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Cristina Nogueira da Silva, “Uma justiça «liberal» para o Ultramar? Direito e 

organização judiciária nas províncias ultramarinas portuguesas do século XIX”, in 

Revista do Ministério Público, nº 103, 2006. 

 

 

“Um dos grandes defeitos da nossa legislação ultramarina é a uniformidade das 

disposições para povos de diversa origem e capacidade ethtnicas, taes como os ibero-

celtas da Europa, os cafres da Africa Austral, os aryanos e os dravidas da Índia, os 

tungús de Macau e os papúas de Timor – raças e civilizações completamente distintas 

D’este defeito, que produz o absurdo de serem julgados pela mesma norma de direito 

um delinquente lettrado, minhoto ou beirão, e um selvagem da Guiné – ressente-se, na 

especialidade de que estou tratando, o regimento de justiça de 1894
1
. 

 

Estas palavras críticas sobre a legislação ultramarina portuguesa do século XIX, 

escritas por Caetano Gonçalves, num comentário seu ao decreto que, a 2 de Fevereiro de 

1894, organizou a administração da justiça em todo o Ultramar português, o Regimento 

da administração da justiça nas províncias Ultramarinas2, reflectem, além da filosofia 

jurídica do seu tempo, uma preocupação política central dos finais daquele século: a 

escolha de um “modelo de colonização” adequado à administração dos espaços 

coloniais portugueses em África e no Oriente. Se, em épocas anteriores, não se tinham 

formulado saberes sistemáticos sobre as formas adequadas de colonizar territórios não 

europeus3, a partir do último quartel do século XIX, sob o efeito conjugado da 

competição dos países europeus pela exploração dos recursos africanos e do novo 

discurso cientifista sobre o saber e sobre a política, tinha-se constituído uma verdadeira 

“ciência positiva” da colonização, um novo campo do saber, cuja vocação era a de 

fornecer, aos governos, modelos de colonização cientificamente testados – pelos 

administradores coloniais, “no terreno” –, que os guiassem nas decisões a tomar sobre 

política colonial. Uma das conclusões dessa nova ciência foi a de que “as instituições 

políticas, próprias a certos meios sociais” eram “escravas das condições mesológicas e 

históricas que as motivaram”, não se podiam “transportar […] a outras raças e outros 

                                                 
1 Cf. Caetano Gonçalves, Organização Judiciária do Ultramar (Bases para um projecto de 

Reforma), Lisboa, Bertrand, 1897, p. 29. 
2
 Publicado, revisto e anotado também por Caetano Gonçalves em Regimento da Administração 

de Justiça nas províncias Ultramarinas, Lisboa, Antiga Casa Bertrand, 1900. 
3
 V. Diogo Ramada Curto, “Notes on the history of European Colonial Law and legal 

institutions”, in Quaderni Fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, nºs 33-34, t. I, 2004-

2005, pp. 13-71. 
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países, sem que se desnaturem ou degenerem […]”4. O desprezo pela organicidade do 

direito nos territórios colonizados era, nesta perspectiva, um factor de desorganização 

das suas comunidades nativas. Criaria situações de instabilidade e de resistência que, no 

futuro, agravariam os custos da dominação colonial. A previsível não aplicação do 

direito imposto pela metrópole ou a anulação dos seus efeitos pelas práticas e valores 

comunitários concorreria, por outro lado, para o desprestígio do colonizador, 

enfraquecendo a sua influência junto do colonizado. A nova forma “positiva” de 

descrever e programar a colonização aconselhava, por isso, que se criasse um estatuto 

político e civil diverso para os povos nativos, os indígenas, conceito que passou a 

designar, de forma geográfica, cultural, e sociologicamente indiferenciada, a 

generalidade dos povos nativos das colónias. Os usos e costumes desses indígenas 

deviam ser respeitados – desde que não colidissem com os princípios morais do direito 

europeu ou com o exercício da soberania do Estado colonizador5. As jurisdições civis 

nativas deviam ser preservadas, ainda que sujeitas à fiscalização europeia; admitindo-se, 

em alguns casos, o recurso das suas decisões para os tribunais europeus.  

No domínio do direito penal e da “justiça repressiva”, era também importante 

dar atenção à diversidade cultural. Mas essa atenção obedecia, agora, a fins que se 

relacionavam com a dimensão mais interventora da disciplina colonial. A experiência 

tinha mostrado que, nesse domínio, elementos da justiça europeia como a separação do 

poder administrativo e judicial ou a observância de direitos (a proibição da prisão sem 

culpa formada, por exemplo) e das normas processuais, reduziam a eficácia da justiça e 

o prestígio de quem a dispensava. O indígena não compreendia que quem mandava não 

pudesse punir
6
. Além disso, era “[…]singularmente propenso ao esquecimento”, motivo 

pelo qual os “castigos tardios” não tinham, quando lhe eram finalmente aplicados, 

qualquer efeito de reabilitação social ou de dissuasão 
7
. A justiça repressiva devia, 

portanto, ser enérgica, rápida e sumária, para que o seu “carácter excepcionalmente 

educativo” fosse funcionalizado aos fins pedagógicos da colonização
8
.  

                                                 
4 v. Lopo Vaz de Sampayo e Mello, Política Indígena, Porto, Magalhães & Moniz Editores, 

1910, p. 208. 

5 Como mostrámos em outro artigo, este filtro dos princípios morais podia funcionar como um 

fim em si ou como uma forma de alterar, gradualmente, os usos e costumes dos indígenas, aproximando-

os dos padrões jurídicos europeus, v. Cristina Nogueira da Silva, “«Missão civilizacional» e Codificação  

de usos e costumes na doutrina colonial portuguesa (séculos XIX-XX)”, in Quaderni Fiorentini per la 

storia del pensiero giuridico moderno, nºs 33-34, t. II, 2004-2005, pp. 899-921. 

6 V. Lopo Vaz de Sampayo e Mello, Política Indígena, cit., p. 187.  

7 Idem, ibidem, p. 183.  

8 Ibidem, p. 179 
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Também o direito penal devia ser especial, em virtude do valor relativo dos 

comportamentos e das penas. Alguns dos crimes que a legislação metropolitana punia 

com severidade, não eram considerados crimes entre a população indígena. Havia, por 

outro lado, faltas “desculpáveis à boçalidade indígena” que não podiam desculpar-se a 

um europeu
9
. Existiam, ainda, crimes raríssimos entre os colonos, mas muito frequentes 

entre os indígenas, motivo pelo qual se devia associar a esses crimes, numa concepção 

igualmente sociologista do direito criminal, penas “excepcionalmente severas”, capazes 

de “extirpar o mal pela raiz”
10

. Finalmente, como algumas das punições mais temidas 

pelos europeus - como o encarceramento – facilmente se convertiam num prazer para o 

espírito indolente do africano, havia que pensar, para ele, em formas específicas de 

punir
11

. A substituição da pena de prisão pela de trabalhos públicos e correccionais 

como solução para esse problema foi praticamente unânime
12

. Igualmente necessário 

era “eliminar o degredo da lista das penas para indígenas” e admitir os “pequenos 

castigos corporais que todas as Nações aceitam”
13

. 

  Um equilíbrio harmonioso entre a inovação jurídica inerente à “missão 

civilizacional”, os ritmos de evolução próprios das comunidades nativas e os objectivos 

da colonização, eram, então, os efeitos que qualquer bom sistema de administração 

colonial devia obter. Esta nova exigência implicava, na perspectiva dos autores 

                                                 
9 “Os seus instintos, a sua crueza inata, enquanto nós, que os dominamos, lh’os não 

arrancarmos, pela civilização da natureza bruta, hão-de ter[…] a sua atenuação. As feras que com eles 

habitam os mesmos matos[…] também matam[…] e ninguém pensa em lhes impor penas”, v. Albano de 

Magalhães, Estudos coloniais. Legislação colonial, seu espírito, sua formação, seus defeitos, Coimbra, 

França Amado Editor, 1907, p. 160. 

10 Idem, ibidem, p. 180 

11 “A prisão, só por si, não é pena que intimide ou morigere o indígena. A sua passividade e 

inércia facilmente se resignam à privação da liberdade, tanto mais que a compensam aumentos de bem-

estar”, v. António Enes, Moçambique, Relatório apresentado ao governo, Lisboa, Imprensa Nacional, 

1971 (1ª ed: 1893), p. 72. Nas páginas seguintes o autor contrastou, com um detalhe característico da sua 

escrita, a vida na prisão com o que considerava ser a violência do quotidiano em África. 

12 V. Marnoco e Sousa, Marnoco e Sousa, Administração Colonial, Prelecções feitas ao curso 

do 4º Ano Jurídico do ano de 1906-1907, Coimbra, Tipografia França Amado, 1906, p. 439; Lopo Vaz de 

Sampaio e Mello, Política indígena, cit., p. 194; Albano de Magalhães, Estudos coloniais[…], cit., p. 162. 

Seria a solução adoptada na legislação colonial do século XX, estando presente em todos os Estatutos do 

Indígena que se publicaram desde os anos ’20 desse século. 

13 V. Albano de Magalhães, Estudos coloniais[…], cit., p. 166. A seguir, para fundamentar a sua 

opinião, o autor fala dos Códigos penais especiais das colónias britâncias e das alterações que Código 

penal metropolitano francês sofrera quando transposto para as colónias. Também Sampaio e Mello 

admitia a introdução de castigos corporais, “desde que não incluam mutilações” (v. Política Indígena, cit., 

p. 194). No que diz respeito à justiça penal, nem todas estas propostas eram pacíficas; mas parte delas 

inspirava-se na prestigiada opinião de Arthur Girault, que, além de condenar a separação das funções 

judiciais e administrativas nas colónias, enumerava, entre as penas mais eficazes, a morte, o degredo, a 

servidão penal e os castigos corporais (v. Arthur Girault, Príncipes de Colonisation et de Législation 

Coloniale, Paris, Librairie de la Sociètè du Recueil J.-B Sirey et du Journal du Palais, 1907 (3ª ed.). 



 4 

portugueses que escreveram sobre colonização a partir dos finais do século, a 

inauguração de uma outra política, de um novo “regime colonial”. O julgamento crítico 

das práticas do regime anterior acompanhou essa reivindicação desde o seu início, vindo 

a trasnformar-se num importante elemento de demarcação e de legitimação dos 

programas políticos do futuro
14

. É esse julgamento que nos introduz num outro nível de 

leitura das apreciações de Caetano Gonçalves, que é o da construção tardo-oitocentista 

de uma memória sobre o passado recente do colonialismo português. Nessa 

reconstituição, o “equívoco” da política dos governos “liberais” tinha sido o seu ponto 

de partida universalista, “iluminista”, que se articulara com a assimilação política das 

populações africanas e orientais aos cidadãos da metrópole e com a aplicação da 

Constituição e da lei portuguesas a pessoas (sempre designadas como indígenas) que 

não podiam compreender as categorias políticas da cultura europeia (por exemplo, a 

separação dos poderes, ou a participação política democrática). Do ponto de vista da 

administração da justiça, essa opção envolvera a submissão das populações nativas ao 

direito e às formas europeias de julgar, em claro contraste com o que aconselhava a 

nova “política indígena”. O que estes autores descreviam como o fracasso da 

colonização portuguesa era, então, o resultado de um equívoco universalista, de base 

filosófica, que levara os políticos a acreditar que era possível aplicar as formas 

civilizadas do mundo europeu a culturas diversas e, sobretudo, em “atrasadíssimo 

estado social”15. 

Mostrei, em outro trabalho, que em nenhum momento constituinte a ausência de 

um estatuto especial para as populações nativas do Ultramar significou, no texto das 

constituições portuguesas de oitocentos, a sua inclusão na cidadania, como depois se 

pretendeu. Nessa altura recordei a exiguidade territorial do império no século XIX, a 

total indefinição das suas fronteiras, a sua descontinuidade e desarticulação territorial, o 

reduzido número de populações nativas directamente submetidas ao domínio político 

dos portugueses, a indefinição do seu estatuto, a ausência de estruturas conceptuais e 

cognitivas que permitissem conceber a inclusão imediata dessas populações na 

cidadania. Salientei, também, o facto de boa parte das populações nativas que residiam 

                                                 
14 Sobre estas formas de julgamento enquanto “actos constitutivos” da nova ordem política que 

se pretende inaugurar v. Paul Connerton, Como as Sociedades Recordam, Lisboa, Difel, 1993. 
15 V. Lopo Vaz de Sampayo e Mello, Política indígena, cit., p. 205.  
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no espaço submetido ao domínio português ser integrada por escravos, um grupo de 

pessoas a quem todas as constituições recusaram a cidadania e a nacionalidade16.  

Nos próximos parágrafos pretendo, com base em raciocínios similares, recordar 

alguns aspectos da justiça colonial de oitocentos que problematizam a ideia, que foi 

recebida, sem contestação, pela literatura colonial e historiográfica do século XX, de 

que o primeiro liberalismo prosseguiu um programa “utópico” de uniformização do 

direito e da justiça no Ultramar português. Para isso, vou mostrar que a omissão da 

população nativa na maior parte da legislação judiciária que na altura se mandou aplicar 

no Ultramar, ou que para ali foi especialmente pensada, não traduziu, sobretudo nos 

territórios africanos, a intenção de submeter aquelas populações às instituições judiciais 

criadas por essa legislação. Ainda que essa tivesse acabado por ser, pontualmente, uma 

consequência não pensada da criação de estruturas judiciais nos territórios onde essas 

populações residiam. É que, como tem sido salientado nos trabalhos de Lauren Benton17 

e de outros investigadores, a capacidade de acção (agency) das populações nativas dos 

territórios coloniais concedeu às instâncias judiciais do colonizador um papel que ele 

não se tinha, inicialmente, concedido. Ou que até não tinha desejado18.  

Pretendo ainda mostrar, por último, que, nos momentos, raros, em que essas 

populações estiveram presentes no pensamento do legislador, a sua “diferença” e a 

correspondente necessidade de “especializar” foram recorrentes. Não porque estivesse 

em causa o princípio universalista da unidade e da perfectibilidade da espécie humana, 

enfaticamente afirmados pela filosofia do início do século XIX. Acontece que, tal como 

sucedeu com as correntes sociologistas dos finais do século – mas socorrendo-se de 

“metodologias civilizatórias” muito diferentes, mais crentes nos efeitos da emulação ou 

nas potencialidades civilizacionalmente estimulantes do mercado e do trabalho livre do 

que na força - , a perspectiva “universalista” do seu início também entendeu que a 

realização histórica desses valores exigia uma processo, prévio, de “crescimento 

                                                 
16

 V. Cristina Nogueira da Silva, A cidadania nos Trópicos, O Ultramar no constitucionalismo 

monárquico português (1820-c.1880), Dissertação de Doutoramento apresentada à Faculdade de Direito 

da Universidade Nova de Lisboa, 2004, polic, pp. 547 e ss   

17 v. Lauren Benton, Law and Colonial Cultures, Legal Regimes in World History: 1400-1900, 

Cambridge, Cambridge University Press, 2002. 
18 Entre os motivos que explicam o reconhecimento dos direitos e autoridades judiciais nativas nos 

primeiros tempos da colonização, com o consequente afastamento dos povos nativos das leis e tribunais 

coloniais, contam-se: a economia dos custos da administração, o desejo de não suscitar a hostilidade das 

comunidades nativas ou a evocação do contraste entre um direito europeu complexo e doutrinalmente 

muito elaborado e o “primitivismo” das comunidades nativas, v. T.W. Bennet, “Conflit of Laws: The 

Application of Customary Law and the Common Law in Zimbabwe”, in The International and 

Comparative Law Quarterly, vol. 30, nº 1, 1981, p. 59. Aqueles motivos foram universalmente 

enumerados na literatura colonial portuguesa dos finais do século XIX-início do século XX. 
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civilizacional” daquelas populações. Os políticos que reflectiram sobre a presença dos 

portugueses em África, durante os três primeiros quartéis do século XIX, tinham a 

consciência clara de que não podia impor-se o Código Civil português ao conjunto das 

populações ultramarinas, da mesma maneira que sabiam que a organização judiciária do 

“sertão africano” não podia ser, pelo menos no momento imediato, semelhante à das 

zonas de povoamento europeu. É certo que, para eles, as populações desse “interior” de 

África podiam, um dia, vir a constituir-se em cidadãos portugueses, submetidos à 

mesma lei e à mesma justiça, como obrigava o conceito liberal de “igualdade como 

universalidade”. Mas essa era uma possibilidade que achavam poder realizar-se apenas 

no futuro. Num futuro indeterminado. 

 

A organização judicial do Ultramar no século XIX 

 

Os primeiros documentos legislativos concebidos para organizar a justiça no 

Ultramar oitocentista só surgiram nos anos trinta, com o decreto de 7 de Dezembro de 

1836, para a Índia e a Costa Oriental de África19, e o de 16 de Janeiro de 1837, para a 

África ocidental20. Até essa data, a organização da justiça no Ultramar, à excepção de 

Cabo Verde, tinha sido sucessivamente adiada pelos governos e pelas Cortes dos 

primeiros anos do regime liberal português.  

O primeiro daqueles documentos, além de ter restabelecido a Relação de Goa, 

que tinha sido extinta na sequência da instabilidade política gerada pela Revolução 

liberal de 1820, dando-lhe por distrito o território das possessões portuguesas na Ásia e 

na África Oriental, dividiu o território goês em três comarcas, cada uma com um juiz de 

direito para a primeira instância. Em cada freguesia deveria haver um juiz eleito e um 

juiz de paz, com atribuições semelhantes aos da metrópole e sujeitos à correcção do juiz 

de direito. Já os territórios de Moçambique e Macau ficaram, do ponto de vista da 

administração da justiça, numa situação semelhante à herdada do Antigo Regime: 

ambos foram judicialmente submetidos a um único juiz de direito, que mantinha as 

amplas atribuições (administrativas e judiciais) de um antigo ouvidor, conservando-se o 

                                                 
19

 V. Legislação Novíssima, Boletim do Conselho Ultramarino, Lisboa, Imprensa Nacional, 1861, vol. I 

(1834-1851), pp. 18-21. 

20
V. Legislação Novíssima, cit., pp. 29-31.  
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julgamento definitivo das causas crimes, quer para os civis quer para os militares, 

entregue a uma Junta de Justiça, criada nos finais do século XVIII
21

.  

O segundo daqueles decretos fez corresponder a cada “província” (Moçambique, 

Angola, Ilhas de Cabo Verde, Ilhas de S. Tomé e Príncipe) uma comarca, servida por 

um juiz de direito e um ou dois juízes ordinários. Onde existissem freguesias deveria 

haver, igualmente, um juiz eleito e um juiz de paz, com atribuições semelhantes aos da 

metrópole (art. 11). Nas causas cíveis, os juízes de direito das comarcas da África 

Ocidental enviavam os recursos para a Relação de Lisboa e o de Moçambique para a 

Relação de Goa. Já as causas crime, dos civis como dos militares, eram definitivamente 

julgadas por Juntas de Justiça, incluindo os processos-crime de pena capital (art. 18). 

Estas Juntas eram tribunais excepcionais, presididos pelos governadores e compostos 

por oficiais militares, além dos juízes, que ficavam em minoria22, nos quais os 

processos-crime eram julgados verbal e sumariamente, sem qualquer recurso, sendo as 

sentenças executadas no próprio dia em que eram proferidas, incluindo as que 

envolviam pena capital23.  Eram, portanto, uma herança de Antigo Regime, que ía ao 

encontro das necessidades especiais da “justiça repressiva” no Ultramar. 

Os decretos que se seguiram à legislação de 1836-37 – entre os quais se devem 

destacar o Decreto de 30 de Dezembro de 1852, que aprovou o Regimento da 

administração da Justiça nas províncias de Angola e S. Tomé e Príncipe
24

, o de 1 de 

Dezembro de 1866, que aprovou o Regulamento para a administração da justiça nas 

províncias de Moçambique, Estado da Índia, Timor e Macau
25

, e o de 14 de Novembro 

                                                 
21 Alvará de 26 de Março de 1803, v. António Delgado da Silva, Colecção de Legislação 

Portuguesa desde a última Compilação das Ordenações, Legislação de 1802 a 1810, Lisboa, Tipografia 

Maigrense, 1826, p. 163. O Regimento do Ouvidor de Macau encontra-se publicado no mesmo volume, p. 

157. 

22 De acordo com o Decreto de 30 de Dezembro de 1852, a Junta seria composta dos três juízes da 

relação, três vogais militares e o presidente, que era o governador (art. 62º) 
23 No caso da Junta de Macau, as sentenças de pena capital tinham recurso para a Relação de Goa, salvo 

nos casos em que tivesse havido homicídio contra um chinês. v. Alvará de 26 de Março de 1803, in 

António Delgado da Silva, Colecção de Legislação Portuguesa desde a última Compilação…, cit., 

Lisboa, Tipografia Maigrense, 1826, p. 163. Ao contrário das Juntas que se tinham criado em Angola, na 

Junta de Macau o processo seria semelhante ao estabelecido no Regimento do Ouvidor, e não verbal e 

sumário. 
24 v. Novíssima reforma judiciária: contida no decreto de 21 de Maio de 1841 segundo a 

autorização concedida ao Governo[...]. Com um apêndice contendo leis, decretos e portarias que têm 

interpretado, complementado e revogado algumas das suas disposições, tanto em relação ao continente 

como em relação ao Ultramar, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1888, pp. 525 e ss. 

25 V. Colecção Oficial de Legislação Portuguesa, Ano de 1869, Lisboa, Imprensa Nacional, p. 

503-535. 
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de 1878, que reformou a administração judicial Ultramarina no seu conjunto
26

 - 

dividiram o Ultramar, para efeitos de administração da justiça, em distritos judiciais, 

que constituiriam as áreas de jurisdição das Relações (de Nova Goa e Luanda, esta 

criada por decreto de 1852), e em comarcas, servidas por juízes de direito, dividindo-se 

estas últimas em julgados, servidos por juízes ordinários e juízes de paz. Onde isso era 

possível, os julgados dividiam-se ainda em freguesias, com juízes de paz
27

.  

Das decisões de todas relações havia recurso para o Supremo Tribunal de Justiça 

do Reino
28

. 

A primeira observação que pode fazer-se, no que diz respeito à organização da 

justiça no Ultramar, é, de facto, a da sua geral uniformidade. Se exceptuarmos a 

jurisdição especial das Juntas de justiça para as causas crime, a organização judicial 

ultramarina era muito próxima da metropolitana. Além disso, não se previam, na 

verdade, instituições específicas para administrar justiça às populações nativas. Esta 

omissão não nos permite, contudo, deduzir que se pretendia, com essa legislação, 

aplicar a justiça europeia ao conjunto dessas populações. Pelo contrário, são várias as 

razões que concorrem para afastar essa hipótese. Em primeiro lugar, o escasso número 

de juízes letrados formalmente instituídos, a sugerir que esta era uma organização 

pensada para grupos populacionais de dimensão muito reduzida e/ou com uma reduzida 

procura de estruturas oficiais de resolução de conflitos. De acordo com a legislação 

atrás descrita, o Ultramar seria servido por um escasso número juízes de direito, em 

apenas vinte comarcas
29

. Além deles, a justiça era entregue aos juízes ordinários e de 

paz dos julgados e das freguesias, circunscrições cujo número, embora desconhecido, 

seria igualmente escasso. É que a existência destes juízes – eleitos pelos povos, na 

                                                 
26 v. Entre as mais urgentes necessidades dos povos, entre os deveres mais sagrados do 

governo, está a recta administração da justiça, Ministério dos Negócios da Marinha e Ultramar, 

Direcção Geral do Ultramar, 1ª Repartição, Lisboa, Imprensa Nacional, 1878. 

27 Uma descrição mais detalhada desta legislação pode encontrar-se em Cristina Nogueira da 

Silva, A cidadania nos Trópicos, cit., pp. 547 e ss. 

28 Era isso que tinha sido determinado no art. 1º do Decreto de 29 de Novembro de 1836, v. 

Decreto da primeira parte da reforma judicial que contem a divisão judicial do território e a 

organização pessoal para a administração da justiça, Porto, Imprensa de Alvares Ribeiro, 1836. 

29 Para se ter uma ideia das proporções, o território português continental estava dividido, na 

primeira parte da Reforma Judiciária de 1837, em dois distritos de relação com sede em Lisboa e Porto, 

quarenta e oito comarcas e trzentos e cinquenta e um julgados, subdividindo-se estes em distritos de 

juízes de paz e freguesias, presidindo à comarca um juiz de direito, ao julgado um juiz ordinário e à 

freguesia um juiz eleito, v. Decreto de 29 de Novembro de 1836, art. 2º, in Diário do Governo, 16 de 

Dezembro de 1836, Nº 298, p. 1397. 
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metrópole, mas nomeados, no Ultramar, pelos governadores-gerais
30

 – implicava a 

presença de uma rede administrativa – municipal e eclesiástica – que não estava 

implantada naqueles territórios. As comarcas judiciais eram, por outro lado, 

circunscrições judiciais cujas fronteiras a legislação raramente delimitava. Por fim, não 

se sabe qual era o número de julgados, nem as respectivas sedes, já que muito poucos 

foram sendo criados, não existindo nenhum mapa geral dos julgados do Ultramar. 

Podemos presumir, no entanto, que o seu número era diminuto, e ainda mais o número 

daqueles que funcionavam efectivamente. Como sugerem alguns testemunhos, mesmo 

aqueles espaços que, na letra da lei, estavam divididos em comarcas e em julgados, 

grande parte destes eram julgados muito “irregulares”, sendo a justiça, na maioria dos 

casos, administrada pelos oficiais da administração e/ou pelos militares. Era o caso do 

de Inhambane, um importante porto do comércio moçambicano, onde o governador do 

distrito preparava os processos “como pode e sabe”, sem subdelegado nem juiz de paz
31

. 

Ou como o de Quelimane, onde o comandante militar servia de juiz ordinário
32

. Quanto 

ao crime, os juízes de direito preparavam os processos e, depois de feita a audiência, 

enviavam tudo para a Junta de justiça, de onde não havia recurso de revista. Estes três 

casos foram relatados por Joaquim d’Almeida da Cunha, Secretário do governo-geral de 

Moçambique, formado em Direito pela Universidade de Coimbra, a quem o governador 

atribuira, em 1883, a tarefa de estudar e codificar os usos e costumes da província, como 

se ordenara no decreto do governo que fizera aplicar o Código Civil no Ultramar (v. 

infra). Alguém que possuía “conhecimentos locais”, como então de dizia
 33

. 

Estas descrições remetem-nos para duas dimensões da realidade ultramarina 

portuguesa do século XIX que ajudam a compreender melhor como se organizava, ali, a 

administração da justiça. São elas a quase absoluta descontinuidade do território, quer 

do ponto de vista da sua apropriação pelo Estado português, quer do ponto de vista do 

                                                 
30  Na Carta Constitucional, os juizes de paz eram electivos “[...]pelo mesmo tempo, e maneira, 

que se elegem os vereadores das câmaras [...], art. 129. No Decreto de 16 de Janeiro de 1837 o juiz 

ordinário era eleito “na conformidade dos juízes ordinários do Reino, segundo a população da Comarca” 

(art. 2º). 

31 A comarca de Inhambane só tinha sido criada, juntamente com a de Lourenço Marques, por 

decreto de 30 de Novembro de 1876, assinado por Andrade Corvo. Nesse decreto previa-se que houvesse 

em cada uma das comarcas um juiz de direito, um delegado do procurador da coroa e fazenda, dois 

escrivães e dois oficiais de diligências, v. Colecção Oficial da legislação Portuguesa, Ano de 1876, 

Lisboa, Imprensa Nacional, 1877, p. 427. 

32 Não obstante, no decreto anterior, mandava-se aplicar aos juízes e delegados das recém 

formadas comarcas o mesmo regimento a que obedecia o juiz de direito da de Quelimane... 

33 Joaquim d’Almeida da Cunha, Estudo acerca dos usos e costumes dos Banianes, Bathiás, 

Parses, Mouros, Gentios e Indígenas, Moçambique, Imprensa Nacional, 1885, p. 34. 
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seu (incipiente) equipamento político administrativo, quer da total fluidez e 

instabilidade das suas fronteiras. No século XIX o território ultramarino era, sobretudo 

em África, um território em construção, que nunca tinha sido internamente dividido, do 

ponto de vista administrativo, de uma forma sistemática e acabada. Era também, como 

se sabe, um território onde existiam espaços apropriados de acordo com lógicas de 

exercício “pré-moderno” da soberania, nos quais o Estado português, ainda que muitas 

vezes também só formalmente, partilhava poderes soberanos com outras entidades 

políticas, através dos então designados “contratos vassálicos”, instrumentos “clássicos” 

de uma “ordem internacional colonial”, que funcionava à margem do direito 

internacional da época34. Em Angola, por exemplo, ao lado de uma incipiente divisão 

concelhia, similar à do Reino, existia, muitas vezes em conflito com a primeira, a 

divisão dos sobados, área de jurisdição dos sobas, por sua vez subdividido em 

sanzallas, à frente das quais estavam outras autoridades nativas, que as autoridades 

locais designavam por sobetas e séculos
35

. 

As três categorias em que Joaquim d’Almeida da Cunha, sendo já Secretário-

Geral do Governo de Angola -  cargo que ocupou depois de ter exercido as mesmas 

funções, em Moçambique - dividiu o território português do Ultramar, descrevem, de 

forma tipológica, a sua “realidade”. De acordo com o juiz, havia, naquela província i) 

uma primeira categoria de territórios, integrada por terras em que se achavam 

constituídas autoridades administrativas, judiciais e militares “regulares”; depois, ii) 

uma segunda categoria, onde se inscreviam aqueles territórios que se achavam 

submetidos a uma só autoridade, que reunia em si as atribuições administrativas, 

judiciais e militares (como os capitães mores ou os comandantes militares); iii) por fim, 

havia ainda uma terceira categoria, que integrava “territórios em que não está 

estabelecida autoridade da nomeação do governo, mas cujos chefes indígenas prestam 

obediência à autoridade portuguesa mais próxima ou ao governo-geral[...]”
36

. Eram as 

                                                 
34 Sobre a construção dessa ordem e a sua ocultação no Direito internacional que ligava as Nações 

“civilizadas” v. Edward Keene, Beyond the Anarchical Society, Grotius, Colonialism and Order in World 

Politics, Cambridge, Cambridge University Press, 2002. Sobre a aplicação do modelo proposto por Keene 

ao direito colonial português no século XIX v. Cristina Nogueira da Silva, A cidadania nos Trópicos[…], 

cit., pp. 364 e ss. 
35 V. “Relatório do Governador-geral de Angola, Francisco Joaquim Ferreira do Amaral, 

relativo ao ano compreendido ente 1 de Setembro de 1882 e igual dia e mês do ano de 1883”, in Angolana 

(Documentação sobre Angola), Lisboa-Luanda, IICA e CEHU, 1968, vol. I (1793-1883), pp. 648 e ss., 

onde também se explica de que forma esta coexistência dificultava a divisão administrativa da província 

em moldes semelhantes aos da metrópole. 

36 V. Joaquim d’Almeida da Cunha, Os indigenas nas colónias portuguesas de África, e 

especialmente na Província de Angola, Luanda, Imprensa Nacional, 1900, p. 21. 
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“terras avassaladas”. Aplicada à província de Moçambique, esta tipologia territorial 

permitia distinguir i) os (poucos) territórios onde existiam câmaras municipais e onde as 

autoridades judiciais e administrativas desempenhavam as respectivas atribuições, de 

acordo com a lei (metropolitana); ii) os (também poucos) territórios onde não existiam 

municípios e nos quais “o poder judicial exerce ainda a sua salutar acção na repressão 

dos crimes, até onde lhe permite a distância e a ignorância, já dos povos, já mesmo das 

autoridades [...]”. Nestas, a autoridade administrativa acumulava funções militares e 

judiciais, o Código Civil era substituído pelos usos e costumes e as questões julgadas 

por capitães-mores, régulos, cabos, nhakuawas, com recurso para o comandante militar 

ou o governador do distrito. Sobravam ainda iii) os (indefinidos e oscilantes) territórios 

que compreendiam as “terras avassaladas”, nas quais “O poder existe todo no régulo, 

que o exerce segundo os usos cafreais e as tradições do país”
37

.  

Por vezes, mesmo nas zonas formalmente equipadas, a situação “de facto” não 

era a de uma grande divulgação da justiça europeia. Na verdade, muitas das estruturas 

judiciais criadas não chegavam a funcionar, por ser difícil recrutar e manter pessoas 

habilitadas para a ocupação dos cargos. O cuidado, seguido em toda a legislação, em 

garantir a substituição dos magistrados em casos de ausência de um deles, mostra que, 

tal como acontecia com as colónias de outros países, e nomeadamente nos territórios 

ultramarinos franceses
38

, a dificuldade em criar e manter magistrados era enorme, não 

sendo raro que se previsse a substituição de juízes por advogados provisionais
39

. De 

                                                 
37 Joaquim d’Almeida da Cunha, Estudo acerca dos usos e costumes dos Banianes, Bathiás, 

Parses, Mouros, gentios […], cit., pp. 13-14. 

38 Distâncias, dificuldades de comunicação e de recrutamento de pessoal judicial, recurso aos 

oficiais da administração para administrar a justiça, recrutamento de magistrados sem experiência, o 

elevado absentismo das magistraturas coloniais, muitas vezes vítimas das doenças tropicais, conjugado 

com regimes especiais de férias, a consequente imagem negativa da magistratura colonial e 

correspondente entrega, aos governadores, de poderes excepcionais no domínio judicial, são algumas das 

características dos diversos sistemas judiciais que os franceses montaram nas suas colónias africanas e 

orientais durante o século XIX e primeira metade do século XX. Sobre eles – e algumas reformas 

pensadas para os contornar, mas sem grande sucesso - v. os recentes artigos de Bernard Durand, “Le juge 

«colonial» français sous la troisième République” e de Martine Fabre, “Les Justices coloniales: clones 

imparfaits du système judiciaire métropolitain français” em Quaderni Fiorentini per la storia del pensiero 

giuridico moderno, nºs 33/34, 2004-2005, t. II., pp. 611-673. V. também, sob a direcção dos mesmos 

autores, Le Juge et L’Outre-mer, Les roches bleues de l’empire colonial, Paris, Publication du Centre 

d’Histoire Judiciaire Éditeur, 2004. 

39 Logo no Decerto de 16 de Janeiro de 1837 determinava-se que, estando impedido qualquer 

dos substitutos dos juizes de direito, ou qualquer dos juizes ordinários, “O Governador em Conselho 

nomeará o Advogado mais antigo, ou na falta de Advogado o cidadão que lhe parecer mais idóneo”, (art. 

7). Por esse motivo, um dos objectivos explicitados no relatório do decreto de 17 de Novembro de 1869 

foi o de contornar os inconvenientes que resultavam de os lugares da magistratura do Ultramar serem 

exercidos por funcionários não letrados” (v. Novíssima Reforma Judiciária[…], cit., p. 1013). No seu 

relatório de 1864 o Secretário de Estado José da Silva Mendes Leal referiu os mesmos problemas, sem 
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facto, em quase todos os relatórios que acompanham a legislação fala-se da necessidade 

de instituir regras que impedissem os juízes de se ausentar por períodos longos e que 

facilitassem as substituições, além de se criar um sistema de incentivos e remunerações 

que atraíssem os magistrados da metrópole aos cargos do Ultramar. As próprias 

Relações se confrontavam com a falta de magistrados com formação – como se explica 

no relatório do decreto de 14 de Novembro de 1878, relativamente às Relações de Nova 

Goa e Luanda
40

 –, e de movimento judicial. Ambos os factores acabaram por conduzir à 

extinção da segunda daquelas relações: “Todos sabem que desde muito tempo tenho 

declarado francamente a minha opinião a respeito da Relação de Luanda. Entendo que 

ela não pode nem deve existir, e os mapas que o governo me enviou e que foram 

formulados em virtude da portaria de 27 de Abril de 1867, vieram convencer-me mais 

uma vez que é impossível a existência daquela relação, não só pelo reduzido número de 

processos que ali são distribuídos e julgados, mas sobretudo pela deficiência e, permita-

me a expressão, inépcia com que foram formulados estes mapas[…]”
41

. 

Finalmente, os juízes ordinários, não sendo letrados, nem teoricamente podiam 

ser agentes de uma justiça “civilizadora” junto das populações, fossem elas europeias ou 

nativas, como se denuncia nos documentos legislativos e em outro tipo de literatura
42

. 

Na prática, podia até suceder que estas justiças acabassem por ser exercidas pelas 

populações que podiam ser o alvo da sua “acção civilizadora”, como por vezes 

                                                                                                                                               
que em nenhum local desse relatório se fale das populações nativas como sujeitos dessa justiça, v. 

Relatórios do Ministro e Secretário d'Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar apresentados à 

câmara dos senhores deputados nas sessões de 13 e 23 de Janeiro de 1864, Lisboa, Imprensa Nacional, 

1864, p. 67. 

40 Sobre as dificuldades com que os juízes e os oficiais de justiça se confrontavam no Ultramar, 

provocadas pela doença e pela escassez dos processos, veja-se Luís José Mendes Afonso, Senhores 

deputados da Nação Portuguesa [requerimento dos magistrados judiciais de África Occidental 

Portuguesa], s.l., s.e., 1867 e Caetano Gonçalves, Organização judiciária do Ultramar[...], cit. 

41 v. DCD (Diário da Câmara dos Deputados), sessão de 14 de Junho de 1869, p. 331, José 

Maria Lobo d’Ávila. Algumas destas dificuldades foram apreciadas na sessão da câmara de deputados do 

dia 21 de Julho de 1869 (v. DCD., pp. 841 e ss). 

42 Por exemplo, numa Portaria de 18 de Março de 1857 (v. Novíssima Reforma judiciária[…], 

cit., p. 663) ou no relatório do decreto de 14 de Novembro de 1878, onde se denunciava a sua falta de 

ilustração, parcialidade no julgamento das causas e consequente incapacidade de difundir valores 

jurídicos civilizados. Na verdade, os juízes ordinários e eleitos deviam saber ler, escrever e contar, mas 

não tinham formação jurídica letrada (v. Decreto de 29 de Novembro de 1836, art. 40, § 2, in Diário do 

Governo, 16 de Dezembro de 1836, Nº 298, p. 1397). No relatório do decreto de 12 de Agosto de 1880 

descreviam-se os inconvenientes de substituir os juizes de direito pelos juizes ordinários, sempre que os 

primeiros eram chamados à Relação para substituir outros magistrados, “porque sendo proprietários e 

comerciantes a maior parte destes juizes, e não tendo remuneração alguma pelo serviço que prestam 

substituindo os de direito, entregam-se de preferência às suas ocupações particulares[...]”, v. Novíssima 

Reforma Judiciária[…], cit., p. 1178. 
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explicavam os governadores nos seus relatórios
43

. Em 1885, a mesma coisa foi sugerida, 

nas Cortes, por um deputado, dirigindo-se a Pinheiro Chagas, então Ministro da 

Marinha. O tema da discussão era uma lei sobre heranças e os empregados que faziam a 

respectiva arrecadação e as palavras do deputado foram estas: “[…] o senhor ministro 

da marinha sabe que, por menos confiança que esses empregados mereçam, muito 

piores do que eles são os juízes ordinários, porque em geral são indígenas, sem 

educação de espécie alguma, completamente iletrados e sem a menor compreensão da 

vida civil ou política; quando não são, como creio que no continente africano há 

exemplos, antigos degredados”44. Essa era, contudo, outra consequência que não fazia 

parte das intenções iniciais do legislador. 

Podemos então concluir que havia, também no que diz respeito à administração 

da justiça, pré-requisitos cuja inexistência tornava a justiça metropolitana inaplicável 

em boa parte dos territórios do Ultramar. Salientando-se, entre estes, a presença de 

populações já “civilizadas”, que fossem agentes e destinatários daquela justiça. Quando 

isso não sucedia, podia até acontecer que os próprios “colonos” recorressem à justiça 

dos “colonizados”, possibilidade que era pensável no contexto da complexidade e 

hibridez jurisdicional herdade dos antigos Impérios ibéricos de Antigo Regime, nos 

quais “a coexistência de múltiplas autoridades jurídicas permitiu que o espaço 

institutional fosse partilhado por grupos cultural e etnicamente diversos”
45

. António 

Francisco Nogueira relata-nos uma situação desse tipo na primeira pessoa, mostrando 

como os europeus podiam ser percepcionados pelos africanos como membros de mais 

uma das múltiplas comunidades “em diáspora” pelo continente, cuja presença exigia a 

observância de regras de convivência secularmente seguidas em algumas regiões de 

África
46

:  

- “Achava-me em Gambue em 1855, e por esse tempo não havia ali autoridade 

nossa, ou a que havia era como se não existisse, pois nem sequer era conhecida pelo 

                                                 
43 V., por exemplo, o Relatório do Governador-geral da Província de Angola, Sebastião Lopes 

de Calheiros e Menezes, referido ao ano de 1861, Lisboa, Imprensa Nacional, 1867. 
44 V. DCD, sessão de 6 de Junho de 1885, p. 2103. 

45 V. Lauren Benton, “The Legal Regime of the South Atlantic World, 1400-1750: jurisdictional 

complexity as institucional order”, in Journal of World History, vol. II, nº 1, 2000, p. 29, subl. nosso. Na 

perspectiva da autora, esta complexidade teria tido como modelo a relação secular do direito canónico 

com o direito do Estado e a coexistência de cristãos, judeus e muçulmanos, com os respectivos 

ordenamentos, no espaço peninsular. 

46 V. Lauren Benton, “The Legal Regime…”, cit., p. 48. A autora recorda a vigência, na África 

ocidental da época anterior à colonização europeia, de um conjunto de práticas não escritas que 

constituíam um Direito internacional africano; e também a longa experiência de pluralismo jurídico dos 

povos africanos. 
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Hamba. Tendo um chefe indígena, Muene-Luheque, permitido, ou pelo menos não 

tendo impedido, que na sua presença alguns seus familiares entrassem na casa de um 

Branco, e dali roubassem algumas peças de fazenda, fui convidado para tomar parte em 

uma representação ao Hamba por aquele motivo. Eu conhecia o Muene-Luheque, de 

quem até era amigo, e não me parecia que fosse capaz de praticar ou autorizar o que se 

dizia, no entanto, de tal modo se me asseverou o facto, que eu acabei por o acreditar e 

tomei parte na representação aludida. Levamos pois nossa queixa ao Hamba, e marcado 

o dia para comparecer-mos na sua presença, bem como o Muene-Luheque, aí nos 

apresentamos”
47

. 

Tudo o que atrás se escreveu permite, portanto, concluir que, quando se legislava 

para o Ultramar africano, não se estava a pensar prioritariamente na população nativa ou 

nas terras maioritariamente habitadas por africanos, mas antes em escassas áreas onde 

se esperava que a presença europeia – ou de populações descendentes e assimiladas à 

cultura europeia – tivesse alguma relevância, ainda que mínima. O facto de nunca se ter 

discutido de forma consistente, nas Cortes, na doutrina jurídica ou nos relatórios que 

acompanharam a legislação, os problemas que a aplicação dessa legislação a populações 

culturalmente muito distantes e diversas dos europeus colocaria, indicia que tal 

legislação não era pensada para aquelas populações, mas para a população de origem 

europeia, com a qual se ambicionava povoar as colónias africanas. Isso sucedia, desde 

logo, porque sem essas populações as instituições não podiam funcionar. Mas era, 

também, o resultado de uma outra “tradição” da presença portuguesa em África e na 

América, marcada, desde os primeiros contactos, por alguma relutância oficial em 

dispensar justiça às populações nativas, sobretudo as não cristãs 
48

. 

A mesma ideia é ainda reforçada pelo facto de a expansão (mínima) da malha 

comarcã se ter feito, ao longo do século, acompanhando a expansão – efectiva ou, na 

maior parte das vezes, apenas planeada – de actividades económicas ligadas aos 

                                                 
47 V. A.F. Nogueira, A raça negra sob o ponto de vista da Civilização da África, usos e 

costumes de alguns povos gentílicos do interior de Mossamedes e colónias portuguesas, 

Lisboa,Typographia  Nova Minerva, 1880, p. 131. 

48 V., em geral, Boxer, Charles R., O Império Colonial português (1415-1825), Lisboa, Edições 

70, 1971. Para o Brasil, Stuart B. Schwartz, Sovereignty and Society in Colonial Brazil: the high Court of 

Bahia and its Judges, 1609-1751, Berkeley, University of California Press, 1973. Tal facto não impediu, 

como já recordámos, que, por iniciativa de algumas populações, e nomeadamente das respectivas 

autoridades, as estruturas judiciais portuguesas não tenham sido forçadas a dar resposta a diferendos em 

que as partes nativas a elas recorriam. Veja-se, para Angola, nos finais do século XVIII, Catarina Madeira 

Santos, Um governo “polido” para Angola, reconfigurar dispositivos de domínio /1750-c. 1800), 

Dissertação de doutoramento apresentada à Universidade Nova de Lisboa (Faculdade de Ciências Sociais 

e Humanas), Lisboa, 2005, polic., p. 366 e ss. 
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interesses da metrópole, às quais se associava, realisticamente ou não, a presença de 

população europeia. Assim, as comarcas de Inhambane e Lourenço Marques, criadas 

por Decreto de 30 de Novembro de 1876, foram-no por ser o distrito de Inhambane “um 

dos mais importantes da província, por sua população e comércio” e por ter o 

governador de Moçambique informado, em relatório de 1874, “que o distrito de 

Lourenço Marques se desenvolvia de dia para dia, de tal forma que estava requerendo a 

criação de uma comarca”
49

. Também as comarcas criadas, em Angola, pelo Decreto de 

30 de Novembro de 1878, integravam terras onde era esperado que a presença de 

europeus ou, pelo menos, de populações europeizadas, fosse mais intensa. Era o caso de 

Mossâmedes, recentemente constituída em vila pelo progressivo aumento da sua 

população e pelo desenvolvimento do comércio, indústria e agricultura
50

. Era, 

igualmente, o caso de Ambaca
51

. Seja como for, em ambos estes casos, o optimismo dos 

textos legislativos contrastava com uma “realidade” à qual o legislador parecia estar (ou 

conservar-se) alheio, apesar das insistentes advertências dos governadores sobre o 

contraste entre o irrisório povoamento branco e a grandeza numérica da população 

nativa, que as autoridades locais garantiam ser “inteiramente rude e inculta” 
52

 

 

A especialidade dos presídios em 1852 

 

A incipiência das estruturas judiciárias criadas pela legislação mostra que, 

mesmo que todas funcionassem regularmente, as estruturas judiciais nativas se 

manteriam praticamente intactas, ocultadas pelas leis metropolitanas, mas sem que estas 

a derrogassem. A ausência de reflexão sobre como aplicar essa legislação a populações 

com formas de vida – e de resolução dos conflitos da vida - tão distantes do modelo 

                                                 
49 v. Colecção Oficial de Legislação Portuguesa, Ano de 1876, cit., p. 427; esta ocupação 

judicial do território de Lourenço Marques esteve também associada ao litígio com a Inglaterra em torno 

dos direitos de soberania sobre o território ao Sul de Lourenço Marques, que tinha sido recentemente 

decidido a favor de Portugal por decisão arbitral do presidente da República francesa (sentença de 24 de 

Julho de 1875), v. J.A Ismael Gracias, Carta Orgânica das Instituições Administrativas nas Províncias 

Ultramarinas, Nova Goa, Imprensa Nacional, 1894, p. 9. O que mostra que, muitas vezes, a criação por 

lei de estruturas judiciais podia traduzir a necessidade de uma apropriação formal do território. 

50 Decreto de 26 de Março de 1855, v. Legislação Novíssima, cit., vol. II, p. 622. 

51 V. Novíssima Reforma Judiciária[…], cit., p. 1123. Já em Portaria de 7 de Novembro de 

1856 Sá da Bandeira pedira ao Governador-geral um parecer sobre a conveniência de criar uma nova 

Comarca com juiz de Direito próprio para a parte Oriental, com sede “em um ponto dos Distritos de 

Golungo, Ambaca ou Pungo Andongo” (art. 3º), Legislação Novíssima, cit., vol.II, p. 849. 

52 V. Relatório do Governador-geral da Província de Angola, Sebastião Lopes de Calheiros e 

Menezes, cit., p. 12. 
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cultural europeu também permite a mesma conclusão. Houve, no entanto, casos em que 

a administração da justiça foi intencionalmente concebida para dirimir conflitos entre 

essas populações. É sobre eles que agora vou falar. Para mostrar que, quando isso 

aconteceu, a opção foi mais no sentido da “especialização” do que da “assimilação”.  

A dificuldade, de que os relatórios que acompanham a legislação vão dando 

conta, de equipar judicialmente o território ultramarino, foi claramente enunciada no 

relatório que acompanhou o Regimento de Justiça de 1852. Aí lamentava-se, entre 

outras coisas, que o distrito de Angola e S. Tomé estivesse sob a alçada de um único 

juiz de primeira instância e de “[...] juízes leigos e com impróprio regimento nas partes 

mais civilizadas da Colónias”
53

. Singularmente, este documento, cujo pricipal redactor 

foi o conhecido escritos Almeida Garrett, referia-se também à administração da justiça 

nas partes “menos civilizadas” do território angolano. Para admitir que nelas 

vigorassem, ainda que provisoriamente, outras modalidades de exercício da justiça. 

Ao contrário do que era habitual, a consulta que antecedeu este Regimento 

relatou a existência de uma realidade judicial que não era, até então – nem voltaria a ser, 

até aos anos noventa – enquadrada pela lei. Referimo-nos à justiça administrada nos 

presídios do sertão angolano, por “juízes militares sem regimento algum”
54

. De acordo 

com isso, aquele decreto reconheceu, ao lado dos julgados – que funcionariam apenas 

naquelas partes do território ultramarino “que já chegou pela civilização ao estado 

municipal”, podendo gozar de todas as vantagens inerentes
55

 – a existência de divisões 

judiciais especiais, os presídios, subdivisões que “não podendo ainda gozar das 

vantagens municipais” (subl. nossos), seriam administradas pela autoridade militar, em 

vez de uma câmara municipal (art. 3, § 2). Nestes presídios – que materializavam áreas 

de jurisdição militar, que tinham sido criadas, desde o século XVII, em terras de sobas, 

e administradas por autoridades militares, os capitães-mores - era o respectivo 

comandante quem exercia, de facto, as funções de juiz ordinário e de paz (art. 4, § 3), 

situação que agora se queria enquadrar formalmente, num capítulo do regimento 

dedicado à “especialidade dos presídios”. Prometia-se ainda a elaboração, çpara vigorar 

                                                 
53 Além destas situações, o relatório denunciava a ausência de qualquer tribunal comercial e, 

como resultado de tudo, a total incerteza quanto ao direito aplicado: as leis da metrópole aplicavam-se, ou 

não, consoante “o arbítrio dos que mandam e dos que julgam”; havia “uma completa incerteza de 

vacilação do direito e de suas formas”, além de “recursos ilusórios para os tribunais da metrópole, que só 

podem intentar os ricos e poderosos”, v. Annaes do Conselho Ultramarino, Parte Oficial, série I (1854-

1858), Lisboa, Imprensa Nacional, 1867, p. 82. 

54 Ibid., p. 82. 

55 Era o caso dos municípios de Luanda, Benguela, S. Tomé, Santo António, Vila de Nossa 

Senhora da Vitória de Massangano e Mossâmedes (v. art. 3º, § 1). 
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neles, de um regimento próprio, sem o qual a administração da justiça “[...] somente 

ganharia no que propriamente é colónia, mas pouco no que são estabelecimentos 

indígenas”.  

Consagrava-se, assim, a separação entre a justiça que podia ser praticada em 

zonas povoadas por europeus ou populações já “assimiladas” à cultura europeia, e a 

justiça que podia ser praticada em zonas quase exclusivamente habitadas por 

populações nativas, formalizando-se um sistema separado e próprio para estas últimas. 

Nesse sistema, a justiça, além de ser entregue a tribunais especiais, instituídos à margem 

do princípio da separação da função judicial da administrativa (e militar), tão cara ao 

primeiro arquitecto do liberalismo judicial português
56

, e de obedecer a normas 

processuais simplificadas (art.s. 48-50), era também uma justiça especial no que dizia 

respeito às normas de direito aplicado e, sobretudo, aos seus fins. Percebe-se isso lendo 

um Projecto de Regimento para os Distritos e Presídios de Angola, elaborado nos anos 

’40, com o mesmo objectivo de “dar forma” a estas realidades judiciais pré-existentes. 

Este projecto
57

, que nunca chegou a ser aprovado, esclarece o tipo de 

justiça e direitos administrados nos presídios e, paralelamente, a influência 

“civilizadora” que se esperava da presença de autoridades administrativas 

europeias na alteração dos usos e costumes das suas populações. Nas suas 

disposições gerais, pedia-se, aos governadores subalternos dos presídios, que 

criassem condições para a propagação da Religião católica junto dos “pretos 

avassalados [e] até do gentio” (art. 72), que procurassem abolir os feitiços e os 

ordálios, castigando exemplarmente quem os efectuasse (art. 72, § único), e que 

impedissem os Sobas de empenhar ou escravizar pessoas livres (art. 74, § 

único). Porém, paralelamente, pedia-se-lhes que não se intrometessem “com 

aqueles usos ou costumes que não forem contrários ao que fica determinado 

neste Regimento” (art. 74). Esperava-se também que os governadores tratassem 

bem os Sobas e fizessem com eles Tratados de Paz e Amizade (art. 75).  

Na sua qualidade de juízes ordinários, os mesmos governadores deviam 

fazer audiências para julgar nas causas cíveis, de acordo com normas 

                                                 
56 V. Relatório do Decreto de lei de 16 de Maio de 1832 in Miriam Halpern Pereira (org,), 

Revolução, Finanças e Dependência Externa (de 1820 à convenção de Gramido), Lisboa, Sá da Costa, 

1979, Vol. I., p. 217. 

57 Projecto publicado em Angolana (Documentação sobre Angola), Lisboa, IICA e CEHUL, 

1976, Vol. III (1845), p. 3 – 69. 
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processuais detalhadamente descritas no Regimento, e nas ouvidas de mucanos, 

“retirando quanto for possível, o uso das leis Gentílicas; não sentenciando contra 

Direito; ou concorrendo para que os Pretos continuem no depravado abuso de 

considerarem as suas Amigas como mulheres recebidas à face da Igreja
58

. 

Interessa agora sublinhar que a conservação destas “zonas de presídio” era 

entendida como uma situação provisória, porque além da natureza militar da sua 

jurisdição, não eram ali observados os princípios da justiça liberal. De acordo com a 

letra do Regimento de 1852, as zonas dos presídios deviam “caminhar” para o estado 

municipal, à medida que fosse crescendo o número de pessoas que soubessem ler e 

escrever, à medida que houvesse número suficiente de pessoas aptas para o exercício de 

cargos municipais e do julgado. Nessa altura, converter-se-iam em julgados
59

. Essa 

alteração da administração da justiça no interior devia, contudo, ser progressiva, 

acompanhando a divulgação da “civilidade”, estreitamente relacionada com a 

expectativa do crescimento da população europeia. Nas palavras que dirigiu à recém 

constituída Junta Geral de distrito de Angola
60

, Sá da Bandeira, o político que, durante 

estes anos, mais reflectiu sobre o que devia ser a presença portuguesa em África, 

exprimiu com clareza essa vontade de encontrar um ponto de equilíbrio entre o respeito 

pelos costumes nativos e o progresso da justiça “liberal” no território africano, ao 

solicitar à Junta a elaboração de consultas sobre “[... ] o meio de organizar a 

administração da justiça no interior por modo que se atenda ao estado dos costumes dos 

povos, e à conveniência de separar, onde pode ser, as funções administrativas das 

judiciais” 
61

. 

 Esta ideia de “transitoriedade” das instituições criadas ou reconhecidas pela lei 

permite-nos compreender, em toda a sua extensão, o sentido da legislação colonial dos 

governos liberais. Por um lado, regulavam-se situações “especiais”, que justificavam o 

                                                 
58 Os juízos dos Mucanos eram julgamentos onde os capitães mores dos presídios de Angola 

julgavam verbalmente e em primeira instância causas entre africanos, aplicando o direito local africano, v. 

Catarina Madeira Santos, Um governo “polido” para Angola[…], cit., p. 366. 

59 “Será imediatamente constituído em julgado todo o presídio, ou distrito dos que actualmente 

são administrados pela autoridade local militar, apenas se mostre reunir as condições que esta lei declara 

necessárias” (art. 8º, § único). No Decreto de 20 de Agosto de 1862, que constituiu em julgado o distrito 

de Ambaca, v. Legislação Novíssima, cit., vol. III, p. 752. 

60 Mandada constituir por Decreto de 18 de Setembro de 1856. 

61 Portaria de 26 de Setembro de 1856, V. Annaes do Conselho Ultramarino, Parte Oficial, 

série I, cit., p. 300, subl. nosso. Já numa portaria equivalente, mas dirigida à Junta da província de 

Moçambique, o Secretário de Estado indagava sobre o melhor meio de ali organizar a justiça, de acabar 

com as autoridades cafreais e de as substituir por autoridades administrativas ou judiciais..., v. Annaes do 

Conselho Ultramarino, Parte Oficial, série I, cit., p. 516. 
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reconhecimento dos usos e costumes, a acumulação dos poderesou a justiça sumária. 

Por outro, sublinhava-se – e programava-se - o carácter transitório dessa especialidade e 

as suas finalidades civilizadoras. Instituições consideradas moralmente inaceitáveis, 

como a escravatura, a feitiçaria, o concubinato ou a antropofagia, eram imediatamente 

proibidas; a presença da administração europeia era percebida como um meio de “fazer 

evoluir” os direitos nativos, aproximando-os dos valores jurídicos do colonizador, como 

se viu no Regimento projectado nos anos ‘40; a própria codificação desses direitos – 

que, como se verá a seguir, estava prevista no decreto que fez aplicar o Código Civil ao 

Ultramar - era um instrumento transformação civilizadora dos usos e costumes. 

Tribunais excepcionais, como as Juntas de Justiça, também deviam, por fim, 

desaparecer: o avanço civilizacional nas províncias ultramarinas, proporcionado (e 

proporcionando) a instalação de juízos comuns, criaria, a prazo, condições para que isso 

pudesse acontecer62. E foi esse, de facto, o sentido da legislação dos governos liberais, 

que começaram por restringir o seu âmbito de jurisdição e a capacidade que as Juntas 

tinham de julgar sem recurso para qualquer instância, sobretudo nos casos de pena 

capital, e acabaram por extingui-las, embora só nos finais do século de depois de um 

percurso muito atribulado63 

 Como se vai ver a seguir, o mesmo espírito de aplicação progressiva dominou 

nos decretos que mandaram aplicar os Códigos metropolitanos ao Ultramar. 

 

Extensão da codificação metropolitana aos territórios ultramarinos 

 

Entre os argumentos em que se fundou a afirmação de que a política colonial do 

primeiro liberalismo português tinha sido uma política radical de assimilacionismo 

uniformizador contou-se o da extensão dos Códigos metropolitanos ao Ultramar. Essa 

extensão, que se foi fazendo, ao longo do século XIX, por meio de decretos e portarias 

do governo, para isso expressamente autorizado pelas Cortes, tinha, na verdade, o seu 

                                                 
62 Assim, por exemplo, no relatório do decreto de 14 de Novembro de 1878, que reformou a organização 

judicial no Ultramar, propunha-se a extinção da Junta de Justiça de Angola por ser “uma instituição 

anacrónica e de todo inútil, constituídos como são os tribunais civis e militares”, v. Entre as mais 

urgentes necessidades dos povos…, cit., p. 6.  
63 A extinção definitiva das Juntas foi decretada no Regimento de justiça de 1894, mas já antes tinham 

sido extintas a Junta de Cabo Verde, por decreto de 1 de Outubro de 1856, passando os juízes de direito 

ali criados a julgar os crimes que eram da competência da Junta (exceptuando o dos réus militares), com 

recurso para a Relação (v. Legislação Novíssima, cit., vol. II, p. 819) e a Junta de Angola, no decreto de 

14 de Novembro de 1878. Em 1861, o alargamento da jurisdição desta Junta deu origem a uma discussão 

em torno da sua constitucionalidade e, em geral, da natureza constitucional ou não da legislação 

ultramarina, v. Cristina Nogueira da Silva, A cidadania…, cit., pp. 513 e ss. 
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fundamento universalista. Um dos tópicos do discurso que acompanhou e justificou a 

codificação europeia oitocentista foi o de que os Códigos ”positivavam” princípios 

universais que deviam presidir à organização das sociedades, sendo o direito codificado 

aplicável em qualquer ponto dos territórios nacionais e, pelos mesmos motivos, 

extensível a outros territórios. Nessa concepção actuavam princípios racionalistas e 

universalistas sobre o governo das sociedades humanas
64

. 

Contudo, tal como sucedeu com a legislação, a mesma concepção não comportava a 

ideia de que o direito codificado pudesse ser aplicado, de forma imediata e com todas as 

suas consequências, em qualquer espaço, ou em qualquer tempo. E como o Ultramar era 

percebido como um espaço diferente do metropolitano, como ali se vivia num tempo 

civilizacional “anterior”, a extensão dos códigos não podia implicar a sua execução 

automática. Ela remetia, em vez disso, para um projecto, cuja execução se faria de 

forma progressiva, no espaço e no tempo. Este conceito de aplicação progressiva dos 

Códigos encontra-se delineada, já nos anos ‘50, nas palavras de Almeida Garrett, 

escritas a propósito da aplicação do Código administrativo ao Ultramar: “O Código 

Administrativo português contém princípios de eterna verdade e justiça, que podem, 

como tais, aplicar-se a toda a sociedade civil em qualquer estado que ela se ache. Mas o 

modo da aplicação há-de variar segundo os graus e condições da civilização”
65

.  

Estas afirmações de Garrett, na altura Conselheiro do recém recriado Conselho 

Ultramarino
66

, introduziam um projecto, da sua autoria, que intitulou de Bases em que 

devem assentar os projectos de leis orgânicas para cada uma das Colónias 

Portuguesas, no qual propunha, para Cabo Verde, que os princípios do Código 

Administrativo Português fossem alterados naqueles pontos em que não fosse possível 

“[...] praticar n’um arquipélago com uma população mesclada, pouco ilustrada, com 

escravos”
67

. 

                                                 
64 Sobre codificação, racionalismo e universalismo v. António M. Hespanha, “Código e 

complejidad”, Atti del Colóquio Codici «Una reflessioni di fini mileni», Milão, Giuffré, 2002 e Bartolomé 

Clavero, "Código como fuente de Derecho y achique de Constitución en Europa", in Revista Española de 

Derecho Constitucional, 60, año 20, Setembro/Dezembro 2000. 

65 Cit. em Henrique Ferreira Lima, “Garrett Colonialista”, in Congresso do Mundo Português, 

Comunicações Apresentadas aos Congressos de História Moderna e Contemporânea de Portugal (V e VI 

Congresso), Vol. VIII, 1940, p. 431. 

66 Cargo que ocupou de 28 de Outubro de 1851 a 9 de Dezembro de 1854. No exercício desse 

cargo seria também o relator do Decreto de 30 de Dezembro de 1852, sobre a administração da justiça nas 

províncias de Angola e de S. Tomé e Príncipe, de que já se falou. Sobre o trabalho que desenvolveu 

enquanto Conselheiro v. também Marcelo Caetano, “Garrett Administrativista no Conselho Ultramarino”, 

in Páginas inoportunas, Lisboa, Livraria Bertrand, s.d.. 

67 V. Henrique Ferreira Lima, “Garrett Colonialista”, cit., p. 87. 
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Foi com este mesmo espírito que, em 1852, o Regimento de Justiça - 

especialmente decretado para organizar a administração da justiça nas províncias de 

Angola e S. Tomé e alterando, para a “acomodar”, a legislação judicial então vigente na 

metrópole – mandou aplicar a Novíssima Reforma Judiciária de 21 de Maio de 1841 a 

essa parte do Ultramar
 68

. Alguns anos mais tarde, a 18 de Novembro de 1869, o Código 

Civil foi também mandado aplicar, por decreto, ao Ultramar. Mas, uma vez mais, esse 

decreto fazia ressalvas com as quais a “especialidade” do Ultramar era reconhecida e 

salvaguardada. Além do reconhecimento de efeitos civis aos casamentos celebrados de 

acordo com rituais não católicos, que eram proibidos em território metropolitano, 

atribuía um estatuto civil especial aos libertos e um estatuto de direito privado próprio 

às populações nativas. Para isso, ressalvava os usos e costumes das populações nativas, 

contando-se, entre esses usos e costumes, os já codificados, na Índia, em textos que 

tinham já antes sido oficialmente reconhecidos69, e os ainda não codificados, que o 

decreto mandava codificar “de imediato”. Entre estes últimos estavam realidades tão 

díspares quanto a dos usos e costumes dos chins, em Macau (China), os dos indígenas 

de Timor, no Extremo Oriente, e os da Guiné e Moçambique, em África, distinguindo-

se, para o caso de Moçambique, o direito civil das populações hindus, muçulmanas e 

“gentias”, igualmente subsumidos à categoria de usos e costumes nativos. 

Todos os “estatutos especiais”, como as ressalvas, previstos no decreto de 1869, 

tinham a marca da transitoriedade. No que diz respeito aos casamentos não católicos, 

porque o reconhecimento dos seus efeitos civis obedecia mais a uma lógica de 

transigência do que de tolerância religiosa. Na sua etapa final, esperava-se que a 

civilização fosse acompanhada pela cristianização das populações70. No que diz respeito 

aos libertos, o próprio conceito, o sentido “liberal e civilizador” com que a Carta 

                                                 
68 A Novíssima Reforma Judiciária foi mandada aplicar no artº 44 deste decreto, com as 

modificações que constavam do próprio decreto e as que se mostrassem indispensáveis no futuro. 

69 O decreto de 1869 referia-se ao “Código dos usos e costumes dos hindus das Novas 

Conquistas”, aprovado pela portaria provincial de 14 de Outubro de 1853, e ao “Códigos dos usos de 

Damão e Diu”, aprovados pela portaria provincial nº 77 de 31 de Agosto de 1854, ambos confirmados por 

portaria do Ministério da Marinha e Ultramar de 4 de Dezembro de 1865 (v. Luiz da Cunha Gonçalves, 

Tratado de Direito Civil em Comentário ao Código Civil Português, Coimbra, Coimbra Editora, 1929, 

vol. I, p. 150-5). Na Índia portuguesa designavam-se por “Novas Conquistas” os territórios conquistados 

aos régulos vizinhos das províncias de Bardez, Ilhas e Salsete (as “Velhas Conquistas”) na segunda 

metade de setecentos. Nessa altura tinha-se optado por uma política de tolerância quase total para com os 

usos e costumes dos povos que residiam nas Novas Conquistas e de transigência em relação à sua religião 

(v. Maria de Jesus dos Mártires Lopes, Goa Setecentista, Tradição e Modernidade, 1750-1800, Lisboa, 

Centro de Estudos de Povos e Culturas de expressão portuguesa, Universidade Católica Portuguesa., p. 

80). 

70 Cf. Cristina Nogueira da Silva, A cidadania…, cit., pp. 218 e ss. 



 22 

Constitucional tinha admitido esse estatuto, tinha implicado a ideia de um prazo, que a 

legislação liberal também regulou, para o seu fim71. A codificação de costumes, por 

último, prosseguia, além das suas finalidades pragmáticas, o objectivo de alterar o 

direito nativo, por meio da introdução de valores jurídicos “civilizados”72. 

Contudo, ao reconhecer a vigência dos usos e costumes e a possibilidade de estes 

serem administrados em tribunais especiais 73, o mesmo decreto conferia legalidade a 

situações judiciais totalmente híbridas, muito diversas entre si e, sobretudo, muito 

marcadas pela sua “especialidade”. Situações que, até essa altura, tinham sido 

praticamente ignoradas pelos governos liberais, nomeadamente nos diplomas da 

organização judiciária da metrópole, embora tivessem sido fugazmente referidas na 

legislação especial com a qual se introduziam as “modificações” que a aplicação de 

códigos e legislação europeus em outras latitudes requeria, como se viu atrás74.   

Tais situações podiam remeter para o funcionamento de estruturas jurídicas 

africanas praticamente intocadas pela presença colonial portuguesa, mas que esta já 

reconhecera, em documentos produzidos pela administração local das colónias. O 

reconhecimento “oficial” dessas estruturas ficou documentado nos Autos de 

reconhecimento de vassalagem, textos onde se enumeravam as cláusulas dos “contratos 

de vassalagem” pelos quais algumas autoridades nativas africanas se ligavam, desde o 

Antigo Regime, à administração colonial portuguesa. Nesses Autos a parte portuguesa 

comprometia-se, quase sempre, a respeitar os usos e costumes das comunidades75. 

 Outras situações, desta vez situadas à margem da desejada unidade jurídica do 

território português, eram situações, também herdadas dos séculos anteriores, nas quais 

as autoridades administrativas e militares dispensavam justiça a populações nativas, 

                                                 
71 V. Decreto de 14 de Dezembro de 1854, qu regulou o estatuto do liberto (Legislação Novíssima, cit., 

vol. II, p. 484. 
72

 V. Cristina Nogueira da Silva, “«Missão civilizacional» e Codificação…”, cit. 

73 O decreto foi omisso quanto à composição e funcionamento dos tribunais nos quais os usos e costumes 

seriam aplicados, mas no relatório que o precede admitia-se a sua aplicação em tribunais especiais; o que, 

como se vai ver a seguir, podia envolver o reconhecimento de poderes judiciais quer às autoridades 

administrativas e militares coloniais, quer às autoridades tradicionais africanas, v. Colecção de Decretos 

promulgados pelo Ministério dos Negócios da Marinha e ultramar em virtude da Faculdade concedida 

pelo § 1 do art. 15º do Acto Adicional, Lisboa, Imprensa Nacional, 1870, p.36. 

74 Assim, para dar um exemplo, o Regimento para administração da justiça nas províncias de 

Moçambique, Estado da Índia, Macau e Timor, aprovado por decreto de 1 de Dezembro de 1866, 

determinava que os juízes de direito deviam, na Índia, observar os usos e costumes nas causas dos 

súbditos não cristãos, v. Legislação Novíssima, Boletim do Conselho Ultramarino, Lisboa, Imprensa 

Nacional, 1868, vol. III (1857-1862), p. 503-535. Esta legislação especial tinha origem no governo, e não 

no Parlamento, de acordo com um artigo constitucional que admitia a vigência de leis especiais no 

Ultramar e que o governo pudesse, excepcionalmente, legislar para aqueles territórios. 

75 V., por exemplo, Annaes do Conselho Ultramarino, cit., série I, p. 149. 
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algumas já europeizadas, e que tinham estado na origem de uma ou outra tentativa de 

codificação de usos e costumes, de iniciativa quase particular e que em nenhuma altura 

tinham obtido reconhecimento oficial. O caso mais conhecido, no século XIX, é o dos 

Milandos, em Moçambique, diferendos resolvidos em assembleias que podiam ser 

presididas por régulos africanos, por capitães-mores (autoridades militares europeias) ou 

pelos senhores dos prazos (autoridades crioulas, cujo poder se tinha autonomizado 

relativamente ao aparelho colonial), e cujas decisões eram, por vezes, apreciadas, em 

última instância, pelos governadores das províncias76. Nos anos cinquenta do século 

XIX já tinha sido localmente redigido um Projecto de Regulamento para a decisão das 

questões cafreais (1853), que estivera na origem do primeiro Código Cafreal do 

Distrito de Inhambane (Moçambique), cujas disposições eram aplicadas naquele distrito 

na altura em que o Código Civil foi estendido ao ultramar 77. Apesar de não serem 

referidas na legislação geral, estas jurisdições dos capitães-mores e dos senhores dos 

prazos já tinham sido reconhecidas em portarias do governo. No ano de 1863, por 

exemplo, uma portaria régia tinha aprovado uma portaria local, do Governo-geral de 

Moçambique, datada de Outubro de 1861, onde se incluía, nas atribuições do capitão-

mor do distrito de Angoche, o julgamento de “todas as questões cafreais, que se derem 

nas terras da sua jurisdição, ouvindo as partes e nomeando árbitros que perante ele 

decidam peremptoriamente as questões pela boa razão e sã consciência, guardando 

nestes processos as formalidades do costume, quando não sejam absurdas ou contrárias 

à boa razão e às leis”78. Angoche era, na altura, uma das mais importantes cidades 

                                                 
76 Essas situações são descritas por Joaquim d’Almeida e Cunha em Estudo acerca dos usos e costumes 

dos Banianes […], , p. VII e ss., bem como em regulamentos localmente redigidos para regular o 

exercício das autoridades administrativas moçambicanas, nos quais o exercício da justiça era muitas vezes 

subtraído a essas autoridades, a favor dos senhores dos prazos. Já no início do século XX um oficial da 

administração ultramarina, Manuel Moreira Feio, descreve a instituição das banjas, uma recepção anual 

que os governadores fariam aos régulos e colonos sujeitos à sua jurisdição, durante as quais conheciam 

em última instância os milandos entre régulos ou entre colonos. Estas banjas teriam vigorado, até 1876, 

como um meio privilegiado quer de acesso ao conhecimento dos usos e costumes dos nativos, quer de 

intervenção do governador nos diferendos que os opunham entre si e aos colonos, v. Manuel Moreira 

Feio, Indígenas de Moçambique, Lisboa, Tipographia do Comércio, 1900, p. 146.  
77 O Código Cafreal não chegou a obter a aprovação do Governador-geral da província e só viria a ser 

publicado alguns anos mais tarde, em Joaquim de Almeida e Cunha, Estudo acerca dos Usos e Costumes 

[…], cit., p. XIX e ss. Mais tarde ainda, já em 1889, seria aprovado, agora pelo governo da metrópole, um 

novo Código de Milandos, um Código dos Milandos inhambanenses. Foram estes os resultados mais 

importantes dos esforços, sistematicamente fracassados, de codificação de usos e costumes africanos no 

Império português do século XIX-inícios do século XX. A sistematização desses esforços pode encontrar-

se em Rui Mateus Pereira, “A «Missão Etognósica de Moçambique». A codificação dos «usos e costumes 

indígenas» no direito colonial português, Notas de investigação”, in Cadernos de Estudos Africanos, nº 1, 

Julho/Dezembro, 2001, p. 129 e ss..  
78 V. Legislação Novíssima, cit., vol. III, p. 32, sublinhados nossos. A referência à boa razão como 

critério de julgamento e como limite de validade dos usos e costumes recorda as restrições que o 
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islâmicas da costa moçambicana, cujos emires se encontravam ligados à coroa 

portuguesa através dos já referidos “laços de vassalagem” 79. 

Da natureza bastante “informal” de todos estes julgamentos retiveram-se alguns 

testemunhos, quer entre os deputados das cortes metropolitanas80, quer nos manuais de 

direito e administração colonial, que começaram a publicar-se a partir de finais do 

século XIX. O autor de um desses manuais, que tinham sido juiz no Ultramar, 

explicava, no tom “forte” e definitivo que caracterizou a literatura colonial da época, 

que, ali, as “[…] as questões indígenas são decididas e muito bem pelo critério de cada 

juiz territorial ou chefe administrativo, à moda indígena, que é a que os pretos aceitam e 

respeitam, não havendo a mais ligeira forma de processo nem de fiscalização para o 

julgamento, às vezes importantíssimo, das ouvidas de Angola, dos milandos cafreais de 

Moçambique ou das justiças de Timor”81. 

Havia, finalmente, situações mais formalizadas, em que os tribunais criados 

pelos portugueses aplicavam os usos e costumes nativos. Era o caso dos tribunais 

ordinários na Índia, desde tempos recuados, ou de tribunais especiais, como o da 

Procuratura dos Negócios Sínicos, em Macau, cujo procurador acumulava funções 

administrativas e judiciais junto das populações chinesas, às quais aplicava direito 

chinês82. Era ainda o caso dos juízes especiais que, desde o Antigo Regime, 

administravam justiça aos “grumetes”, nome com o qual os portugueses designavam os 

indivíduos de origem africana que residiam na feitoria portuguesa da Guiné e ali 

desenvolviam actividades como as de carregador e que, sendo intermediários entre os 

                                                                                                                                               
iluminismo colocava em relação ao direito tradicional e surgia também, quase sempre, como uma 

restrição nos contratos vassálicos, nos quais os usos e costumes tolerados, mas desde que não se 

opusessem “aos princípios da humanidade e às leis da Nação portuguesa”. Mas a fixação destes critérios 

era já uma característica do direito comum medieval, quando conferia validade a costumes e direitos 

locais. 
79 Também em Angola as causas civis entre indígenas, chamadas de ouvidas, eram julgadas, em primeira 

instância e verbalmente, por comandantes militares, sendo nelas aplicado, com as mesmas restrições, o 

direito local africano, como fora reconhecido no primeiro Regimento de justiça do Ultramar português, 

publicado em 1852, v. Novíssima Reforma Judiciária […], cit., pp. 614-5. 
80 Em sessão das Cortes de 1861 um deputado (Pinto de Magalhães) dava conhecer essa situação: “Há 

bastantes capitães- mores [...] e comandantes de terras firme que julgam as questões cafreais, e tem 

julgado sempre, desde o princípio da conquista, sem que a autoridade judicial nem o Governador-geral se 

metam n’isso; e julgam logo, sumariamente”, v. Diário de Lisboa, 26 de Fevereiro de 1861, sessão de 23 

de Fevereiro de 1861, p. 522. 
81 V. Albano de Magalhães, Estudos coloniais, cit. p. 190. 

82 Sobre a Procuratura e o direito aí aplicado v. Maria Carla Faria Araújo, Direito Português e 

populações indígenas. Macau (1846-1927), dissertação de mestrado em Ciências Sociais no Instituto de 

Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, Lisboa, 2000, polic. Para a Índia, além do trabalho já citado, 

v. Ângela Barreto Xavier, A invenção de Goa. Poder imperial e conversões culturais nos Sécs. XVI e 

XVII, dissertação de doutoramento defendida no Departamento de História e Civilização do Instituto 

Universitário Europeu, Florença, 2003, polic. 
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portugueses e os povos nativos (Papéis), acabaram por assimilar, em algum grau, a 

cultura portuguesa83. 

Depois da aplicação do Código Civil, e em virtude da autorização concedida ao 

governo pela lei de 8 de Novembro de 1876, que o habilitava a tornar o Código de 

Processo Civil extensivo às províncias ultramarinas
84

, foi a vez deste Código ser posto 

em execução no Ultramar, pelo decreto de 3 de Agosto de 1881. Mas, uma vez mais, 

com importantes modificações, ditadas pelos “usos e costumes” e a religião das 

populações
85

. No relatório do decreto o então Ministro da Marinha e Ultramar, Júlio 

Marques de Vilhena, explicava que “Não existindo [....]uma perfeita homogeneidade 

entre as condições da metrópole e da maior parte das províncias ultramarinas, é forçoso 

determinar as alterações exigidas pelas circunstâncias especiais d’estas, a fim de se 

removerem os obstáculos que podem suscitar-se na execução do referido Código”. A 

maioria das alterações diziam respeito à administração da justiça às populações do 

Estado da Índia, o que não surpreende, se recordarmos que esse era o único ponto do 

território ultramarino onde o problema se punha de forma consistente, apesar da 

insistência com que a doutrina colonial falava indiferenciadamente da África, do 

Oriente e dos seus indígenas
86

. 

No que diz respeito ao direito penal, o Código Penal de 1852, de acordo com o 

decreto que o pôs em vigor, devia aplicar-se no Reino “e seus domínios”
 87

. Por esse 

motivo, a 17 de Julho de 1854, o Ministério dos Negócios da Marinha e Ultramar 

ordenou ao Conselho Ultramarino que “examinasse o Código penal de 10 de Dezembro 

de 1852 e a Carta de Lei de 18 de Agosto de 1853 e sugerisse as modificações ou 

alterações que devessem ser feitas antes de se mandar cumprir o Código nas províncias 

Ultramarinas”
 88

. Dessa consulta resultaria a alteração prevista no art. 2 do decreto que 

                                                 
83 Em algumas ocasiões estes Grumetes chegaram a apoiar a presença portuguesa contra os povos Papéis 

(nos quais a maioria tinha origem), cujos régulos, até aos anos quarenta do século XIX, exerciam plena 

soberania sobre as terras onde estava instalada a feitoria portuguesa e cuja hegemonia permaneceu intacta, 

nos espaços circundantes da Ilha de Bissau, durante todo o século. 
84 Com as modificações que as circunstâncias especiais exigissem (art. 11º). 

85 V. Colecção[ ...], cit., Ano 1881, p. 201. 

86 Ibid., p. 201. Agradeço ao Rui Pinto Duarte ter-me chamado a atenção para a estranheza que 

resulta de se abarcar num mesmo discurso os “usos e costumes” no Oriente, sobretudo na Índia, e em 

África. 

87 Decreto de 10 de Dezembro de 1852, v. Legislação Novíssima, cit., vol. II, p. 497.  

88 V. Consulta do Conselho ultramarino, de 17 de Novembro de 1854, in Annaes do Conselho 

Ultramarino, Parte Oficial, série I, cit., p. 271-72. O Conselho era então presidido por Sá da Bandeira. 
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mandou pôr o Código em vigor no Ultramar
89

. De acordo com ela, as penas de prisão 

aplicadas aos escravos ou libertos obrigados ao trabalho seriam “sempre acompanhadas 

de trabalho, e proporcionadas pelos juízes [...]”.  Como se explicava na consulta, a 

alteração justificava-se, simultaneamente, por causa da índole ociosa dos africanos, 

agravada pelos maus-tratos de que eram vítimas e pela desmotivação derivada da 

ausência de liberdade de trabalho no território ultramarino. Tudo isso o legislador 

reconhecia; sem, contudo, transformar o Código num veículo de libertação: “No 

Ultramar existe ainda a classe dos escravos e a dos libertos obrigados a serviços, os 

quais são ociosos por índole, e talvez porque, não trabalhando para si mas para outrem, 

vêm no ócio não só uma comodidade mas também uma vingança. Para eles, portanto, a 

prisão sem trabalho talvez seja mais um favor do que uma pena, pois que sem deixarem 

de ter certo o sustento, ficam livres do trabalho e dos maus-tratos a que geralmente estão 

sujeitos”.   

Por fim, na mesma consulta, aconselhava-se o governo a ordenar aos 

Governadores das Províncias Ultramarinas que, ouvidos os Conselhos de Governo e as 

pessoas competentes que ali residissem, propusessem as alterações que “[…] a diferença 

de religião, de estado ou outros motivos atendíveis tornem indispensáveis no Código”
90

. 

Essa possibilidade também ficou prevista no Decreto que fez aplicar o Código no 

Ultramar (art. 4). 

 Havia, portanto, já em meados séculos, alguma sensibilidade à relatividade das 

penas, que deviam ser diferentes para pessoas com estatutos ou culturas diferentes. 

Havia também, nos órgãos superiores da administração ultramarina, a opinião, que viria 

a ser convertida em doutrina pela literatura colonial dos finais do século, segundo a qual 

a prisão era, para o africano, mais uma recompensa do que um castigo. Com algumas 

diferenças no que diz respeito ao seu fundamento – sendo de sublinhar a desmotivação 

induzida pela ausência de liberdade de trabalho - , esta alteração ao Código penal 

                                                 
89 V. Decreto de 18 de Dezembro de 1854, Legislação Novíssima, cit., vol. II, p. 496 e ss. Este 

decreto seria confirmado por Carta de lei de 12 de Maio de 1856, v. Colecção Cronológica da legislação 

Portuguesa, compilada e anotada por José Justino de Andrade e Silva, ano de 1856, Lisboa, Imprensa de 

F.X. de Souza, 1856, p. 63. A 28 de Outubro de 1868 manda-se aplicar ao Ultramar, com restrições, a lei 

de 1 de Julho de 1867, que alterara o art. 27 do Código penal, sobre aplicação da lei penal, v. Colecção 

oficial da legislação portuguesa, Ano de 1868, Lisboa, Imprensa Nacional, 1869, p. 371. Depois, o novo 

Código penal da metrópole seria generalizado às colónias por Decreto de 16 de Setembro de 1886, e a 

reforma penal determinada na Carta de lei de 14 de Junho de 1884, que modificara o Código penal de 

1852, declarada em vigor, com algumas excepções, por decreto de 11 de Dezembro de 1884, v. Colecção 

Oficial de legislação portuguesa, Ano de 1884, Lisboa, I.N., 1885, pp. 541-42. 

90 V. Consulta do Conselho ultramarino, de 17 de Novembro de 1854, in Annaes do Conselho 

Ultramarino, Parte Oficial, série I, cit., p. 271-72.  
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antecipava a excepção que, alguns anos mais tarde, viria a constar no Decreto de  2 de 

Fevereiro de 1894. Nesse decreto previa-se, para os indígenas africanos, a substituição 

da pena de prisão por uma “pena temporária de trabalhos públicos remunerados 

convenientemente” (art. 3), substituição que se fundava na necessidade de “corrigir nos 

indígenas o defeito da indolência”, tornando prático “o efeito da pena que, sendo de 

prisão, se transforma, para a maioria dos delinquentes menos civilizados, numa 

verdadeira recompensa [...]”
91

.  

É verdade que, ao contrário do Regimento de 1794, cujas determinações se aplicavam a 

todos os nativos, a alteração feita ao Código penal de 1852, circunscrevia-se à 

população sujeita a regimes de trabalho forçado que, em 1794, já tinham sido 

desaparecido, como resultado da legislação abolicionista dos anos ‘70. No entanto, um 

conjunto de ideias semelhantes acerca da pouca apetência dos africanos para o trabalho 

havia de ter repercussões na aplicação do Código de 1852 às populações livres do 

Ultramar, através da via, já conhecida, da sua assimilação colectiva à figura do vadio. 

Para empregar as populações nativas nos trabalhos públicos no Ultramar e preservar, ao 

mesmo tempo, as “garantias individuais que a Carta Constitucional consignava a todos 

os cidadãos portugueses”, havia sempre a solução de aplicar “[...] aos que forem 

qualificados vadios, o que dispõe o art. 256 do Código penal”. Foram essas as razões 

adiantadas por Sá da Bandeira para anular uma portaria do Governador-geral de Cabo 

Verde, pela qual este tinha criado Companhias “[…]de indivíduos “[…]para serem 

empregados em trabalhos públicos, ficando os indivíduos alistados nestas Companhias 

sujeitos aos Regulamentos e leis em vigor da tropa de primeira linha, tendo por fim com 

estas Companhias impedir e castigar a vadiagem”
92

. Não era necessário aprovar tal 

portaria, atentatória da liberdade de trabalho, porque o Código Penal, onde o vadio 

                                                 
91 V. Relatório do projecto do decreto, apresentado no DCD, sessão de 18 de Fevereiro de 1893, 

p. 45. O decreto de 1794, sendo já muito marcado pelos princípios positivistas da nova “ciência da 

administração colonial”, juntava à indolência outros motivos, que já não eram o da ausência de liberdade 

de trabalho (o qual, formalmente, já não tinha razão de ser). No relatório que estamos a citar a indolência 

era uma variável que decorria do clima e da ausência das necessidades da vida civilizada, um tópico 

lockeano que a literatura colonial dos séculos XIX e XX retomou com insistência (v. James Tully, 

“Rediscovering América: The two treatises and Aboroginal Rights”, in G.A.J. Rogers (ed.), Locke’s 

Philosophy, Content and Context, Oxford, Clarendon Press, 1994). O trabalho surgia, naquele decreto, de 

forma perfeitamente assumida, como factor de moralização da cultura indígena. Reconhecia-se, ainda, 

que com a substituição se dava cobertura legal a uma situação que já existia (“Legalizar o que hoje já se 

pratica por vezes, dando aos juizes o direito de estabelecerem alternativa entre prisão e trabalhos públicos, 

alternativa que usarão conforme o grau de civilização do indígena recomendar uma ou outra pena, 

pareceu ser a maneira mais prática de conseguir o que se desejava obter sem agravar a pena” (ibid., p. 45).  

92 Portaria de 17 de Março de 1856, v. Annaes do Conselho Ultramarino, Parte Oficial, série I, 

cit., p. 413-14 



 28 

surgia definido como bastava para solucionar o problema
93

. E apesar dos esforços 

depois desenvolvidos por Sá da Bandeira para evitar extrapolações, era fácil condenar o 

conjunto da população africana, e o seu modo de vida, pelo crime de vadiagem, com 

base num artigo (256, do Código Penal de 1852) onde era vadio “[…]aquele que não 

tem domicílio certo em que habite, nem meios de subsistência, nem exercita 

habitualmente alguma profissão, ou ofício, ou outro mister em que ganhe sua vida, não 

provando necessidade de força maior, que o justifique de se achar n’estas 

circunstâncias”, mesmo que as três condições tivessem que verificar-se 

cumulativamente 
94

. Essa declaração de vadiagem colectiva chegou mesmo a 

operacionalizar-se quando, um ano antes de ser reposto o trabalho forçado nas colónias 

portuguesas, em 1899, Henrique de Paiva Couceiro já interpretava a letra de uma lei que 

dizia “ninguém pode ser obrigado a contratar os seus serviços” como referindo-se 

apenas “[…] aos africanos que tenham atingido uma certa craveira d’instrução e 

requisitos morais, e que o qualificativo vadios inclui toda a restante população de 

selvagens”
95

. 

A vigência do Código penal no Ultramar resultou, finalmente, na sua aplicação a 

situações que o seu texto não previa e que só muito dificilmente podia “assimilar”, 

como era o caso dos castigos devidos a crimes cometidos por senhores contra os 

escravos, ou dos castigos devidos ao escravo que fugia ou que não “cumpria” com os 

deveres inerentes à sua condição. No primeiro caso, chegou a haver esforços para 

encontrar, no Código, penas que pudessem equivaler às que constavam dos 

regulamentos elaborados pelas autoridades ultramarinas para regular o poder privado 

dos senhores sobre os seus escravos. Aconteceu isso com a “pena de perdimento de 

escravos” por castigos excessivos, prevista num Regulamento aprovado pelo 

                                                 
93 V. Annaes do Conselho Ultramarino, Parte Oficial, série I, cit., p. 413-14. A máxima 

concretização legislativa desta assimilação viria a constar, também, do Regimento de Justiça de 1894, no 

qual se criava, na sede da Comarca de S. Tomé, um tribunal especial para julgamento dos vadios. 

Compunha-se esse tribunal pelo juiz de direito e três jurados, que seriam agricultores propostos pela 

câmara municipal e escolhidos pelo governador da província; o recurso, facultado ao réu e ao ministério 

público, era para o governador da província... (art. 170º) v. Caetano Gonçalves, Regimento da 

Administração de Justiça, cit., p. 62. 

94 Esse seria julgado e declarado vadio, punido com prisão correcional até seis meses, e entregue à 

disposição do governo, para lhe fornecer trabalho pelo tempo que parecer conveniente”, sem que esse 

tempo fosse marcado na lei, v. João M. Pacheco Teixeira Rebelo, Código penal anotado, Porto, 

Typographia Gutenberg, 1895, p. 106.  
95 V. Henrique de Paiva Couceiro, Angola (estudo administrativo), Lisboa, Typographia da Cooperativa 

Militar, 1898, p. 31. Referia-se ao art. 3º do Regulamento para o contrato de serviçais e colonos nas 

Províncias da África portuguesa, cujo conteúdo era “Ninguém pode ser obrigado a contratar os seus 

serviços, salvo os indivíduos que forem julgados como vadios[…]”. 
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Governador-geral de Angola a 7 de Outubro de 1853
96

. De acordo com uma consulta do 

Conselho Ultramarino, de 26 de Junho de 1855, o Regulamento foi aprovado pelo 

Governo central, mas com modificações que passaram pela substituição da pena 

especial de “perdimento do escravo” pela pena, mais “civilizada”, de “prisão até um 

mês, compreendida no art. 489 do Código penal”
97

. Desta forma, acomodando-se a 

circunstâncias atípicas, o Código penal, pensado para a Europa, acabou por atenuar, no 

Ultramar, as penas que eram localmente pensadas para dissuadir os senhores de 

maltratar os respectivos escravos. Era este o resultado da difícil convivência entre o 

ordenamento penal metropolitano com um mundo de regulamentos que, ainda que 

obedecendo ao critério, moderno, de regular o poder doméstico dos senhores de 

escravos, enumeravam crimes e penas que não podiam ser codificadas, mas que os 

órgãos e as autoridades centrais eram chamadas a sancionar
98

. É que, na verdade, desde 

1852 que o governo estava obrigado, pelo art. 77 do decreto de 30 de Dezembro de 

1852, ao qual já nos referimos, a elaborar um regulamento que fixasse “os direitos e 

obrigações recíprocas dos donos dos escravos, e dos mesmos escravos – o modo como 

estes podem ser punidos, a natureza dos castigos que lhe podem ser aplicados, a maneira 

como podem obter a sua alforria, o valor que os seus depoimentos podem ter perante a 

justiça, o modo como podem adquirir propriedade e dispor dela[…]
99

.  

Além das adaptações e desta difícil convivência, pensou-se ainda na elaboração 

de um código especial para o processo criminal no Ultramar, código que chegou a ser 

                                                 
96 A portaria, da autoria do governador Visconde do Pinheiro, está publicada no Boletim Oficial 

de Angola, nº 419, juntamente com o Regulamento a que se refere 

97 V. Portaria de 30 de Outubro de 1855, in Annaes do Conselho Ultramarino, Parte Oficial, 

série I, cit., p. 208. A pena de prisão até um mês constava entre as que o art. 489º do Código penal 

admitia que fossem decretadas nos regulamentos administrativos e de política geral, o que significava que 

tais penas podiam ser decretadas, em Luanda, pelo chefe de polícia, e nos Distritos e presídios pelos 

respectivos chefes e comandantes. 

98 A 15 de Dezembro de 1856, por exemplo, o Conselho Ultramarino recebia um ofício do juiz 

de S. Tomé a pedir um parecer e uma proposta de Regulamento para os castigos que pudessem infligir-se 

aos escravos sem sentença de Tribunal Judicial, bem como uma ordem do Governador da Guiné a regular 

esses castigos (V. Annaes do Conselho Ultramarino, Parte Oficial, série I, cit., p. 336); E a 29 de 

Dezembro de 1858, na sequência de um ofício do Governador-geral de Angola (nº 154, de 24 Julho de 

1858), mandava-se que o governador, “examinando o Regulamento sobre castigos de escravos, que 

actualmente se acha em vigor naquela província, proponha por este Ministério as alterações que julgar 

convenientes no dito regulamento” (v. Annaes do Conselho Ultramarino, Parte Oficial, série I, cit., p. 

680). A 4 de Outubro de 1858 tinha sido aprovada a portaria nº 93 do governador de Angola (publicada 

no Boletim oficial nº 670), “pela qual se regulou melhor o processo, que estava em prática, com relação 

aos escravos capturados”, v. Annaes do Conselho Ultramarino, Parte Oficial, série I, cit., p. 647. 

99 V.Decreto de 30 de Dezembro de 1852, in Novíssima reforma judiciária[...], cit, p. 538. 
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encomendado ao conhecido criminalista, Levy Maria Jordão, mas cuja redacção, tanto 

quanto se sabe, não chegou a concretizar-se
100

.  

 

Conclusão 

Se abstrairmos das alusões à justiça dos presídios no Regimento de 1852 e aos 

usos e costumes no decreto que estendeu o Código Civil ao Ultramar, além de outras 

referências fugazes, só muito mais tarde voltaremos a encontrar tentativas de 

enquadramento da administração da justiça às populações nativas na legislação geral. 

Um dos primeiros documentos onde isso aconteceu foi, exactamente, o Regimento da 

administração da justiça de 1894, que suscitou as observações, que começámos por 

citar, de Caetano Gonçalves. Esse Regimento trazia um conjunto de novidades 

importantes. Por exemplo, autorizava o governador de Moçambique a criar, com 

aprovação do governo, tribunais com organização especial, para o julgamento das 

questões entre os “gentios indígenas”. Nesses tribunais observar-se-iam, na organização, 

como no processo e no julgamento das causas, os usos e costumes do país (art. 177)
101

. 

O mesmo Regulamento criou, como se viu, um sistema punitivo especial para o 

conjunto da população indígena. Além disso, de acordo com o que estava nele 

determinado, o processo criminal continuaria a ser regulado pela legislação vigente na 

metrópole, mas somente até que se promulgasse um Código do processo Criminal do 

Ultramar (art. 183), da mesma forma que o Código de processo Civil continuaria em 

vigor, “[...] com as modificações constantes deste regulamento e do decreto de 4 de 

Agosto de 1881” (art. 194), mas prevendo-se a sua substituição futura por um Código 

especial. Previa também que se decretasse um código penal (art. 176, § 10), tendo-se 

                                                 
100 Portaria de 11 de Outubro de 1865, encarregando Levy Maria Jordão de “organizar um 

projecto de Código de processo Criminal para as províncias Ultramarinas, servindo-lhe de base a 

Legislação em vigor no Reino e fazendo-lhe as modificações que forem necessárias, atendendo as 

circunstâncias especiais de cada Província”, v. Annaes do Conselho Ultramarino, Parte Oficial, série VI 

(Janeiro de 1862 a Dezembro de 1865), Lisboa, Imprensa Nacional, 1868, p. 45 

101 Ressalvava-se, no entanto, que os litigantes pudessem optar pelas leis nacionais e pelos 

tribunais comuns (art. 177, § 10), v. Caetano Gonçalves (ed.), Regimento de justiça nas províncias 

Ultramarinas[...], cit., p. 65. A partir dos finais do século, a “especialidade” da justiça começa a ser 

comum na legislação, por estar mais de acordo com a nova doutrina colonial. Por exemplo, no decreto de 

30 de Julho de 1896, onde se determinou que a administração da justiça relativa a questões cafreais, nas 

capitanias menores da Província de Moçambique, fossem da exclusiva competência dos capitães- mores. 

Nesse mesmo ano, o Comissário Régio em Angola, Guilherme Augusto Brito Capello, numa portaria de 

12 de Dezembro de 1896, admitia que “[...] territórios vastíssimos já avassalados e onde temos 

representantes da autoridade[...] estavam fora das circunscrições das comarcas, idem, ibidem, p. 134. 

Muito significativa foi também a especialidade da justiça nativa que se consagrou no decreto que 

extinguiu, em 1892, a comarca da Guiné. 
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formado uma Comissão para elaborar os projectos desses Códigos102. Ou seja, em vez de 

uja futura transição para a uniformidade o que se pensava, agora, era no 

aprofundamento da especialização. 

Por fim, o decreto que regulamentou este Regimento, constitui o primeiro 

documento legislativo emanado do governo central português que distinguiu 

formalmente, com a intenção de restringir o universo dos nativos que seriam sujeitos a 

regimes punitivos especiais, entre o indígena e o não indígena. Dizendo, acerca do 

primeiros, que eram aqueles que, tendo “nascido no Ultramar de pai e mãe indígenas”, 

não se distinguiam, “pela sua instrução e costumes, do comum da sua raça”103.  

 

 

 

 

 

Nenhuma destas determinações surpreende, se recordarmos que, em 1894, os 

novos postulados da ciência do direito e da administração colonial estavam já 

divulgados, sobretudo nas obras de administradores e militares que tinham aprendido in 

loco a conhecer a “natureza” das populações nativas e a reflectir sobre um estatuto 

apropriado, que traduzisse, de uma forma clara, o seu afastamento da cidadania, o seu 

estatuto de indígena. O que podia surpreender, se não tivéssemos presente a forma 

como então se recordou o colonialismo português, seriam os comentários ao Regimento 

que citámos no início deste artigo. O que, apesar disso, surpreende, é que a lente 

adoptada pelo autor -  uma narrativa onde, de forma organizada, eram esquecidas muitas 

das complexidades da política colonial dos três primeiros quartéis do século – tenha 

sido tão eficaz impedindo-o autor de observar, com o rigor que a ciência do direito 

colonial lhe exigia, a peça de direito positivo que estava a estudar. 

 

                                                 
102 v. Legislação Novíssima, vol. 24, p. 578. Não se conhece qualquer resultado, tendo o Código penal 

da metrópole continuado a vigorar em geral, com as excepções previstas na legislação. 
103 Trata-se do decreto de 20 de Setembro de 1894, que além disso acrescentou à pena de 

trabalhos públicos a de trabalhos correccionais e legalizou a aplicação do processo sumário no Ultramar, 

também publicado e comentado por Caetano Gonçalves em Regimento da Administração de Justiça nas 

províncias Ultramarinas, cit., p. 1 e 114. 
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