
Paragrapho 1Inico. O Procurador
Geral será auxiliado pelo
sub-Procurador,
que exercerá as suas funcções nos tribunaes da
comarca da Capital ou em outra qualquer em que fÓr necessaria
a sua presença, a juizo do Governo.

d) em cada termo, dous escrivães do judicial e notas, um
depositaria publico, o collector das rendas estaduaes, um contador-di~tribuidor
e partidor e os officiaes de justiça que forem
necessarlOS ;

a) no Tribunal Especial, o Procurador
Geral, o secretario e
oftlciaes dc justiça da Relação, exercendo o secretario as funcções
de escrivão ;
1J) no Tribunal da Relação,
o Procurador Geral, um secretario, um omcial de secretaria,
dous amanuenses,
dous continuas, um dos quaes servirá de porteiro, dous escrivães e dous
omciaes de justiça ;
c) em cada comarca, um promotor de justiça, que residirá na
respectiva
séde, um olHcial do registro geral e um official do registro especial;

Art. 7 .• ' São funcclonarios
justiça:

FUNCCIONARIOS

SECÇAO II

d) em. cada
termo, por um juiz municipal, com residencia
na respectiva séde, e por um conselho de jurados;
e) em cada districto, por tres juizes de paz.
Pa.rag!"apho unico. Nos termos que forem séde de comarcas
d!! prImeira entrancia, as funcções de juiz municipal serão exerCIdas por um supplente, nomeado pelo Presidente do Estado.

Art. 6.' O poder judiclarlo será exercido:
~) . pelo Tribunal Especial, nos casos a que se refere a ConstitUIção do Estado. art. 72, paragrapho unico ;
b) em todo Estado, pelo Tribunal da Relação;
c) em cada comarca, por um juiz de direito, com resldencia
na séde da mesma ;

JUIZES

SECÇAO I

DO PESSOAL

CAPITULO II
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RELAQÃO

Art. I I. O l'ribunal da Relação flerá composto de treze desembargadores.
Art. 12. A nomeação dos desembargadores
será feita, pelo
Presidente do Estado, dentre os juil.es de direito, na proporção
de dous terços por antiguidade e um terço por merecimento,
de
modo que a nomeação de dous desembargadores
por antiguidade
preceda sempre a de um por merecimento.
será feita
li 1. o A escolha dos doul! terços por antiguidade
dentre os dez juiJ:es de direito mais antigos, em lista organizada
pelo l'l'ibunal da Relação para cada vaga.
li 2.. Para a escolha do terço por merecimento,
o Tribunal
organizará, dentre todos os juizes de direito em exercício no Estado, uma lista dos cinco que se tiverem salientado pela sua
rectidão e saber, com exclusão dos dez mais antigos.
li :l.. A lista será organizada
dentro de dez úias, depois
daquelJe em que a vaga se der, devendo 11 escolha do governo
ser feita dentro de sessenta dias, contados do recebimento
da
mesma lista.
li 4. o Juntamente com esta, deverá o Tribunal
rcmetier informações sobre cada um dos alistados,
discutidas e votadas' em
sessão secreta.
Art. lo. Os desembargadores
serão vitalicioB e só por sentença, ou nos casos de Incapacidade physica ou moral, averi.
guada mediante processo, perderão leus cargos.

DO TRIBUNAL!JA

CAPITULO II

Art. 8.. O Tribunal
Especial será composto de tres deputados, tres senadores, eleitos pelas respectivall C/lmaras no principio de cada legislatura, e tres desembargadores,
na mesma occa.
sião eleitos pelo Tribunal da Relação.
Especial reunir-se-á
para eleger o seu
Art. lI. o O l'ribunal
Presidente, e, sempre que fór necessario, para os julgamentos de
sua competencia.
Art. 10. Serão observados, no tocante ás scssões do Tribunal
Especial, os dispositivos referentes ás sessõcs do Tribunal
da
Relação.

ESPECIAL

CAPITULO I

dos tribunaes e nomeações

DO TRIBUNAL

Da constituição

TITULO 11
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!l 1.. Poderá ser reunido, a requerimento do interessado.
o
exel'eicio da advocacia, no Estado, ao dos cargos de juiz municipal e promotor de justiça, ou o exercicio destes cargos, no listado, sondo preciso, no primeiro caso, que se eomplete o numero de
cinco annos.
!l 2.. O exercicio da advocacia e pratica do f6ro serão provados por certidão tirada dos protocollos
das audiencias,
autos
ou papeis forenses.
!l 3.. No tempo de noviciado, feito nos cargos a qne se refere este artigo, se não contará qualquer interrupção de exercicio,
cxcepto :
a) o temuo concedido ao funccionario, afim de transportar-sc
para outro logar, não se incluindo a prorogação ;
li) o tempo de suspensão
pur crime de responsabilidade.
de
que (ór absolvido.
Art. 28. O Gove:'no, no regulamento que expedir para a execução desta lei, estabelecerá o processo de habilitação
para o
cargo de juiz de direito, providenciando de modo que o noviciado
prove não só a habilitação. como a aptidão do candidato.
Art. 2\l. As comarcas de primeira entrancia serão providas,
mediante nomeação do Presidente do Estalio, pelo pretendente do
maior merecimento, e as de segunda e terceira, por designação
do mesmo Presidente, dentre os juizes de direito mais antigos da
entrancia immediata.
Art. BO. A lista destes juizes será organizada pelo Trihunal
da Relação com os dez mais antigos da entrancia immediata [\
da comarca vaga.
Art. :n. E' livre ao juiz acccitar ou não o accesso, mas o
que recusar não poderá ser promovido, emqnanto não o forem
todos os das comarcas da entrancia a que pertencer a sua.
Art. 3<1. Os juizes de direito serão vitalicios,
e só por sentença ou nos casos de incapacidade physica on moral, averiguada
mediante processo, perderão seus cargos.
Art. 33. Si o juiz removido não acceitar a nova comarca,
será esta preenchida
do modo estabelecido no art. 2D se"unda
parte, organizando a Relação para este fim nova lista. '
"
Art.;ll.
Os juizes de direito não podem ser removidos, sinão
em algum dos casos seguintes:
a) de o requererem;
b) de accesso ( art. ~D ) ;
c) de manifesta convenieneia e necessidade da administração
da justiça na comarca.
Art. :15. No caso da lettra a do artigo antecedente, a remoção poderá ter .Iogar para comarca da mesma entrancia qne esteja
ya~a! ou em Virtude de permuta, ou para comarca de entrancia
InterIOr.
Paragrapho unico.
Si houver mais de um pretendonte, e não
resultar prejuizo para a boa administração
da justiça, deverá ser
preferido:
a) o de entrancia superior;
b) entre os da mesma entrancia, o rr ais antigo.
Art. 36. A remoção por manifesta conveniencia c necessidade
da boa administração
da j usliça terá logar para comarca do
egual entraneia,
verifiean(!o cssa conveniencia e necessidade UIll
tribunal composto do Presidcnte do Senado, dI) Presidente da Relação e do Procurador Ger'al, elll virtude de relll'esentação
de
qualquer pessoa c com audi'.Jllcia do juiz o do sub-Procuradur,
L. lI1.-.,í

~rt. H. E' li0ito ao j lIiz nomeado desembarO'ador deixar de
acceltar o accesso, mas perderá o seu lo"ar na lista de antiO'uidade, pa~sando. a occupar o ultimo, salvo "a hypotllese da pro'moçã~ ter sido feita por merecimento, caso em que eonservara o relerldo logar.
Art. 15. O Tribunal da Relação dividir-se-á
em duas seeções, .uma que se denominará Camara Civil e a outra que se
denomInará Camara Criminal.
Art. lG. Funccionará a Relação em camaras reunidas ou em
camnra:s s.eparadas, ~ob a direcção do mesmo Presidente, segundo
as attrlbUlções d~~nIdas e distr!bui.das por lei.
. ~r!. 17. O 'lrlbunal, na pl'lme:ra sessão de cada anno (ConStItulçao, art. 71). nomeará; por eleição, dentre os desembargadores, o seu PreSidente e vice-Presidcnte.
Art .. 1,8. O ~es~mbar~ador quc não tivel' side reeleito Presidente, Ira substitUIr o el~it.o na Çamara a que este perteneer.
Art. Ip. A .Camara C:vII sera composta de sete desembargadores, IncluslVó o PreSidente, e a Camara Criminal será composta de outros tantos, inclusive tambem o Presidente.
Art. 20. Os desembargadores .novamente
nomeados entrarão
para a camara em que a vaga se der.
Art. 21. As camaras do Tribunal da Rclação funccionarão
separadamente duas vczes por semana, cm dias difl'erentes designados em seu regimcnto.
. Art: 22. A Rel~ção, cm camaras reunidas, funccionará, em
dia desl~nado pelo 1 residente, sempre que llouver materia sobre
que d~hbcrar e com a maioria dos seus membros não sendo necessarlO que esta seja constituida em cada uma das' camaras.
Art. 2'3. Poderão tambem não só as camaras separadas como
a. Rel.ação em camaras reunidas,
funccionar em sessões ex'traordmal'las, todas as ve?-es que o exigir o serviço publico, mediante.
convocação do PreSidente ex a(fleio ou a requerimento do Procurador Geral.
•
~rt. 2.i. As .sessões e votações serão publicas, salvo nos casos
prevls_tos em lei e quando, no in.teresse da justiça, resolver a
Relaçao ou a camara que se discuta e vote em sessão seCI'eta.
Art. 2.;. No caso da última parte do artigo antecedente,
só mente as partes e seus advogados serãu admittidos na sala das
sessões, emquanto se discutir.

DE IHREI'fO

Art. 2G. OS juizes de direito serão nomeados pelo Presidentli
do Estado dentre os doutores e bachareis formados em direito
J!0r algum_a das Faculdades da Republica, precedendo noviciado
a nomeaçao.
Art. 27. Consiste o noviciado no effcctivo exercício dos cargos. de juiz municipal,
supplente, juiz de paz e promotor de
justiça, po~ quatro ~nnos, de secretario da Relação, por seis, ou
de advocaCia e pratica do fôro, por cinco, no Estado.

!Jos JUIZES

CAPI'l'ULO III
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que

fór

expedido

para

execução

MUNICIPAES

IV

DE

PAZ

VI

A.rt. I,~. Os .iuize.~ de paz serão eleitos pelo povo na fórma
da. lei eleitoral e serVirão por Ires annos sendo um em cada anno
na ordem da votação.
'

DOS JUIZES

CAPITU~O

Art. 41. Os supplentes
(art.
6.0, para"'rapho
unico) serão
nomeados pelo Presidente
do Estado, dentre °os cidadãos residentes na sede do termo, que tiverem a precisa idoneidade.
Art. 4~. Os supplentes servirão por quatro annos, e só poderão
perder os seus cargos nos casos se"'uintes :
a) mudança
definitiva de residencia para fóra da séde do
termo;
li) ~cceit~ção de cargo incompativel com o de supplente;
c) Impedimento prolongado por mais de seis mezes .
d) sentença condemnatoria
de auctorldade competente:

DOS SUPPL~:NTES

CAPITULO V

Art. :n. Os juizes mu llicipaes serão nomeados pelo Presiden~e do Estado, dentre os doutores ou bachareis formados em
direIto em alguma. das Faculdades da Republica, que tiverem
dous annos de pratica do fÓro, no Estado.
Art 38. Os juizes municipaes servirão quatro annos, e só
perd~rão os seus cargos por sentença ou em caso de incapacidade
physIC.a ou moral. averiguada
mediante processo, podendo ser
remOVidos nas hypotheses do art. 3f, observando.&e as formalidades
do art. ~6.
Art. 3f1. Os jui~es que tiverem servido com distincção poderão ser reconduzld?s no mesmo logar ou coIlocados em termos
de comarcas de superIOr entrancia.
Art. 1,0 .. 1<;' appl.icll.vel aos juizes municipaes, no caso de remoção a pedido, o dIsposto no art. iJ5, paragrapho unico.

DOS JUln;s

CAPITULO

ç

~ 1.' O~ pre~identes do Sen~do e da Relação serão, em caso
de f~lta ou Impedimento. respectlvilmente substituido" pelos vicepresidentes.
~ 2.'. I?eclarad~ pe~o. !ribunal
a necessidade da remoção,
ficara o JUIZ em diSPonIbilidade. vencendo ordenado simples até
vagar comarca de egual entrancia á. sua e ser neHa pro;ldo .
C?~o.' porém, ~ão acceite a designação, será declarado avulso seU::
direito a venCimentos.
.

na fórma
desta lei.

VII

Art. !lI. O conselho de jurados será composto de quarenta e
oito jurados sorteados dentre os alistalJos. e o de sentença de doze
sorteados dentre aquelles.
Art. 52. O jury reunir-sc-á na séde do termo em sesslies 01'dinarias ou extraordinarias.
Art. 53. Ha,'erlÍ em cada termo annualmente
quatro sesslies
ordinarias,
não (,Xccdcnllo do tres mezes o intervallo de UlJIa á
outra.

SECÇÃO

1>0 JURY

CAPITULO

Art. "I. Apurar-se-á.
a eleição dos Jlllzes de PllZ pela fórma
prescrlpta na lei eleitoral, extrahindo-se
da acta da apuração
tantas cópias quantos forem os juizes eleitos.
8 1.0 l%tas cópias, que poderão ser impressas, serão assignaelas pela junta, e, no Ilrazo de oito dias, será. enviada uma a cada
um dos eleitos e servir-lhe-á
de diploma ou titulo, independentemente de qualquer reconhecimento.
~ :!.o Da apura~'ão da junta
haverá recurso voluntario para
o juiz de direito, na fórma do regulamento que fór expedido para
a execução da presente lei.
Art. 45. O triennio terminará no mesmo dia. em todo o Estado, ainda que algum dos juizes não tenha preenchido o seu
tempo.
Art. 1,6.' Podem ser eleitos jul1.es de paz os cidadãos brasileiros. capazes de ser eleitores, comlanto que tenham dous annos,
pelo menos, de residencia no districto.
Art. 17. E' livre a acceitação do cargo de juiz de paz, e o cidadão nomeado poderá renuncia l-o em qualquer tempo, por oJlicio
dirigido ao juiz de direito, tornando-se
desde logo irrevogavel
a renuncia,
salvo reclamação
fundamentada
dentro do prazo
de oito dias, contados da publicação do oJlicio em audiencia.
Art. 18. Nos districtos em que não houver eleição na epoeha
designada,
continuarão em exercicio os juizes do triennio anterior, até que os logares sejam preenchidos.
Art. 4\!. Perderão seus logares os juizes de paz que mudarem
sua rcsidencia para fóra do districto, devendo o juiz de direito,
depois de verificar a mudança e ouvir o juiz, excluil-o da lista,
salvo ao excluido recurso para a Relação.
Art. 1>0. ~i, durante o triennio, oceorrer alguma vaga, o
juiz de direito dará posse ao Immediato em votos ao terceiro juiz
de paz, até ao numero de tres, e proceder-se-á
á eleição para o
preenchimento do logar vago, na hypothese de não estar o
triennio em seu ultimo semestre.
l'aragrapho unico.
Serão considerados supplentes os que tiverem obtido, pelo menos, uma quinta parte da votação alcançada pelo terceiro juiz de paz.
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As sessões

extraordlnarias

terão

logal' nos

casos

DOS

JURAlJOS

SECÇÃO II

Art. 60. Serão alistados jurados os cidadãos brasileiros, que
tiverem as qualidades preeisas para ser eleitores, exeeptuados :
a) os incapazes
por enfermidade de corpo e os que forem
notoriamente
considerados faltos de bom senso o integridade;
/lIas que estiverem pronunciados
ou tiverem soffrido condemnação pa,sada em julgado por crime de homicidio voluntario,
furto, roubo. banca-rota,
falsidade, ostellionato e moeda falsa,
ainda que tenham cumprido a pena ou obtido perdão, e os que
tiverem assignado termo de bem viver ou de segurança, emquanto
durarem seus eITeitos ;

,.n.

~) .Si sobreyier algum caso extraortlinal'io e parecer ao juiz
de direito, mediante representação do promotor da justiça. que,
por se não tratar immedíatamonte, pó de ser compromettida a segurança publica;
/I) semprc que, no intervalIo
de sessões ol'dinarias, se preparem até. seis processos de reus presos lia mais de tl'es mezes.
. Art. 5). As sessões do jury durarão ate quinze dias succesSI vos, contados do dia
marcado para a instaUação, e po 'crão
ser [1I'orol?adas por mais oito. quando o conselllo dc jurados, por
mai<:'ria, uecidir ser isto conveniente pa.-a se ultimarem alguns
processos pcndentes.
Paragl'apho
unico. Computam-so no prazo des'te artigo os
dias om quo não puder o jury fnnccionar por falta de numero e
aquollcs em quo ni'io houvol' materia
sobre que deliherar ; não
serilo, porem, incluídos os domingos, que guardar.se-ão
em honra
de Dous.
Art. :;6. g' dispensa vel a installação das sessões do j ury, não
havendo, ate dez dias antes do designado para a sessão, processo
algum preparado ou em termos de ser preparado para o julgamento.
Paragrapho unico. O juiz de direito, ou por sua ordem o
juiz lIIulllcipal. no termo annexo, mandará. annunciar por editaes,
que serão atlixados nos distl'Íctos e poderão ser publicados pela
imprensa, onde a houver, que o jury não se reunirá. no dia designado, por não haver assumpto sobr'3 que deliberar.
Art. 57. Os jurados
sorteados
para o julgamento
pronunciarão o eompromisso,
cuja formula e a scguinte : - Prometto
( on juro) prOll!tnciar.me bem e sinceramente llestlL causa, haverme com (ranque.;a e verdade sô tendo drante dos olhos Deus e li
lei e p"o(eril' o meu voto segnnrlo a mi',ha consciellcia.
Art. 5'. Os jUl'ados que faltarem ás sessões, sem motivo
justificado. sofl'reri'io a multa de dez a vinte mil reis, que lhes será.
imposta pelo presidente do tribunal, com recurso voluntario para
o Presidente da Relação.
Art.
As sessões do jury serão publieas, mas ninguem
assistirá a ellas com armas defesas sob pena de prisão de eineo
a quinze dias, mediante processo. .

Art. r;l.
seguintes:
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DA

Il~:VISÃO

de distanoia.

A t C8 A revisão das listas parciaes dos distrietos e orgada . lista geral, e incumbida a uma jun.ta. .compostll; (~~)
iza
Juiz Çde direito, qu.e a presidirá, do promotor da Justiça e (lo JUIZ
de paz em exerciclO da sede do termo.

;0'

m

SECÇÃO IV

SECÇÃO

tendS) ajo~d~~~e~esidirem a Inais de cem kilomotros
(Ia sede do termo.

duaestI) ; os representantes
d o ~!ll1S
., t er lo p ubll'CO',
e) os empreO'ados de poliCia;
1
1
fi os agentes do correio e empregados do te egrap 10.;
g) os presbyteros.
.
•
Ar!. 6~. Se'rão dispensados, SI o requererem.
a) os maiores do sessenta annos ;
I
b)
os medicas não havendo mais de um no ogar;
c) os pharmaccuticos.
não havendo mais de um no lagar e não

~) g:

li)
e)

os que nllo tivere!? meios de decente Rubsistencia ;
os ereados I1e SclrVlr ;
as praças de pre!.
'.
'.
Art. 1\1. São dispensados do Jury .
a) o Presidente do I<:stado e seus SecrctarlOs,
.
)
I
t d s e senadores
federaes e estaduaes ,
j\~~~s~ ~scriVlles e oÚieiaes de justiça federnes e esta.

c)
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Art. 81. OrE:"nizarla a lista geral. a j unta fará transcrever
os nomes dos cidadã'ls alistados em pequenas cedulas de egual
tamanho, as quaes serão recolhidas em uma urna, vel"ificando-as
olidos.
iuiz de paz, á medida que os nomes dos alistados forem sendo
Art. R2. Quando acontecer, na occasião da revisão, que a
Urna do anno antecedente se não achar ainda exgottada, sómente
entrarão
para ella os nomes dos novos alistados e 0& daquelles
que, supposto já apurados, não tiverem ainda servido, de modo
que não aconteça servil' um juralo ,luas veles emquanto outro
não .tenha servido nenhuma,

Art. 61. Nos termos que não forem séde de comarca, o juiz
de direito podel'á. encarregar o juiz municipal
ahi residente de
presidir a junta revisora. quando, por fortes motivos, não possa
ir presidil.a, remcttendo.lhe as listas parciaes e todas as reclama.
ções que tiver em seu poder.
O promotor de justiça, em casos identicos. tambem poderá
ser substituído pelo seu adj uncto do districto da séde do termo.
Art. 70. A revisão será feita annualmente
de quinze de
dezembro
a quinze de janeiro seguinte,
no dia designado pelo
juiz
de direito.
Art. 71. A junta reunir.se.á no dia designado e funccionará
na sala destinada ás sessões do jury, em dias Successivos e sessões publicas até a conclusão da revisão.
Art. n. Os membros da junta que não comparecerem, sem
motivo justificado,
solfrerão: o presidente, a multa de 5)jii.JO I a
2~ 150 11; o promotor de justiça, a de.i Jj;;) l.) a l.jHJOO, o juiz de paz
e o adjuncto do promotor, a de 1')$ a ",0))1).
Art. 7:~. As multas serão impostas:
ao presidente da junta,
pelo Presidente da Relação; aos membros do ministerio publico,
pelo Procurador Geral; e ao juiz de paz. pelo juiz de direito; havendo recurso volllntario nos dous primeiros casos, para o Tribunal da Relação, e, no ultimo pam o Presidente do mesmo Tribunal.
Art. 74. Reunida a junta, tomará, em primeiro lagar, conhecimento das reclamações que o juiz de direito houver recebido
dos cidadãos indevidamente incluidos ou excluidos pelos juizes
de paz, nas listas parciaes.
Art. 75. Em seguida, procederá á revisão das listas parciaes
e á formação da geral, incluindo nesta todos os cidadãos que indevidamente
tenham Ilido omittidos e excluindo os que não reunirem os requisitos legaes.
Art. 76. Na revisão annual, serão inscriptos
na lista geral
os cidadãoll que, dentro do anno, tiverem adquirido as qualidades
precisas para ser iurados, e excluidos os que as tiverem perdido,
tiverem morrido ou mudado o seu domicilio para fóra do termo.
Art. 77. Concluida a apuração da lista geral, será ella lançada em um livro para este 11m destinado. o qual será aberto, nu.
merado, rubricado e eneerl'ado pelo juiz de direito.
pelos membros da
Art. 71',. A lista geral ser,1 assignarla
junta
e publicada' por cditaes aflixados na porta da casa das
sessOes do j ury e oela impl'ensa, onde a houver.
Art. iO. Além da lista geral, organizará 8 junta a especial
de supplentes, incluindo sómente os nomes dos jurados que residirem na cidade ou vi lia, séle do termo ou dentro de seis kllometros de di:ltaneia da casa das sessões do jury.
Art. 8 l. ,\ lista especial dos supplentes
será lançada no
mesmo
e publieada
juntamente
com a lista
goeral. livro, assignada
DA

QUALIFICAÇÃO

V

VIII

~?g~~

I é o chefe do ministerio publico,
Art. m. O Pro~urador Ge)~~ante o Tribunal Especial e o "1'1'1e o exercerá immedlatament~l
assento para discutir as questões
bunal da Relação. em que. te
f r a do cargo.
em que houver .Ie inte:tr dor aI ~e~á nomeado pelo Preside.nte do
Art. II.L O Procura OI' er achareis formados em dl\'elto por
Estado dentre os doutoros ou bIica
ue tiverem oito !1-0nos .de
qualquer Faculdade
~a
ad'vo~ada, do ministerlQ publico
n
? o~er~ervirá por oito annos.
pratica
for~nse t UIa,
ou da maglstra

DO MINISTERIO PUBLICO

CAPI'l'ULO

ú) o promotor ~e Just
recursos providos serão apresen:s 'uiz de di reito que as mandara
Art. 92. As deCisões
tadas dentro de .dous mez~:l~?c} ã~ (art 7;). d, dcntro de trinta
transcrever
no hvr~
da q reVisora,
.
ç f'u'á.
nas cedulas da uma as
dias, convocando
a.Junta
'
alterações necessarllls.

J;

.
'd mente incluidos ou omittidos
Art 88. Os cidadãos lfldeYI a ie az poderão rcclamar penas listas organizalla.s pelaR J lIlze s 'doP aOssuas reclamaçõcs
ao
'
.
. ora apresen, t an
b
ranto a Ju~ta reVlS,
te
dia quinze de del.em. 1'0.
juiz de direito da. com~:i~a, i~clu~ãO ou exclusão na lIsta geral
ara o Presidente da Rela9ã.o.
..
.
Art. !:l9. Da lfldevI.
haverá recurso voluntarlO P .: 'nterposto perante o JUIZ de dlreIArt. IllJ. Este recuTso SeI ,t lOS da llIhlicação da lista geral,
to,' dentro de quin:-e dias. c02uta~rior de1ntro de dous mezes, . com
o apresentado na. lflst3:?Cla
~ prestará. no termo de tres dlllS, o
informação do dito JUIZ,!"quc
ão
certidão da dat~ da pU\~~~~s para interpôr o recurso :
Art. OIH:
Sao cçmdPe'.'amente
incluido ou excluldo ;
a)
Cidadão
lfl e.vlu.

DOS RECURSOS

SECÇÃO

espex~~~.81. A urna geral será aJ;CI~~g~I~~~et~e~rg~aJ:~jU~~~~rsas ficando uma em pode~ ~e t~rá duas chaves, as quaes flcarãg.
e
'At. !:l;). A urna !Jspecdlad' 'to e outra no do promotor
uma em poder do JUIZ e Irei
.
. stiça
. papeis relatiVOS aos traJU
Árt. 86. As urnas, livro~ ed~a~~spectivo
escrivão, que os
balhos da junta ficarão a car~?o
terá sob sua guarda em carto
. ão se fazer em tempo (art.. 70)
Art. 87. Quandç acont.ecer .n qualificação do anno antenor.
a revisão, continuara em vigor a

t RI) procederá. a junta, quanto
Art. 83. Do lIlesmo modo ~a~.a:zendo escrever seus nomes em
á lista especial para supple?te ih'das uma li urna geral, outra á
duas cedulas, para serem leco I
.
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EMPRF.GADOS

DA

JUSTIÇA

AUXILIARES

SEcçAo I

OUTIlOS

. Art. !la. O secretario o demais ompregados da Secretaria do
?:r!bunal da nelação serão nomeados; pelo Presidente
do mesmo
Il'lbunal e conservados emquanto bem servirem.
Art. 100. O secretario scrá nomeado dentre os doutores ou
bach~reis formados em direito. que tenham pratica do fôro c os
demaiS empregados dentre os cidadãos idoneos.
'
Art. lUl: • Os escrivã~s da Relação, os escrivães do judicial e
no.tas,. os olhClaes do regIstro geral c do especial. onde os houver
privatIvos, os depositarias publiccs e os partidores serão nomea.
dos em concurso pelo Presidente do Estado.
Art. 102. Os escrivães dos districlos serão nomeados em concurso pelo juiz de di reito. podendo os prrj udieados recorrer desse
aeto para o Presidente da Relaçãu.
Art. 1(\3. Abrir.se. á. o concurso perante o Presidente da Relaçãl? para .o provimento d:~.\
111<t"
ivanias do Tribunal. e perante
o JUIZ.de direIto para o prOVimento de todos os oflicios existentes
na sua comarca
Art. lO!. S.e!'ão al!mittidos a concmso os cidadãos que so
mos!rarem
h~bl1ltados em exame de sullieiencia, de callior<1phia
de lIngua naCIOnal e de arithmetica. e tiverem vinte c uJl annos'
moralidade e aptidão physica necess:lrias.
•
Art. !li:>. Terão prel'erencia indistinclamente
para o provimentI? destes lagares cs gr.aLluados em direito, os atlvogados. os
que tlvcrcm curso dO notarllldo, os escreventcs
de cartorio
os
es~rivães de paz e os escrivàes dos processos e execuções' criffilllaes nomeados em concurso, os qUilos serão dispensaLlos de
qualquer exame,
'

DOS

DE

IX

ADVOGADOS

II

Art. 112. E' licito ás partes ehamar para defesa de suas
causas perante o jury qualquer cidadão idonco.
.
Art. llJ
l'\o mi'o civil, só f.odem exercer a advl?clLclll :
a) os doutores
e os bachareis formados em direito por alguma das Faculdades LIa R~publica ;
_
.
b) na primeira
instauclll. os cldadaos quc Já tenham provisão para este fim ou, na falta de advogados formados. os que a
obtiverem dentro do numero marcado para cada termo;.
c) as partes, por si ou por procurador,
precedendo licença do
respectivo juiz, nos lagares em que não houver advogados ~ormados ou provisionados, ou, quando os.que houver, nao acceItarem o patrocinio da causa. ou não torem. do sua confiança.
podendo a parte. em caso do d.enegação de IICellça, recorrer P<J1'a
o juiz superior. no prazo de cmco dias. contados da entrega da
petição.
.
I'
Pd'aO'rapho unico. A disposição deste arilgo se não app 19a
ás causa~ da competencia do j.uiz d.e pa~, perante elle trataLlas. as
sujeitas á jurisdicção voluntal'la e as Cl'lmlllaes em que semp!'o.as
partes poderão, por si 0\1 por procura~or, co~parecer em JUlZQ
e defender seus direitos, sem dependencIa de licença.

DOS

SECÇÃO

Paragrapho unico. No provim.ento dos.omcios cm que servirem os escrivães de paz que não tIverem Sido nomeados de accôr.
.10 'com o ari. 102 desta lei, independerão tambem d~ quaesquer
exames e serão preferidos
aos escreventes
de carta 1'10.
Art. 10G. Os escrivães poderão ter até dous ~screventes, nomeados pelo juiz de direito, sob proposta sua, verIficadas as condiçOes de capacidade exigidas no arti!Jo lO\,
Ar( 1')7. Para os eartorie R da Relação serão os cscreventes
nomeados pela Presidcn.te do. Tribunal, ~ediante propost~ dos cscrivães. observada
a dIspOSição da ultima parte do artIgo antecedente.
Art. 108. E' vitalicia a serventia dos o fi"ICIOSlI'e JUs t'Iça (tar s.
sómente p~rderão. os seus çargos
101 e 1(12), e os serventuarios
em virtude de sentença ou nos casos de IncapaCidade physlCa ou
moral e de incompatibilidades
averiguados
em processo regular.Art. loa. E' permittida
d
fI"
. ti ça,
a permuta
e o ICIOS
.. d e JUs
quando forem da mesma'.na.tureza e não resultar preJulzo a~ serviço pu1Jlico pagos os direitos !lscaes pelo excesso de lotaçao ..
Art. 110: Os oft\ciaes do justiça serão ~OD;lCad?s.pelo Pres!dente do 'l'ribunal da Relação, juizes de dIreIto, J~I~es mUIllCIpaes dos termos que não forem sede de comarc<:,-e JUIzes l~e paz.
perante quem servirem, dentrc os cidadãos malorcs de v.mto o
um annos que sou1Jerem ler o escrever correctamente o tIvorem
a precisa moralidado..
.
Art. 111. Competo ao juiz de direito na comarca, a.o. JUIZ
municipal no termo qu~ ~ãO fór sédo. de c.omarca e ao JUIZ (~o
paz em exereicio no dlstrlCto, prover lI~term~mente as respectivas escrivanias,
nos casos do vaga ou Impedimento dos serventuarios,

Art. 95. O su1J:-Procurador será. nomeado pelo Presidente do
Estado .dentre os dlplomat~o~ em direito que tiverem seis annos
de pratIca de fOro ou admInistração,
e servirá por seis anno&
podendo, entretanto, ser demittido caso o reclamc a convenienci~
da administração
da justiç'a, mediantc reprcsentaç'ão fundamentada do Procu radar GcraI.
. Art. !)6.. Os !,romotores de j usliça serão nomeados pelo Presl.de~te do Estado dentre os doutores ou bachareis formados em
l!Irel.to, advogados e quaesquer c:dadãos idoneos
tendo preferencla pal:- as nomeações os diplomados em direito.
Art. !lI. OS prom?tores de justiça servirão por quatro annos
mas. pOI!erão ser .d~mltiidos ou r~Dl0.vidos, a pedido ou por con~
,:,elllenCla da admInistração
da JustIça, mediante
representação
lundamentada do Procurador Geral.
Ar!. !K . Os ad.)unc!os serão. nomeados pelo Presidente do
~stado deniJe os cldadaos que tIverem os rcquisitos
para scr
Jurados.
'
.
CAPITULO
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a)

Art. 1~4. E' vedado o exerci cio da advocacia:
aos juizes de qualquer categoria,
ainda mesmo fóra do
territorio de sua jurisdicção, salvo em causa proprla ou de pa-

Art. IH. E' vedado o exercicio do mandato perante Juiz que
seja ascendente,
descendente, irmão ou cunhado durante o cunhadio.
Art. 115. O juiz preparador
não admlttirá. como procurador
parente do juiz de direito nos referidos graus, em acto, diligencia
ou processo em que este haja de intervir.
Art. IlH. Os aàvogados serão sujeitos ás penas disciplinares:
a) multa de :iO~OOO
a 2,)').OO() ;
b) suspensão de exercicio por dez a trinta dias.
Art. 117. Serão definidos nas leis do processo e regulamento
dos auditorios, os casos em que poderão os juizes de direito e
Presidente do Tribunal da Relação, com audiencia dos advogados,
Impór-Ihes algumas destas penas, e os respectivos recursos.
Art. ll'l. As funcções de solicitador
ou procurador judicial
serã~ exercidas pelos advogados ou por cidadão idoneo que obtenha
provIsão para este fim.
Art. 119. As provisões de advogado ou solicitador serão con.
cedidas, mediante exame, pelo Presidente da Relação, por tempo
que não exceda de tres annos, e poderão ser renovadas por egual
tempo, para a mesma ou para outra comarca do Estado. sem
dependencia de novos exames, á. vista de folha corrida ou de
attesta.ções de moralidade
dos juizes locaes ou justificação processada em qualquer comarca, com audiencia do respectivo promotor de justiça.
Paragrapho
unico. Poderão tambem ser renovadas as provlsÍles concedidas, em virtude de lei ou re/{ulamento anterior,
pelo Presidente do Estado, da provincia ou ua Relação, salvo o
disposto no art. 113, lettra I,.
Art. 12f), Os exames de sufliciencia para provisão de advogado serão feitos perante a Camara Criminal, em sessão extraol'llinaria, designada pelo Presidente e annunciada por edital. na folha
otlicial com antecedencia de oito dias.
Art. 121. O exame será. escripto e oral, e versará. sobre direito civil, commercial e criminal e sobre theoria e pratica do
processo,
e a elle só serão admittidos
os cidadãos maiores de
vinte e um annos, que exhibirem folha corrida e certidão de
approvação nos exames de lingua nacional, lingua franceza, arithmetica e geometria plana.
Art. 122. Os exames de sullieiencia para provisão de solicitador serão feitos perante o juiz de direito da comarca, em que o
requerente houver de exercer as respectivas funcções e versarão
sobre pratica do processo, só sendo a elles admittido o candidato
que apresentar
os documentos exigidos no mesmo artigo, excepto
certidão de approvação nos exames de ling-ua franceza e geometria plana.
11J.. tierão dispensados de quaesquer exames os alumnos da
Faculdade Livre de Direito deste Estado, que tiverem sido approvados nas materlas do terceiro anno do curso.
11t.' Será. egualmente dispensado de eXHne aquelle que tiver
seis annos de exercício do emprego de escrivão do judicial
e
notas, nomeado regularmente
em concurso.
Art. 123. Aos solicitadorcs são applicaveis as disposições do
art. 111.

-
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POSSE E EXEIlCICIO

IX

Art 1"5 Os juizes
Procurador
Geral. sub-Procurador
do
r~stado,' pr~~otores e 'eIdpregados
da justiça não. poder[o entrar
em exercicio de seus cargos sem apresentar
o titulo da sua nomeação á. auctoridade competente pal'a dar-lhes posse.
Art. 12li. São competentes:
.
a) o Tribunal da Relação, ao seu Presidente
e viee-Presldente;
.
d
P
b) o Presidente
da Relação, aos des.embarga ?re.s, rocurador Geral, sub-Procurador
do Estad<?, jU1ze~ de direito,. emp:e"ados da secretaria
escrivães e otllclaes de Ju~t.iça do TrlDi:nal,
"
c) os juizes
de direito, aos j.uizes mur,lIClpaeS, supp e.nte~,
juizes de paz, promotores de .i.ust~ça, e maIs empregados .Iudlciarios da comarca. termo ou dlstrlCt~.
...
.
.
d)
as camaras municipaes, aos JUIzes de direIto, .Iulzes lliUDlclpaes e supplentes ;
~
óJ d
e) os juizes municipaes
dos termos. qu~ não orem s e e
comarca, aos seus escri vães e otliciaes de J.ustlça;.
.
fJ os juizes de paz, aos escri vães e otliclaes de .Iustlça do respectivo districto.
.
:
Art. U7. Servirá. de titulo aos JUIzes e empregados de JUs-.
ti Ç'a o decret) portaria ou acto de nomeação, o qual, depois. de
re l'1istrado si 'não fOI' pedido dentro de oito dias, será. remett.ldo
á estação fiscal (lo loga.r para lhes .ser en~re.glle, lJuando o SOItClta.rem, sendo ahi pagos os respeetlvos
dIreItos.
Art. 128. Trinta dias depois de .findo o Jlr~zo leg~1 e sua
prorogação, será. devolvido á. Secretal'la do InterIOr o tItulo não
solicitado dentro do mesmo prazo.
.
Art. I~g, Servirá de titulo aos ,Juizes d.e paz a ~ól?la a que
se refere o al't. 41 11 ).', ou a portarIa expedida pe~o JUIZ de direito em virtude de provimento dado ao recurso. Interposto, de
accórdo com o paragrapbo
segundo do mesmo artigo.

COMPItOMISSO,

CAPITULO

rentes em linha recta, ou collateraes dentro do segundo grau
civil;
..
. em
b) aos membros
do ministerio publtco, nas causas C1velS
que houverem de intervir em razã? d<?ca.rgo, e e.m todas as
causas criminaes, mesmo fóra do terl'ltol'lo em que exercerem as
suas CuncçOes ;
.
.
c) aos funccionarios
auxiliares da Justiça;
dJ aos empregado.s das S~cretal'Ías do Estado;
e) aos funccionarlOs publlcos de qualquer
outra classe, que
occuparem empregos rOffiunerac1os, excepto o~ In.embros do .u~a~isterio secundario e superior, formados em direito ou proVISIOf o
nados.
.
d t
Paragrapho unico.
A disposlç[o
da. lettra a .es ~ ar I~
comprehende
os juizes de paz, mas sómenle
nos. dlstrlCtos
e
sua jurisdicç[o e não alcança os membros do trIbunal .de que
trata o art. 72 ,la Constituição do Estado,. nem o PreSIdente e
vice-Presidente do Senado (art. 36, desta IAI).

-
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DAS J,[CEN~AS

E INnRRUl'ÇU£~ Dll Jo:XF:RCICIO

SECÇÃO I

Art. 13G. Nenhum empregado de justiça poderá. dcixar o scu
logar, ainda quc temporanamente,
scm licença da auctoridadc
competente.
Art. lJ<l. ~odem con?eder licen~as :
". a) O PreSIdente do Estado, até dous annos, aos desembarnado~cs, Pr0.cura{~or Geral, sub-Procurador
do Estado juizes o
uemaIS funcclOnarlOS .
'
.. b)
o ~reside~te cta. Re\ação, av.s juizes de direito, juizes mundIclpaes, pIomo.toles de Justiça, escrIvãcs do Tribunal e empre"aos da secretaria, até noventa dias'
"
promotores
de
~) os jl!i~es de direito, aos juiz'es municipaes
j ustIça, eSCl'lvaes . e demais olliciaes do seu juizo' ou de outro da
comarca, até 60 diaS.
. ~rt. 111. As licenças poderão ser concedidas com o ordenado
slmp es, por metade do tempo marcado no artigo antecedente
par~~.I;att~cnt1
del.saude, á vista do attestações dc prollssional '
o pra7.0' da ~pror~"aIçci~ças pC!dderãoser pr~rogauas não excedend~
'"
reUlll o ao da licença aos maximos do

•

SUBSTITUIÇÕES

11

Art. 153. Os membros do 'fribunal da Relação serão substitu idos pela fórma seguinte:
.
a) o Presidente da Rclação pclo vice-PreSidente,
e este pelo
desembargador mais antigo, preferindo o mais velho, no caso dc
egual antiguidade;
b) os desembar"adores
pclos juizes de direito da comarca de
mais facil communlcação com a Capital, conforme a tabella organizada pela Camara Criminal.
.
.
Para"rapho
unico.
A substituição verlflcar-se-a.:
.
1.. quando o impedimento ou falta exceller do qUlIlhe dIas;

DAS

SECÇ;\O

" . Art .. ]30. A' posse. e exercicio deve preceder o compromisso,
PI'olllelto (ou JUI'O) desempenhar leal
"uJa fOImula c a seguinte:
e hon~adu;nentP, as r/lIlCr~es do cargo de ...
AI t. 131. Ao exerclClO ~o cargo de deposita rio deve preceder

pre~ta:ião, na fórma da legislação fiscal, de fiança. idonea, que
sera
xada pelo Governo em attenção á importancia df)s termos
de ~cCÓ!'do com a tabeIla estabelecida pelo decreto n. 1. 3!6 de 2
de JanOlI'O de l!JOO.
'
J\rt.. 1'12. A pos~c póde ser tomada por procurador, que pronunCiara o, ~Ol1lprOmISSO,mas sómente considerar-se-á
completa,
para os efleltos le"'aes, depois do exercicio.
Art. 183. Os funccionarios de justiça tomarão posse de seus
cargos e .entrarão em exercicio dentro do prazo de tres mezes
que podera. s.e: prC!rogad.o por mais trinta dias si o requererem'
provando legitimo ImpedlInento.
'
,
.Art. 1:14. Será. declarada sem effeito a nom9ação do funccionano,. qu~ .não entra: em exerci cio dentro do prazo legal.
e promotores de
.
!tI t. 1.l:>. Os JUizes de direito, municipaes
JustIç.a. formados, remettel'ão á Secretaria do Interior certidão de
exerclClO dentro do prazo de oito dias.
e promotores de
.
.Art. 1:16 .. Os juizes de direito, municipaes
Justiça remOVidos entr!1rão em exercicio dentro do prazo de tres
mezes, sem dependencla de novo titulo e compromisso,
Este
prazo poderá ser pro rogado por mais um mez na fórma do
art. 133.
'
d' A rt. 1:37: O.s prazos marcados no art. 133, serão contados do
la ad pU?llCaçao. d~ nomeação na folha otlicial.
Art .. 138 .. Os JUI~es de di~eito. que acceitarem
a remoção ou
o
fo.re.m. !emol Idos POI convenJenCla publica, e não assumirem
~xeI.clClO n1,\~o\'a co~a:ca,
ficarão avulsos;
os promotores de
Justiça e JUizes munlClpaes perderão seus logares.

- 63tempo estabelecidos no art. 110, e devem ser as pro rogações requerida/! antes de expiradas as licenças.
.
Para"rapho
unico.
Para o COl1lputo do maxlmo do tempo dc
duração 'ãas licenças, devcm se contar sempre as interrupçõcs de
exercicio do funccionario.
. .
Art. 1-13. Quando forem concedidas pelos juizos de direito, as
licenças poderão ser cassadas pelo.I'.resident~ do Estado ou da Re.
lação, si dcIlas resultar grave preJUlzl? publico:
.'
Art. IH. l?icará. sem effClto a licença, SI o funcClOnarlo, a
quem foi concedida, não ontrar em goso, de lia, dentro .do p,'azo
que lhe ft'>r marcado, e quc não cxcede.ra: de sessenta dias, contados daquell,) em quc che"ar a folha olhcml no logar ~c sua re,
Ilidencia ou do dia da co~cessão, si o funccionario estiver presente na: localidade em quc residir a auctoridade
quc a tIvcr
concedido.
.
Art. 145. Scrão communicadas ao Govcrno. as licenças. ~ue
conceder o Presidente da Helação. e as concedidas
pelos J IlIZCS
de direito sel'ão communicadas não só ao Governo, como ao Presidente da Relaçao.
.
Art. l1t6. Todas as licenças concedidas aos membros do ml.
nisterio publico pelos juizes de direito serão cgualmente
communicadas ao Procurador Geral.
..
Art. 147. Aos empregados que interromperem
o exerclCIO sem
licença, sómente abonar-s~-á. o ord~nado si!"ples .. provando elles
molestia, não excedendo a Illterrupçao de tnnla dl~s.
Art. lItS. As licenças não poderão ser concedIdas aos fll~Ccionarios interinos
e aos que não tiverem cntrado em elTectlvo
exercicio de seus cargos.
.
concedida com a clausula
Art. 14\1, Toda licença entende-se
do Jloder o fllnccionario gosal-a onde lhe aprouver.
.
.
Art. 15'). Reputa-sc
alnndonado o ca~'go pelo fnn~c~onarlO
que, findo o tempo da licença. não reassumir o seu exer:JICIO. scm
justa causa, devendo ser verificado o abandono em processo reguiar.
.I
t
Art. 1.)1. A j ustiflcação da causa sel'á prodUZI<a pel'an () a
auctoridaile que houvcr concedido a licença, de.ntro do Pl"'1Z0 de
trinta dias, contados daquelle em quc esta e~plrar.
Art. 1~í!. Si o fllnccionario provar causa Justa d~ não ter a~sumido o exercicio de seu cargo, depois de finda a IIcetlça, appllcar-so-Ihe-á a disposição do art. 147.
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"

e ~sp;cial pelo escrevente r~spea es e, por um dos eSCrIvães

t
PIVOJUZ.

-

~~~1°~r~~~~~: np~me~da pelo juiz
de d~~ei~O~e~~.~ii~a~~~
K~~~~~o
abonadas, resIdentes na comarca'
r
uas pessoas
d)
o p.artidor por pessoa id~nea nomeada pelo J'uiz perante
quem servir;
. eJ .osl escrivães de paz por pessoa idonea nomeada pelo respe

r~;

ctivg: ~~f~~i~!011?cí:ri:tr~J'egl\
designado pelo juiz de direito'

pelo~J es~~e~~C~1:sãeJe
d~a~~~~g7° e~ ~: ~:ft~:~~~ ~~ir~di~~~~i~'ãno0t;~
por pessoa Idonea .nomeada pelo presidente do tribunal
..
perante quem servIrem:
ou JUIZ

d). .~s adjunctos
dos pr~motores por pessoa idonea nomeada
pe Io JUIZ perante quem servIrem.
subs~il;~idlg:; Os serventuarios
dos ofilcios de justiça
serão

loe

side~~e dos'E~t~~~curadbor POl' pessoa idonea nomeada pelo Pre, so proposta do Procurador Geral .
e). ~s promotores de justiça
pelo cidadão nom d'
I",
~~ :Ir:~to, .que ~~servará quanto possivel a disposi~ã~
~rfi~~
~ jui;' qu~ cl~h~c~~eJdo~~s;~
casos isolados, por quem designar

tUid~;tpe}~7iór~~ I~ee~?~~: :do ministerio publico serão substia) o Procurador Geral por quem
G.
.
~~P~~l~i~t~s, em casos isolados, por qOue~vJ~~~n~erSlg1>a:~side~~:

~:t ~~)I~s~plen.te, nos Il?ais aetos jurisdiccionaes.
tuidos pel~' .pri~o~~~Z~tui:.n~~leIP.aed e édPplentes
serão subslifalt~ 0tU iIJl:pedim~n.to. pel~s sel;~'l~ub~ti~ut~s dl~CY~~~~o,c, na sua
fór r. !~ü. Os JUIzes de paz _substituir-se-ão ~eciprocamente
de
mef:~, ~u~~r~:ir~r(~~~~;u~~~a~a~, pOri~~frnododoé
tSUbs~ituto do pri~ I'
No i
d'
.
ercelro.
posse o~ imme~i~~o~~~t~o~~s t:l~a a~o~~~s jUidzestde paz, tomarão
~ 2'
Excy tt d'
el'O e res.
serão e'l1es ~.f~st~~id~:e ~el~:t~o~OSd\~::r~to~e .E:fs e imn:ediatos,
ordem, ~a su1,L?laRsiflcação (art. 2. ').
prox mos na
fica;á 1~hi~Jou~ze ~o paz que houver servido como substituto
não
lhe competir.
xercer o cargo, como proprietario, no annó que

fs;~O~et~drJ:

E

AJSTIGUIDADE

DOS JUIZES

Art. wa. Serão matriculadofl na secretaria
do Tribunal:da
Relação todos os juizes de direito do Estado, incluidos os
avulsos.
Art. 161. A matriCl:la será feita á vista das communicações
oIliciaes da Secretaria do Interior, de certidões de exercicio e das
relações de pagamento
que, até ao fim do segundo mez de cada
anno, o Thesouro remetterá á secretaria.
Art. 1(;5. Na matricula serão mencionados o nome do juiz, a
data de sua nomeação, das remoçues, o exercicio, as interrupções,
suas causas, as penas correccionaes
que lhes forem impostas, os
processos que sotl'r<lram e sU'a decisão, e quaesquer outros factos
que possam influir no julgamento de seu merito.
Art. 16ü. Para matricula haverá na secretaria do Tribunal
os livros necessarios, abertos, numerados,
rubricados
e encerrados pelo Presidente do mesmo Tribunal.
Ar!. J67. Por antiguidade dos juizes de direito entende-se o
tempo de etfectivo exerci cio em suas comarcas, dedUZidas quaesquer interrupçõcs,
excepto:
a) o tempo marcado
ao juiz para assumir o exercicio, no
caso de remoção para outra comarca, excluindo-se o do prorogação;
b) o tempo de suspensão, em virtude de pronuflCia por crime
de responsabilidade,
do qual seja absolvido ;
e) o tempo em que estiver em exercício dos cargos de Chefe
de Policia, Procurador Geral e sub-Procurador
do Estado.
Art. lüH. Incluir-se-á
na antiguidade
dos juizes de direito,
aproveitados na organização
judiciaria do Estado, ou nomeados
até a data desta lei :
a) o tempo que lhes tiver sido abonado na ultima revisão
feita pelo extinclo Supremo Tribunal de JUfltiça ;

DA MATRICULA

SECÇÃO III

Art. 15!J. O serventuario vitalício que, no exercicio del-seu
cargo, se impossibilitar
de continutr a servir, poderá ter successor.
Paragrapho
unico. Os successores servirão durante a vida
dos servl!Dtuarios ou emquanto durar o impedimento destrs e pagar-Ihes-ão terça parle do rendimento
do oflicio, segundo a respectiva lotação, excepto si o serventuario desistir espontaneamente do omcio, recusar servil-o dapois de julgado
hahil ou
renunciar
o beneficio da terça parte.
Art. 160. A substituição
dos emprel!ados da secretaria
do
Tribunal da Relação será. regulada
no respectivo
regimento,
organizado
pelo Tribunal, cabendo ao omcial a substituição do
secretario.
Art. UH. A substituição dos membros do Tribunal Espcclal
sorá feita por eleição na fórma do art. S.•
Art. Ih~. Os empregados
chamados ao exercicio da substituição não poderão accumular, em caso algum, o exercicio do seu
cargo, excepto quando servirem com jurisdicção limitada, como
no caso do ar!. 15:;, paragrapho unico, n. :!.

m 2.• quando não puder ser julgado algum feito
OI' im edla ~~I\Oard:u~tanto do susp.ei~ão. 011 de outro motivo legil, inel~sivé
maras.
umero para tuneelOnar o Tribunal ou alguma das ea-

Ar!. 154.. ?s juizes do direito serão substituidos :
~) pelo J.UI~ municipal do termo da séde da comarca'
p~l~nbc~~~~~o~os outros termoH, coni'orme a
orde~
~).na falt~ ~u impedi~ento
dos juizes munieipaes :
caçã~ et~l~ Jd~~1~:8t~l~i~tg, ~~ e~:fJ~~ ide mai.s faeil communi:fn~W~~sd.o natureza contenciosa; detlniti~~s ~~IJd~J; ~or~~s a~ITI~=
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E DISTlNCTI\'OS

0

,

Art. 177. Os vencimentos serão abonados a contar do dia
do exercício,
Art. 178, Os juizes de direito removidos continuarão a pcrceber o ordenado correspondente aos logares que dcixarem, durante o prazo marcado no artigo 136 para assumirem o exercício;
nada perceberão, porém, durante a prorogação do prazo,
egualArt. 17!). A disposição do artigo anterior applica-se,
mente, aos juizes de dirego nomcados desembargadorcs.
Art, 180, Aos juizes de dircito e municipaes nomeados, removidos ou promovidos, adeantar-se-ão
de um a tres mczes de
ordenado, conforme a distancia que tem a percorrer c os meios
de transporte.
~ 1.
Além desse adeantamento
conceder se-ão aos mesmos
funecionarios
c a suas familias passagens de primeira classe e
transporte
de bagagens gratuitamente
ou com abatimento,
nas
estradas do ferro que gosarem de favorcs do Estado, conformo o
estipulado nos respectivos cor.tractos.
li 2. o A disposição deste artigo não será applicada aos que
tiverem de exercer os cargos nos logarcs em que residirem,
quando forem nomeados.

CICIO.

Art. 175. Os desembargadores,
Procurador Geral, suh-Procurador, juizcs de dircito, j uizcs municipaes, promotores de j llsti~,a
c os empregados do 'fribunal da Relação terão os vencimentos
marcados na tabella annexa, lettra B, que entrará em vigor, a
partir de 1.' de janeiro dc lúlJI.
Art, 176. Os vencimentos dividir se-ão cm ordcnado e gratificação, a qual será de mctade dos mesmos vencimentos, e não
P?~erá ser abonada em caso algum ao funccionario fóra do exer-

!lOS VE;I;"DIE:\TOS

CAPITULO X

b) o tempo de exercicio posterior
á revisão ou em que permanecerem em disponibilidade,
percebcndo ordcnado.
Art. jli'.1. A lista será revista annualmente pela Camara Criminal, para o fim de incluirem-se os novos juizes c cxcluirem-se
os que tiverem fallecido, 01I perdido os seus logares em virtude
<le sentença e para deducção do tempo que não dever ser contado
para antiguidade,
Art. LO. A lista será publicada c distribuida pelos juizes de
direito, até o dia 31 de março de cada anno.
Art. 1;1. Dentro de quatro mezes, contados do dia da publicação da lista, poder(io os juizes que se julgarem prej udicados
apresentar suas reclamações á Camara Criminal.
Art. 1;2. As reclamações não terão etreito suspensivo, alterando-se a lista sómente no caso de attcndidas.
Art. 173. E' da exclusiva competencia da Camara Criminal o
julgamento
do antiguidade dos juizes de direito, o qual prevalecera para todos os etreitos dependentes desse requisito.
Art. IH. As reclamações de que trata o art. liL ~erão julgadas pela Camara Criminal, precedendo audiencia do!) juizes que
possam ser prejudicados em sua antiguidade
e do Procurador
Geral.
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XI

Art. 18'). Os cargos lia magistl'atul'a e do ministerio publico
e os oIlicios de justiça são incompativeis caIU ljuacsquer outros,
guardadas as restricções estabelecidas na legislação elcitoral.
Art. '100. A acceitação
do cargo incompativel
importa a
renuncia do que exerce o magistmdo ou emvregado de justiça.
Art. 1:1I. A disposição
d? artigo
1'3(1 não comprchende os
.!uppientcs, 08 juizes de paz e o~ adjunctos dos prom\Jtores d.,
justiça, que poderão accumul:n olltros cargos, excepto :
~
L. M,-i;

DAS

CAPITULO

!\ 3. o Gosarão das mesmas vantagens os q lIe forem nomeados
para os cargos de Procurador Geral, sub-Procurador
e os promotores de justiça.
em regulamento as medidas
Art. \81. O Governo adoptará
necessarias para garantir a restituição da somma adeantada
ou
da que faltar, si o nomeado, removido ou promovido, não tomar
posse ou obtiver exoneração antes de completa indemnização dos
cofres do Estado,
Art. 182. O sub-Procuradol'
t<Jl';', alem dos seus vencimentos, uma diaria de vinte mil l'éi8, quando sahir em diligencia para
fóra da comarca da Capital.
Art, 18:3. Os juizes chama,los ao cxercicio da substituição
ele outros, perceberão o seu ordenado e a ~"atitlcação do substituido.
Art. 184. Dos emolumentos
taxados aos funccionarios que
receberem remunel'at:ão dos cofres publicos
a metade lhes será
dcvida e a outra metade será. arrecadada cómo I'enda do Estado.
quando taes emolumentos
I'esultarcm de serviços regulados por
leis estadoaefl.
Pal'agrapho unico. O,; juizes não Jloderão receber quaesquer
emolumentos directamcflte
das partos. mas sim por interllledio
dos escri vães.
,Ar~, 18:i. Os _supplentcs, juizes de paz e demais empregados
de JustIça receberao os emolumcntos taxados no respectivo
re"'imento pelos actos que praticarem.
.,
Procuracior Geral, sub-ProArt. 18G. Os desembargadores,
curador, j uizcs de direito, juizes municipaes c promotores de justiça. nos actos publicos e solernnes do excl'cieio de suas funcçiles
usarão do vestuario descripto no desenho annexo ao decrcto dé
10 de tevereiro de 18:,;" sendo vermelha a faixa ,los orO'ãos do
ministerio publico e branca, dos juizes.
.,
Art. 187. Os juizes de paz. nos aetos de seu oJlici(l trarão
sobre as vestcs uma faixa de cllr verde e alllarella, postà a tiracollo do lado direito para o eSljuel'do.
Art. 183, Continuam em vigor no fôro as formulas e tratame!1tos observados
por estylo ou legalmente :luctorizados. COrnpetllldo ao Procurador Geral e aos desembargadores
o tratamento
honorifico que, pelo dCCl'eto n. 83, de I~ dé julho de IS4I foi
attrihuido ao antigo cargo de Pl'ocul':Ldor da Corôa.
'
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RESPONSABlLIDADB
~J

PENAS

XII
CORRECCIONAES

Art. 19:~. Os juizes, escrivães e empregados de justiça serão
criminal e civilmente respom<llvois pelos crimes e erros de ollieio
que commetterem.
Art. l!11. Serão processados e julgados nos crimes communs
e de responsabilidade:
a) os desembargado1'ell pelo Tribunal
Especial;
b) os juizes de direito, Procurador
Geral. sub-Procurador
e
Chefe de Policia pelo Trihunal da Relação, competindo, porém, a
formação da culpa, até á pronuncia inclusivl" á Camara Criminal.
Art. 195. Os juizes municipaes, promotores de justiça, juizes
Bupplentes, juizes do paz e mais fUllccionarios de justiça serão
processados e julgados pelo juiz de direito. nos crimes de responsabilidade.
Art. 1.lü. Os juizes de direito, llIunicipaes. supplentes. e juizes
de paz são sujeitos ás penas disciplinares seguintes:
a) at.lvertencia com comminação e censura;
b) multa até :.:00$)1/(1.
Art. lU? Os promotores, escrivães e demais empregados de
justiça são Rujeitoll às penas seguintes:
aI a":vert.eucia eom COlluuinação e censura j
b) mult.a até 1I\:):6lJOO ;
•
c) suspensão
até sessenta dias.
Art. 1Ut!. Não terão logar as penas disciplinares. quando, n08
regimentos especiaes, se impuzerem outran. ou fór 11. falta prevista
DO CodIgo Penal.

nA

CAPITULO

a) sentlo as funcções
de um e outro repugnantes por sua
natureza, COIIIO as tle juiz de paz, suppluntull, empregados das
camaras municipaes e conselhos districtaes;
b) resultando da accumulação a impossibilidade
de serem satlsfactoriameoto
desemponhados.
Art. HJ:!.. Os ascendentes,
descendentes
e parentes consanguineos lIté ao terceiro grau ou allins no segundo grau, contado
por direito ui vil, não podcrão servir conj unctamente
no mesmo
tribunal, comarca ou districto.
!i 1.0 Esta incompatibilidade
não se estende aos auxiliares
da administração
da ju~tiça que funccionarem em juizos difrerenteso e quanto aos escrivães
ó limitada
áquelles que exercerem
funcções identieas no mesmo juizo, seja civil. orphanologica ou
crimInal.
!l :!. o Dada a coexistencia de funccionarios
impedidos de servir conjunctamente,
terão preferencia :
a) entre juizes proprietarios,
entre empregados vitalícios ou
entre estes e aquelles - os que tiverem prIOridade de exercicio ;
b) entro empregados vitalici"s ou jUizes proprietarios
e empregados amoviveis 0\1 juizes não proprietarios - os primeiros j
c) entro juizes não proprietarlOs e empregados amoviveis- os
juizes ;
d)
entre os empregado!! amoviveis - 08 que tiverem prioridade de exerci cio .
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111

PREI.IMINARES

commcttidos

pelos

,Ieputados,

do juizo

senadores

e de-

do Estado c seus

competeneia
pelo Presidente

tambem na

I') os crimes militares.

e) os el'imes commettidos pelo Procu d . G
I
curador, jui:-es de direito e Chere de P~li~ila . era
e sub-ProdircY,ooiS erlmes de responsabilidade
da comp~tencia
do juiz de

semt~~;ad~ir~:~

commettidos

~ãO se incluem
Secl~)tar~~sc:iInes

~~~;;~~

Arlt.• 20 3. A co~pet~n~ia do juizo é determinada:
Em materla cl'lmlOal :
li.
a)
pelo lagar do crime'
b)
pela resideneia do r~u'
c j pela natureza do crime'
d
pela prerogativa do cargo'
e
por connexão.
'
!i <l.' Em materia civil :
a)
pelo domicilio'
b)
pelo contracto ~u qUaRi contracto .
c)
pela situação da cousa .
'
d)
por eonnexão. pro rogação ou prevenção,
. dArt .. 204. A competencia civil ou criminal das auctoridades
;~, I~;~ri:~. (j~ãâ'lcg~~:t~~~i~~; ;:d~:~i~as mencionadas
nos arts.

DISPOSIÇÕES

CAPITULO I

Da competencia

Titulo

lettr~ri' 1,201; Sómente nos.oasos dos artigos 196 lettra b e 197
era. o recurso otrelto suspensivo
'
••
A1'1.' 202.
As penas
.
'.
bros do minlsterio PUb'li~~rr:ÓclO~ae: em que. Incorrerem os memcurador Geral.
po er o ser Impostas pelo' Pro-

~~~~~~~iO~!~~~O~~~~~I~Sgh~:ti~~ a~f;~~~~te~e al~~d~~Ç:~cl~~~~~~
auctorida~e supe;:~;~ Imposto, haverá recurso voluntarlo para a
1, d
Art. 200. O recurso será. . t
dias, contados do inde~ r'
10 erpos o
entr~ do prazo de cinco
~i:eito, si o despacho ouepl~?~\~ ~gr ~~e~a~açao, para o juiz de
J~IZ. municipal,
para o Presidoute da R 'IUI~
de pa~, suppl.e~te ou
(lirOlto e rara o Tribunal s'~'
d
peaç. o, SI .l r do JUIZ de
dor Gera _
' I 01' o seu reSidente ou do Procura-
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Art. 207. Ao Tribunal da Relação, em camaras reunidas,
compete:
I. eleger o seu presidente e vice-presidente e dar-lhes posse;
11. processar e Julgar o Presidente do Estado e seus Secretarios nos crimes communs, e os juizes de direito, o Procurador
Geral o sub-Procurador
e o Chefe de Policia, nos crimes communs' e de responsabiliJade,
excepto a formação da culp~ 3;té a
pronuncia inclusivé, que competirá sómente á Camara Cr!mmal,
com recurso voluntario para o Tribunal em camaras reumdas;
111. conhecer da competencia de cada uma das camaras e
llicidir sobre a mesma;
IV. julgar as suspeições postas .aos desembargadores,
nos
feitos da competencia do Tribunal em c8:maras reunida~ ; .
V. julgar a reforma de autos perdidos e outros mCldentes
que oecorrerem em autos pendentes perante eBa ;
VI. punir correccionalmente
os juizes, advogados e empregados da justiça;
VII. mandar riscar, a requerimento da parte offendida, as
calumnias ou injurias encontradas em autos sujeitos l!-0 seu conhecimento, punindo ao auetor. de aceordo com o Codlgo Penal;
Vlll. organizar e apresentar
ao Governo, dentro do prazo
marcado no art. 12 li 2, na hypothese deste artigo, e sempre q~e
fôr exigido nos demais casos, a lista para promoção ou remoça0
dos juizes de direito ;
IX. informar o Governo sobre cada um dos alistados, para
a escolha de desembargadores
;
X. dar regimento á sua secretaria;
Xl. averiguar e declarar a incapacidade physica e moral dos
magistrados ;
XII. eleger os desembargadores,
membros do Tribunal Espeeial;
Xlll. decidir os recursos interpostos das decisões do seu Presiqente e do Procurador Gera'.

D A R E I, A

SECÇÃO 11

Art. 206. Competem ao Tribunal Especial o processo e julgamento dos crimes que commetterem os deputados, senadores e
desembargadores.

ESPECIAl.

SECÇAO 1

ATTRIRUIÇõES

DO TRlllUNAI,

DAS

CAPITULO 11
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8rt. 2M.

VI exercer as attribuições'
de que trata o arti"O anter'ior
ns. VI. VIl e XIll,
"
•
I
,VIL j!1 ,gar os recursos interpostos
dos actos
das cam:uas mUDlclpaes, nos casos permittldos em lei.
Art. 209. Compete á. Camara Criminal:
" I. fo~m3;r culpa, até a pronuncia
inclusivé, nos processos
Cllmes cUJo Julgam~n~o lI~e competir;
~: conhecer orlglU:LrIa~ente dos pedid~s de habeas-corpus c,
em "Iau de. recurso necessarlO ou voluntarlO, das decisões sobre
o mesmo, dispensando
o comparecimento dos reus ou detentores
caso o n~o julgue necessario ;
,
. ~ Ill. Julgar os recursos, aggravos, appe!lações cdminaes e petlçues de. reducção do pena:
, IV, Informar ao Suprcmo Tribunal Fedcral, nos casos de revlslio uos processos cl'iminaes'
, y. decidir os conOictos de JurisdicçãO levantados em materia
crnn,lU.al. ~ntre as auetoridades
judiclarias e entre' estas e as
adrmn~stratlv~s. salvo quando o conlficto fór levantado entre as
auctorldades lederaes ou de outro Estado da União e auctoridades
deste Es~ado (ar1. 59 da Constituição Federal ) ;
.
VI. Julgar a reforma de autos perdidos as suspeições postas
aos desembargadores ,e j~lizes de direito nos' feitos da competencia
da camara e outros lllCldentes que occorrerem em autos pendentes perante ella .
. VII,. ju.lgar ~s recursos cujo conhecimento o decisão lhe seJam attrlbuldos pela legislação eleitoral.
VlIl: , organizar os pontos para os exames de habilitação pam
o eXCrClCIOda ,advocacia e examinar os pretendentes _
IX .. ol's-amzar a lista dos juizes de direito pelà ordem da
~ua antigUIdade e ,rev.el-a annualmente,
assim como decidir as
leclamações d~ antigUidade levantadas pelos juizes de direito.
X, . 0,rgamzar :: t:tbella das substituições dos desembargadores
pelos JUIzes de direito das comarcas
de mais facil communicação;
as attribuições
de que trata o 'art ,~ Q(}7 , ns. Vl ,
VII eXI.XIII exercer
,e d o art. 2')8 n! V

Art., 208. Compete á. Camara Civil :
, ~. Julga~ os aggravos.
cartas testemunhaveis
e appe!lações
ClvelS d~ deCisões dos juizes de direito e dos arbitros ;
!l. J ulg.a~ os embargos oppostos a seus accordãos'
, !lI. deCidir os eontlictos de jurisdicção levantados eio materia
cl.vel, ~ntre as auctoridades judiciarias ou entre estas e as admiDlst~atlvas, salvo quando o contlicto fôr levantado entr" as auctorldades federaes ou de outro Estado da União. e auctoridades
deste Est~do ( art. nO da Constituiçito Federal) ;
, IV. Julgar a reforma de autos pel'didos, as habilitaçõcs inc~de~tes, as ~~speições postas aos desembargadores
e juizes de
(!IrClto nos leitos da competencia da Camara e outros incidentes
que occ~rrerem nos autos pendentes perante e!la .
.. Impôr multas aos juizes de direito nos casos de demor'L
IV deCisões
(as
em materia civel .'
<

XIV, dar posse ao Presidente e vice-Presidente
do Estado
quando nito estiver reunido o Congresso'
'
, XV, conhecer do processo de abandoilO do cargo pelo juiz de
direito, no caso do art. 150;
'd XVI . Julgar os recursos interpostos das decisões do seu PreEI 9nt~, Impondo
multas aos desembargadores,
nos casos do
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XII. conhecer do recurso de que trata o art. 49 ;
XIII. julgar os recurso~ Interpostos das decisões do seu Presitlente, Impondo multas aos juizes de primeira
instancia,
nos
casos do art. 25~.
Art. 210. Compete ao Presidente da Relação :
I. dar posse aos desembargadores,
Pl'ocurador Geral. juizes
de direito, sub-Procurador,
empregados e serventuarios
do Tribunal ;
Ir. nomear, demittir e prover a substituição
interina
dos
mesmos empregadoR e serventuarios;
UI. conceder licença até noventa dias, observando as disposições do art. 111 e seguintes:
IV. cassar as licenças concedidas pelos juízes de direito, si
dellal! resultar grande prejuizo para o serviço publico;
V. rubricar os livros necessarios para a secretaria e cartorio da Relação.
VI. abonar as faltas dos desembargadores;
VII. informar 08 recursos de indultos Oll commutação
de
penas quando o processo tiver sido formado e julgado
pelo Tribunal ;
VIU. conceder provisão até tres annos. precedendo
exame,
para o exercicio das funcções de advo~ado ou solicitador ;
IX. dar licença aos juizes de direito, municipaes,
escrivães,
seus ascendentes, irmãos, cunhados e sobrinhos para se casarem
com vluva ou orphã da comarca em que tiverem exercicio aquelIcs funccionarios ;
X. presidir as sessõcs do Tribunal
em camaras
reunidas e
as sessões das camaras,
dirigindo os trabalhos,
propondo as
qucstões e apurando o vencido ;
XI. manter a ordem do Tribunal, fazendo sahir os que a perturbarem e os dcsobedlentes, prendendo-os,
para serem processados e punidos perante a auctoridade competente;
Xli. distribuir os feitos pelos desemhargadores
;
X Ir! , assignar os accordãos com os juizes
e as cartas de
sentença;
XIV, expedir, em seu nome e com sua assignatura,
as 01',lens que não dependerem de accordão, ou não forem da competencia do juiz relator;
XV. mandar colligir Ol!documentos e provas para se verificar a responsabilidade
e os crimes communs, que são processados e julgados
pelo Tribunal;
XVI. impôr penas correccionaes
aos empregados da secretaria, escrivães da Relação e seus escreventes, aos juizes c empI'egados de primeira instancia, por faltas averiguadas
em processo sujeito ao conhecimento e ,1ecisão em segunda instanc'a ;
XVII. convocar sessões eXlraor,!ioarias
em todos os casos
em que o serviço puhlico o exigir, e especialmente
convocaI-a,
para o primeiro dia util, quando, por qualquer circumstancia,
o
reito deixar de ser julgado no dia designado:
XVII\.
prl)videnciar
sobro a publicação dos trabalhos do
Tribunal no jornal ot'flcial c em t"Jlhetos ;
XIX. julgar:
a) as suspeições postas aos escl'Ívães do Tribuna! :
b) os recurllos das deci8ões das j uutas revisoras da lista dos
.jurados, e dos juizc, de direito, impoodo multas ou outras penas
corrp.ccionaes ;
XX. conceder fiança aos que a requererem ao Tribunal;

-72-

r

DF. DIltEJTO

1II

criminaes

das decisões dos juizes

In-

conceder prororração
de IJrazo ,.até> um' anno para inveno
danlfoIlols' lprodr~gar o P!'azo para partilhas, ató um anno concor.
ler elros maIOres;
,
da l;li'
auctOl'izar a venda de bens de menores, na fórma

. XII.
ta 1'10
:

. ,'\
conhecer,
em grau de recurso, cio despacho do juiz mu,nJ.Clpa ,ou supplente, lias ?asos do ar!. ~7 do Cod. Penal!l~ I,.
'
:l, , e 4, e appellar ex-o{{ic1O da sua decisão definitiva'
V!I. t procdessar as suspeições postas aos juizes m'unicipaes
supp en e.s e e paz;
,
. Vl ': Julgai' as suspciçlies postas ao,~ ditosjuiles
e emjJl'errados
d o JUs
t Iça na comarca ou distl'icto .
o
. :VIII!. jdulg!lr os aggravos, carta~ testemunhaveis
e appellações
clve!s. ,as cClsões dos juizes inferiores'
'
d I.;: processar as causa~ civois, de va'lor excedente a um conto
e I jlS, Inos termos, que lorem sede lia comarca ou nos annexos
fluan, o a 11 se acharem,
"
, I'X d pro ~leur
os d espachos <le que cabe recurso
nas causas
clve s e va ar excedente a um eonto de ré'
'I
juize~ m~nicipaes ;
IS, preparaI as pelos
tle r~i~:; Julgar as causas civeis de valor excedente a um conto

10
bjulga~ as contravenções, infr3.cções de posturas, de ter_OIS e em vlv!!r e de se~urança e os cI'imes cuja pena não cx~iiae~, no maxllno, de seIs mezes de prisão, com multa ou sem

Ir.

feri;;~~ ~ulgar os recursos

f~J

Art. 212. Compete aos juizes de direito:
I. confirmar ou. revogar a j1ronuncia nos crimes communs :
11. processar e ,Julg:ar os JUizes municipaes, supplentes
e de
paz, promo,tores de Justlça, vereadores c mais funccionarios publi~lol~9~lmes de responsahilidade,
salvo o disposto nos arts.

DOS JUIZES

SECÇÃO

~rt. :.'11, . O Presidente, >alvo o disposto em os numeros XVIII
a XXI do artlgo antecedente e nos arts, I ti, 2,jU e :l~12,lo rerru1~~Jento a q u~ se refere o Dec. o, 1.."~', de 15 de dezembro'" de
~::;p~ta~~o tera voto oas decisões do Tril)unal, sinAo para d,~s-

XXI. relatar as petições de habeas-cOI'pus
e de reducção de
peoa:
XXII. organizar
e ~em~tter ao Governo, no mez de janeiro
e cada aono, um relatorlO Clrcumstanciado dos trahalhos da Reação, exp~ndo as duvidas e dilliculdades encontradas
na e~ecução das leIs;
XXIII. Illultar os Juizes de qualquel' instancia
nos casos do
art. 25~ B 1. c
'
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XV, julgar os recursos das deoisi'íes dos juizes inferiores,
contendo imposição de peua correccional, nos casos dos arts. I9G
e 197 ;
XVI. convocar e presidir as sessões do jllry, e.m todo,s ,os termos da comarca, podendü, porém, delegar ao JUIZ mUOIclpal do
termo annexo a presidencia do jury no mesmo, quando houver
grande accumulo de serviço de SU~ competeneia, perden~o, entretanto, nesse caso, metade da grat.1I1eação eventual relativa a um
trimestre,
XVII. convocar e presidir a junta revisora da lista geral de
jurados;
_
XVIII. sortear os jurados para cada sessao;
XIX, conceder habeas-cO/'pus ;
XX. conccdcr fiança;
,
'
XX!. prover intcril~a111ente os ,loWlrcs de promotor da .JustIça,
adjunetos e serventual'JOS de seu JUIZO;.
. ,
XXll. organizar
os pontos, nomear exam1l1ado~e~ e presllllr
os exames de habilitação
dos pretendcntos ao exercICIO da profissão de solicitador:
, .
XXIII, presidir o concurso dos pretendentes aos O/hCIOSde
justiça da comarca:
XXIV. nomerrros olliciaes ce justiça do seu juizo e, em concurso os e~crivães do dislriclo Ja comarca:
XXV. tomar conta ás associações ou eurporaçi'íes pias, quando
Ih'o requerer a direcloria (lU a maio!'ia dos ass,ociados ;
XXVI. cumprir e fawr cumprir as requlslçOes legaes dos
juizes e tl'ibunaes federaes, elos Estados e Distri.cto Federal:
,
XXVII. impôr penas disciplinares aos JUIzes, advogados e
empregados da justi';a ;
XXVIII
impor multas aos juizes inferiores, nos casos de
demora das elecisOes ;
.
.
XXIX. mandar
riscar,
a requerimento
da parte ollen.dl,ela,
as calumnias c iujurias que fOl'cm cneontradas em autos SUJC,ltos
ao seu conllCcimento, punindo ao auclo'.' de accordo com o Cod.
Penal;
,
,
d
XXX, elar aos juizes inferiores c empregados de,Justiça
a
comarca, termo ou uistricto,:ls
instrucçúes
neccssarIaS para o
bom de~empenho de seus deveres;,
'
XXXI. revel', em c01'l'eiçii.o. os feilos c lIvros findos, llUlllndo
os quo aeharel11 em eulpn, lia fúrma clfl lei:
,
XXXII, conceder licença até soôsenta diaS, obscrvando as
disposi~'ões dos ads, 1~,) e seguin tes;
.,
. ,
XXXIII. dar posso aos juizes mun~C1paes, JUizes supplelll.es,
juizes de paz, pl'omotores de justiça adJunctos e empregados JUcliciarios da comarca;
XXXIV, punir as testemunhas faltosas ou desobedientes, com
pena de prisão de dous a cinco dias;
XXXV, orcJenar as diligencias necessarias par,a pun,iç,ão dos
que Corem achados cm culpa CU! a.utos ~u .'papels sUJeItos ao
seu conhecimelllo, fazcndo-a elleetIva. SI lur da slla competencia ;
.
XXXVI. ordenaI', rn:-oflici,,, ou a requerimento
do parte, as
clili"ellcias neeessarias para a rectiflração cios proecssos que lhes
Core~n presentes, ou para llJaior esclarecimento
da veruaclo dos
fados e das suas ci rculllstallei;; s ;
XXXVII. conceder cartas de emancipação c de supprimento do
edade ;
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MUNICll'AES

Mt. 2J3. Aos juizes munlcipaes compete:
I. a formação da eulpa nos crimes communs .
11. a pronuncia nos crimes communs, nos pro'cessos flue pre.
I,ararem ou forem preparados pelos juizes de paz;
lIl. ordenar a prisão dos culpados
IV. conceder fiança;

DOS JUIZES

SECÇÃO IV

XXXVIII. proeedor ao inventario
e liquidação dos bens de
auso!!tes. ou vago~, cuja arrecadação lhes competir;
XXXIX. supprlr o consentimento
dos paos e tutores para esponsaes e casamentos'
XL,. dar licença; a ~ulheres menores para alienação de bens
consontIndo os mandos. c supprir o consentimeuto da mulher'
nos 9asos em que o direito o exigir;
•
XLI: abrir e executar os testamentos tomando conta aos testamenteiros :
•
XLII. nomear tutores e e:.tradores aos orphãos e interdictos
c r~movel-os quando negligentes ou procedorom de modo ineon":
VOlllente, tanto e~ relação aos bcns, como no tocante ás pessoas
dos ~rphãos ou lllcapazes ;
XLIII. ordenar a entreg,a, dos bens dos orphãos e ausentes;
XLIV" conh~c~r c deCIdir as reclamaçOes relativas a actos
dos, tabellIães, olliClaes do registro,
escrivães e demais funccionanos, nos casos permittidos em lei ou re'"'ulamento .
XLV. executar as sentenças
civeis q~e proferirem
excepto
nos termos que não forem séde de comarca'
'
. XLVI. oxecutar as sentenças
proferid~s em tribunal
superIOr ;
.
XLVII. 0rganizar a estatistica civel e criminal da comarca
rellle~tendo-a no moz de janeiro de cada anno á Secretaria
InterIor, c~m ~lIn relatorio cireumstaneiado' do estado da administração da Justiça na comarca, expondo as duvidas e dilliculdades
encontradas na execução das leis e re"ulamentos
.
~L V!II, su~stituir os desembargadores;
,
XLI,X avenguar
a incapacidade physica ou moral dos serve,ntual'los dos o/licios de justiça da comarca termo ou distrlCto '
,
L.' deei~i!, em ma,teria ele!toral, os recursos cujo conhecimento o deClsao lhes seJam attr!buidos na legislação eleitoral;
LI. proc~s~ar os recursos
IIlterpostos das leis e actos das
camaras mUlllelpaes ~ das ~ecisões destas sobro reconhecimento
de poderes o .annullaçao, de ,dIplomas ou de eleiçOes ;
~II, exel eer as att~'lbUlÇ(jeS que lhe são conferidas pelo Dec.
n, ~;)I-B, de 31 de maIO de Isno .
,LIII communicar ao Presiden'te do Estado e ao da Relação
as lIcenças que eo~c~der~m, e 'ao Procurador Geral as concedidas
aos membros do nUlllstono publico'
LlV, t1scal!zar a percepção c pagamento dos impostos estadoae:! o be_massIm o de transmissão de propriedade na parte cuja
al'l'ecadaçao cabe aos municipit s,
'
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V. fazer as diligencias necessarias,
ex-o(/icilJ ou a req uerimenta de partes, para rectitlcação dos processos preparados \Jelos
juizes de paz, ou para mais amplo esclarecimento dos factos
e Sllas circulllstancias ;
VI. preparar
os processos criminaes, cujo julgamento pertence ao juiz 'le direito;
VII
executar as sentenças civeis nas causas de sua alçada
e as sentenças criminaes ;
VIII. punir as testemunhas
faltosas ou desobedientes
com
pena d~ prisão de dous a cinco dias na fórma do art. lll2, n. 34,
de modo que a prisão se converta, a requerimento da parte, em
multll. não excedente de IOOS.)(IO ;
IX. impÔr penas disciplinares aos oilieiaes que perante eUe
servi rem, nos casos do artigo !\l,; ;
X. mandar risear, a requerimento da parte ofl'endida, as calumnias e injurias que forem encontradas
em autos sujeitos ao
seu conhecimento, punindo ao auctor, de accordo com o Codlgo
Penal;
XI. ordenar a notificação dos jurados para as sessões do
jury:
XII. substituir os juizes de direito;
XIII
cumprir e fazer cumprir as requisições legaes da justiça dos gstados e do Di~tricto Federal e dos juizes e tribunaes
fedoraes ;
•
XIV. preparar o julgar as causas cíveis de valor até um
conto de reis;
XV. preparar o processo das suspeições postas aos empregados do juizo de direito;
XVI. preparar as causas civeis de mais de um conto de réis
que lhes forem encarregadas
pelo juiz de direito;
XV!l. proceder ás diligencias que tiVf)rem de ser feitas nas
mesmas causas, fóra da sMe da coularca, resldenciado
juiz de
direito, nos termos do numero antorior.
XVIII. abrir os testamentos;
XIX. ordenar o registro de firmas ou razões cowmel'ciaes ;
, XX. abrir, numerar, rubricar e encerrar os livros dos commerciantes,
Art. 21,1. Aos juizes municipaes
dos termos que não forem
séde de comarca compete egualmente :
I. proparar todos os feitos civeis, cujo julgamento pertencer
aos juizes de direito:
!l. publicar e executar as sentenças ci veis, podendo ser per"l.nte eUes interpostos e preparados os recursos que no caso couberem, salvo as decisues da competeneia dos juizes de direito;
111. nomear tutores ou curadores
aos orphãos e interdictos,
e removel.os, quando forem negligentes ou procllderem de modo
inconvenienttl,
tanto em relação aos bens como no tocante ás
pessoas dos tutelados ou curatelados;
IV. nomear os oJliciaes de justiça
do seu Juizo e prover
interinamente
os oJlicios dos servontuarios que perante elles os
exercerem;
V. presidir a junta revisora e sortear osjurados
para a sessão, por incumbencia do juiz de direito.
Paragrapho nnico.
No exercicio das attribuições
que são
conferidas
aos juizes munici\Jaes por este arti"o ns, I e li, não
podem elles proferir despachos interlocutorios
de que cabe recur.
so, os quaes competem aos juizes de direito.
.
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;

XIII. arrecadar provisori3:tllente
os bens de ausentes, vagos
e do evento, ate que a auctol'ldade competente providencie'
XIV. abrir os testamentos'
'
XV. exercer as func,.ões r~lativas ao registro civil que lhes
forem dadas nos respectivos regulamentos.
A.rt. 217. Ao primeiro juiz de paz. e, em sua (alta, ao seu
substituto
legal, compete egualmente a habilitação para o casamento e a celebração do aeto, na fórma da legislação federal.

XI. formar a lista dos cidadãos aptos para Jurados'
X.II: conciliar as partes, que, para este tlm, recorre~oJl] ao
seu JUIZO, valendo o 8ccÔrdo por eHas e pelo juiz 8ssignado
~~~~ sentença,
nos termos do decreto de :! de setembro dê

do seu J UlZO

Art. 216. Aos juizes de paz compete:
I. prevenir os crimes em seu districto evitando rixas obriga,ndo os vadios e mendigos a honesto tr~balho, tondo o~ embrIagados em custodia,
durante a embriaguez
obri"ando-os a
termo de bem viver e de se"uI'ança .
"
to
11. fazer auto do corpo d'e delicto' e.c-o(/1cio ou a requerimento
d'3 parte;
,
III. cooperar, á requisição do juiz municipal ou supplente
nos pr<:>cesso~da forma';ão da culpa nos crimes communs da com~
petenCla do Jury .• a.te a pronuncia exclusivamente,
e no preparo
dos proc.essos crlmlllaeS?a
compe~encia do juiz de direito, poden~o Jeceber./\ denunCia nu queIxa e ordenar ou requisitar a
prlsao preventiva, nos casos em que ó esta permittida ;
IV. cOl'~ceder fiança ;
V. pumr as testemunhas faltosas ou desobedientes
na fórma
do art. 21~ n. XXXIV'
'
VI.. impôr. penas correccionaes
a seus escrivães e olliciaes
de Justiça;
VII. nomear os olJicia~s de justiça necessarios ao serviço
ao seu cargo e prover lIItel'lnamente as escrivanias de paz'
VIII. dar posse aos seus escrivães e oJliciaes .
'
IX. p.roce~sar e julgar as causas civeis de cob~ança de divida
por quantia nao excedente de :i'IIIS 1"11'
X. 'p~eparar o proces~o das suspeições postas aos empregados

DOS JUIZES

SEcçAo

~r.t. 21;). Os supplentes terão todas as attribuições dos juizes
mUDl~1p~es c()nstan~es do ~u.tigo:! 13, excepto relativamente
á
8Ubs tltUlÇãOdos JUIzes de direIto, em quo solrrel'á a rostricção
esta beleClda no artIgo I:», lettra c.

DOS SUPPLENTES

SECÇÃO V
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JURY

DO JU[)V

Art. 222. Ao presidente do jury compete:
I. proceder á verificação das cedulas, que contiverem os
nomes dos jurados sorteados para a sessão;
li. multar os jurados faltosos;
IH conhecer das excusas dos jurados, antes ou depois de
multados,
dentro de trinta dias, contados do encerramento
da
sessão, com recurso voIunta}'io para o Presidente da Relação .•
IV. proceder ao sorlclO dos jurados
supplentes e mandar
notificai-os.
V. ordenar as diligencias neeessa •.ias para o comparecimenlo
das, testCl~unhas que faltar~m, punindo-as com .a prisão de dous
a CinCO dIas ou multa dc aOSOJI) a 10()$100 e lodemnização das
despesas que fizerem as que comparecerem
e das novas notificações, si a causa fór adiada, podendo, porém, ser convertida na
de multa a pena de prisão, a requerimenlo da parte,
VI. regular a policia das sessões, chamar á ordem os que
della se desviarem,
impondo silencio aos espectadores, fazendo

DO PRESIDENTE

SECÇÃO VIII

Art. 220. Ao jury compete o j ul"amento
de todos os crimes
sujeitos á jurisdicção
do ~stado,
o
li 1.' Exceptuam-se:
a) os crimes de responsabilidades;
b) os crim~s militares;
C)
os crimes commmuns comettidos pelos deputados, s'enadores, desembargadores,
juizes de direito, Presidente
do Estado
seus Secreta rios, Procurador
Geral, sub-Procurador
e Chefe d~
Policia'
d) os crimes da compelencia do juiz de direito.
li ~.' A disl?osição deste artigo, leUra d, não tlxclue a competenCla do preSIdente do jury para a imposição da pena quando
em virtude das decisões deste tl'ibunal se verificar a desclassifi~
cação do crime e aJlirmação de outro' determinado e imputavel
ao reu.
Art. 221. Os jurados s6mente conhecerão do facto, cabendo
ao presidente a applicação do direito.

DO

SECÇÃO VII

Art. 218. !'o juiz d~ paz da séde do termo competc mais
e ao prifaz?r p,aI:te da J unta revisora da lista geral dc jurados,
meIro JUIZ de p~z da mcsma séde, e, na sua falta ou impedimento. o seu substituto legal, substituir
o juiz municipal ou supplente.
Art. 21\J, Na competencia dos juizes de paz não se comprehendem as causas /lscaes do Estado e municipios.
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;

.do 10$000 a 20$000;

"

•

AI'i. 223" Ao l'rocurad~r, Gel'al COIll!,OtO:
I. cxcrcI/ar a acção crmllnal nos casos da cOlllpctcncia da H,~la.
,ào c do Tribunal ESI)('cial;
11. , ol:Hciar nas appellações criminaes, nos processos de Han~'a o
0111ros IIlclllentes dll ,processo criminal.
!lI. promovor o andalllcnto dos Ilrocl'ssoS criminacs'
IV. infol'luar as pcti,ões de jl\( ulto oa COlunl1l1a~ito de PPIJ:l;
V. dar ao suh:Pl'Ocal'adol' II aos promolol'l's do .iusti~a as insi I'nc~ões nccessal'las pal'a o h01l1 d('sempen1l0 do sllas attl'ihlll,Õ"S:
V~. oJ'liCnaYHo su1l-I'I'oclll'ador e aos Pl'oulotores d().iusti~'a '1ue
"('~lueu'alll as dl"W-nclas ncc~'ssarlas pam o descoul'illll'nto do alglllll
OI'IIlI,', qao I~lü sl',}a d('nunclllllo ou do qual tenha con1le 'illlelllo
por oulro IIlelO;
,
VII. ordenai' ao sllh-l'roclll'ador e prolllotOl'eS do justiça qne
11I1':I'pon1l,1I11.
os recursos Ic'gaes, depois d' Ilndos os prazos ordilIal'IOS dos .IUlgtllUelltos lIullos, afllll de '11IC sojalll allllullados,

DU I'IWCUHAIJOH GEH.\L

SECÇÃO IX

X\!lI.
applicar a Ici ao faclo averiguado pejos jurados, con,fLonlllllndoou absolvcndo o 1'00.
l'al'llgrapho unico. O juiz ljue tiver Ill'csididO o prilllcit'O julgamento pOderá sempre presidi I' o S'-glllll o, ainda mcsmo \lO caso
,Ie prolcsto.

IIlIIl/i,1

XVII. puni I' os jurados dl'sohediontrs
ou que lit!larem, l'lIl
sessão, ao dl'sempcnho do alguns de ;;,'tis deveros illlpondo-Ih,'s 'I

I)J'{~ dll1gcncuLs

XVI. decidir ~s lJucstpcs incidcntes (lo dil'l'ito que se apl'esenitl"('111r I.ISqUI!rpspCltarem a organizaçào do processo ou vcrsarem 50-

tia If'l;

VIII. dar curador aos I'eos 1I10nOl'eson lllÍsOl'avois'
IX. ~ortear ojmy de sentelll;a, dl'fcrindo-Ihe o jura;uonto (ou
conll~ron,llsso), na fórnm do artigo 57;
X. lIItorrogur o 1'00;
Xl. regular os debates;
XII., ,instl'l1Íl' os jurados, ,.lalldo-lhl'S oxplica~õcs sob,'o [lontos
d,- dll'CltO o sohro suas obrlga~'õps, sem manifeslar
ou dcixar
ellt('(~ver u sua opinill0 sohro a I"'oya;
X1.11. ordcnar as (lilig,'ncias necessarias para luais amplos P5cla!',:cllllcntos da vCl'llade, que fOl'cm rcq\l('ridas pelas parlcs ou
sohclladas por algnm dos jUI'tldos;
X~V. III'oc'cde~'a~s ('xalllcs Ill'cessarios o Iltais diligcncias pam
:t \'('I'IH,ca~ão da !a!sld~ldo do~ de\'oilllonlos 011 documcnlos
al'guidos d;l.tals?s e dcclllu' SI a al'gl11~'àOe I,,'ocedente ;
X\'. 10l'llIlt!ar as qucstões de filCtOncccssarias para a applicação

('('s~ar:

,:t!lil' os que não se accolllmodarclll
[lronder os desobedientes ou
o, '111('injuriarem os jurados;
,
VII. (ll'cndcr os quo assistirem ás SPss(,cs com anuas det'psas,
c 1I1<111llal'
apresentaI-os a auctoJ'idade competente
[Iam os l"'O-

-

l'

.
1
t
assim eomo os erroS, O
na. exccução das le~s e reg~nAc~~~r~:' na jurisprudencia
do 'l'riabusos e mcoherenclas que
bunal da Relação.
t I de Estado facultarão ao Procurador
Art. 221. As secre ar as
dos os aeeis e documentos
e sub-Procurador
Geral o exame de ~~bre u~ tor ouvido, e deque possam esclareeer o a~s~lId~~Opara a%xilial.o no serviço de
Ilignarllo um dos seus emple'eare<,istrar os seus pareceres.
cscripturação de que carecer
'"

não em prejuizo do diroito adquirido pelas partes, mas só no intere!lRe da lei e para verificação da responsabilidade
dos juizes ;
VIII. inspeccionar o serviço a cargo do sub-Procurador,
pro"motor de justiça, seus adjunctos
e funccionarios auxiliares da
justiça;
IX.' representar ao Governo do E&tado sobre a conveniencia
da dcmissão do sub-Procurador
e da demissão ou remoção dos
os documentos
promotores de justiça, juntando á representação
que a comprovarem;
X. suscitar contlietos de j urisdicção ;
XI. ser ouvido nos processos de extradicção de execução de'
sentenças e cartas rogatorias, vindas de outros Estados ou do
extrangeiro, nas concessões de privilegios.
patentes de invenção
e nos demais casos em que ao Governo parecer conveniente;
XII. ser ouvido nas appelIações civeis em que forem partes
ou interessados o Estado, os municiptos, os menores, os interdictos, os ausentes, as assoclaçues pias, ou as que versarem sobre
disposições :Ie ultima vontade e falIenclas;
XIlI. ser ouvido nos processos de confiieto de iurisdicção, de
suspeição de desembargadores
e de juizes de direito, nas reclamações sobre antiguidade e em quaesquer outros casos em que o
Tribunal reclamar o seu parecer;
XIV.
ser ouvido nos recursos
interpostos
dos actos
das camaras municlpaes e das decisões dcstas sobre o reconhecimento de poderes e annulIação
de diplomas ou de eleições e
quacsquer outros em que sua intervenção seja ordenada pela legislação eleitoral j
XV. ser ouvido nas appelIações Interpostas nas causas de
nullidade ou annulIação
de casamento
e nas de divorcio liti.
gioso:
XVI. fiscalizar a exacta e uniforme observancla
das leis e
regulamentos ;
XVlI. resolvcr consultas do Presidente e Secretarios de Estado
e camaras municipaes ou ordenar, quanto a estas, que as resolva
o sub-Procurador;
XVIII. communicar ao Governo as negligencias,
omissões e
prevaricações dos magistrados e empregados da administração da
justiça
e providenciar
afim de que se lhes faça eft'ectiva a responsabilidade,
promovendo a, si o caso fÔr de sua compoteneia :
XIX. promover a verifioação da incapacidade physiea ou moral dos magistrados
para o exercicio de suas funcç()es ;
XX. punir correccionalmente
os membros do mlnisterio
publico;
XXI. requerer
a convocação de sessões extraordinarias
da
Relação ou das camaras, quando o exigir o serviço publico;
XXII. requerer a prorogação da hora das sessões ordinarias
para a decisão de processos que não puderem sotrrer demora, como
Ilão os dos reus presos;
•
XXIII. representar
sobre a conveniencia de serem cassadas
as licenças concedidas pelos juizes de direito aos membros do
mlnisterio j
XXIV. requerer habeas-corpus;
XXV. apresentar
ao Governo, no mez de janeiro de cada
nnno, um relatorio circumstnnciado
sobre o estado da administração dA justiça, expondo AS dilliculdades e lacunall encontradas
tomadas
'd o. na comarca
da. Capital, em todos os feitos
XII. ;ser OUVI
.
civels, antes da sentença de1lnltlva;

tari~.; organizar a estatistica j udiclaX'i~ad~oE::~d~erat~~r~s~ntal.a.
ao Procurador Geral, para ser annexa
.
.
mstanciado
relatorlO sobre
XI. apresentar .ao Govern? . C1~Cc~as ue lhe forem incumbias occurrenoias haVidas nas dlhge
q
ue promover e decidas fórA da .capit~l'd~uasdcA~:apSroV;;~~~s~i~~~ue devam ainda ser
sões respectivas, 1ll lCan o

n. XIII. lettra a, deste artlgol ; aes nas causas em que funcclonar
V. interpôr os recursos e~
e no caso .d? . artigflo 221:\"n. Y~dojservico de natureza criminal e .
VI. dIrIgir e sca Izar
.
.
clvel a cargo dos pr~motored dre h~~~ra quanao lh'o exigir, o a~VII. prcs!ar ao d roc~:nho de suas funcções de ordem admlx!llo n~cessarlo a~ d~se: suas instrueções e ordens ;
Dlstratlva, cumprm
.
• bre todos os negocios
VIII. emit,tir parecer. pordee~;:fà~
~~jOS papeis lhe forem
pertencentes
as Secretarias
•
enviados para consulta;
.
es ara a exeeuçll.o
IX. prep~rar os regula~e~t~~b~r~~~~dg~õás
~eferida~ Secredas leis relativas aos negocIO

18\Jú:
Estado houver de ~ropôr contra
I. promover as acçoeds quue.~o de qualquer dos I~stados ou do
o Governo ou a Fazenda
a Dl
Districto Federal;
.,
E t d
nas acções que lhe forem
lI. defender os dlreltdos dE
o t '~;s o, pelo Districto Federal ou
movidas por q!Jalquer
os s a
,
nação extrangelra;
11I. representar o Esta~o :
d as acções que lhe coma) na comarca da Cdaplt!'-tl,P:~~~n~endo-os,
sendo o Estado
petirem,. allegando ~eus Irei os
reu ou mteressado ,
a f6ra da Capital, propondo as
b) em qualquer outr~.co~arcd~
Estado no caRO do n. XIII,
acções e defenden.do os Irei os
.
IcUraIV.b, deste
exercerartlgo
as r; uneçu."es de promotor de justiça, no caso do

t 'dom das funcções de
cD~le\J%.j , de lU de junho lle
Art. 22:J. Ao sub-Prodcul'adr
Procurador Fiscal regula as pe o
.~,

DO SUD-PROCURADOR

SECÇÃO X
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I'

,I

j

DE JUSTIÇA

j

por

dos

V. ser ouvido sobre a fiança provisoria sempre que. estiver
presente, e, em todo o caso, amda mesmo depois de concedida,
ter vista do respectivo processo, afim de reclamar o que convier á
justiça publica j
VI. requerer habeas-corpus j
VII. interpôr os recursos legaes nos processos crlmmaes ou
causas civeis, em que tiverem intervindo, e arrazoai. os ;
VII!. interpôr os recursos legaes, depois de findos os prazos
ordinarios, quando Ih'o ordenar o Procurador
Geral, dos julgamentos nullos, afim de que sejam annullados, não em prejuizo
do direito adquirido pelas partes, mas só no interesse da lei e
para verificação da responsabilidade
dos juizes j
.
IX. cumprir as ordens e instrucções do Procurador Geral e
j
do sub-Procurador
X. ser ouvido nas acções civeis, em que forem partes ou
interessados menores.
interdictos, ausentes, associações
de caridade, nas de nullidade de testamento e casamento, de divorcios e
fallcncias ;
XI. promover as causas de nullidade de casamento, na fórma
da lei federal j
XII. promover a declaração de nullidade das ':ieliberações das
camaras municipaes e conselhos districtaes, nos casos determinados por lei j
XIII. fiscalizar a exacta c uniforme observancia das leis e
regulamentos j
XIV. dar instrucções aos adj unc tos ;

IV. ser ouvido nos processos de fiança e outros incidentes
mesmos processos j

IlI. promover o andamento dos processos criminaes, a prisão
dos culpados, as buscas e quaesquer diligencias necessarias para
o descobrimento
do crime, de suas circumstancias
e de seus
auctores ou cumplices ;

Art, 226. Compete aos promotores de justiça
I. exercer a acção criminal, na fórma das leis da União
II. ser ouvido em todos os termos da acção intentada
queixa;

DOS PROMOTORES

SECÇÃO XI

XIII. passar-se temporariamente,
por ordem do Governo, para
alguma comarca, quando ahi seja necessaria a sua presença:
a) para exercer as funeções de promotor de justiça, por se
acharem g-ravemente compromettidas a segurança e a tranquillidade publIcas, ou por se ter commettido algum crime de tal gravidade e revestido de circumstancias taes que reclame uma investigação activa, ou por se acharem nelle envolvidas
pessoas cujo
poderio e prepotencia tolham a marcha regular e livre da, auctoridade;
b) para representar
o Estado em juizo, como auctor, reu ou
interessado, em alguma acção civel, cuja natureza e importancia
o exigirem.
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e IOI't o racs , nos casos c termos

ADJUNCTOS

m scus dislrietos as funArt. 227. Os adjunc~os ~xere~rf.?tiv~s 5. formação da culpa e
eções de promotores de Justlça'dO ea~ instrucçOCS que dos pro mopreparo dos processos, observan
tores receberem.
ad'uncto da sédo co~pe!e
;\1'1. 228
Nos termo~ annexo~of~r,
t~das as funcç~es ClVCIS
mai~ exercer, na ausen.Cla d~ P~~cepto a denuncia, o !lbeIlo e a
e criminaes deste funcclOnarlO,
nccusação perante o jury.

DOS

SECÇÃO XII

r.

vigor;
.'
dos F.Cncntllanos vl1allclO
XX VI. promover a. subs~1 t Ulção o exerccrcm nos caso!! prl?(Iidos' oilicios dc jUSti~\~~PJ~\~3d~~bril'
dc lS85, e a~8!f.~r
vistos .no decreto n. .• ara a verificação da imposslbl I ~ e,.
ligenClas que se lIzerem p
r Geral no mez dc Janel~o
X 'VII
apresentar ao Pr~curadf
iado' do eslado da adrnlle cada a~no um relatorio Clrcums annc "S duvidas e dillicull
~.
comarca expo do ••
nistração da Justiça na
ção d~s leis e regulamentos.
dadcs encon1radas na exeeu

•
e"istro civil exercendo as
.os IIv~~~ do ~a o respectiva ~legislação cm
.
..,
mcum I 3S,

intel'I~Ôr os recursos

permittidos em lei j
XXV. inspeccio~ar
funcções que lhes sao

cargo;
XXIV.

nosos ;
manifesta utilidade publica, o
XXI!. provocar, no caso de.
ao Con"resso
e ao Prcslexercicio das attribuiçõds co~~;~d~~ commutação das penas;
dente do Estado, acerca o pe
d
eral de orphãos e das
XXIII. oxercer as funcções de curan£~ gestiver provido estes
massas fallidas, nos termos em que

dos deveres a cargo dos
Inspeccio~ar
o cumpri!Uetitç~ e dar parte ao Procurador
d s da admmlstração da J~s,
ommetterom, pro~~i:~g~o~ erros, abusos e pr~va.rl~a~õ~~ ieu~h~S fazer elfectiva a
ndo 10~0 as acções necessarlas a
po
. .
.
.'
responsa 11Idade,
a ão extraordmarla
do J ury, no s casos
XVI requerer a convoc ç
.
.
•
d lista geral de jurados, 10do art • 54 j
XV'II tomar parte na revisão a . nta nas hypotheses do
,.
I "
dos actos da Ju
,
~~~:ôk.o: :;;i~~f~~aoee~~~~eio d~S JJ:~~yadOJe~e~\;J~~~~~dO;
os devercs
XVIII. assistir ás sessões oO'
'
relativos a esta phase do pl'o?ess,
as los de orphãos, onfermos
XIX. inspeccionar as prlsões~e~~ndl quanto convl~r ao tratae alienados, onde os h.ouver, req ue fôr a bem da justiça;
mento dos presos, hyglene e o q G alou
do sub-Procurador
XX. solicitar do procurad~~s d~~idosos ;
.
instrucções
e conselho~ nos. ca_ da hypotheca legal dos crlmiXXI. requere:- a mscrlpçao
XV.
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XV
GERAL

geral compete
exercer
a8
federal.
e notas da. séde de cada
oficial do registro geral,
privativo.

DOS OFFICIAEll DO REGISTRO

SECÇÃO

Art. 233.
Aos ofliciaes do registro
funcçOes que lhes são attribui<las
por lei
S 1.0 Um dos elicrivãesáo
judicial
comarca
exercerá. tambem as luncçuell de
excepto naquella8
em que haja l'Iovimento

n.

V.
fazer citações
i
VI.
fazer o expedIente
do juizo;
VIL
cotar o salario
;
VlIl.
ter, sob sua guar<la e responsabilidade,
todos os autos,
livros
e papeis
que lhes tocarem
ou lhes forem entregues
pelas
partes, <los quaes não poderão
dispôr em tempo algum;
IX, fazer á sua cusla os actol) e diligenCias
que se repetirem
por erro ou negligencia
sua, sem prejuizo
de outras penas em
que possam ter incorrido
;
X. acompanhar
os juizes
perante
quem
servirem
nas diligencias de seus ollicios;
Xl. tcr protocollo
em que lancem os requerimentos
das partes, e o mais que na audieIlcia
se passar,
conforme
lhes rÓI' ordenado,
declarando
o dia da audiencia
e o nome do juiz que
a Uzer ;
XII.
ter o seu Cal'torio em ordem
e por inventario
todos os
autos pendentes
e findos ;
Xlll.
ter todos os livros exigidos
por lcis o regulamentos.
'lI I.' Os escrivães
do judicial
e notas servirão
por distribuição, em todas as causas
cíveis e criminaes
dOI) juhell tle direito
e municipaes,
li 2.' A distribuição,
quanto ao serviço
do tribunal
do jury,
far-sc-á
por sessões do mel)mo,
li a. o O escrivão
por cujo cartorio
correr a acção será o COlllpetente para servir na respectiva
execução.
Art. ::il:!. Aos escrlvães
de paz compete
:
1. exercer,
em seus districtos,
as attribuiç1lell
conferidas
aOtl
escrivães
e enumeradas
no artigo 2:H ;
cxercer
as funcç1les de tabellião
de que trata o artigo 23ú,
excepto no districto
séáe do termo ;
lll.
registrar
os naSCimentos,
casamento ti e obitos;
IV.
funccionar,
como escl'lvão,
lias processos
preliminares
da formalidade
do casamento,
dos impedimentos
e celebraçãu
do
mesmo;
V.
ofliciar ao promotur
de justiça
e ao juiz de <lireito, communicando
a existencla
de orphãos,
de dementes
e de bens de
ausentes,
em seu districto
;
VI. remetter
Oll mappas
estatisticos
á. Directoria
Geral de
Estatilltica,
na fórma e tempo determinados
por lei ;
VIL fiscalizar
o pagamento
dos impostos,
nos actos <lo seu
cartorio.
Paragrapho
unico,
Os escrivãell
de paz, excepto o <lo districto sede do termo,
usarão de signal
publico,
que remetterAo
á.
Secretaria
do Interior,
á. da Relação
e aos tabelliães
<la comarca.
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DO REGISTRO

ESPECIAL

DEPOSITARIOS

Art. 235. Aos depositarias publicos compele
1. ter em boa guarda e conservação os objectos depositados;
11. requerer a venda judicial dos objectos depositados, sujeitos á deterioração ;
m. requerer venda judicial dos immoveis depositados, quando as despesas para a sua conservação forem, em relação ao
seu valor, excessivas;
IV. pór em arrecadação os fructos ou rf:ndimentos dos immoveis depositados;
V. entregar os bens depositados, á vi&ta da ordem do juiz
que houver decretado o deposito, sob pena de prisão e sem prejuizo da acção criminal que contra elle possa ser intentada;
VI. conservar em cofro os dinheiros, papeis de credito, objeetos de ouro ou prata e pedras preciosas, que forem levados a
deposito publico;
VII. ter em ordem os livros de deposito e em dia a sua escripturação ;
VIII. apresentar os referidos livros em correição e sempre
que pelo juiz lhe fór exigido;
IX. não usar de causa depositada nem emprestai-a ;
X. não entre"'ar
os objectos depositados
sem mandado do
juiz, que houver decretado o deposito, ou do que o substituir;
Xl. alugar, precedendo auctorização do juiz, os immoveis depositados que se eostumam dar em aluguel;
XII. Fazer. medianto auetorização,
as necessarias despesas
com a administração
e conservação dos objectos depositados.

DOS

SECÇÃO XVII

Art. 231. Ao ollieial do registro especial e ao sub-omclal
compete exercer as funcçOes que lhe são conferidas
por lei
federal.
Paragrapho unico. O registro espeial ficará a cargo do omcial do registro geral nas comarcas em que este ollicio fór provido privativamente,
e nas demais comarcas a cargo do escrivão
do judicial e notas da sede, a cujo oJlicio não estiver annexo o
registro geral de hypothecas.

DOS OFFICIAES

SECÇ.\O XVI

!l 2. o Nas eomarcas de segunda e terceira entranc!as, poderá
o cargo de oJlicial do registro geral ser desligado do omcio de
e~crivão, ao qual estiver annexo, quando este vagar, c ser proVido privativamente.
si o exigir a aflluencia de serviço a carflo
d? ~'espectivo funccionario,
precedendo informação do juiz ue
direito.
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PARTIDOR-CONTADOR

E DISTRIBUIDOR

XVIII

~~SCngn;NTES

Art. 239. Aos escreventes
de cartorio compete :
I escrever
dentro do cartorio,
todoa os autos e termos,
bs~revendo-o~ os serventuarios,
e, fóra dos cartorios, eoopCI:~1'
su d'liO'eneias e inquirições
assistindo-as,
lavrando e subs~I~na~dol os autos assentadas e' depoimentos, sempre que o es.?rlvao
;~leia por alliJencia
de serviço, impedido de assistil-as. n.ao I~?~
• "d'
den
o, em casoo al"'um
"
, escrever no protoco110 das audlenclM:
nem perante o J ury ;
.
11 escrever no livro de notas as escrlpturas •.subs~revendo-as
s e~crivães exceptuadas as que contiverem
d.ISposlçôe8 testacausa-1IIm"tIs c todas as que
omen t al'la
. s , a's que forem de doação
d
t ,. .
houverem de ser lavradas fóra e ca.r alIO ,
.
l1l. no reO'istro geral. e. no reglstr~
especI~I, exercer
as
func<:ões que llles são attl'lbu~das pela lei fe.~eral,
IV. substituir os respectivos serventuallos.

DOS

SECÇÃO XIX

Art. 236. Ao partidor incumbe a partill~ dos t~en~, g~S~)r~'~~
cessos ou invontarios,
na fórma do seu re"lmen
,
de deliberação..
.
.
u' os bens não exce(!erem~alragrdrl~om u~~;I~~~~\~éi~~~t~~~;ÚI~a J será feita, não por parem \ a ar, e
. . .
lillores mas pelo propl'lo JUIZ.
Art. 237. Como contador compete-lhe:
.'
" ~ .
I. contar os emolumentos e salarios dos JUizes. esCl Ivaes e
empregados de justiça;
.'
.
lI. glosar as cotas de salarios excessIvos ou lI1devldos.
ParaO'rapho
nico. Servirão de contador:
que funcá
a) n"os districtos, o juiz de paz nas causas em
cionar :
.
t .'a
b) .na Relação, o oJlicial da respectiva secre 301.1 '.
•
A t 238 Compete-lhe como distribuidor distribUir os feitos
pelos r ~scri~ães, guardando a maior egualdade em cada lima das
classes.
.'
_
Paragrapho unico, A dist.ri!Juição dos fOl.tOSpelos eserlvaes
da Relação será. feita pelo 01l1C1a1da seoretarla.

DO

SECÇÃO

Paragrapho ~nico. Trala~OI~:;a~ein~~rs~~I~~r~iCJ~L>; d;~J~~~
belecimcntos agrlColas e de e p
.
to das 'partes e remonomear depositario particular .. a aprazlmen
,
vel-o, quando o julgar convemente.
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.
A~t. 211. E' vedado ás
.
Ijtervlr em questões sUbmettid~uctorlda~es
judiciarias do Estado
a tera\ ou suspender as suas se ~t aos trlbunaes federaes, annuilar
cumpl'lr.
• [ enças ou ordens ou deixar ole a~
é
. .
t' Art. 212. Nas causas em q
Iça do Estado, para o Su
lIe _, .permlttIdo o recurso da jusfederal art. 59 lI~ 1.. e (1) prem~ '.l'lbunal Federal (constituição
?S jlllZes mandarãu cumprir e ex
eautar pelos olliciaes jud'!
proferidas por aquelle Tr!glarHis do Estado as ordens e sentença;
~rt. 2tl. Fica abolid~ln~, :espedl~adas as leis da União.
t enclOsa.
JurlS Icção administrativa
conArt. 2\4.
As auctorid d
. "
actos, decisões e rertulament~ e~ jadlCIarias negarão eft'eitos aos
maras municipaes ~anifesta~en~
overno. ou deliberação das caArt. 24;). Nas causas civei c c~JntrarlO.S ~ Constituição.
n~meados J?or accÓrdo e iniciat~v~erJo permlttidos juizes arbitros,
~o °t havera recurso, si as partes ao aes p(a:tes, e de suas decisões
n racto.
xc ulrem expressamente
no
.A.rt 246. Os processos do'
'.
ao JUIZ de direito serão
s crImes, cUJo Julgamento pertence
.~lIfplentes, segundo a fór£~e~~~:gof I?delos juizes municipaes
e
-I.
!~, de 2! de novembro
d
e eCl a no art. 48 do Dec n
I c 1'171, revugado o art. 2 da Ici n' A'"
de fi de junho de '89 I
Art. 217. Nas ~au:::S vo os de sua cornpetencia especial . • ,
e!Dbargos, na Relação, ~~r~~ ~~}or não excedente. a 2:0ll '$I)~n, os
SI houver voto divcrgente.
J gados pela propl'la turma, salvo
.
Art. 248. Serão publica
.
.
.
listandcia, e os actos da fo'r~:çsã~u~~enCllas dos juizes de primeira
c ara os em lei.
cu pa, salvo nos casos deArt. 241 As dispos' 1l
.
tit~llo !li sobre materia ~Çae~o~ntfdas. nos _arts. 208 e seg~intes do
bUlç1les dadas pela lertisla ão [le enma, nao excluem outras attriauctorldades
e funccio"narigs m'nãt~d revogada expressamente
ás
ao J os por esta lei.
' •

Disposições geraes

Titulo IV

Art. 240. Aos ollici
.
I. fazer cita ões a~s de justlQa cO.!I!pete :
ordelnladas pelos }uize/~~~~~~ee qmalS dlhg:encias que lhes forem
. lavrar os a t
.
uem serVirem'
. m. convocar p~s~~aes~edrtld()es respectivas;'
..
. - ou que testem
I oneas h que os au XITlem nas dlhrtenaClasI 'j para. pl'lsao,
e eXIgir;
un em actos de seu olllcio, qu.rndo
. IV. exercer as fun õ
I
melra Instancia.
cç es (e porteiros dos auditorios em pri-

DOS OFFICIAE8 DE JUSTIÇA

SECÇAO XX

- 88Art. 250. Nas comarcas que de futuro se crcarem. exercerá. o
cargo de olllcial do registro geral o escrivão que o Governo designar, e o de olllcial do registro
especial o outro escrivão, na
unico.
fôrma do art. 2ól~, paragrapho
Art. 2)1. E' J?ermittido aos escrivães de qualquer
JUIZO ou
tribunal, no exerCi cio de suas funcções, usar lle imp ressos, que,
facilitando o serviço, não acarretem inconveniente
para a administração da justiça.
.!:rt. 2,')2. Continua em vi~or a disposição do art. 4.' da lei
n. ,;)1, de 10 de agosto de 181.1.
~ 1.' Os escrivães da Relação. sob pena de multa de 5 $~OO •
dobrada nas reincidencias, não poderão juntar aos autos as razões apresentadas depois de findos os prazos legaes, fican do assim
modificadas, apenas quanto a esse ponto, as disposiçõ es respectivas do Reg. n. 737, de :i.i lle novembro de 1850.
li 2,' A muita será. imposta pelo Presidente
do 'rribunal,
ex-offieio ou mediante reclamação do Procurador
Geral.
Art. 2j3. Os prazos concedidos aos juizes de qualquer instancia para jul~amento poderão ser pro rogados ate ao duplo, quando
por affluencla provada de serviço, não puderem julgar o feito definitivamente.
li 1.' Finda a prorogação, será descontado ao martistrado de
primeira instancia, no computo de sua antifí-uidade, todo o tempo
de excesso dos prazos, alem da multa de lu ,;; ItIU a :,O'):j;():)O, em
que incorrem todos os juizes de qualquer instancia, pela demora
das decisões excedentes dos pra zos.
li 2,' As multas serão impostas ex-offieia pelo Presidente da
Relação ou a requerimento do Procurador Geral, a quem os promotores de justiça, sob pena de responsabilidade,
ficam obrigados a remettcr, das respectivas
comarcas informações e prova
de demora na administração da justiça,
por parte dos juizes de
primeira instancia,
li ~.' Destas multas haverá recurso voluntario para o Tribunal da Relação, em camaras
reunida8. quando a pena recahir
sobre magistrados de segunda instancia j e para a Camara Criminal, quando o multado fÓr juiz de primeira instancia, devendo
o recurso ser processado na fórma estabelecida
pelo regulamento
que fÓr expedido para a execução desta lei.
Art. 254. Nas appellações criminaes. o relatorio de que trata
o art. 231 do Dec. n. 1 558, de 1,', de dezembro de 1002, poderá.
ser verbal, quando o juiz relator o julgar conveniente.
Art. 2)5. Continuam em vigor as leis ns. "W), de 28 de junho
de 1,~9(),251, de 10 de julho do mesmo anno e :15:!, de 17 de setembro de 1902.
ParagraJ?ho unico. Na distriblllção
proporeional
da taxa a
que são obrigados
os pretendentes ao exame de advogado, será.
contemplado o secretarIO da Relação, deduzida a gratificação de
:i$lllll) ao porteiro do Tribunal.
Art. 256. Os magistrados que tiverem mais de trinta ann~s
de efl'ectivo exercicio no Estado, perceberão uma gratificação de
10 '1' sobre seus vencimentos, liquidado, na Secretaria das FInanças, para os etreitos deste artiooo, o tempo de exerciclo,
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Ar!.

L' Nas primeiras nomeações para os cargos da magisou oftlcios de justiça, observar-se-ão
as seguintes re-

no exereicio de suas funcções
supprimindo.
quando va~anumero marcado por esta lei.
logares de juizes substitutos e

Art. 11. Os juizes de direito e promotores de jllsti~a de co~
marcas que houverem de seI' Supprimidas. continuarão a perceber

Ar!. D.o. O Governo poderá dedarar em disponibilidade, com
metade dos vencimentos actU8.CS até que lhes seja designada
comal'ca, em execução desta rcforma. os juizes de direito de comarcas que hou"erem de ser supprimidas,
si o requererem.
Art 10. Os Juizes sllhstil.utos, cujos cal'gos são SUpprimidos
pela ultima reforma da Constitlli~ão e CID virtude desta lei, terão
preferencia PIU'a.os cargos ora creados, de juizes municipaes
e
para os de promotores de justiça.

Art. 8.' Applicar-se-á
a disposição do ar!. r, paragrapho
unico desta
lei ás comarcas não constantes da ta beIJa até veri~
ficar-se
a vaga.

!l 1.' Os juizes a que se refere este artigo terão prefereneia
para o provimento das COmarcas de primeira entrancia; nas promoções para as de segunda entrancia serão sempre preferidos pal'a
lista os ,juizes daquel1as que, tendo sido de segunda, tiverem
passado á prjmeil'll em vlrtllde da nova classificação.
li 2.' Ficarão avulsos, sem direito á antiguidade e vencimen_
tos, desde então. os juizes de direito que não acceitarem a comarca que lhes fór designada.
!l~. Poderá o OO\'erno nomear para comarcas de primeira
entranCia, novos juizes, comtanto que. em cada cinco vagas, quatro sejam preenchidas sampre por juizes do quadro actual e uma
apenas por pessoa extranha a elle
Ar!. 7.' Logo que vagarem as comarcas referidas no artigo
antecedcnte, ficarão .ahi Supprimidos os logares de promotores de
justiça.

Art.

5.' Incluem-se nas disposições do art. ~7 desta lei os
juizes substitutos,
cujos cargos são ora Supprimidos, os antigos
juizes
os Estado.
promotores publicos, que tiverem o tempo
preciso municipaes
de exerci cioe no
Ar!. O.' As comarcas
não constantes
da tabella annexa.
eltr" A,deserão
SUpprimidas
á medida que vagarem os reSpectivos
logares
juiz de
direito.

Art. 3.' Continuam mantidos
os aetuaes sarventuarios
de justiça,
rem. os logares que excederem do
Ar!. 4." COl-reccionaJ.
Ficam supprimidos os
o tribunal

1. ° os desembargadores
serão nomeados livremente pelo Governo, dentre os juizes de direito do Estado;
2.' os serventuarios dos oftlcios de justiça Serão nomeados
independentemente
de concurso dentre os cidadãos idoneos, flcando sem etreito. para os logares vagos, os concursos já realizados,
para se proceder a novos, de accôl'do eom o art. 105.
Art. :?' Ao Presidente do Estado c:Jmpete designar os desembargadores que têm Je compór caca urna das camaras do Tribunal

tratura
gl'as:

DISPOSIÇÕESTRANSITORlAS
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•

Moreira

SAl.L;-S •.

da COita Rtbewo.

te;'~oi;.~'

Tllhella.

da Vetga.

lettra

n

,

Delfim

Moreira

400$000

liOO$O(1()

l;OQO$OO)

1:200$111111

1:5f)!I$OOO

2:41l0$()()0

2:/.0u$000

4:000S0110

3:000$000
:!:800$OOO
6:00rl$0:10

:1:GOO$O:WI

3:000$000
2:800$uOO
12:0003(100
Q:I100$000

(;:1100$000
4:00J$OOO

li: ()OO$OO.)

12:000$000
tl: 100,00'1

da Costa Ribeiro.

'd'" ié~~~~
';~'riéxos
.
entranc!a.s
Juizes mUnIClpaes os
.
Proeu rador Geral................
.
.
Sub-ProcuJ~d~~. ú;i..: ..::::..: ..
:
; .
promotores do t~rcel ra entranCla
.
Promotor
• 2' entrancias
.
PromotoreS I. e '_
.
Secretario da Relaçao
.
Otlicial da Helação .. :....
.
.
Amanuense da I{el::çao
::
.
~'scri"ães da Relasao......
...
.
.
I~orteiro da R?laç<~?
: : ..:
.
Continuo da 1.elaç,lO
i":'o
.
d'i~~'it~'de coma~Otliciaes de justiça da Re .a1~e~ '(i~'
Oratitlcação c~'entual ao~e~~~ _ a titulo de inde.mnrcas de mais de um viaO'elll para presidc~cla do
:-ação de de.-.pcsas ~~exos (150511011)
por trimestre
nos aos
telmoli
a tores de justiça
.
IdemJtlryidem,
promo

De.sombargl~d~~esde'
~;;t~~'ri~i~.::'::::::::::::
JUIzes de ( ~re~to d se""unda entranCla
, ....•
Ju!zes de ~~rc\o d~ primeira entrancia
.
JUizes de Irei o
C 'tal
.
Juiz munic.i~al dad apl ~dé~'d~'~~~ãrcas de 2.' e 3.'
Juizes mun!Clpaes as se
.

clOr, Edmundo

t .'a do Interior do Estado de
SelIada
ne~tao I~~~rdealdetembro de UJ03. _ O dircMinas
Oeraes.c pUblic~d~.
aos 1.1 . Ias

Delfim

FUA:>CU,CO
ANTONIODE

llrimir, PUblicparl e ~OJJ~l''Presidencia do Estado de Mldnas19~~raJ:~
Dada HOl'lzonte,
no . a aclOao~ 1n' dias do mez de setembro
e
•
CIOBello
cimo quinto da RepublIca.

OI

. . emquanto nellas
.
t
da tabelIa. aetualmentc em VlgOI,
os venClmen ~s.
ão desde
tive~{I~. ei~~rClÃ~odis.posições dest~ol~ae~~~~~ã~;~ d~~~~i~r de re" data da sua publIcação, excep
ua a
gu'az.~~tfi
O .Governo expediçr~sr~f.~~:e~~~s e~1~eclci~sp~dendo
execu Ç'ão dos dlfferentes
serv
i;np6r pena de .multa até 20[)$~°P.n IR de 28 de novembro de l8?l,
Art. 14. FIca revogada?e e' màis disposiçOes em contrarl~.
com as mOdiflcaçotes ~o~~d~l~r:: auctoridades a quem o co~~~ ~
Mando, por~an
resente lei pertencerem, que a cump
mento e exec.uça~ ~ p . .
t como nella se co~t ém.
.
façam
.taode Inl,tetlldame30~
NeO'ocios do InterIOr a faça ImO cumpl'lr
Eocretarlo,
~s a o

-

~

Tabella lettra---A
DIVISÃO

JUDlCIARIA

~

f'"

'"8::l

c:;I:
:::
.•..I:

Comarcas

Z

Sédes

Termos que as compõem

::a

1 Além Parahyb&
2 Alfenas .. '"
'"
H Arassuahy
"
4 Araxâ
5 Ayuruoca
6 Baependy
7 Barbacena
8 Bello Horizonte
\) Caldas
lU Campanha
II Campo Bello
12 Carangola.. .. .
13 Cataguazes

.

.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.

~

2.
1..

Além Parahyba
Alfenas.. .
.. .
lO
Arassuahy
...•..............
"lO Araxâ
Ayuruoca
lO
Baependy.. ..
.
:l.'
Barbacena
3.'
Horizonte
1.' Bello
Caldas. . .. ..
Campanha
l"
O
Campo Bello
lO
Carangola
2." Cataguazes

Alem Parahyba.
Alfenas e Carmo do Rio Claro.
AraHsuahy.
Araxá e Patrocinlo.
Ayuruoca e Turvo.
Baependy e Pouso Alto.
Barbacena e Alto Rio Doce.
Bello Horizonte, Sabará. e Caethé.
Caldas.
Campanha e Santo Antonio do Machado.
Campo Bello e Piumhy.
" Carangola.
Cataguazes.

~

..

'"o

Comarcas

O>

8

.õ
I:
'"•...

Sédes

-=
::a

::l

Z

14 Conceição do Serro
.
15 CurveUo......
.
.
16 Diamantina..
..
.
17 Dores do lndayá
.
18 Entre Rios
.
19 Estrella do Sul
.
20 Formiga
'"
21 Fructal
.
22 Grão Mogol.... ..
.
23 Guanhães
.
24 ltabira
.
25 Itaj ubã.
.
26 Itapecerica.
.
27 Jaguary
.
28 JanuarJa ...........•...
2J Juiz de Fóra
.
30 Lavras
.
31 Leopoldina
.
:J2 ~Ianhuassú
.
3:3 Mar de Hespanha
.
31 Marianna
.
1

1.'
»

2."
L"

"
"
"»
»

"
"
"»

"

3.'
2.'
1.'

"
"
lO

Conceição do Serro
Curvello. "
Diamantina .......•....
Dores dI? Inda.yà
Entre RIos
Estrella do Sul.
Formiga. . . . . . .. •
Fructal
Grão Mogol.
Guanhães
"
ltabira
ltajubã.
ltapecerica
Jagnary
,
Januarla
Juiz de Fóra
Lavras
Leopoldina
Manhuassú
Mar de Hespanha
~Iarianna

.

Termos que as compõem

Conceição do Serro e Ferros
Curvello.
Diamantina.
Dores d~ Inda.yã. e Abaeté.
Entre RIOS e Bomfim.
Estrella do Sul e Monte Carmello.
Formiga, Bambuhy e S. Antonio do Monte.
Fructal e Prata.
Grão Mogol e Salinas.
Guanhães e Pec;anha.
ltabira e S. Domingos do Prata.
Itajubá e Christina.
,. ltapecerica.
Jaguary.
Januarla e S. Francisco.
Juiz de Fóra e llio Preto.
Lavras e Bom Successo.
Leopoldina.
lIIanhuassú e Caratinga.
Mar de Hespanha.
, Marianna e Piranga.

~

-:'

..
'"

'"

o
<>

ê

.;:;
'"

s::

Comarcas

Sédes

.É

z

Termos que as compõem

s::
t'il

35 Minas Novas ..••..••...
36 Monte ::;an{o
37 Montes Claros
38 MuriahC
::n àIuzambinho
4. Oliveira
4l Ouro Fino
42 Ouro Preto
4.' "alma
.
44 Palmyra
.
/;0 Pará
4() Pa,racatli
.
47 Passos....
.

'I '

.
.
.
.
.
.
.

1. Minas Novas
Monte Santo
lO
Montes Claros
~.' Muriahé
1.' Muzambinho
»
Oliveira.. .....•.......
»
Ouro Fino
2.' Ouro Preto ..........•..
1.' Palma ....•.............
»
Palmyra
Pará
lO
Iparacatú
" Passos
lO

.
.

48 Patos
.
4~ Pitanguy
.
iV) Pomba
.
51 Ponte N,)va
.
52 Pouso Alegre .......•...
5:~Prados
.
54 Queluz ............•....

Il'atos ...•...............
Pitanguy
Pomba
Ponte Nova
Pouso Alegre
Prados
Queluz

»

"

lO

2.'
I.'
lO

»

Minas i\'ovas e S João Baptista.
Monte Santo, Jacuhy e Guaranesia.
Montes Claros e Bocayuva.
Muriahé.
lIIuzambnho e Cabo Verde.
Oliveira.
Ouro Fino.
Ouro Preto.
Palma.
Palmyra e Lima Duarte.
Pará e Itaúna.
Paracatú.
Passos, S. Rita de Cassia e S. Sebastião
Paraiso.
Patos e Carmo do Parnahyba.
I Pitanguy
.
Pomba.
Ponte Nova e"Abre Campo.
Pouso Alegre.
Prados e Tiradentes
Queluz.

<O
oj:o..

do

'"co:s

'8
s::

Cf;

o

~

Comarcas

a::l

'"s::

b

z

Termos que as compõem

Sédes

t'il

5~IRiO Branco
:\6 Rio Novo ......•..•
, ..••
57 Rio Pardo .............•
&8;S. Rita. do Sapucahy
5~ISanta Barbara
fiO S. João d.EI-Rey
(ais. João Nepomuceno
C2 S. José do Paraizo
53'Santa. Lmia
IHt Serro
651S' Pedro de Uberabinha
li'; Theophilo
Ottoni
Tres Pontas

67,

68, Ubá .......•.........•..

61 Uberaba
iO Varginha
71 Viçosa

I

.

La

Rio Branco •........•...
Rio Novo ..............•
Rio Pardo
S. Rita do Sapucahy
Santa Barbara
»
S .. João d'EI-Rey
2.1.' S. João Nepomuceno
S. José do Paraizo
L' Santa Luzia
Serro. . . .• . . . .. .
S. Pedro de Uberabinha
"lO Theophilo OUoni .. " ...
Tres Pontas ..•.........

.•
lO

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

lO

"
2.'
1 •

Ubá
Uberaba ........•......
Varginha
Viçosa

Rio Branco.
Rio Novo.
Rio Pardo e Boa Vista do Tremedal.
Santa Rita e S. Gonçalo do Sapucahy.
:5anta Barbara e Alvinopolis.
S: João d'El-Rey.
S. João Nepomuceno.
S. José do Paraizo e Cambuhy.
Sanla Luzia e Sete Lagõas.
Serro.
S. Pedro de Uberabinha, Araguary e Monte Alegre.
Tehophilo OUoni.
Tres Pontas, Campos Oeraes e Dores da Boa
Esperança.
, .. Ubá.
\Uberaba e Sacramento.
Varginha e Tres Corações do Rio Verde.
,
Viçosa.

Delfim Moreil'a

da Colt a Ribeiro.

~

