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L E G ISL A T IO N M ISSIO N N A IR E P O R T U G A ISE

(22-1-1946)

SOMMAIRE — Reconnaissance

des effets civils du manage catholique. — Dispositions communes .— M anage canonique
entre individus non-indigenes ou entre indigenes et
non-indigenes. — M anage canonique entre indigenes.
— Dispositions complementaires et transitoires.

DECRETO N.° 35 461

Segundo o art. 22.° da Concordata com a Santa Se obrigou-se o Governo Portugues a reconhecer efeitos civis aos casamentos celebrados em conformidade com as leis canonicas,
nos termos que ficaram estipulados.
Foi esta clausula executada, em rela^ao a Metrdpole, pe'lo
Decreto-Lei n.° 30 615, de 25 de Julho de 1940, que nao
pode, todavia, ser ap'licado as Colonias, em virtude de serem
diferentes as circunstancias do Ultramar.
Na veidade houve que atender a existencia de uma grande
massa de populafao indigena com estatuto civil muito difcrente
dos europeus e assimilados, as grandes distancias entre os nudeos
populacionais e entre as missoes, com a consequence repercussao
nos prazos do processo matrimonial, e as especialidades de orgamzafao do registo civil, entre outras razoes que impuseram
a elaborafao de um decreto privativo para o Imperio Colonial
Portugues.
A orienta^ao que agora se seguiu foi a de aproximar, tanto
quanto possivel, do que vigora na 'Metrdpole o regime jurrdico
do casamento candnico dos e'lementos civilizados residentes em
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territorio colonial, facilitando, porem, ao maximo a acjao das
missoes religiosas quanto a popula^ao indigena.
Nestes termos:
Tendo em vista o art. 10.° da Carta Organica do Imperio
Colonial Portugues e nos termos do seu § 2.°, por motivo de
urgencia;
Usando da faculdade conferida pelo artigo 28.° do Acto
Colonial, o 'Ministro das Colonias decreta e eu promulgo o
seguinte:
C A prruLO i
D isp o sig o e s c o m u n s

Artigo 1.° — Nas colonias pbrtuguesas o casamento regular-se-a pelas disposi^oes do presence decreto e pelas mais disposi^oes em vigor que estas nao contrariarem.
Art. 2.° — O casamento podera ser celebrado perante os
funcionarios do Estado incumbidos dos servi^os de registo civil,
nos termos das leis civis, ou perante os ministros da Igreja Catolica, nos termos das leis canonicas e com as condi5oes que a lei
civil para este caso estabelece.
§ 1.° — Este sistema e aplicavel a indigenas e nao indigenas. Para os efeitos do presente Diploma sao considerados
indigenas os individuos que nas Colonias de Africa e de Timor
estejam compreendidos na defini^ao do art. 2.° do Decreto
n.° 15 473, de 6 de Fevereiro de 1929 (Estatuto Politico, Ci
vil e Criminal dos Indigenas) e dos Diplomas que em cada
Colonia o regulamentarem (1).
( 1) La «Lei Organica do Ultramar)), du 27-V II-1953, a delimite
l’indigenat aux provinces de Guinee, Angola et Mozambique. Le
«Estatuto dos Indigenas)) (Dec.-Loi n° 39-066, du 20-V -1954) ordonne
dans l’art. 2°:
((Consideram-se indigenas das referidas provmcias os individuos
de rafa negra ou seus descendentes que, tendo nascido ou vivendo
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§ 2.° — O disposto no presence Decreto nao prejudica,
em relafao aos indigenas nao catolicos, o disposto nas leis sobre
a observancia dos seus usos e costumes, devendo todavia contrariar-se a poligamia e outros usos em desacordo com o direito
publico portugues.
§ 3.° — O termo missionario neste Decreto compreende
todos os sacerdotes da Igreja Catolica devidamente autorizados
a ministrar sacramentos nos territories das Colonias portuguesas.
Art. 3.° — Tern capacidade para contrair casamento os
individuos de mais de 16 anos, sendo do sexo masculino, e de
14, sendo do sexo feminino. Os menores de 21 anos nao emancipados so poderao contrair casamento depois de obterem consentimento dos pais ou daqueles que os representem, ou ainda
o suprimento legal desse consentimento.
§ 1,° — O consentimento para o casamento de menores
e outros incapazes nubeis pode ser prestado perante o missio
nario, que disso passara as certidoes que forem necessarias para
a instru^ao do processo de casamento nos servi^os do Registo
Civil.
§ 2.° — Quando se tratar de nubente indigena, ou infiel
convertido a fe catdlica, ou menor exposto ou abandonado,
o consentimento referido no paragrafo anterior pode ser suprido
pelo missionario, se este entender que assim o exige o bem do
nubente.
Art. 4.° — * Em harmonia com as propriedades essenciais
do matrimonio catolico, entende-se que, pelo prdprio facto da
celebra^ao do casamento canonico, depois de entrar em vigor c
presente Decreto, os conjuges renunciarao a faculdade civil
habitualmente nelas, nao possuam ainda a ilustra^ao e os habitos indi
viduals e sociais pressupostos para a integral aplica^ao do direito pu
blico e privado dos cidadaos portugueses». Vid. Decret 45 063, du
6-V I-1963.
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de requererem o divorcio, que por isso nao podera ser decretado
pelos tribunals civis em rela$ao a tal casamento.
Art. 5.° — Os casamentos que com a viola^ao da lei civil
tenham sido celebrados so canbnicamente antes da entrada em
vigor deste decreto podem ser transcritos no registo civil, desde
que nao exista qualquer dos impedimentos civis que normalmente obstam a transcri^ao, quer anteriores quer posteriores
a celebrafao candnica. A transcri^ao pode ser requerida por
qualquer dos cdnjuges e sera precedida de process© preliminar,
nos termos do art. 17.°, observado o disposto nos artigos 13.°
fc 14.°, mas sem que o preceituado no n.° 2 .° do art. 14.° possa
constituir obstaculo a transcri^ao.
Ait. 6.° — O casamento canonico que vier a ser celebrado
entre os mesmos cdnjuges ligados por anterior casamento civil
nao dissolvido sera averbado, nos termos do art. 13.°, independentemente de processo preliminar, a margem do respec
tive registo, e o averbamento produzira todos os efeitos da transcri^ao.
CAP1TULO n
C a sa m e n to can on ico entre nao in d ig e n a
on entre in d ig e n a e nao in d ig e n a

Art. 7.° — O casamento Celebrado nos termos das leis
canonicas entre individuos nao indigenas ou entre indigenas
e nao indigenas produzira todos os efeitos civis se o respectivo
assento for transcrito no registo do estado civil.
§ 1.° — Os efeitos produzem-se desde a data da celebra^ao
se a transcri^ao for feita nos 60 dias ulteriores. Nao o sendo,
os efeitos relativamente a terceiros contam-se a partir da transcri^ao.
§ 2.° — Nao obsta a transcrifao a morte de um ou de
ambos os cdnjuges.
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Art. 8.° — O casamento canonico nao podera ser celebrado salvo o que vai disposto no art. 16.°, sem que perante
o missionario seja exibido o certificado, passado peio funcionario competente do Registo Civi1!, em que se declare que o casa
mento poderia realizar-se civilmente.
§ unico — O certificado devera center as indicates exigidas nas almeas b ) , c ) e d ) do art. 10.° e as referentes ao
regime matrimonial de bens e aos consentimentos e autonzafoes legais, quando necessarios.
Art. 9.° — O processo preliminar das publica$oes organizar-se-a no servi^o do registo civil que seria competente para
a ce'lebra^ao do casamento civil, a pedido dos esposados ou seus
representantes ou do missionario.
Art. 10.° ——O assento canonico sera lavrado, logo apos
a celebra^ao do casamento, em duplicado e conforme modelo
oficialmente aprovado. Do assento deverao constar as indica£oes seguintes:
a ) A hora, a data e o lugar em que o casamento foi celebrado com especifica^ao da circunscri^ao edesiastica a que esse
lugar pertence;
b ) Os nomes proprios e de familia, idades, profissoes, naCuralidades e residencias dos nubentes. No caso de um dos
nubentes se ter convertido a £e catdlica, devera tambem do
assento constar o seu nome profano, se for diferente do nome
de baptismo;
c ) O estado anterior dos conjuges, civil e canonico;
d ) Os nomes completos, naturalidades e residnecias dos
pais, Sempre que forem conhecidos e a indica^ao de que sao
vivos ou ja falecidos;
e ) A indica^ao de que o casamento foi feito com ou sem
escritura ante-nupcial e, no caso afirmativo, de qual o lugar
em que a escritura foi celebrada;
f ) A declaragao feita pelos nubentes de que realizam o
casamento por sua livre vontade;
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g ) Os nomes completos, estados, profissoes e residencias
das testemunhas;
h ) A men^ao do certificado a que se refere o art. 8.°, sua
data e Repartifao onde foi passado;
i ) O nome completo do paroco ou missionario do lugar
e o do sacerdote que houver ofieiado no casamento, se nao tiver
sido o mesmo;
j ) O nome completo da pessoa que tiver lavrado o assento.

§ 1.° — O assento, depois de lido em voz a'lta, sera assinado, bem como o duplicado, pelas partes, testemunhas, sa
cerdote oficiante e pelo que lavrou ou mandou lavrar o assento.
§ 2.° — Quando algumas das pessoas cujo nome figurar
no afsento nao puderem ou nao souberem escrever, assim se
declarara expressamente no proprio assento.
Art. 11.° — O missionario do lugar e obrigado a enviar,
ate ao dia 10 de cada mes, ao servigo do registo civil que for
competente, o duplicado dos assentos do mes anterior, para ali
serem transcritos no livro de casamentos.
§ 1.° — Quando no casamento canonico oficiar outro sa
cerdote, o duplicado podera ser remetido, nos termos deste artigo,
por qualquer dos sacerdotes.
§ 2.° — Exceptuam-se da disposi^ao deste artigo os casa
mentos secretos, regu'lados no direito canonico como casamentos de «consciencia», enquanto nao forem denunciados pela
autoridade eclesiastica.
Art. 12.° — Sera competente para a transcrifao o servi^o
do registo civil que tiver expedido o certificado.
§ 1,° — No caso de as comunica^oes com o lugar do servifo do registo civil designado no corpo deste artigo demorarem
normalmente mais de oito dias, ida e volta, a transcrifao far-se-a no servi^o do registo civil que ficar mais perto do lugar do
casamento ou da sede da missao. Neste caso o duplicado sera
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acompanhado de uma copia do certificado, autenticada com
a assinatura do sacerdote competente.
§ 2 .°— ‘Nos casos do art. 16.° tera competencia para a
transcri^ao qualquer dos servi^os do registo civil que seriam
competentes para a celebrafao do casamento civil, salvo sc sc
verificar a hipotese do § anterior.
Art. 13.° — A transcri^ao sera gratuita e efectuar-se-a
oficiosamente em face do duplicado recebido do missionario
ou a requerimento verbal ou escrito de qualquer interessado
ou do Ministerio Publico.
§ 1.° — O funcionario, recebido o duplicado, fara a transcrifao no prazo de oito dias e comunica-la-a ao missionario
ate ao dia imediato aquele em que for feita.
§ 2.° — A margem da transcrigao indicar-se-a sempre a
data do recebimento do duplicado, que ficara arquivado.
§ 3.° — No caso de extravio ou de falta de remessa do
duplicado, a transcrifao podera fazer-se em face de certidao
do assento, que sera expedida pelo missionario logo que tenha
conhecimento de que o duplicado nao chegou ao seu destino,
ou passada a pedido de algum interessado ou do 'Ministerio
Publico.
Art. 14.° — O funcionario do registo civil fara sempre
a transcri^ao, excepto:
1. ° — Se for incompetente;
2.
° — Se do assento nao constarem as menjoes a que se
refere o art. 10.° ou se houver duvidas sobre se a identidade
dos contraentes e a mesma do certificado;
3.
° — Se verificar, relativamente a algum dos contraentes,
a existencia de qualquer dos impedimentos que, conforme o
direito portugues importem nulidade absoluta; e, quanto aos
casamentos Celebrados nos termos do art. 16.°, o impedimento
de casamento civil anterior nao dissolvido ou de interdi^ao por
dementia verificada por senten^a com transito em julgado.
848

§ l.° — Nos casos dos numeros l.° e 2.° o funcionario do
registo civil devolvera imediatamente o duplicado ao missiona
ry de quern o recebeu, para que, conforme as circunstancias,
o envie ao funcionario competente ou proceda a sua regularizafao no mais breve prazo, de modo que, sendo possivel, a transcri^ao se £a$a dentro do prazo normal.
§ 2.° — O apuramento dos impedimentos reportar-se-a ao
momento da celebra^ao do casamento, salvo nos dois seguintes
casos:
a ) Se. o imped imento for o de casamento civil anterior nao
dissolvido, a transcri^ao nao se efectuara, ainda que a data
deste casamento seja ulterior a da celebra^ao do casamento
canonico;
b ) S e , a respeito de qualquer outro impedimento, ele tiver
cessado depois da celebra^ao do casamento, a transcrifao devera
fazer-se como se o impedimento nunca tivesse existido.
Art. 15.° — Se durante a organizafao do processo de casa
mento, no servifo do registo civil, vier ao conhecimento do
funcionario que algum dos esposados esta ligado por casamento
canonico nao transcrito, o processo sera suspenso e o funcio
nario promovera oficiosamente a transcrigao.
Art. 16.° — Poderao ser contraidos sem precedencia do
processo preliminar, mas com observancia das disposi^oes dos
artigos 11.° e 14.°:
1.° ---Os casamentos in a rtic u lo m o rtis ou em iminencia
de parto;
2.
° — Os casamentos cuja imediata celebragao seja expressamente autorizada pelo Ordinario proprio, por grave motivo
de ordem moral;
3.
° — Os casamentos de pessoas que residam permanentemente em lugares tao privados de comunica^oes e afastados
dos servifos do registo civil que se torne reconhecidamente impraticavel o sistema da precedencia de processo preliminar.
849
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§ 1.° — Com o dup'licado do assento sera remetido ao serV150 do registo civil breve exposifao das razoes concretas por
que o casamento foi celebrado sem precedencia de certificado,
e, no caso do n.° 2 deste artigo, copia da autoriza^ao do Ordinario.
§ 2.° — O regime de bens nos casamentos contraidos nos
termos do presente artigo sera sempre o de separajao absoluta.
Art. 17.° — Nos casos do artigo anterior, e bem assim
quando a ce'lebra^ao do casamento canonico sem precedencia
do processo preliminar das publica^oes seja devida a inobservancia da lei, so se efectuara a transcrifao depois de organizado
o processo e de se verificar que nao existe nenhum dos impedimentos que a e'la possam obstar.
§ l.° — Na organizagao do processo proceder-se-a as formalidades que teriam lugar se o casamento ainda estivesse
para realizar-se, com as alterafoes que as circunstancias indispensavelmente impuserem.
§ 2.° — O prazo para o funcionario do registo civil fazer
a transcrifao conta-se do termo do processo.
§ 3.° — Os efeitos do casamento retrotraem-se a data da
celebra^ao sempre que a transcri^ao seja feita dentro de 30 dias
a contar do recebimento do duplicado. Nao o sendo, os efeitos
relativamente a terceiros contam-se a partir da transcrifao.
Art. 18.° — A transcrigao efectuada com infrac^ao do
disposto no art. 14.°, n.° 3.°, e nula de pleno direito, podendo
a respectiva declara^ao de nu'lidade ser pedida a todo o tempo
por qualquer pessoa que nela tenha interesse, devendo-o ser
pelo Ministerio Publico logo que da nulidade tome conhecimento.
Art. 19.° — O conhecimento das causas concernentes a
nulidade do casamento canonico e a dispensa do casamento rato
e nao consumado e reservado aos Tribunais e Reparti^oes eclesiasticas competentes.
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§ 1.° — As decisoes e senten^as destas Reparti^oes e Tri
bunals, quando definitivas, subirao ao Supremo Tribunal da
Assinatura Apostdlica para verifica^ao e serao depois, com os
respectivos Decretos daquele Supremo Tribunal, transmitidas,
pela via diplomatica, ao Tribunal da Rela^ao territorialmente
competente, que as tornara executivas, independentemente de
revisao e confirma^ao, e mandara que sejam averbadas nos
registos do estado civil, a margem do assento de casamento.
§ 2.° — O Tribunal Eclesiastico podera requisitar aos tri
bunals judicials a cita^ao ou notifica^ao das partes, pericos ou
testemurihas, bem como a pratica dos actos de indaga^ao e
quaisquer diligencias que entendam convenientes.
Art. 20.° — As disposifoes da lei civil relativamente a
separa^ao de pessoas e bens sao aplicaveis a casamentos canonicos, quando tenham sido transcritos.
Art. 21.° — As autoridades ec'lesiasticas poderao corresponder-se oficialmente, por via postal ou qualquer outra, para
efeitos do registo civil, com todas as autoridades e Reparti^oes
Pub'licas e Corpos e Corpora^oes Administrativas, nos mesmos
termos em que o podem fazer os funcionarios do Registo Civil,
sendo essa correspondencia isenta do pagamento de franquia.
Art. 22.° — As autoridades civis devem prestar toda a
possivei colabora^ao aos esposados e aos sacerdotes para a remofao de dificuldades na organiza^ao do processo preliminar do
casamento canonico. Designadamente cabe-'lhes passar as certidoes e prestar as informa^oes que para tal efeito forem sdlicitadas por uns e por outros.
CAP1TULO

m

C a sa m e n to can on ico en tre in d ig e n a s

Art. 23.° — Ao casamento canonico celebrado entre indi
genas sao aplicaveis as disposigoes do capitulo anterior, com
as seguintes modifica^oes.
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Art. 24.° — O casamento celebrado entre indigenas nos
termos das leis canonicas produzira todos os efeitos civis pelo
so facto de na delegacia do registo civil ser lavrado o respectivo
assento, o qual substituira a transcri^ao.
Art. 25.° — Para efeitos de casamento canonico entre indigenas as paroquias e as missoes catolicas sao consideradas delegacias do Registo Civil.
Art. 26.° — Aos prelados compete apresentar, dentro de
30 dias apos a entrada em vigor deste diploma, a Repartifao
que tiver a seu cargo os Servi^os do Registo Civil, os nomes
do missionario responsavel pelo registo de casamentos de cada
delegacia e os dos seus substitutos. Bern assim deverao os pre
lados comunicar no mesmo prazo as mudanjas que se derem
neste pessoal.
§ l.° — Os missionaries responsaveis pelo registo e seus
substitutos serao, sempre que possfvel, de nacionalidade portuguesa.
§ 2.° — Os prelados devem exercer diligente vigilancia
sobre a execufao do servifo das delegacias e substituir, sempre
que for caso disso, os faltosos ou menos iddneos.
§ 3.° — O Governo da Colonia comunicara aos prelados
as deficiencias que forem notadas nos services do registo civil
a cargo da Igreja.
At. 27.° — Antes de assistir a qualquer casamento o mis
sionario organizara o respectivo processo preliminar, de conformidade apenas com as leis canonicas.
§ 1.° — Sao suficientes ou os proclamas ou os editais, nos
termos das leis canonicas, ou a prova da sua dispensa, concedida pelo Ordinario do lugar.
§ 2.° — As certidoes extraidas dos livros do registo pri
vative das missoes sao validas para a organiza^ao do processo
preliminar.
§ 3.° — Para facilitar a organiza^ao do processo prelimi
nar de casamento entre indigenas pode fazer-se justifica^ao
852

canonica do estado livre. O processo de justificafao sera julgado
pelo prelado da area da delegacia, ou por sua comissao. Devera
enviar-se com o assento copia da senten^a ou da provisao a
Reparti^ao do Registo Civil da area da delegacia. E dessa senten^a ou provisao se fara men^ao expressa no acto da celebra£ao do casamento canonico, e bem assim no assento que dele
se lavrar.
Art. 28.° — O casamento nao sera celebrado se se verificar a existencia dos impedimentos de casamento civil anterior
nao dissolvido ou de demencia judicialmente verificada. Nenhum outro impedimeno privativo da lei civil constituira
obstaculo ao casamento e seu registo.
§ unico — Para os efeitos deste artigo so se considera
casamento civil o celebrado perante o competente funcionario
do registo civil de acordo com as leis civis portuguesas.
Art. 29.° — Os casamentos canonicos celebrados entre
indigenas serao registados em livro especial de registo civil exis
tence na delegacia e ai permanentemente conservado. Cada livro
de registo tera um duplicado, destinado a ser remetido a Reparti^ao do Registo Civil.
§ l.° — Os prelados requisitarao, com antecedencia, a Direc^ao ou Reparti^ao dos Servi^os de Administrafao Civil os
livros necessarios para o registo de casamentos, nos termos deste
artigo, e distribui-los-ao pelas delegacias das respectivas dio
ceses.
§ 2.° — O livro original e o livro duplicado serao do
mesmo modelo oficialmente aprovado, podendo todavia variar
o numero de folhas consoante o movimento provavel das dele
gacias.
§ 3.° — Tanto o livro original como o duplicado terao
termos de abertura e todas as folhas serao numeradas e rubricadas pelo Director ou Chefe de Servi^os de Administra^ao
Civil ou por funcionario em quern delegar. Este servi^o sera
gratuito.
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§ 4.° — Os assentos dos casamentos canonicos serao lanfados com numerajao seguida, a qua! comefara no dia um de
Janeiro de cada ano, e em caso nenhum podera ser alterada.
§ 5.° — No fim de cada ano o encarregado da delegacia
encerrara a serie dos assentos no livro original e no duplicado,
lavrando termo logo em seguida ao ultimo assento.
§ 6.° — O livro duplicado sera remetido a Reparti^ao do
Registo Civil, no prazo de 30 dias a contar do encerramento,
em registo postal ou por outra via segura, e a Repartifao enviara
prontamente recibo.
§ 7.° — O encarregado da delegacia comunicara a Reparti^ao do Registo Civil ate ao dia 10 de cada mes, quantos casa
mentos entre indigenas foram realizados durante o mes ante
rior, com indica^ao do numero do ultimo assento lanfado nos
livros. Os casamentos de que, nos termos do § l.° do art. 30.°,
se tenha lavrado assento avulso serao mencionados em separado
e so quando o assento avulso tenha sido lan^ado nos livros de
registo.
§ 8.° — Os encarregados das delegacias tern competencia para passar certidoes dos livros do registo civil pertencentes
ao arquivo da delegacia. Estas certidoes serao consideradas, para
todos os efeitos, como certidoes de registo civil.
Art. 30.° — O assento sera lavrado no livro original e
textualmente copiado no livro duplicado, logo apos a celebra^ao
do casamento.
§ 1.° — No caso de os livros de registo nao poderem estar
presentes no acto do casamento, lavrar-se-a o assento e seu du
plicado em folhas avulsas, e no mais curto prazo far-se-a o langamento de um e de outro naqueles livros, com men^ao das
circunstancias ocorridas e so com a assinatura do encarregado
da delegacia. A produ^ao de efeitos civis nao dependera do
lan^amento do assento avulso nos livros de registo.
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§ 2.° — As folhas avulsas serao cuidadosamente conservadas e acompanharao, respectivamente, o livro original e o livro
duplicado.
Art. 31.° — Ao assento lavrado no livro original e no
livro duplicado sao aplicaveis as disposifoes estabelecidas no
art. 10.° para o assento canonico.
Art. 32.° — Nos livros do registo civil em poder das
delega^ias e permitido fazer, em coluna propria, quaisquer
averbamentos prescritos pelo direito civil ou pelo aireito
canonico.
§ unico — Se o livro duplicado ja tiver sido enviado para
a Reparti^ao do Registo Civil, o texto do averbamento sera
imediatamente comunicado a esta Reparti^ao, que por sua vez
comunicara a delegacia ter feito o respectivo lan^amento no
livro duplicado.
Art. 33.° — Se o assento civil de casamento canonico
entre indigenas nao tiver sido lan^ado na devida altura, o
sacerdote responsavel ou o seu sucessor, nao podera lavra-lo
sem expressa licen^a escrita do prelado. A licen^a ficara arquivada na Deelgacia e de'la se fara men^ao no proprio assento.
Art. 34.° — Quando se reconhecer, logo depois de condluido um assento de casamento canonico, que e necessario
procder a sua rectifica^ao, podera esta ser feita por meio de
declara^ao escrita pe!la mesma pessoa que lavrou o assento, na
mesma coluna e em seguida a ultima assinatura. A rectifica^ao
sera assinada por todas as pessoas que tiverem assinado o assento.
Art. 35.° — Fora do caso previsto no artigo anterior, nenhuma rectifica^ao de assentos de casamentos canonicos t»odera
ser feita sem autoriza^ao expressa e escrita do Ordinario, a qual
ficara arquivada no processo competente da delegacia.
§ 1.° — A rectificagao far-se-a abrindo em ambos os livros
do ano corrente novo assento, na forma usual, em que, a margem, se fara referenda ao assento que foi preciso rectificar, lan855

fando-se neste, tambem a margem, a nota de que foi rectificado
por outro, com indicafao do respectivo numero de ordem e ano.
§ 2.° — £ aplicave'l a esta hipotese o que vai disposto
no paragrafo unico do art. 32.° para o caso de averbamentos
em livro duplicado a reparti^ao do Registo Civil.
§ 3.° — Nao sendo possivel obter a assinatura de todas
as pessoas que intervieram no assento original, disso se fara
mengao, apontando-se as razoes da impossibilidade.
Art. 36.° — O lanfamento tardio de assentos e as rectifica^oes sao da responsabilidade da pessoa que deixou de os
lavrar ou nao os lavrou como devia; mas se a responsabilidade
nao puder efectivar-se, por morte ou outras causas, devera o
encarregado da de'legacia praticar gratuitamente todos os actos
que rorem necessarios.
Art. 3 7.° — Nos casos previstos no art. 16.°, em que o
casamento podera ser contrardo independentemente de processo preliminar, lavrar-se-a mero assento provisorio e proceder-se-a seguidamente a organiza^ao do processo nos termos
do art. 27.°. Se nao se apurar a existencia dos impedimentos
de casamento civil nao disso'lvido e de demencia judicialmente
verificada, sera lavrado na delegacia assento defmitivo, e so este
fara as vezes de transcrifao.
Art. 38.° — O disposto no artigo 19.° sobre o conhecimento das causas concernentes a nulidade do casamento canonrco e a dispensa do casamento rato e nao consumado e apli
cave'l aos casamentos entre indigenas, mas com as seguintes
modifica^oes:
l.° — As decisoes e senten^as das Repartifoes e Tribunals
Eclesiasticos, quando definitivas e verificadas pelo Supremo
Tribunal da Assinatura Apostdlica, sao executivas, indepen
dentemente de intervenfao de qualquer Tribunal Civil. Aos
Ordinarios compete velar por que o seu averbamento no livro
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de registo original e no livro duplicado se fafa no mais curto
prazo possivel.
2.° — Aos Tribunals Civis competira declarar a nulidade
absoluta do assento civil do casamento canonico que tenha sido
celebrado com desrespeito dos impedimentos civis, designados
no art. 28.° O averbamento de declara^ao judicial de nulidade,
transitada em julgado, e obrigatorio para a delegacia e para
a reparti^ao do Registo Civil e fara com que o casamento deixe
de produzir efeitos civis, tal como se tivesse sido invalidado pelo
Tribunal edesiastico.
CAP1TULO IV
Disposipoes co m plem entares e transitorias

Art. 39.° — Sao inteiramente livres de formalidades do
Registo Civil os actos de culto ou de ministra^ao de sacramentos da religiao catolica. Ressalva-se o que neste Decreto
vai disposto quanto a celebra^ao do casamento canonico.
Art. 40.° — Sao isentos da aplica^ao do seu direito tradiciona'l, em materia de direitos de famrlia e sucessoes, os indigenas que, perante a autoridade administrativa competente
para intervir nas relates jurrdicas entre eles, alegarem e provarem que praticam religiao incompativel, pelos seus principios
morais, com os usos e costumes privativos da raja ou tribo
a que os mesmos indigenas pertencerem.
§ unico — Desta alega5ao e prova lavrar-se-a termo, de
que serao passadas copias autenticas que forem pedidas.
Art. 41.° — A celebra^ao canonica do casamento, mesmo
com dispensa do impedimento de religiao mista ou de disparidade de culto, importara, por sua natureza, a renuncia por parte
de ambos os nubentes a poligamia e aos usos e costumes contrarios ao casamento canonico.
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Art. 42.° — A mulher indigena e inteiramente livre na
esco'lha de seu marido. Nao sao reconhecidos quaisquer cos
tumes ou outras regras segundo as quais a mulher ou seus filhos
devam ou possam considerar-se pertenga de parentes do marido
quando este falecer.
Art. 43.° — A ordem civil reconhece, quanto ao casamento canonico dos indigenas, o chamado privilegio paulino.
§ unico — Em caso nenhum se reconhecerao os efeitos
civis do uso do referido privilegio relativamente a casamentos
celebrados com interve^ao de funcionarios do registo civil, ou
cujo assento haja sido transcrito nos livros proprios do mesmo
registo.
Art. 44.° — Compete aos Governadores das Colonias a
publicafao da tabe'la de emolumentos dos actos de registo civil,
compreendendo os devidos pelo processo e registo dos casamen
tos canonicos entre nao indigenas ou entre indigena e nao
indigena.
§ 1.° — Os emolumentos a pagar pelo processo e registo
do caasmento canonico em caso algum poderao exceder os fixados para os casamentos meramente civis, nem ser agravados
com quaisquer adicionais ou encargos.
§ 2.° — O sacerdote responsave'l pelo registo entregara
sempre aos nubentes nota dos emolumentos cobrados.
§ 3.° — Serao isentos do pagamento de emolumentos e
terao direito a passagem gratuita de quaisquer certidoes ou atestados necessarios a instru^ao de processo de casamento todos
os indigenas e os nao indigenas reconhecidamente pobres.
Art. 45.° — Incorrem em responsabilidade civil e nas
penas de desobediencia qualificada os sacerdotes que deixarem
de observar as disposi^oes seguintes: Artigo 8.°—■ l.a parte
do artigo 10.°, artigo 11.°, artigo 28.°, corpo do artigo 29.,
§§ 4.° a 7.° do artigo 29.°, artigo 30.°, artigo 32.°, § unico,
artigo 33.°, e corpo do artigo 35.°. As penas serao obrigato858

riamente convertiveis em mu'lta na primeira condena^ao e na
primeira reincidencia.
Art. 46.° — O funcionario do Registo Civil que faltar
aos deveres que Hie sao impostos pelo presente decreto incorre
em responsabilidade civil e disciplinar.
Art. 47.°— (Transitorio)— Nas Colonias onde ainda
nao estiverem organizados os services privativos do registo
civil continuar-se-a a reconhecer a validade do registo paroquial
nos termos actualmente vigentes.
§ unico — A exigencia do bilhete de identidade para a
celebra^ao do casamento sera regu'lada em cada Coloma, dispensando-se sempre aos indigenas e aos indigentes.
Art. 48.° — As disposi^oes do presente decreto referentes
ao casamento de nao indigenas, cuja execu^ao dependa da
distribuigao de livros de registo, nas Colonias onde estejam
organizados os services do registo civil so entrarao em vigor
noventa dias depois da sua publica^ao no Boletim Oficial res
pective.
Publique-se e cumpra-se como nele se concern
Para ser publicado no B o le tim

O fic ia l

de todas as Colonias.

Pa^os do Governo da Republica, 22 de Janeiro de 1946.
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