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42 CON3TITUINTE

p1'essivas aos. Povo.;;, como con trarÍls aos sãos principias da Ju
l'ispj'ndCllüia Crirnin;,l, DN;ret:Ull o sCQ,'l1inte :

1.° Ficnm extincÜls todns êlS Dev;lssns, (ji-:e as Leis incumbem
a certos Julgadores em determirwcl,):) tempos, sobre delictos in
certos.

2. ,) Na dÜ']losição do al'tigo an te(~e(lente 58 comprehendem as
Devns~as Gerafls, a que 58 prucedia nos Jllí7.0S Ecclesiasticos, a
re:-;pei tos dos Seculares e mesmo dos Ecc18siasticos nos Crimes
Civis.

3,0 Todos os CilS0S qne até o p1'8.;ente f:lziam objecto de De
Vflssas G(~r<les, serão d'ora em clhnte ca~;os (Ie qUGrelLl, para o
inter('ssado, e do dellunch, pal'a Cjualqller pessoa.

4. o Ficam 1'eyog,lda8 r1 n:lcSluer Leis e disposições, Da parto em
que se enc'll1trarem CGm o pre..;ente Decreto. Paço das Cártes
em 10 de Novembro cL~ 1821.

Portanto mando a todas as autorid,ltles, a quem o conhecimento
e execução do referido Decreto pertencer, que o cumpriU11, e
executél1l, tilo inteiramente como nelle se con tém. Dada no Pa
lacio de Queluz ao,., 12 rlias do mez de Novembro de 1821.

EL-REI com GU<I.rcla.

Jose da Silva Carvalho.

Carta de Lei pela qual Vossa lv1ngestarle manda executar o
Decreto d:ls Cártes Gerdes e Extraorr1i'larits e Constituintes da
Nação Portugneza, que extingue tochs as Devassas Geraes, que
a Lei incumhe a certos Julgadores, na fórma acima decla
rada.

Pürü Vossa Mngestade ver.

Joalluirn dos Heis Amado a fez.

LEI - DE 19 nE 'NOVEMBRO Dl<j 1821

Restitue aos cIc'igos, aos regulares i:'t'cubrísados, 011 translntos os (i1reitos

civicos que são compatíveis com o sen estado.

D. João por Graça de Deos e pela Constituição (h Monarchia,
Rei do Reino t:nido de Portugal, Brazil e Algarves d'aque!ll e
d 'além mar em Africa, etc. Faço saber a todos os meus SUhlhtos
que as Cârtes Decretaram o seguinte :

As Cortes Geraes Extraordinarias e Constituintes da Nação
Portugueza, querendo restituir aos C1erigos, e aos Regulares

Sérgio
Linha
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~eculal'js[ldosou Trdl1s1actos, aqllGlles 1>ireitos Civiro-;, quo ~ão

eomp"tlvei:'l corn o :)c'u ():)Íl'ulo, ~edl llJ'ojnizo de; t-'rreilo, OH ,Ia
p~IZ interna das l'ami lias, p:lra que:, todo::; sej" lU tI al1::,cedt'lltes
as yantngens do Sy"tema COllstitllcion::l, Decrd Im o :'8{!llillte :

1." Da puhlicaçilo de::;to Decl',·to Clll di<tllk rica co!:rodido aos
Clorigos o direito de adqniril'. ji(hSnír ~Wlll lilllÍlat:,,\\) de 10ll1)IO,
e tra.passaI' do Cjlmlfjncl' ll101u ]l;!) 11 ontl'OS Clerj~os. on para
Seclllal'es, quer por act<.s entro d\'o,~, qnel' por dispi)~;çô::> de
ultimn vontade, IJen8 do raiz, niiodiac::>, i'OJ'oil'os, censitivos ou
de q'lUlfluer outra natureza, Pt'sto quo sejam jug:a'!eiros, 1'0
guengo~, ou por outro titulo Ol!l'if!'ados ú FazeJldn, Nacional,
aos CoqJOs de mão-lllorta, 0[1 qns altos Donatarios, comtanto
que n<1O projullJquew direito~ por qualquer modo atlqllirit;os.

2. o Os llegulare:-; Secul<:tri.:l'Hlo3 }la iel'ão :tl1quil'iJ' }l0r qualrll10r
titulo entre viv0s, ou de ultima. vonl,\de, sem prejuizo (1cl legi··
tima divida aos llurc!eil'os l1ecessaJ'ios; m,IS IlUDea potler~o SIlC
ceder ab-intestato ('m(lunnto houver parentes clwmad()~pola LGí,
ou conjuges, de mnneira Cjne somente venham a exclui!' ;1

succe~~ão do Fisco.
3. o Os Regnlares Secularisados poderão disr'or de tO(los os ~eus

\lon8 lJor qualquer modo em favor do fIuem lhos apl ouver, aInda
tim vida de seus pab o ascendentes.

4. o Qua ndo porem os Regul<\l'e~ Socularis,Hio8 não tiverem
tlit,posto de seus lJons, serão succeclídos ab intestato, como os
Ollt!'ClS Cidadãos, por sens parentes, segundo n ordem da vocaçã.o
da Lei.

G./J üs Rogulares translatos para alguma Ordem Militar go
zarão do todos os diroito~·;, quo compelÍr8m ao~ inc1ivirlllos de:,sa
Ordem, oxcepto o d,\ sllcccssão ah intel'tlllo, {11le lhes fica sómollte
nos termos do art. 2. o

6. o Ficam revogadas quacslJuor Leis e dispo::\íções, na parte
8m qne forem contl'8rins á dispo~lç'ão do presente decreto.
Paço das Cór·tes em ](j de Novem1Jl'o do 1821.

Pari anto ma.ndo a lod8s as nutorldarles, a quem o conheci
mento e excução do referido Decreto IJel'tcllcer, que o CllllJpram
o executem tão inteiramente como nelh se contém. Dada
no Palacio (le Queluz aos 19 dias do mez ele Novembro de 1821.

EL-REi com guarda.

JosJ da Silva Can:alho .

Carta de Lei pela qual Vl'ssa Mnge:-;tndo mand8 pxeclltnr o
Decreto dns Córtes Gemes Extrnnrdin<ll'ins e Constituintes ela
Naçi10 Portug'ueza, que restitue aos Clerigos, e H,Pgulales Secula
risadas nquelles Direitos Cívicos, que são conJpativ0is com o seu
estado, na forma ncima declnrada.

Pilra V03sa Magestade ver.

J08quim dos Reis Amado a fez.
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