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Abreviaturas utilizadas

DGARQ - Direcção-Geral de Arquivos

I.G.I.C.A. - Inspecção-Geral das Indústrias e C-omércio Agrícolas

I.G.S.F.G.A. - Inspecção-Geral dos Serviços de Fiscalização de Géneros Alimentícios

I.G.S.P. - Intendência-Geral da Segurança Púbüca

I.N.E. - Instituto Nacional de EstatÍstica

I.P.P.C - Instituto PoÍuguês do Património Cultural
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M.A.I.- Ministério da Administração Intema

PIDE - Polícia InteÍnacional e de Defesa do Estado

PVDE - Polícia de Vigilância e Defesa do Estado

T.C.G.A. - Tribunal Colectivo dos Géneros Alimentícios
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The information system of the Tribunal Colectivo dos Géneros Alimentícios:

study of the organizational system, of the channeling of the proceedings and

Abstmct

This thesis is a study on the information system of the Tribunal Colectivo dos Géneros

Alimentícios: how it started and how it was developed, and we do so proceding with the study of

the organizational system, of úe channeling of úe proceedings and documents, since its qeation

(1930) until its ending (1976), using the quadripolar research method. This method will develop

into three different steps, following a systemic approach and using the Quadripolar Method:

a) A study of the natuÍe of the institution suppoÍed by the analysis of its puÍposes, its organs, its

functions and its administrative pÍactices, bearing in mind the evolution of these elements

throughout time and the connections that are established benreen them, with the support of some

organic laws and other legal diplomas.

b) Identification and caÍacterization of úe document series; úe method that it will be used will

include an analysis of the process of document production, and also of both the internal and

external characteristics of úat type of documents atrd the archival conservatio4 descÍiption and

organization.

c) Demonstration of the classification board: hierarchic structuÍe and the logic that is behind the

institution of this documental base.

This work intends to answer the following questions:

1. How to classify archival documentation accumulated in úe Tribunal Colectivo dos Géneros

Alimentícios?

2. How to classify the offense/crimes pÍocesses at the Tribunal de Recurso at Intendência-Geral

da Segurança Pública and the offense/crimes processes until 1936 at Tribunal Colectivo dos

Géneros Alimentícios ?

3. Are the circuit and the document production of the Tribunal Colectivo dos Géneros

AlimentÍcios similar to the production of documents in regular jurisdiction courts?

4. What are the specific level procedural and documentaÍy types?
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O sistema de informaçáo do Tribunal Colectivo dos Géneros Alimentícios:

estudo orgânico-funcional, produçáo e

Resumo

Este trabalho é um estudo sobre o sistema de informaçáo Tribunal Colectivo dos Géneros

Alimentícios, como nasceu e como se desenvolveu, através do estudo orgânico-funcional, análise

da produção e tramitação documental, desde a sua oiação (1930) até à sua extinção (1976),

através da aplicação do método de investigação quadripolar. Este método vai desenrolar-se

mediante três actividades, cujo exercício se integra numa abordagem sistémica:

a) Estudo da natureza da instituição a paÍir da anáIise dos seus fins, dos seus órgãos, das suas

funçôes e da sua prática administrativa, tendo em conta tanto a evolução destes elementos ao

longo do tempo como as rela$es que se estabelecem entre eles, através da análise de leis

orgânicas e outros diplomas legais.

b) Identificação e delimitação das séries documentais a partir da anráIise dos modos de produção

documental, as caÍacteÍísticas externas e internas destes tipos de documentos e as operações de

conservação, descrição e organização arquivÍstica.

c) Apresentação do quadro de classiÍicaçáo: estrutura hieÍiírquica e lógica que reflicta as funções

deste sistema de informação.

Pretende-se dar resposta às seguintes questôes:

1- Como classificar arquivisticamente a documentação acumulada no Arquivo Tribunal

Colectivo dos GéneÍos Alimentícios?

2- Classificar arquivisticamente os processos de infracções/crimes do Tribunal de Recurso da

Intendência-Geral da Segurança Pública e os pÍocessos de infracções/crimes até 1936 no sistema

Tribunal Colectivo dos Géneros Alimentícios.

3- A produção e o circuito documental do Tribunal Colectivo dos Géneros Alimentícios são

semelhantes à produção documental dos tribunais de jurisdição ordinária?

4- Quais a(s) especificidade(s) a nível processual e de tipologias documentais.
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Introduçáo

Propôe-se com a pÍesente dissertação de mestrado conhecer o sistema de informação do

extinto Tribunal Colectivo dos Géneros Alimentícios, tendo como ponto de partida a análise da

sua estrutura, órgãos, funções, produçáo, contÍole da produção e Eamitaçâo documental, de

forma a identificar e conhecer a evolução de todos estes factoÍes, atÍavés da aplicaçáo de

metodologia científica, integÍada na teoria sistémica. Trata-se de um estudo sistemático de

"casos" e variáveis onde se verificam abordagens quantitativas e qualitativas.

A ideia deste estudo nasceu com o início de um trabalho essencialmente prático. Foi com o

surgimento de dúvidas e da incapacidade de responder a algumas questões, decorrentes da

descrição arquivística deste acervo documental, que despeÍtou inteÍesse em aprofundar o

conhecimento deste tribunal e partir para uma abordagem arquivística que nos possibilitasse as

respostas aos problemas colocados.

O Tribunal Colectivo dos Géneros Alimentícios foi um tribunal criminal especial criado a 19

de Julho de 1930 e extinto em 1976 e estava directamente subordinado, no momento da sua

extinção, ao comando-Geral da Polícia de segurança Pública sob a tutela do Ministério da

Administração Interna. Este Arquivo foi considerado de conservação peÍÍnanente e encontÍa-se

no Arquivo Nacionalfiorre do Tombo.

O âmbito cronológico deste estudo decorre de 1929 a 1976. Estes limites cronológicos

justificam-se pela necessidade de estudar os seus antecedentes históricos. Recuou-se a 06 de

Dezembro de 1929, data da criação do Tribunal de Recurso da Intendência-Geral da segurança

Pública, tribunal de competência similar à do Tribunal colectivo dos Géneros Alimentícios.

Apresenta-se esta disseÍtação como uma proposta de reüsão de conceitos e de práticas

arquivísticas, inserido num contexto orgânico-funcional dinâmico, firndamentando-se no Método

Quadripolar e na teoria sistémica. Assume-se o papel de arqúvista como um profissional da

informação, com um papel activo no sistema informacional, com o objectivo de possibilitar, em

termos da gestão da informação, a realizaç,.o dos objectivos do órgão produtor de informação.

No caso pÍesetrte, poÍ se tÍataÍ de um arquivo desactivado, não se verifica a intervençáo referida
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anterioÍmente nos Íesultados deste produtoÍ. O estudo de ..caso,, que se pÍopõe oferece e

exemplifica as novas competências do arquivista para o conhecimento de qualquer outÍa

instituição.

Foi necessrírio conhecer a história institucional deste tribunal e a paÍtir das suas

transformaçôes foi possível compreender situações de produção documental ocorridas, como

adiante será mostrado. O estudo da inforrraçâo arquivística possibilitou um conhecimento mais

aproximado da estrutura orgânica do objecto de estudo.

Esta dissertação será constituída por 4 capítulos, seguido pela Conclusão. No Capítulo I
apÍesenta-se a fundamentação teórica e científica: método científico utilizado, abordagem

úilizada, objectivos e alguns conceitos. No capítulo II faz-se o estudo orgânico-funcional numa

perspectiva diacrónica das entidades produtoÍas existentes. Este capítulo é iniciado por um breve

contexto histórico a nível económico, social e jurídico do período de criação e existência deste

tribunal, no sentido de compreender as Íazões da sua criação e sua subsistência durante um

período cronológico tão longo. No Capítulo III é feita a análise da estrutua orgânica-funcional

identificada no capítulo anterior. seÍão caÍacteÍizadas as secções e subsecçôes orgânicas que

compõem o Tribunal colectivo dos Géneros Alimentícios. o capítulo IV apresenta numa

primeira paÍe a produção documental existente e numa segunda parte alguns pÍocedimentos de

escrituração dos livros e outros documentos significativos.

Não podíamos deixar de refeú os motivos para a reallzaçío deste estudo: o interesse para a

Arquivística e o inteÍesse que tem paÍa outÍas áreas do conhecimento.

Numa comunicaçâo rcalizada no C.olóquio Arquivo e Historiagrafia: Colóquio sobre as

Fontes de História contemporânea Portuguesa, em Fevereiro de 1985, Miriam tlalpern pereira

referia o desprezo a que se encontÍava quase sempre votada a documentaçâo referente aos

séculos XD( e )o(. Esta situação deveu-se, na sua opinião, a múltiplos factores: factores

políticos, ao ambiente intelectual, ao próprio conceito de História, aos pÍogramas universitários e

até aos próprios arquivos que dependem do Estado, sendo as suas orientações gerais definidas

por nma política aÍquivística. Só a partir de 1974 é qre começaram a surgir interesses e um
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público inteÍessado no conhecimento da História de Portugal recente.r

Verificamos que havia em Portugal poucos estudos sobre arquivos judiciais recentes e os que

existem náo fazem um estudo apÍofundado da estrutura orgânica-funcional dos organismos

judiciais e portanto seria esta disseÍação uma opoÍunidade de contribuir para o estudo

aÍquivístico das Instituições do séc. XX, concretamente dos arqúvos judiciais.

Em Portugal existem estatísticas e estudos estatísticos da criminalidade desde o século

passado mas a sua publicação atê 1936 constituía uma simples rubric,a do Anwório Estatístico de

Portugal. A partir de 1936 começou a publicar-se a Estatística Judiciória da Imptensa Nacional

que ÍetÍactou, sobretudo neste período, os números relativos a pessoas condenadas ou julpdas

por crimes previstos no Código Penal, relativos apenas aos tribunais comuns de Lr instância.

Reconhece-se que o estudo da criminalidade baseado nos dados estatísticos é limitado poÍque é

uma criminalidade revelada oficiaknente. Verifica-se certa criminalidade política, económica e

social quer pela directa actuação das polícias na vadiagem, pÍostituição ou na mendicidade, nos

crimes políticos quer pela ineficácia da investigação criminal em ceÍtos delitos, como a

criminalidade antieconómica. A criminalidade está sempÍe condicionada pela conceptual2asáo

legislativa do crime e pelo sistema de reacções penais. As reformas legislativas eatlre 1926 e

1974 foram orientadas para a obtenção de maior eficácia das reacções criminais,

independentemente da sua rclação de ilicitude com as condutas incriminadas. Não se ocuparam,

essencialmente, da alteração legal dos compoÍamentos ou da oiação de novos tipos de crimes e

de novas áreas como a economia, mas da relação do sistema com os infractores. Houve a

preocupação de controlaÍ pelo Direito Penal os agentes desintegradores do sistema social como,

por exemplo, os vadios ou políticos (os delinquentes políticos). Na política criminal dominou

uma ideia de criminalidade baseada nas caracteísticas da personalidade dos infractores. Tratou-

se de uma política criminal dirigida essencialmente às camadas sociais inferiores. Esta tendência

legislativa não se limitava a estabelecer relação com a ideologia do regime político mas também

com as especificidades do sistema económico, altamente dirigido e contÍolado pelo Estado. A
legislação penal económica limitou-se às infracções tradicionais, como sejam o Decreto-Iri n.q

41.204/57, de 24 de Julho, Decreto-l,ei n.e 43.86O162, de 16 de Agosto, Decreto Ít.e 45.2'19163, de

30 de Setembro e DecÍeto n.a 3O8/71, de 16 de Julho.2

II
I LEAL" M. José da Silva, coord.; PEREIR§ Miriam Halper \ eÁ. lít. - Arquivo e histariogrufra. C.olóqúo sobre as
fontês de Histr5ria Contemporânea Portuguesa.
' PALMÀ Maria Femanda - "Criminalidade." Ín Dicianúrio d,e História de Portugal, pp. 47G471.
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Em PoÍugal os pÍocessos judiciais, como fontes principais, não eram objecto central de

estudo dos historiadores e investigadores, excêptuando-se o interesse nos pÍocessos Íelacionados

com crimes políticos e religiosos. No entanto, a utilização destas fontes no estudo da

criminalidade torna-se uma realidade cada vez maior. Além de fornecerem um grande número de

informaçôes acerca do indivíduo e da sociedade da época em que o crime ocorreu, permitem que

sejam feitas análises mais profundas sobre o arguido ou "criminoso".

Os historiadores e investigadores, em geral, são os maiores beneficirários do arquivo

judiciário, onde vão recolher dados para a história social, política e económica. No panorama

internacional são muitos os autoÍes que se podem destacaÍ. Como afirma Ana Maria Camargo

"uma instituiçâo como a Justiça, pela amplitude de seu poder de intervenção na ordem social, é

cÀpaz de espelhar, de maneira indirect4 boa parte das características dessa mesma sociedade, daí

o inteÍesse dos historiadores na consulta da documentação por ela produzida." Os historiadores

que se valeram dos processos judiciais encontraram informa@es que não foÍam previstas pelas

institui@es produtoras da documentação. É o caso de trabalhos clíssicos da História da Cultura,

que utilizam os processos-crime para caracterizar ideias, valores e comportamentos de toda uma

sociedade. Em lugar do crime, ruzáo pela qual foram elaborados os pÍocessos, são outÍos os

factores que, de forma espontânea, tÍanspaÍecem nos autos. Dá um exemplo da utilização dessa

fonte para o estudo, não do crime, mas das relaçôes comunitárias, o de Maria Sílvia de Carvalho

Franco sobre homens liwes na oÍdem escÍavocÍata, baseados em processos criminais da

Comarca de Guaratinguetá.3

Sobre estudos acerca da criminalidade e os métodos aplicados para trabalhar as fontes veja-se,

por exemplo, Critninalidade feminina da Cascavel dos anos de 1970: wra proposto de tabalho

de Vladimir José de Medeiros.a

Maria Thétis Nunes emÁ importôncia dos arquivos judiciais para a preserttação da memória

nacional, referindo-se à realidade do Brasil, afirmou que sem incuÍsôes nos arquivos judiciários

será impossível ÍetÍataÍ a evolução social brasileira, seus conflitos e seus problemas.

"Testamentos, inventários, pÍocessos cÍiminais revelando degradaçôes ou paixões humanas; a

página negra da escravidáo afticana com seus horrores e crimes, (...) a afirmação do

tl
3 CAMARGO, Ana MaÍia - "Política arqúvística e historiogÍafia no judiciário." h Reyista Justiço & Histtó,rio, p.
329.
a MEDEIROS, Vladimir José - "Criminalidade feminina da Cascavel dos anos de 1970: uma pÍoposta de tÍabalho",
p.4.
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patriarcalismo despótico dos donos do poder, a situação da mulher na sociedade patriarcal e suas

tentativas de afirmação (...) contribuem píua se acompaúar a evolução política do Brasil, a luta

pelo poder entre os potentados locais e suas consequências, eleições e a comrpção que as

revestiam, a formação das facçóes políticas, as Íelações de trabalho, o surgimento do

sindicalismo (...) podem ser coúecidos atÍavés de documentos nos arquivos judiciais."s

Robert W. Slenes, historiador especializado no estudo de processos judiciais como fonte

histórica, diz que "os arquivos judiciários não oferecem material somente para o economista e o

demógafo (...) também propiciam uma abundância de fontes de valor qualitativo que iluminam

as relaçóes sociais no seu dia-a-dia." Para exemplificar sua argumentação mostra como o uso dos

processos foi importante no estudo da escravidão.6

As fontes judiciais além de permitirem o acesso a uma nova perspectiva do Estado, o que é

fundamental para o foÍalecimento da democÍacia e para o estímulo construtivo à harmonizaçâo

enfre os Poderes, têm servido para Íeconstitufu uma expeÍiência social, não apenas peÍdida, mas

também, muitas vezes, deliberadamente ocultada poÍ uma memória colecliva politicamente

construída, geralmente elitista, excludente e comprometida com os esquemas de dominação.?

Os arquivos judiciais são uma fonte informativa de grande valoÍ paÍa todos os interessados no

estudo da justiça. Sáo uma ferÍamenta para o estudo da actividade jurisdicional e sua evolução:

evolução das leis, sua aplicação, tipo de crime, penalidades aplicadas, entÍe outÍos. Neste

aspecto, este trabalho pode seÍ um pequeno contributo para a HistóÍia das Institui$es e História

do Direito. Ao Direito entendido como o estudo progressivo dos institutos jurídicos, no tempo e

no espaço.

Focalizando a série documental Processos de infracções/crimes como objecto de investigaçâo

histórica, além do âmbito que interessa paÍa este estudo, pode despeÍtaÍ interesse à História

Económica e Social, apesar dos pÍocessos do Tribunal Colectivo dos Géneros Alimentícios

respeitarem a um campo ÍestÍito e limitado de infracções e crimes contÍa a saúde pública,

nomeadamente aos géneros alimentícios.

Tem valor relevante do ponto de vista da salvaguarda dos direitos dos cidadãos e do Estado. O

ll
5 NUNES, Maria Thétis - 'A impoÍância dos arquivos judiciais para a pÍeseÍvaçâo da memória nacional." In
Fórm No,ciorul sobre Arquiws do Poder Judicidrio, p.7 .

" SLENES, RobeÍ W. - "Escravos, cartóÍios e desbuÍoqatizasáo: o que Rui BaÍbosa nâo queimou será destruído
zgora?" lt Produção e Transgressões, p. 177.
' AXT, Gunter - "Algumas reflexóes sobre os critérios para a identiÍicaçâo e guarda dos processos judiciais
históricos", p. 10.
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Tribunal Colectivo dos Géneros Alimentícios foi um órgão de "controlo" do Estado Novo, na

rárea da saúde pública, nomeadamente na alimentaçáo humana e teve forte intervençáo social e

económica no país. Como é actualmente desconhecido pela maior paÍe dos investigadores e pela

maioria das pessoas pretendemos dar a conhecê-lo.

Tem por objectivo último a elaboÍação dos instrumentos de pesquisa píua o cumprimento da

função social dos arquivos, toÍnando do coúecimento público, preservando a sua memória e o

seu contexto social.

As dificuldades na concretização deste estudo surgiram em termos pÍáticos e teóricos. Apenas

se sabia que se tÍatava de um tribunal especial, desconhecendo-se por completo a documentasão

que integrava este AÍquivo. Esta documentaçáo de cerca de 1.0(X) m.1., sendo 55 m.l. da

Inspecção-Geral dos Serviços de Fiscalização de Géneros Alimentícios, deu entrada no Arquivo

Nacional/Ione do Tombo sem qualquer tipo de cÍitério organizacional. Os processos de

infracções/crimes e restante documentaçáo encontravam-se em maços, atados por um coÍdel,

identificados por um número inscrito numa tábua de madeira. Muitos outros maços não tinham

qualquer número que os identificasse. Entraram também dois grandes caixotes de papelão onde

se reuniu documentação que se encontrava solta e completamente desorganizada. Não existia

qualquer instÍumento de descrição documental. Das guias de remessa da documentação

elaboradas pela Divisão de Documentação e Arquivo do IPPC, datadas de 23 e 24,27 , 28 e 29 de

Janeiro de 1997, constam apenas os números de contentores contendo maços e caixas e alguns

maços identiÍicados como contendo livros e fichas.

O seu estado de conservação, em geral, apÍesentava visíveis sinais de degradação, o que

dificultou o seu tratamento, quer fisico quer arquivístico. A documentação antes da sua entrada

no Arquivo Nacional não estava armazenada com as mínimas condiçóes materiais. Existem

maços, constituídos por aproximadamente 500 pÍocessos de infracções/crimes, em adiantado

estado de deterioração (roídos, apodrecidos e infestados por microrganismos) com informação e

Íespectivos supoÍtes irrecuperáveis. Também se en@ntÍava nestas condições documentaçáo

diversa das várias secções de processos.

Quando se iniciou o tÍatamento arquivístico, nomeadamente a organização e ordenação da

documentação e consequente identificação das séries documentais, não se fazia anteveÍ a

existência de documentação produzida poÍ outras entidades pÍodutoras, excepto toda a
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documentação acumulada duÍante o exercício das funções do Tribunal Colectivo dos Géneros

Alimentícios. A existência de documentação produzida pela Intendência-Geral da Segurança

Públic4 por um tribunal de recuso da mesma Intendência e pela Inspecçâo-Geral dos Serviços

de Fiscalização de Géneros Alimentícios foram razões suficientes paÍa as contemplaÍ neste

trabalho. Sem ser feito o estudo orgânico-funcional destas instituiçôes não era possível

identificar aÍquivisticamente se se tÍatava de apenas um sistema de informação ou de vários

sistemas. Não nos parecia que podia ser semelhante ao que poÍ vezes se passa com os tribunais

de comarca que aquando das incorporações nos arquivos distritais vem reunida à documentação

acervos dos juízos eleitos, juízos de paz e ordinários poÍ estes estarem subordinados e poÍ se

tÍatar de documentação finda. Que se tÍatava de documentaçáo finda não havia dúvida mas em

relaçáo à ligação orgânica-funcional nada se sabia.

Não foi possível clarificar algumas situações de produçáo documental pelo facto de faltarem

algumas espécies documentais, como ordens de serviço e documentaçáo administrativa de

algumas secçóes e por isso ficar em abeÍto o estudo da produção documental.

Após realizado o estudo orgânico-funcional das entidades produtoras acima mencionadas,

apÍesentado no Capítulo II, pretendeu-se defini-las em termos arquivísticos e justificar essa

decisão.
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Capítulo 1

A Arquivística contempoÍânea enquadra-se no contexto de uma nova fase das sociedades

actuais, norteada pelas novas tecnologias, nomeadamente o desenvolvimento das tecnologias da

informação e de comunicação nos países desenvolvidos, à qual atribuíram o conceito

denominado "Sociedade de Informação". Sáo inrúmeros os impactes provocados pelo

desenvolvimento e utilização das novas tecnologias: mudanças sociais, econ6micas e culturais.

Nas sociedades modemas as pessoas rcalizam, sobÍetudo, tarefas relacionadas com a informação.

A informação toÍnou-se um insEumento de poder não s6 na óptica do utilizador mas também

para quem a "gere" e controla. A informação é considerada como um recuso estratégico,

As mudanças tecnológicas na "Sociedade de Informação" e a globalização verificadas têm

afectado a natureza das teorias arquivísticas e implicam, naturalmente, uma nova postuÍa face ao

que tradicionalmente se foi conjecturando em torno das chamadas ..Ciências Documentais,,. A
pÍesençâ cada vez mais frequente dos novos suportes documentais, nomeadamente os

documentos electrónicos, que são utilizados pela Administraçáo Pública e cada vez mais

frequentes em todos os sectores da vida pública ou pÍivada dos cidadãos, @nstituem novos

desafios para a Arquivística, tanto no tÍatamento ffsico como no tÍatamento intelectual.E

verifica-se que os suportes tradicionais como o papel cedem lugar aos suportes electrónicos,

com caracteísticas completamente diferentes que a Arquivística tradicional estava habituada.

PeÍante este novo contexto económico-social as funçóes do arquivista têm que se adaptaÍ às

novas exigências económicas e sociais e responder eficazmente às necessidades que lhe são

colocadas. A sua intervençáo não pode limitar-se apenas a actividades demasiado tecnicistas,

como a recepção, classificação, organização (muitas vezes de forma tipificada) e à recuperaçáo

dos documentos. Terá que tet uma intervenção activa no sistema de arquivo de que é

responsável. O arquivista passa a ser um gestor da informação do Serviço Arquivo, sem que isto

!
8 SILVÁ, Armando Malheiro da; RIBEIRO, Femanda - Das "Ciênciss" Docurrgnlais à Ciência da Informaçao:
ensaio epistemolóBico para um novo modelo curricuhr, p.18.
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signifique que deva afastaÍ-se da missão/objectivos e correspondentes competências

administrativas e operacionais da instituição em que esteja inserido. O arquivista deverá ser um

agente que possibilite a eficácia da organização que integra. A sua missáo, com estas

características, toma o Arquivo de qualquer entidade como um órgão integrado numa estrutura

orgânica e úo como depósito de documentos.

A informação, enquanto fen6meno humano e social, constitui-se oomo objecto de estudo e de

conhecimento de uma nova iírea disciplinar a Ciência da Informação. A inforrnaçáo, entendida

sistematicamente como objecto de estudo, faz com que as perspectivas teóricas de aboÍdagem e

dos procedimentos técnicos sejam diferentes do que até agom tem sido feito quando o

"documento" era o objecto de estudo. Compreender a informação implica, antes de mais,

conhecer o seu contexto de produção, que é algo anteÍior ao seu registo material num suporte

ffsico e implica também conhecer a função dessa informação. A invesrigação com base neste

objecto de estudo implica uma valorização do contexto orgânico que lhe está associado.

À semelhança das outras áreas científicas a Arquivística, tal com a Ciência da Informação,

está a passar por um período de revisões de conceitos, em termos de definição do seu objecto de

estudo, do seu estatuto científico, de definições de terminologia e dos princípios e leis que foram

encontÍados no passado para lhes dar autonomia e disciplinaridade. Os teóricos utilizaram para

designar a esta fase o conceito de paradigma.

Malheiro da Silva to Seminôrio Internacional de Arquivos de Tradição lbérica. em Abril de

20(X), afirmou "podemo-nos já considerar imersos no paradigrna que designaremos por científico

e p6s-custodial por oposição ou em ruptuÍa com o paradigm.a anterior, técnico e custodial (naços

fortes vincados pelas práticas biblioteconomia e arquivística posterioÍes à Revolução Francesa),

e comprometidos com a teoria sistémic4 empregue e generalizada nas duas úItimas décadas pela

Informática, embora esta não detenha obviamente o exclusivo do seu uso".e Numa outra

comunicação, apresentada no la Congresso Internacional de Arquivos, Bibliotecas, Centros de

Documentação e Museus, em Março de 2fi02, pÍossegue nestes termos: "Há, pelo que ficou

exposto, um paradigna ainda dominante no qual se inscrevem e se legitimam a Arquivística,

Bibliotecologia8iblioteconomia, a Ciência da Documentação e a Museologia. Um paradigrna

que pode ser designado de diversas formas: historicista, empírico-tecnicista, documentalista,

empírico-patrimonialista, etc. sendo nítida em duas delas a ênfase posta na experiência sensorial
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(empirismo) dos aÍefactos e bens culturais (património) que substancializam o Arquivo, a

Biblioteca e o Museu."1o Em textos e intervençóes posteÍiores este paradigÍna ficou conhecido

como sendo custodial, patrimonialista, historicista e tecnicista, abaÍcando a formação

profissional e teórico-prática tanto de arquivistas como de bibliotecários e documentalistas, em

todo o Mundo, com alguns aspectos que vão de um modelo erudito-metódico e historicista.ll

Surgiu no Canaúá, na cidade do Quebec, a nova corrente de pensamento que busca uma

renovação nos conceitos e pÍáticas para a Arquivística do século XXI, denominada por

Arquivística pós-custodial, impulsionada pela professora Ituise Gagnon-Arguin.12 Esta nova

corrente afasta-se do pensamento arquivístico custodial que tÍata o documento como um bem,

cujo valor se limita a servir unicamente à cultura ou à história ou que o tÍatamento arquivístico se

justifica somente pela necessidade de liberaçâo de espaço ffsico das instituições.r3

A obru Os fundamentos dn üsciplina arquivística dos canadenses Carol C.outure e Jean-Yves

Rousseau, publicada a versão poÍtuguesa em 1998, definiu a Arquivística como um campo onde

se analisa a "informação registrada orgânica" como o resultado das acções e interacções

desenvolvidas pelas instituições desde a sua produção até à sua utilizaçáo futura,

independentemente da fase do ciclo de vida dos documentos. Este manual veio suscitar nos

arquivistas a atenção para os aspectos teóricos e práticos desta disciplina, para o alargamento da

área de intervenção e incentivando-os à pesquisa científica afastando'os de um trabalho

normalmente marcado pelos aspectos técnicos da profissão.l4

Em 1999 Malheiro da Silva et. al. em Arquivística: teoria e prdtica de una ciência da

infornação serviram-se de uma adaptaçâo ligeira da Teoria Geral dos Sistemas e, em particulaÍ,

do esquema metodológico binário segundo o qual há sistemas abertos e fechados. Àqueles

associaram a Biblioteca enquanto serviço, criado e alimentado pelo mercado livreiro

intermediário entre o autoÍ/produtor de informação e o público consumidoÍ do mesmo produto; e

na categoria de sistema (semi-) fechado incluíram o Arquivo enquanto conjunto orgânico de

-
' S[,VA Armando Malheiro da - "A gestâo da informação arqúvística e süâs repercussõss na produçáo do
conhecimento cientifla." kr Semindrio Internaciorwl de Arquivos de Tradição lbérica.
'o SILVA Armando Malheiro da - "AÍquivística, biblioteconomia e .usàlogia: do empirismo patrimonialista ao
paradigma emergente da ciência da informação." lt le Congresso Interntciorwl dz ArEtiws, Bibliotecas, Centros
de Documenloçiio e Museus,

" MASSON, Sflvia Mendes - 'A Arquivística sobre o prisma de uma Ciência da Informação. Uma pÍopostâ de

Silva & Ribeiro", p. 96.
12 GAGNON-ARGIIN, Iluise - Z árclrivrs ti4ue: son hisaire, ses acteurs depuis 1960.
13 MASSoN, sflüa Mendes -'â Arqüvísticisobre o prism a...",p.37.
'" I-OPES, Luís Carlos - A imagem e a sombra ds arquivístico,p.2
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documentos produzidos poÍ uma entidade pública ou privada, colectiva ou singular. Tal como a

chamada "escola" canadiana ou como é designada esta @rÍente por "Arquivística integada",

também estes autores preconizam o arquivo total e sistémico, indo mais longe ao deixarem cair a

noção oitocentista de fundo. Substituíram-na pela noção de sistema por mais ajustada ao

fenómeno da informação social e definida, genericamente, como o conjunto de elementos

identificráveis, interdependentes por um feixe de relações e que se perfilam dentro de uma

fronteira. Assim, consideram a Arquivística como uma ciência de informaçáo social que estuda

os arquivos (sistemas de informação (semi-) fechados, queÍ na sua estruturação intema e na sua

dinâmica própria, quer na interacção com os ouüos sistemas correlativos que coexistem no

contexto envolvente.ls Os autores de Arquivística: teoria e prática de una... entendem que o

pÍocesso informacional relativo aos arquivos apÍesenta três fases: a fase sinsrética e custodial até

ao século XVIII, a fase técnica e custodial de 1898 a 1980, com os arquivos históricos e arquivos

administrativos, a gestão de documentos, normalização arquivística, reformulação crítica da

noção de "fundo" e a fase cientÍfica e pós-custodial em que os arquivos são tÍatados como

sistemas de informação e a Arquivística uma ciência epistemologicamente redimensionada no

campo da Ciência da Infonnação, dentro das Ciências Sociais.

Bm 2fr02 Malheiro da Silva e Fernanda Ribeiro com a obra Das *ciências" docwnenuis à

ciência da informaçdo - wa ensaio epistemológico paro um now modelo curricular",

apÍesentam nova reflexão sobre a Arquivística e a informaçáo, Avançam na pÍoposta dos

fundamentos epistemológicos da Arquivística incluída no campo da dinâmica transdisciplinaÍ da

Ciência da Informação. Esta proposta conduz a Arquivística de um cenário de

interdisciplinaridade para outro, mais profundo e Íadical, de transdisciplinaridade, no qual a

Arquivística é convocada para construir uma Ciência da Informação unitiária, envolvendo-se e

misturando-se com a Biblioteconomia, a Documentação e os Sistemas Tecnológicos de

Informação, de forma que a Ciência da Informação, s€m peÍdeÍ sua interessante vocação

interdisciplinaÍ no campo das Ciências Sociais, consiga afimar-se teórica e academicamente

como uma ciência com identidade própria, dentro do paradigma das ciências pós-modernas.l6

Este paradigma caracteriza-se: (a) pela valorização da informaçáo (referente de um fenómeno

humano e social), residindo nela e não no suporte (material onde os códigos são registados) o

objecto central de estudo; (b) pela afirmagão do incessante e natuÍal dinamismo informacional

!
15 SILVA, Armando Malheiro da, let. al.l- Arquivística: teorio e prótica de umo ciência da inÍomaçdo, p.214.

21



oposto ao "imobilismo" documental; (c) pela impossibilidade de manter a "compaÍimentação"

documentalista da informação pelo espaço institucional e tecnológico onde se conserva (serviço

de Arquivo, serviço de Biblioteca e sistema informático/software de computadoÍ monoposto ou

em rede), poÍque este critério é superficial e não abrange o dinâmico contexto de produçáo

(organicidade), de Íetençáo/memória e de uso/consumo (funcionalidade); (d) pela necessidade de

conhecer (indagar, compreender e explicitar) a informação social atÍavés de modelos teórico-

científicos cada vez mais exigentes e eficazes em vez do universo rudimentar e fechado da

pÍática infoÍmacional empírica composta por um conjunto uniforme e acÍítico de modos/regras

de fazet, de procedimentos só apaÍentemente "assépticos" ou objectivos de criação, classificação,

ordenação e recupeÍaçáo; (e) pela alteração do actual quadÍo teóÍico-funcional, em que quase só

pontificam as pÍáticas metodológicas e os interesses da História, do Direito, da Ciência da

Administração, dos Estudos Culturais, para uma postura diferente no univeÍso dinâmico das

Ciências Sociais e (Í) pela substituição da lógica instrumental patente nas expressões "gestão de

documentos" e "gestão da informação" pela lógica científico compreensiva da informação na

gestão.1?

As corentes actuais da Arquivística, nomeadamente a chamada ArquivÍstica pós-custodial,

apÍesentam como objecto de trabalho o conteúdo informacional dos documentos, opondo-se à

Arquivística tecnicista que baseia o seu objecto cientÍfico nos documentos de arquivo. A
pÍoposta para muitos teóricos defensores da Arquivística pós-custodial é a transformação da

Arquivística numa disciplina da Ciência da Informação.

A prática arquivística seguida neste estudo de caso não se limita à organização de arquivos

mas organiza intelectualmente a informação arquivística dos documentos de arquivo. Os

documentos de arquivo sâo criados por imperativo legal e por exigências da tÍamitaçáo.

Elaboram-se para a gestão administrativa e não como finalidade histórica. Tem um valor

primitivo de informaçáo administrativa e ao mesmo tempo um valor legal. euando os

documentos, considerados de conservaçáo permanente, passam a integrar um arquivo histórico,

esse valor muitas vezes não é evidente pelos arquivistas ou é, por vezes, esquecido porque o seu

objecto de trabalho, o documelto, passou a teÍ outÍas fun@es. As caracterÍsticas atribuídas ao

tl
ró ueSSON, Sflüa Mendes - "4 Arquivística sobre o prisma...,,, p. gg.
1? SILVA, Armando Malheiro da; RIÉURO, Femandi - Das ,Ciências. Documentais à Ciêncis da Infornuçdo...,
pp.591-593.
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documento de arquivo decorrem ainda de uma discutível superlativação do supoÍe em vez de

corresponderem ao contexto de produção/Íecepção da informaçáo.

O Dicionário de Tenninologia Arquivística define Arquivo como o conjunto oÍgânico de

documentos, independente da sua data, forma e suporte material, produzidos ou recebidos por

uma pessoa juídica, singular ou colectiva, ou poÍ um organismo público ou privado, no

exercício da sua actividade e conservados a título de prova ou informaçáo.lE Esta definição

sepaÍa-se da ideia do concêito de arquivo como local de guarda unicamente de documentos em

supoÍte papel, Esta definição apÍesenta uma evolução porque abarca outras tipologias de

documentos utilizados pela administração moderna e que se apresentam em suportes

diversificados, tais como disquetes, cd-roms, fitas mâgnéticas, etc. O Dicionário afiÍma que estes

documentos passaÍn a ser guardados para "fins de prova ou informação" e não unicamente para

"fins de conservaçáo e pesquisa". Esta definição sugere o conceito de organicidade, que é uma

caracteÍística peculiar ao documento de arquivo. O documento de arquivo, fazendo parte de seu

conjunto original, tem a capacidade de esclarecer actos e factos inerentes às actividades do seu

produtor. O Dicionário não teve em conta a informação oral ou informal, a que é utilizada na

rotina diária dos funcionários ou emitidas e recebidas na comunicaçâo com o público e que não

está contida em nenhum tipo de supoÍe.re

A Federação Canadense das Ciências Sociais adoptou em 1991. a definição de Arquivo como

o conjunto das informações, qualquer que seja a sua data, nat:uÍeza, ou suporte, organicamente

reunidas poÍ uma pessoa fisica ou moral, pública ou privada, para as necessidades da sua

existência e o exercício das suas frrnções, conservadas antes de mais pelo seu valoÍ pÍimádo, isto

é, administrativo, legal, financeiro ou probatório e, posteriormente conservadas pelo seu valor

secundário. O sentido atribuído à palavra "arquivo" permite a sua utilização numa perspectiva de

abordagem global da disciplina arquivística e no respeito dos diversos usos, realidades e valores

que lhe podem seÍ atÍibuídos.2o

Na NP 2()5 Documento é uma unidade constituída pela informação e respectivo supoÍte e

documento de arquivo é o documento produzido a fim de provar e/ou informar um procedimento

administrativo ou judicial. É a menor unidade arquivística, indivisÍvel do ponto de vista

L]

'E Dicionório de Termitologio Arquivística, p.7.
" BIU.Io, Djalma Mandu de - "A informação arquivística na Arqúvologia pós-custodial,,, p. 33.
- ROUSSEAU, Jean-Yves - Les srchives: transÍert et accês. Guitk prati4ue pow les sciences sociale, p.2.
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funcional. Pode ser constituído poÍ um ou mais documentos simples.2l Consideramos como

premissa obrigatória que os documentos de arqüvo não têm sigrificado enquanto unidades

individuais, eles fazem paÍe de unidades arquivísticâs mais vastas, que são o resultado de

actividades concretas do organismo. O documento de arquivo tem um carh probatório e

informativo que consubstancia direitos e deveres do Estado e do indivíduo. É o resultado de uma

actividade rcalizada por um órgão/serviço, em cumpÍimento de uma competência específica,

segundo um tÍâmite estabelecido, constituindo o único testemunho e garantia documental desses

actos.

Alguns autores como Rousseau e Couture22 têm definido arquivo como um conjunto de

informações e não como um conjunto de documentos. Mesmo que não haja dúvidas de que

arquivo é um conjunto de informações, entende-se que o termo informaçáo náo é esclarecedor

quando se deseja definir arquivo. Entende-se que a informaçáo arquivística náo prescinde do seu

supoÍte, mesmo que ele nâo seja passível de leitura a olho nu. A autenticidade da informação

arquivística depende de um conjunto de referências, dentre as quais estaria o suporte que contém

a informação.

O documento de arquivo não pode ser visto isoladamente, situa-se num contexto que, poÍ sua

vez, lhe garante valor. Estabelece-se uma relação de interdependência entÍe o ser e a intenção de

seÍ. Documento de arquivo e informação não são exactamente o mesmo. A informação é um dos

componentes do documento, pode viver fora dele, entÍecÍuzar-se com outras informações ou

documentos mas o que lhe confere valor

documento contextualizado.

é o estar associada a um

Conforme Ana Maria Camargo o documento 'Judicial,' nasce paÍa servir de instrumento ou

prova de determinadas acções e é alheio a um eventual uso secundário que dele se possa fazer.

Ele é a exteriorização de uma acção que se faz e teÍaz por efeito da força probatório que lhe é

peculiar (...) é a corporificação do fato ou o próprio fato. O processo judicial, numa peÍspectiva

muito restrita, traduz muito bem o "documento de aÍquivo": materializa os actos executados,

numa ordem pré-deÍinida, e apÍesenta os documentos necessários ao cumprimento do processo.

É criado para servir de instrumento a determinadas acções.B

l
" NP 405-1. 1994, Informaçdo e documenÍação - Referências bibliogróficas: documentu impressos.
"' COUTURE CaÍol - Les Fondements de la disciplinc archivistique, p.284.a BIANCAMANO , Mrary - Memorial: Organizaçao admnistraiva,' política museológica e política arqaivística, p.
2.
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Somente há pouco tempo os autores da Arquivística passaram a pÍeocupaÍ-se com o conceito

de informação arquivktica. José Maria Jardim comenta a este respeito: "A noçáo de informação

arquivística é recente na literatura da área. Na verdade, a Arquivística tende a reconhecer os

arquivos como o seu objecto e não a informação arquivística."z

Malheiro da Silva et. al. contextualizam a informação no aspecto social do ser humano:

"entendemos por informação (humana e social) o conjunto estrutuÍado de representações

codificadas (símbolos, sigrificantes) socialmente contextualizadas e passíveis de serem

registradas num qualquer suporte material (papel, filme, disco magnético, óptico, etc.) e/ou

comunicadas em tempos e espaços diferentes."2s

Segundo Fernanda Ribeiro para a cuacterizaçÁo da informaçâo como objecto deve-se ter em

conta as diferentes propriedades que lhe são inerentes: a) estrutuÍação pela acçáo (humana e

social) - o acto individual e/ou colectivo funda e modela estruturaknente a informação; b)

integração dinâmica - o acto informacional Íesulta sempre tanto das condiçôes e circunstâucias

internas, como das externas do sujeito da acção; c) pregnância - enunciaçáo (máxima ou

mínima) do sentido activo, ou seja, da acção fundadora e modeladora da informação; d)

quantificação - a codificação linguística, numérica ou gráfica é valorável ou mensurável

quantitativamente; e) repÍodutividade - a informação é reprodutível sem limites, possibilitando a

subsequente Íetençáo/memorizaçÁo e f) transmissibilidade - a (re)produçáo informacional é

potencialmente transmissÍvel ou comunicável. Estes elementos, que caracterizâm a informaçâo -
fenómeno humano e social e processo dinâmico pelo qual se consuma a comunicaçáo, aliados à

definição acima apresentada, constituem paÍa a autoÍa as bases mÍnimas e firndamentais para o

discurso científico sobre aquilo que consideramos ser o objecto de estudo de uma iárea teórico-

pÍática em consolidação.26

Definir o Arquivo como sistema de informação obriga a definir os limites da esüutuÍa desse

sistema, as suas relações com outÍos elementos do mesmo universo sistémico, a determinar a

existência (ou náo) de subsistemas e a identificar as funções desempenhadas pelas diversas

4 JARDM, Iosé Maria; FONSECÀ M a'ita Odílz - As relações entre o Arquivística e a Ciêncit da Informaçao, P.
29.
- Str VA" 4r-un6o Malheiro da, let. al.]-Arquiví*ica: teorio e prútica (...), p. ?.O

- RIBEIRO, Femanda - "Informaçáo: um campo uno, profissões diversas?,,, p. 2.
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componentes do sistema.2T

O uso do conceito de sistema e de sistema de arquivos náo é frequente mesmo no plano

internacional. Existem definições diferentes e não estão contempladas na literatura internacional.

Não estão cotrtempladas, por exemplo, no Dicioruírio de Terminologia Arquiví*ica do Conselho

Internacional de Arqúvos (1998) nem to Manual de Arquivística (1.970) elaborado pela

Associaçâo de Arquivistas Franceses. Não estão mencionadas nos manuais canadenses lVonzes

et procédures archivistiques (1992) do Arquivo Nacional do Quebec e no Les archives au ) e

siêcle... (1982) de Carol CoutuÍe e Jean-Yves Rousseau. O Dicianário de Termholagia

Arquivística (1993), publicado pelo Instituto da Biblioteca Nacional e do Livro, remete o termo

sistema de arquivo para rede de arquivos como sendo "o conjunto de arquivos, que

independentemente da posição que ocupam nas respectivas estrutuÍas administrativas, firncionam

de modo integrado e articulado na prossecuçáo de objectivos comuns.28 As obras de Shellenberg

não mencionam o conceito de sistema de arquivo mas referem os tipos modernos de sistema de

arquivo.2e

Para Heredia Herera3o um sistema de arquivo configura como um conjunto de actividades

articuladas através de uma rede de centros e serviços técnicos para estrutuÍaÍ a transferência,

recolha, depósito, aranjo e descrição e serviço dos documentos.

O presente estudo baseou-se na abordagem sistémica adoptando a definição de Arquivo como

um sistema semi-fechado de informação social materializada em qualquer tipo de supoÍe,

configurado por três factores essenciais, a natureza orgânica, a natureza frrncional e memória.3l É

da combinação destes três factores que se identificam diferentes tipos de arquivos. Arquivos

unicelulares quando a sua estrutuÍa orgânica não apÍesenta divisões sectoriais e arquivos

pluricelulares quando assente numa estrutuÍa orgânica dividida em dois ou mais sectores

orgânicos, constituindo-se subsistemas informacionais. Estes dois tipos de arqúvos podem ser

c€ntralizados. O sistema de arquivo centralizado pressupôe a conc€ntraçáo de documentos e das

actividades de recepçâo, registo, distribuição, movimentação e expedição de documentos de uso

corÍente num mesmo local e órgão da estrutura organizacional. O sistema é descentralizado

I

27 RIBEIRO, Fernanda - "Os Instrumentos de acesso à informaçáo das institui@es monásticas benediünas: uma
abordagem crítica", p. 11.
u^Dicioaório 

de Termirulogia ArEtivktica, p. 82.
" SCHELLENBERG, Theodore Roosevelt; foreword by Jane F. Smith - The management oÍ archives, p.96.
"" HERRERA, HeÍedil - Archivística Generole: Teoria y prúctica, p.27.
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quando no aÍquivo pluricelular há centralização das actividades de controlo e descentralizaçáo

dos arquivos corÍentes ou descentralização das actividades de controlo e dos arquivos coÍÍentes.

Sâo elementos de um sistema de arquivo não só os documentos que o integram mas também o

conjunto das regras que informam os procedimentos, equipamentos e pessoasi implicadas. Na

Teoria Geral dos Sistemas os sistemas distinguem-se pelas características das paÍtes que o

compõem e não pelos atÍibutos de centralização e descentÍalização.

No que diz respeito aos níveis de descrição adoptados, a definição dos conceitos utilizados

para os designar não é consensual entre os arquivistas. No tÍatamento arquivístico deste Arquivo

e na elaboração do inventário, trabalho realizado no âmbito da actividade profissional, foi

adoptada a versão portuguesa da ISAD (G)." O nível de descrição de topo é o Fundo, como

sendo o conjunto de documentos de arquivo, independente da sua forma ou supoÍte,

organicamente produzido e/ou acumulado e utilizado poÍ uma pessoa singular, família ou pessoa

colectiva, no decurso das suas actividades e funções. Imediatamente abaixo temos o Subfundo

como a subdivisão de um fundo que corresponde a subdivisões administrativas ou familiares da

entidade produtora, com um elevado grau de autonomia. De seguida, a Secção como subdivisão

de um Fundo ou de um Subfundo que corresponde a subdivisões orgânicas, não autónomas, da

entidade produtoÍa ou, quando tal não se verifica, corresponde a uma divisão geográfica,

cronológica, funcional, temática, a rubricas ou classes de um quadro de classificação. A
Subsecção é a subdivisão da Secção. A Série é o conjunto de documentos organizado de acordo

oom um sistema de arquivo e conservados como uma unidade, por resultarem de um mesmo

pÍocesso de acumulação, do exercício de uma mesma actividade, poÍ teÍem uma tipologia

paÍticulaÍ, ou devido a qualquer outÍo tipo de relação resultante do processo de produção,

recepçáo ou utilização.

As novas frrnções adquiridas pela Arquivística contempoÍânea requer a existência de

interdisciplinaridade entre outras áreas do coúecimento. O maior ou menor peso das

contÍibuiçóes da depende da especificidade dos documentos e dos seus

suportes. É de salientar a necessidade peÍante os novos supoÍtes electrónicos de uma estÍeita

ligação com os técnicos e engenheiros informáticos para a identificação dos sistemas de

informação de instituições mais recentes. Mas não fica de paÍe a interdisciplinaridade do ponto

de vista clássico. A Arquivística, tal como as outras ciências, recorre à História e a relação entre

tl
3r SILVA, Armando Malheiro da, [et. al. ) - ArquivÍstica: teorit e pnítica (...),pp.23-27.
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ambas é muito estÍeita e bilateral. Se por um lado, os documentos são a fonte primária para a

investigação histórica, poÍ outÍo, os documentos são o resultado material da actividade das

pessoas, empresas ou instituições, que os produziram num determinado período. De tal forma,

que a organização de um arquivo exige um conhecimento profundo de quem o produz. É

imprescindível uma abordagem sócio-histórica para contextualizar a produção documental e o

sistema informacional. Esta ideia não justifica, poÍ si só, o estudo orgânico-funcional de uma

entidade pÍodutora. As rela@es entre pÍodutor e documentos têm que ser necessariamente

observados de forma mais complexa e bidireccional. Os documentos de arquivo, numa visáo

sistémica, têm a dupla característica de seÍ produto mas também factoÍes que intervêm no

sistema de arquivo.

A comunidade aÍquivísticâ internacional ainda não chegou a um oonsenso em relação à

definição de uma metodologia científica e do seu objeclo científico. Para os teóricos defensores

da Arquivística pós-custodial a Arquivística peÍmanece estagnada com os ultrapassados

conc€itos e princípios utilizados pela Arquivística de sentido apenas custodial, baseados no

empirismo e no senso comum, mali que já não conseguem dar resposta aos arquivos

contempoÍâneos. De facto, a Arquivística ainda é encarada, pelo menos em parte, como uma

ciência auxiliar da História. A identificação ou não de um objecto científico cognoscível de um

método científico de trabalho/pesquisa que permita a posterior verificação dos resultados obtidos

vai contribuir para a delimitação da Arquivística como uma ciência ou disciplina.33

O modelo de anrálise arquivística apresentado é fundamentado no estudo orgânico-funcional e

na aplicação do método de investigação quadripolaÍ, inserido numa visâo sistémica do estudo,

poÍ seÍem os instrumentos teóricos que se julgaram mais adequados a este estudo. Na análise

orgânico-funcional, além de se reforçar esse modelo, as questões/pÍoblemas que se @locam

neste tÍabalho estão em permanente validação/revisáo, perante o desenrolar do estudo deste caso,

Desta forma, o arquivista além de conhecer e represent com rigor o seu sistema de arquivo

coloca questões e formula hipóteses.

Apresenta-se de seguida o método de investigaçáo utilizado sem se pretender desenvolver os

seus fundamentos

íl
32 ISAD 1G1: rYoma Gero,l In enncionol de Descriçdo Atqtivístics,lgg9.
" BRJTO, Djalma Mandu dc - "A informaçâo arquivística na Arqüvologia pós-custodial", p. 2.
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A doutrina cientÍfica adoptada paÍa pensír o pÍocesso informacional do Tribunal Colectivo dos

Géneros Alimentícios foi a Teoria Geral dos Sistemas. No domínio da Biblioteconomia e da

Arquivística a teoria sistémica tem constituído a base firndamentadora de diversos estudos. Na

rírea da Arquivística refira-se os de Malheiro da Silva e a de José Maria Jardim.

A teoria sistémica tem as suas origens nos estudos de Ludwig von Bertalanffy, desenvolvidos

a paÍir dos anos vinte. O sistema é definido como "um complexo de elementos em interacção de

natuÍeza ordenada."34 A Teoria Geral dos Sistemas formulada por este autor, veio a teÍ uma

aplicação gercralizadz que se torna mais apropriado falar em "pensamento sistémico", o qual é

sobretudo um modo de conceber a realidade.3s A teoria sistémica foi-se desenvolvendo ao longo

do tempo onde se verificam quatÍo conceitos fundamentais na definição de sistemas:

complexidade, interacção, organização e totalidade.36

Edgar Morin aponta ao longo da evolução das definiçoes de sistema três características

indissociáveis, a inteÍacção e totalidade as quais estão relacionas com a "ideia de organização". É

a paÍiÍ destas noçôes que concebe o sistema como uma "unidade global organizada de inter-

relações entre elementos, acções ou indivíduos". O conjunto sistémico é não só composto pelas

paÍtes mas também pelas relações entre as paÍtes. É uma unidade cnmplexa que dispõe de

qualidades próprias e irredutÍveis. A organizaçáo "é a disposição de relações entÍe componentes

ou indivíduos, que produz uma unidade ou sistema, dotada de qualidades desconhecidas ao nível

dos componentes ou indivíduos".3?

A teoria sistémica precede a produção teórica que o desenvolvimento intensivo da Ciência da

Informaçâo nos seus diferentes ramos e aplicações necessariamente implica dentÍo do esquema

padrão que Raymond Quivy e Luc Van Campenhoudt explicam como sendo específico das

ciências sociais: etapa 1- a pergunta de partida; etapa 2- exploração com leituras e entrevistas

exploratórias; etapa 3- problemática; etapa 4- construção do modelo de anáIise; etapa 5-

observação; etapa 6- análise das informações e etapa 7- conclusões. Este esquema é uma

referência genérica para o trabalho de pesquisa em informa$o com as diferenças e adapta@es

dos pólos teórico e técnico do Método Quadripolar.38

ll
3n BERTAI-ANFFY ,Ltdwigvon - Théoriz générale des sys,ànas, p.37 .

" RIBEIRO, Femanda - "Informaçáo: um campo uno, profissões diversas?,,, p. 4.
'o DURAND, Daniel - La systénique,1992.
" MORIN, Edgar - O métod.o: A notwezo da natureza,pp.lW-1O3.
3E SÍLVA, Armando Malheiro da - A Gestão da Infirmação Arquivístics e suas Repercussões na Produção tlo
C onhecimento Cizntífrco.
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A teoÍia e o pensamento sistémicos, explanados poÍ Piero Mella, classificam um sistema que

é formado poÍ outros sistemas como um super-sistema. Um sistema que se individualiza no

interior de um sistema mais amplo, mantendo algumas relaçóes, é um subsistema e quando o

sistema e o ambiente se interpenetram temos o macÍo-sistema - 'ambiente* em sentido amplo.

Este autor aponta paÍa a existência de dois grandes grupos ou tipos de sistema atendendo à sua

natuÍeza: os sistemas organizados ou operatórios e os não organizados ou combinatórios. Os

primeiros definem-se pelos conceitos chave da unidade, da organização e da estÍutura e podem

subdividir-se em dinâmicos, fechados e abertos, naturais e artificiais, redes modulares,

autopoéticos, sistema geral e cognitivos conscientes. Os sistemas combinatóÍios caÍacterizam-se

por três condições indispensáveis à sua existência: o macro comportamento deriva da

combinação de micro compoÍamentos; estes devem ser condicionados pelo macro

compoÍtíunento; e têm de se pÍoduzir interacções, feed-back, entre micro e maqo

comportamento,

Segundo Malheiro da Silva no conhecimento cientÍfico da informação tem sido aplicado o

tipo de sistemas organizados ou opeÍatórios com destaque paÍa os abertos e fechados, para os

artificiais, para os autopoéticos e para o sistema geral, correspondendo estas diversas categorias a

perspectivas diferentes. Com efeito, Molina Campos ao classificar a Biblioteca como sistema

aberto e os attorcs de Arquivística: teoria e prótica de una ciência da informagão pensaÍem o

Arquivo como sistema (semi-) fechado, assentam ambos numa noção de sistema mais ampla e

menos restritiva que a usada pelos especialistas de SI (Sistemas de Informação) ou de TSI

(Tecnologias e Sistemas de Informação), tornando-se, por isso, necessário e uÍgente pÍocuÍaÍ

denominadores comuns que desfaçam a actual distância entre uns e outÍos. Uma pista possível

para a inevitável aproximação emerge de certas modelizações levadas a cabo por especialistas de

SI, perfeitamente articuláveis com as actuais Bibliotecas e Arquivos vistos tanto pelo prisma

serviço - instituição, como pelo prisma orgânico-funcional. E esta remete-nos para uma

concepção de método ajustada à especificidade das Ciências Sociais e Humanas, no âmbito das

quais se tem difundido e discutido a denominada investigação qualitativa que surgiu há cerca de

tÍinta anos no campo da educação. O termo qualitativo significa, quer o tipo de dados que uma

investigação produz, quer os modos de actuação ou postulados que lhe são correlativos.

Os princípios e enunciados da teoria sistémica têm aplicação ao fenómeno informacional, ou

sej4 é possível pensar sistemicamente a informação e usar esta teoria como "ferramenta"
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interpÍetativa e explicativa, inserida no pólo teórico do Método Quadripolar e servindo de

supoÍte à componente aplicada de que os pólos técnico e morfológico são expressão mais

concreta.

Utilizou-se como metodologia de investigação os ensinamentos de Paul de Bruyne, J. Herman

e M. de Schoutheete, desenvolvido no âmbito das Ciências Sociais, denominado por Método

Quadripolar. Foi escolhido este dispositivo metodológico poÍ seÍ o método adequado por

implicar uma dinâmica investigativa em permanente avaliaçáo e por não se restringir a uma

visão meramente instrumental para o estudo de um sistema de Arqúvo. Este método permite

observar o objecto de estudo de forma dinâmica, verificando-se abordagens quantitativas e

qualitativas de "casos" e variáveis. A diúmica de investigação deste método resulta de uma

interacção entÍe quatÍo p6los - o epistemológico, o teórico, o técnico e o morfológico,

permitindo uma permanente projecção dos paradigmas interpÍetativos, das teorias e dos modelos

na operacionalização da pesquisa e na apÍesentaçáo dos resultados da mesma.

No pólo epistemol6gico é onde se opeÍa a constÍução do objecto científico e onde se definem

os limites da problemática da investigaçáo. Este primeiro capÍtulo insere-se neste pólo, como

adiante se confirma.

No pólo teóÍico faz-se a formulaçáo de hipóteses, teorias e conceitos operatórios, confirmados

ou não no pólo técnico. Desenvolvem-se as operações como a obsewação de casos e de variáveis

e a avaliação retrospectiva e prospectiva, tendo em vista a confirmação ou refutação das leis

postuladas, das teorias elaboradas e dos conceitos operatórios formulados. Na dinâmica

quadripolaÍ de investigação assume particular relevância este pólo, uma vez que ele reflecte a

componente técnica e instrumental e dá sentido à explanação de resultados que consubstancia o

pólo morfológico. Os princípios teóricos foram seguidos não só na organizaçâo deste fundo

documental mas também ao nível da descrição das séries, mantendo as rubricas que foram

utilizadas pelo Tribunal Colectivo dos Géneros Alimentícios para designar as diferentes séries.

No pólo técnico verificâ-se, por via instrumental, o contacto com o objecto de estudo, aferindo-

se a capacidade de validação metodológica. Neste pólo real2am-se diversas opeÍações, das quais

se destacam:

- a observação directa e indirecta por meio de diversos procedimentos - Íecolha exaustiva de

elementos históricos, institucionais e normativos, descrição da natureza e do funcionamento
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interno do "caso" em estudo, como por exemplo, entÍevistas, observação participante e

elaboração de fichas de recolha de dados.

- a experimentação num campo fechado e controlado é imprescindível a formulaçáo clara de um

problema, a descrição das técnicas de análise e a apÍesentação dos instrumentos usados, dos

equipamsllss e meios científicos empÍegues. Se feita por amostÍagem, apoia-se na análise

estatística de acordo com a lógica dos testes de hipóteses. A componente tecnicista deixa de ter

uma importância maximalista que lhe tem sido conferida e passa a ser relativizada e integra-se,

natuÍalmente, no pólo técnico do método,

- a análise/avaliação ÍetÍospectiva e prospectiva onde se sujeitam os resultados da observação

e/ou da experimentação que permita generalizações e o estabelecimento de analogias

cientificamente válidas. Decorre deste investimento opeÍatóÍio a codirmação ou não dos

conceitos em uso, das hipóteses e teorias colocadas em cada pÍojecto de investigação,

apresentados no pólo teórico. Ainda se confirmam ou refutam as teorias elaboradas e os

conceitos opeÍatórios formulados. Esta terceira operação aplicada ao campo cientÍfico da

informação implica a presença de outÍas opeÍações subsidirárias, mas essenciais, que chegam a

integrar em si a observação: a descÍição, a análise de conteúdo, a indexação e o contÍolo de

autoridade. Entre o pólo teórico e técnico existe uma relaçáo de formulação e validação

constantes.

Os capítulos sêgundo e terceiro desta dissertação inserem-se no pólo técnico do Método

Quadripolar, nos quais se verificam, a partir da observação directa, as operações de descriçáo e

de análise de conteúdo.

O pólo técnico vai desenrolar-se mediante três actividades:

a) Estudo da natureza da instituição a partir da sua missão, análise dos seus órgãos produtores,

das suas funções e da sua prática administrativa, tendo em conta tanto a evolução destes

elementos ao longo do tempo, como as relaçóes que se estabelec€m ente eles, através da análise

da documentação produzida, leis orgânicas e de outros diplomas legais.

b) Identificação e delimitação das séries documentais a partiÍ da análise dos modos de produção

documental, as características externas e intemas destes tipos de documentos e as operações de

conservação, descrição e organização arquivística.

c) Apresentação e análise dos quadros de classificação: estrutuÍa hieráÍquica e lógica que reflicta

as funções deste acervo documental.
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Os procedimentos adoptados para a prossecução das actividades pÍopostas no pólo técnico são

as seguintes:

a) Recolha e análise de leis orgânicas, estatutos e outros diplomas legais que regeÍam as

funções/actividades/procedimentos do Tribunal Colectivo dos Géneros Alimentícios bem como

regulamentos, planos e relatórios de actividades, particularmente no âmbito das suas funções de

planeamento e controlo de actividades, paÍa uma aferiçáo do real cumprimento das funçóes e

actividades fixadas nos documentos constitutivos.

b) Anrálise de instrumentos de gestão, de descrição e de pesquisa da documentação de arquivo

(planos de classificação, registo de pÍocessos), câpazes de revelÍrÍ o tipo de procedimentos

documentais pÍaticados e as séries produzidas.

c) Identificaçáo, análise e descrição das séries documentais.

d) Reconhecimento do circuito documental e respectivo reconhecimento nas tipologias

documentais.

No pólo morfológico materializam-se os resultados das actividades desenvolvidas, atÍavés da

Íepresentação do objecto e exposição do processo de investigaçâo. As conclusões deste trabalho

são a materialização deste pólo.

Pretende-se com esta dissertaçáo encaÍaÍ a Arquivística como uma ciência autónoma, que

utiliza pressupostos teóricos e metodológicos pnSprios da Ciência da Informação. Este estudo

pÍetende afasta-se do conceito utilizado, principalmente pelos teóricos da nova Ciência da

Informação, de uma Arquivística tecnicista. A doutrina científica adoptada paÍa pensaÍ o

processo informacional do Tribunal Colectivo dos Géneros Alimentícios foi a Teoria Geral dos

Sistemas e a aplicação do Método Quadripolar.

A Arquivística é uma disciplina que actua e se propõe preseÍvar e organizar intelectuaknente

a informação arquivística contida num arquivo, a disponibilizáJa de modo rápido e seguÍo e a

garantir o acesso do usurário, para que efectivamente esta informação venha a gerar

conhecimento. PoÍ outro lado, se entendida como ciência (com objecto científico cognoscível

definido e com a possibilidade de verificaçâo universal de seus pressupostos por meio de método

científico), a Arqúvística não se prende unicamente à organização de arquivos, mas pode

conhecer cientificamente a relação que existe entre a entidade acumuladoÍa da informação e a

informaçáo acumulada poÍ esta. Isto caracteúa a Arquivística como uma das Ciências da

Informaçáo.
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ApesaÍ destas tentativas de teoÍização parece-nos que, na essência, não há uma ruptuÍa com o

paÍadipa tradicional mas uma evoluçáo de um ponto de vista nao se

desenvolvem fundamentos que distanciam a Arquivística da fase técnico-custodial. Seguimos

neste estudo os princípios essenciais da Arquivística: o da proveniência e do respeito pela oÍdem

original dos documentos. O princípio seguido é que os arquivos devem ser classificados de modo

que reflictam a organização e as funções que os produziÍam. Deve-se obedecer à proveniência

dos arquivos, princípio básico da Arquivística, segundo a qual devem ser reunidos num mesmo

fundo, todos os documentos provenientes de uma mesma fonte/produtor de um arquivo. Existem

vrárias definições de fundo que são internacionalmente aceites pela comunidade arquivística. As

várias definições complementam-se. Que o fundo engloba documentos criados e recebidos por

entidades ffsicas ou juÍÍdicas, necessários à sua criação, ao seu funcionamento e ao exeÍcício das

suas actividades que justificam a sua existência, contrapondo-se à definição de colecção

(documentaçâo reunida por várias razões que não as administrativas). Que os documentos de um

mesmo fundo têm relação entre si, constituindo uma unidade distinta. Que a noçáo de fundo está

estritamente ligada ao órgão produtor dos documentos, apesar do estabelecimento de fundos seja

uma operação a executaÍ num arquivo permanente. A organicidade, ÍelaÉo entÍe a

individualidade do documento e o conjunto no qual ele se situa é a base de noção de fundos de

arquivo. Para que os documentos possibilitem a constituiçáo de um fundo é preciso que a

entidade PÍodutoÍa seja adminisnativamente e juridicamente consolidada. A constituição de um

fundo é a origem do documento, o que ele representa aquando da sua criação: motivo por que foi

criado, a sua função e a entidade que o criou são factoÍes intrínsecos ao documento mesmo que a

utilização da informação que se faça deles seja outra.

A constituiçáo dos fundos deve ser estabelecida obedecendo a dois critérios: estrutural -

documentos provenientes da mesma fonte e funcional - documentos provenientes de mais de

uma fonte, reunidos pela mesma função mas mantido o princípio da proveniência. No critério

estÍutural as séries de cada fundo correspondem aos órgãos que integÍam a estrutuÍa das

instituições. No critério funcional as séries são as próprias instituições poÍque a actividade é

comum a várias instituições.

O princípio da proveniência respeita a integridade dos documentos no aspecto da informação

que os documentos contêm poÍque se mantêm as relações que originaram essa informação. A
informação s6 é plenamente inteligível quando se conhece a natuÍeza e o significado dos
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documentos no seu contexto e circunstâncias (tempo). Permite aos arquivistas ter um critério

com limites estabelecidos para o quadro de classificação e descrição documental que uniformiza

a sua actividade sem que se descontextualize a inforrnação arquivística. O segundo princípio é o

da ordem original dos documentos. Este princípio decorre do primeiro mas complementa-o

porque além de se respeitar a origem da entidade produtora deve-se respeitar a ordem que tinham

dentro dessa entidade, quando os documentos assumiam um valor primário e secundário.

Estes princípios baseiam-se na organicidade dos arquivos e no seu valor informacional e tem

como consequência o princípio de universalidade, permitindo uma descrição multinível, do

maior para o menor conjunto documental, com possíveis subdivisões (fundo, subfundo, secçáo,

subsecção, série e subsérie), consoante a menoÍ ou maior complexidade orgânica do órgão

produtor, a individualidade dos documentos de arquivo que permite uma análise de conjunto e a

unicidade da informação, quando se elimina documentos com informação repetida ou

insuficiente optando-se pela mais completa.

A aplicação destes pÍincípios pode não ser fácil. A dificuldade na identificação de sistema

advém de uma característica inerente ao organismo produtoÍ que é o factor

do produtor. As situa@es podem ser muito diversas: a entidade

produtora mudar ou ter alteraçáo de denominação mantendo ou náo as competências iniciais;

deixar de existir uma ou mais competências; surgirem novas atribuições que podem ser

defiúivas ou num espaço de tempo limitado; haver transferência de competências de um

organismo paÍa outÍo com extinção dos serviços ou esvaziamento de atribuiçoes e haver

alterações internas dentro do mesmo organismo ou tratar-se de documentaçáo custodiada. As

situações que se verificam podem até ser de uma forma combinada com um ou mais destes

factores, dificultando a identificação de existência de um ou mais fundos ou s€ tratando do

mesmo fundo identificaÍ corÍectamente a sua estrutuÍa intema.

Existem algumas regras gerais aceites pelos arquivistas em relação à identificação de um

ftrndo baseado no factor competência da entidade produtora.3e Quando é transferida competência

ou atribuições de um organismo ainda activo para um outro organismo e que este tenha recebido

documentação daquele, a documentação recebida passa a peÍtenceÍ a este organismo mesmo que

as datas de produção dos documentos recebidos/acumulados sejam anteriores à data de

transferência dessas competências. Quando um organismo adquire competências de um
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oÍganismo extinto os docuÍnentos produzidos pela entidade extinta devem ser considerados como

fundo independente daquele fundo do organismo que os recebeu, excepto se for impossível

identificá-los. Neste caso, e poÍ se ter conhecimento que existe documentação misturada

produzida por um organismo extinto é necessário fazer referência a essa situação. Se um fundo

conserva a sua identidade e a sua individualidade é considerado como fundo da entidade que o

produziu apesar de ter sido reunido poÍ um ou vários organismos. Nesta situaçâo, a noção de

proveniência está ligada à de produção. Quando um fundo foi desmembrado ou integrado num

fimdo de outro organismo, perdendo a sua identidade e individualidade, deve ser considerado

como fundo dessa instituição. Neste caso a noçáo de proveniência está ligada à acumulação e

não à da produçáo.

Não cabe no âmbito desta dissertação desenvolver a questão da avaliação/selecção da

documentação, No entanto, paÍe@-nos opoÍtuno refeú algumas consideraçôes por duas ordens

de razões. A primeira pelas novas competências adquiridas pelo arquivista contemporâneo e a

segunda pelo facto de no caso em estudo ter entÍado no Arquivo Nacional séries documentais

que baseado no critério de valor secundário e valor probatório não são de conservação

permanente porque este AÍquivo não foi alvo de um processo de avaliação.

De um modo geral, as práticas arquivísticas tradicionais determinavam a pÍeseÍvação

permanente de todos os documentos patrimoniais originais, todos os documentos que pÍovem

como uma instituição foi organizada e funcionava e todos os documentos que possuem valor de

informação. À pouco mais de uma década que se pÍocüa racionalizar o ciclo de vida dos

documentos de arquivo produzidos pela Administração diÍecta e indirecta do Estado,

controlando o seu crescimento atÍavés da avaliação e selecção documental, tornando mais

racional e rentável a utilização e a conservação administrativa dos documentos/informação como

se promove a adequada preservação dos acervos de conservaçáo peÍmanente. Uma política eficaz

de gestáo documental é um instrumento de reforço da soberania institucional, de fortalecimento

do regime democrático e da cidadania, ence[ando, poÍanto, uma dimensão sócio-política que

L]

" GOMES, Rosangela de Jesus - Árquivo Permanente: Construção de modelo Arquivhtia para o Tribunal de
Justiça, p. 75 .
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interessa ao conjunto da sociedade pois, se conduzida equivocadamente, esta política pode

comprometeÍ estes teÍmos.4

Perante a realidade que se verifica nos arquivos o arquivista para podü @nseÍvaÍ tem que

eliminar. É uma das tarefas prioritárias dos arquivos definitivos perante as enoÍrnes dimensões

dos arquivos mais recentes, precisamente devido ao cÍescente aumento da massa documental

produzido pelas administrações actuais. PeÍante o problema da necessidade de eliminação o

arquivista assume um papel delicado para o estabelecimento de critérios de selecção e avaliaçâo.

Esse papel torna-se mais complicado em relaçáo aos supoÍtes informáticos já general2ados quer

nas instituições quer nas empÍesÍ§. A decisão de eliminar ou conseryar a documentaçáo é de

extrema Íesponsabilidade tendo em conta que a documentação consewada vai ou pode vir a ser

as fontes para o estudo da história contemporânea, O investimento material e pessoal na

conservaçáo de um documento pode determinaÍ a exclusão de outro documento. A forma como

as instituições aÍquivísticas organizn6 e disponibilizam o seu a@rvo pode contribuir para

"guiar" o olhar do investigador, que mais tarde iÍá tÍabalhaÍ a construçáo de interpretaçôes sobre

o vivido, a formulação de identidades. A memória colectiva é sempre selectiva, é pÍoduto de

uma constÍuçáo política animada pelo influxo de forças sociais organizadas.al

A documentação que entÍa nos arquivos definitivos é produzida nas administrações, cujos

serviços nâo podem, por falta de meios técnicos ou de pessoal ou por desconhecimento, proceder

à respectiva selecção, classificação e tratamento aÍquivístico. Mesmo aquelas instituiçoes que já

estão munidas com esse precioso instrumento que é a Tabela de Selecção nâo a aplicam ou náo a

aplicam sistematicamente.

Refira-se a utilização dos métodos de amostragem sistemáticas por tipo e por ano para séries

documentais de enormes dimensôes e exponenciais, ressalvando que as técnicas de amostragem

não gaÍantem a sobrevivência do documento único que, por sua riqueza e detalhe, elucida mais

do que os documentos em série, as relações económicas e sociais de uma época. Ao implementar

esta opção de amostragem "estaríamos favorecendo o historiador que trabalha com a

metodologia do sociólogo ou do economista (privilegiando os documentos que apaÍec€m em

série e que podem ser estudados com técnicas quantitativas) e punindo o historiador-antropólogo,

ll
n0 GOMES, Rosangela de lests - Arquivo Permanente: Construçõo de modelo Arquivísrico para o Tribrmal de
Juttiçg, p. 15 .
41AXT, Gunter-'Algumas reflexões sobre os critérios para a identifrcação e guarda dos processos judiciais
históricos", p. 8.
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para quem o documento único, ao revelar conflitos e relaçóes sociais que geralmente náo são

registrados ou tÍaçaÍ os limites ao compoÍamento normal, também elucida o quotidiano.'/2

Segundo Robert Slenes esse tipo de amostÍagem limitaria o valor dos documentos que aparecem

em série que já são escassos e limitaria seriamente, seMo impossibilitaria, a ligação sistemática

das fontes. No final do estudo o autor levanta uma proposta híbrida, com a aplicação de critérios

diversos de selecção e preservação para períodos diferentes. Mesmo esta comporta alguns riscos

pois ao analisar os processos, chega a verificar que alguns pÍocessos novos são relativamente

sumários.

Na realização desta disseÍação houve a preocupação de não se cair numa abordagem

histórica, de carácter institucional, que valorizasse o Arquivo apenas como factor de memória.

Pretende-se ter do sistema de informação do Tribunal Colectivo dos Géneros Alimentícios um

conhecimento com toda a sua complexidade informacional. No entanto, no segundo capítulo

deste trabalho é visível uma abordagem histórica e uma perspectiva diacrónica necessiíria para a

apresentação da evolução histórica deste tribunal.

Os contributos da interdisciplinaridade foram uma mais-valia para a realização deste trabalho.

Associou-se a esta investigaçío a âtea do Direito. A importância que tem paÍa a Arquivística é

dada pela própria natureza dos fundos documentais, principalmente os fundos públicos. Apesar

deste tribunal nunca ter estado sob a alçada do Ministério da Justiça, essa abordagem justificou-

se devido à natureza, características e função para o qual foi criado. Esta ligação não foi feita

para elaborar um pÍocesso comparativo entre tribunais comuns e o tribunal em estudo mas paÍa

ter pontos de referência mentais que possibilitassem as respostas às questões arquivísticas a que

pretendemos responder.

De seguida são apÍesentadas, partindo de um nível mais geral paÍa um nível particular, as

questões/pÍoblemas a que se pÍetende dar resposta, durante e no final deste trabalho. Enquadra-se

a segunda parte deste capítulo no pólo teórico do Método Quadripolar.

- A hipótese colocada, numa primeira abordagem, é classificar o sistema de informação do

Tribunal Colectivo dos Géneros Alimentícios como um sistema desactivado, unicelular e

centralizado-

!
a2 SLEÀIES, Robert W. - "Escravos, cartórios e desburocÍatização: o que Rui Baúosa não queimou seÍá destnído
agora?", pp. 183-184.
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- Como identificar arquivisticamente a documentação produzida pela Intendência-Geral da

Segurança Pública e pela Inspecção-Geral dos Serviços de Fiscalização de Géneros Alimentícios

e paÍticularmente, os pÍocessos de infracções/crimes até 1936 no sislema Tribunal Colectivo dos

Géneros Alimentícios.

- Pretende-se verificar se os proceílimentos administrativos e jurídicos do Tribunal Colectivo dos

Géneros Alimentícios são idênticos aos dos tÍibunais comuns de 2r instância.

- A produção e o circuito documental do Tribunal Colectivo dos Géneros Alimentícios são

semelhantes à produção documental dos tribunais de jurisdição ordinária?

- Quais a(s) especificidade(s) a nível processual e de tipologias documentais.

A bibliografia consultada para a elaboração desta dissertação teve fontes de informação

distintas. Para a fundamentação teórica e metodológica foi utilizada bibliografia portuguesa e

estrangeira. Na realização do contexto económico-polÍtico foram utilizadas fontes gerais, como

dicionários e algumas monografias históricas, Relativamente ao estudo orgânico-frrncional das

diversas entidades estudadas foi fundamentado em fontes legislativas e em documentaçáo

produzida pelos próprios fundos estudados.

Desde o início deste trabalho que se deparou com uma dificuldade: a inexistência de estudos

ou refeÍências a este tribunal e por reduzida monografia. A bibliografia relacionada com o

Tribunal Colectivo dos Géneros Alimentícios encontÍa-se dispersa poÍ uma série numerosa de

decretos-leis relativos a infracções contÍa a saúde pública e contÍa a economia nacional e por

reduzida bibliograÍia.

Os diplomas legislativos foram o ponto de partida e as linhas orientadoras para o estudo

orgânico-funcional deste tribunal. Estes diplomas são com alguma frequência precedidos de

relatórios ou preâmbulos que contem indicações sobre o pensamento que os inspira, Podem ser

textos de circunstâncias mas também podem fornecer informações sobre as intençóes que

inspiram os diplomas como podem fomecer elementos paru carucrerizu o contexto histórico-

político em que se integram. Nesta dissertação foi feita uma ligação entÍe o tÍatamento

arquivístico e os diplomas legislativos para, a paÍtiÍ deles, compreender as mudanças e os

desenvolvimentos verificados ao longo do tempo. Cada elemento estrutural corresponde a uma

série de competências e atribuições que desencadeiam actividades diversas e conduzem à

produção documental. O elenco de competências atribuídas a cada sector orgânico pode constitui
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objecto dos textos legislativos. Tem-se como premissa que estes textos são insuficientes pois não

aprofundam de um ponto de vista descritivo nem as estrutuÍas organizacionais nem as

respectivas atribuições funcionais. No caso em estudo, os diplomas legislativos estudados não

ÍepÍesentam a estÍutuÍa oÍgânica-funcional desta instituiçâo. São omissos nas questões de ordem

administrativa e de organização dos serviços. Alguns aspectos do funcionamento das

organ2ações sâo Íegulados por disposi$es normativas intemas, cuja aprovação compete aos

órgãos de gestão mas que nunca se chegaram a publicar oficialmente.

Foi feita uma abordagem à história do dteito contemporâneo, nomeadamente a evolução

jurídica durante os anos de vigência do tribunal para conhecer o contexto juÍídico-político no

qual se insere, dos motivos e necessidades Iegais para a existência de um tribunal especial.

Partindo do pressuposto que o T.C.G.A. era regido por procedimentos jurídicos dos tribunais

comuns de 2' instância foi necessrário conheceÍ os instrumentos legais sobre organizaçáo

judicirária e procedimentos juídicos e administrativos, de forma a ter um qua&o de referência.

Para o conhecimento da organizago judiciária foi necessário observaÍ o Estatuto Judicirírio e o

Código das Custas Judiciais. Devido às revogaçóes desses estatutos, durante o período de

funcionamento deste tribunal, optou-se por ler o l.e Estatuto Judiciário, publicado a primeira vez

em 1927, o Estatuto Judiciário de 1933, o de L962 e o de 1971. Pelo mesmo motivo observou-se

o Código das Custas Judiciais de 1940, de 1962 e de 1969.

O recurso à legislação aplicável apenas a este tribunal, às ordens de serviço e relatórios de

actividades produzidos pelo tribunal, foram essenciais para o estudo do seu sistema de

informação. Os relatórios anuais de actividades constitui paÍa qualqueÍ entidade um instÍumento

indispensável de divulgação do modo como desempenha as suas atÍibuições e de contÍolo intemo

desse desempenho e poÍtanto é considerada uma das fontes mais próximas possível da realidade.

Os poucos relatórios conhecidos, elaborados pelo juiz presidente, eram realizados no mês de

Janeiro, mês geralmente escolhido pelos magistrados dos outros tribunais, à semelhança do que

dispõe o § 2 do art. 468.e do Estatuto Judiciário para a elaboração de relatórios de actividades.

Para o estudo do frrncionamento dos serviços e tramitação documental foi essencial o estudo

das ordens de serviço inteÍnas. Não existe integrado neste Arquivo nenhuma ordem de serviço

produzida pelo T.C.G.A., o que na prática dificultou o seguimento deste estudo. Foi necessário

contactaÍ o Comando-Geral da Polícia de Segurança Pública no sentido de as localizar.

Encontrou-se nas instalações desse comando, na Penha de França, o Livro de Ordens de serviço
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n.a 2, :Iunto aos proc€ssos individuais dos funcionários da extinta LG.S.F.G.A. e do tribunal. Este

livro abrange a Ordem de serviço t.e 26, de 30 de Março de 1948 à Ordem de serviço n.o 76, de

13 de Julho de L976. Não foi localizado o primeiro livro de registo de ordens de serviço. O

estudo ficou, poÍ este facto, mais pobre, tendo em conta que este livÍo dizia respeito ao período

de implantação dos serviços. Esta lacuna foi, no entanto, colmatada com a análise da informaçáo

e da documentação produzida neste perÍodo pela Inspecçâo-Geral dos Serviços de Fiscalizaçáo

de Géneros AlimentÍcios e documentação produzida pelo tribunal.

Foi feita pesquisa no fundo Ministério do Interior - Gabinete do MinistÍo, disponível no

Arquivo Nacional da Torre do Tombo, nomeadamente na série Conespondência recebida e

expedida pelo Gabinete do Ministro. A pesquisa realizada neste fundo documental foi útil para a

compreensão das mudanças orgânicas e de pessoal, enquadrando alguns decretos e

nomeadamente com a leitura de alguns relatórios de serviço do tribunal enviados ao Comando-

Geral da Polícia de Segurança Pública.

As fontes e bibliografia utilizadas são mencionadas no final da dissertação. São apresentadas

por ordem alfabética e estabeleceram-se divisões segundo áreas temáticas.
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Capítulo 2

CONTTXTO E ESTUDO ORGÂNICO.FUNCIONAL

No presente capÍtulo é apresentado um breve enquadramento histórico e um enquadramento

político-jurídico e a evolu$o da fiscalização e julgamento das infracções referentes a géneros

alimentícios. Este enquadramento histórico justifica-se porque se entende AÍquivo como um

sistema de informação e sistema como uma unidade global organizada de inter-relações entre

elementos, acções ou indivÍduos. compreender a informação implica conhecer o contexto de

produçáo deste sistema de informação.

Perante um âmbito cronológico tão alargado teve que se optaÍ por referir apenas algumas

estrutuÍas do Estado Novo que se consideraram mais pertinente peÍante o objecto de estudo,

nomeadamente a existência de tribunais militares especiais, como um dos instrumentos de

repressão política, e do sistema corporativo salazarista. Este tribunal insere-se dentro desta rede

de controlo social como um órgáo decisório da fiscalizaçáo efecÍuada na produção, comércio e

consumo de géneÍos alimentícios.

Apresenta-se de seguida a história custodial deste Arquivo e a estrutuÍa orgânica-funcional do

Tribunal de Recurso da Intendência-Geral da Segurança Púbüca (LG.S.P.), da Inspecção-Geral

dos serviços de Fiscalização de Géneros Alimentícios (I.G.S.F.G.A.) e do Tribunal colectivo

dos Géneros Alimentícios, para conhecer a evolução institucional de cada uma das entidades, de

forma a identificar as relações que tinham entre si.

Este capítulo insere-se no pólo técnico do método adoptado. As informações apresentadas no

estudo orgânico-funcional destas instituições têm por base diplomas legais e regulamentação

interna que serviram para estruturaÍ a orgânica, definir as funções e competências dos serviços

do Tribunal colectivo e a sua relaçâo com a I.G.s.F.G.A. De facto, foi a partir da identificação

das alterações orgânicas que sofreu êste tÍibunal que foi possível compreender situações de

produçáo documental ocorridas, como adiante irá ser mostrado. Foi feita uma selecção

qualitativa da informação através da comparaçâo dos vários diplomas legislativos.
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1. Enquadramento histórico

1.1. ConteÍo políúico e económico

As consequências provocadas pelas sucessivas crises de cariz político e financeiro criaram

condiçôes ao golpe de Estado de 28 de Maio de 1926, regime autoÍitário a paÍtiÍ do qual se

estrutuÍaÍá o Estado Novo. O novo regime afirmou-se tanto ao nível económico, político e

institucionalmente e náo se fez nem pacífica nem imediatamente. Isto explica que, para além da

progressão política, a Ditadura Nacional teve que se ir armando de um aparelho de repressão

adequado não só a fazer face aos eventos de ordem pública, à resistência operária e militar mas

também à constatrte instabilidade social e política que se lhe foi opondo duÍante os primeiros

anos.43

Como se veriÍicava com outÍos regimes ditatoriais os mecanismos repressivos que se

afiguraram no Estado Novo serviram para garantir o controlo da sociedade portuguesa e para

perpetuaÍ a acção do regime. Os que se fizeram mais sentir foram a Censura Prévia e a polícia

política. Após a aprovação da Constituição de 1933 uma das preocupações de Salazar foi a

rcnrgalnizaçáo das polícias de carácter político-social, herdadas da Ditadura Militar e da I
República.

A Direcção-Geral da Segurança, serviço com competências policiais, teve sucessivas

remodelaçóes que reflectiram o clima de instabilidade política. A polícia política foi ÍestauÍada

após a extinção da Polícia de Segurança do Estado,a através do Decreto n.e 1L.727 t26, de 15 de

Junho e as suas competências passaram temporaÍiamente para a Polícia de Investigação

Criminal. Em 1926 foi criada a Policia de Informaçôes em Lisboaa5 e em 1927 a Policia de

Informações no PoÍo, que após ÍeestÍuturadas passaÍam paÍa o Ministério do Interior em 1928.46

Tinha competência legal para realizar actos de investigação criminal.

Foram criados outros organismos de polícia política no âmbito do Ministério do Interior que

resultou em 1933 na criação da Polícia de Vigilância e Defesa do Estado (PVDE), corpo

centralizado e especializado em informação e ÍepÍessão política.a7 Esta polícia que estava

ll
n3 BARREIROS, José António - "Criminalizaçáo política e defesa do Estado." I n Andlise Social, vol. )Çtlfil, p. A2
aa Criada pelo Decreto n.! 8.013/19, de 04 de Éevãreiro e por Decreto n.e 5.3611.9, de 07 de Abril, tÍansformada em
Polícia de Defesa Social.
a5 Por Decreto n.q 12 .972126, de 76 deDezembro.
a6 Por Decreto n.o 15.195/28, de 17 de Março.
a7 Decraa to 22.99)J33, de 22 de Agosüo.
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dependente do Ministério do Interior, mas pessoalmente dirigida pelo presidente do C.onselho,

constituiu-se no elemento central de um sistema repressivo, Neste sistema de 'Justiça política"

articulavam-se as prisões especiais, os tribunais especiais, as medidas de segurança e o
saneamento político, cujos poderes e métodos de actuação permitem falar do Estado Novo como

um regime de natureza claÍamente policial.as Os detidos indiciados como réus em processos de

"crimes contra a segurança do Estado" eram julgados em tribunais militares especiais e em

pÍoc€sso sumiírio, com desvalorização do estatuto processual dos arguidos.ae Esta polícia foi

rebaptizada em 1945 como PolÍcia Internacional e de Defesa do Estado (PIDE).5o A
Íeestruturação orgânica da polícia assentou na autonomização da PIDE que desligada do âmbito

do Ministério da Justiça foi integrada na dependência do Ministério do Interior, com total

independência de meios de acção, nomeadamente perante a Polícia Judiciária, da qual partiu

inicialmenÍe. As funções da PIDE passaÍam a ser extremamente mais latas do que as das suas

antecessoras e completamente desproporcionadas relativamente ao que era o elenco de

competência normal do poder judiciário: a aplicabilidade de medidas de segurança, a instrução

criminal dos processos, a definição do regime da prisáo preventiva e liberdade provisória dos

arguidos, enfim, uma série de funções que tradicionalmente eram pertença de juízes e que agoÍa

eram atribuídas aos vários funcionários da PIDE, mesmo os de escalão inferior.sl Com o

Decreto-I*i n.e 39.749154, de 09 de Agosto reorganiza-se os serviços da PIDE e a instrução

preparatória nos processos passa a ser feita pelo director, inspectoÍ superior e subdirector da

PIDE, a quem são atribuídas funções de juiz.

Em Março de 1927 Íoram criados tÍibunais militares, extintos em 1930 e substituídos por dois

tribunais militares especiais de Lisboa e Porto, criados por DecÍeto n.e L9.143/B0. Estes foram os

antecessoÍes do Tribunal permanente da Ditadura Militar criado pelo Decreto n.e 21.942132, de

05 de Dezembro, que julgou sumariamente até 1945 detidos indiciados em processos de crimes

contÍa a seguÍança do Estado.

Com o Decreto -I*i n.e 35.044145, de 2O de Outubro os julgamentos de casos políticos

deixaram de estaÍ a cargo dos tribunais militares teritoriais, dos ju2os criminais "ad hoc" e dos

tribunais da Marinha e passirÍam para o Tribunal Plenrário Criminal. As matérias políticas e afins

passaÍÍrÍn a ser julgadas por tm plenário dos tribunais criminais de Lisboa e Porto, «com o
tl
4 ROSAS, Fernando - "O Estado Novo (19?-6-1974)", p.2'15.
ae BARREIROS, José António - "Criminaliza6o púítica e defesa do Estado,,, p. 82.
50 Criada por Decreto n-e 35 .046145, &, 22 de Óutubro.

44



desembargador pÍesidente, tendo como vogais os dois juízes mais antigos dos respectivos juízos

criminais» (aÍ.11.). Alcançava-se, assim, uma integral co-responsabilizaçâo da magistratura

judicial comum na aplicação da justiça política. A competência do Plenário mantiúa-se, pois,

poÍ rm lado, dentro da zona tradicional dos crimes contÍa a seguÍança interior e exterior do

Estado e dos de responsabilidade criminal, crimes de imprensa, mas, poÍ outro, alargava-se ao

campo da criminalidade económica, abrangendo os casos de açambarcamento, especulação e

crimes contra a economia e, sobÍetudo, o Plenrário podia conhecer de todos os cÍimes graves,

cujos processos o Supremo Tribunal de Justiça (secçáo criminal), sob proposta do procurador-

geral da República, mandasse avocar a esse tribunal.s2 As deliberações do Plenário eram

recorrÍveis apenas paÍa o Supremo Tribunal da Justiça, que ú conhecia, aliás, questões de

direito, mas não fácticas, pelo que o ÍecuÍso peÍdia, poÍ essa razão, parte do seu alcânce; em

matéria de liberdade proviúria ou de pronúncia só haveÍia reclamaçáo para o pÍóprio tÍibunal

que proferira a decisão.s3 Segundo alguns autores a criação dos tribunais plenários, "civilizando"

os antigos tribunais militaÍes, foi uma tentativa por paÍte do Estado Novo de mascaraÍ uma

situação, que, a nível externo, não era bem vista, após a vitória das democracias na II GuerÍa

Mundial. Na verdade, não deixaram de ser <<tribunais especiais» tal como os tribunais militares

anteriores, além de que às penas aplicáveis aos crimes ditos contra a segurança intema do Estado

se agravaram substancialmente.sa

Consagra-se na Constituição de 1933 que o "Estado tem o direito e a obrigação de coordenar

superioÍmente a vida económica e social"s5, admitindo-se mesmo, nas disposiçóes

constitucionais a adoptar, a possibilidade de ele intervir directamente na gerência das actividades

económicas paÍiculares. Para a prossecuçáo desses objectivos gerais deveriam a lei e a

Administração hública promover a formação e desenvolvimento da economia nacional

corpoÍativa.

O Estado Novo, de modo semelhante ao fascismo italiano, propôs o corpoÍativismo como

modelo da organizaçáo económica, social e política. O Estado Novo tinha o controlo total sobre

a economia do país, sujeitando-se todas as actividades aos interesses da Nação. O dirigismo

BARREIROS, José António - "Criminalizaçáo política e defesa do Estado", p. 826.
Art. 13.', n.' 3 do DeÃÍet§-Lr;i i." 35.044145.
BARREIROS, José António - "Criminalização política e defesa do Estado", p. 826.
PIMENTEIa Flunser Irene - "Dos tribunais militares aos tribunais plenários."
Art. 31.o da Constituição da República Portuguesa de 1933.
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económico do regime, organizado em moldes corpoÍativos, fez-se sentir nas políticas financeira,

agícola, de obras públicas, industrial e colonial. O corporativismo concebia a Nação

representada pelas famflias e por organismos onde os indivíduos se agÍupavam pelas funções que

exerciam e os seus interesses se harmonizavam paÍa a consecução do bem comum. Estes

organismos, que se designavam por coÍpoÍações, estavam divididos em três: moÍais (instituiíoes

de assistência e caridade), culturais (universidades, agremiaçôes científicas, técnicas, literárias,

aÍtísticas e desportistas) e económicas (casas do povo, gémios e sindicatos nacionais). Nas

corporaçóes de natureza económica estavam integÍadas a agricultura, a indústria, o comércio, os

transportes, o turismo, a banca e os seguÍos, a pesca e as conservas. As corporações que

integravam o operariado e o patronato acabaram por se transformar num meio do Estado Novo

controlar a economia e as relaçôes laborais. Os organismos corporativos eram colocados sob a

tutela de um organismo de coordenação económica sectorial, de nomeação estatal, com podeÍes

de orientação e fiscalização do conjunto de actividades e oÍganismos envolvidos.

Nos anos 30 a organização corpoÍativa surge fundamentalmente para defender os sectoÍes

industriais e agrícolas ligados às principais exportações, ameaçados pela queda dos preços no

início da década; paÍa protegeÍ a agricultura tradicional (trigo, arroz, azeite e lãs) impossibilitada

de expoÍtar a pres,os concorrenciais e ameaçada pela concoÍÍência estrangeiÍa mesmo no

mercado interno, tendoJhe sido reservado o mercado nacional, mesmo em prejuízo de alguns

sectoÍes industriais; defender os interesses da grande exploÍaçáo colonial (algodão, açúcar,

oleaginosas), impondo ÍestÍições à indrístria. Por último surge por pressão de grupos familiares

influentes ligados a várias indústrias (cerâmica, fósforos, produtos farmacêuticos).s6

O Decreto-Iri n.a 26.757136, de 08 de Julho autoriza o Ministro do Comércio e Indústria a

constituir organismos destinados a coordenar e a regular superiormente a vida económica e

social nas actividades directamente ligadas aos produtos da importação e expoÍaçáo. O aÍigo 3.4

do mesmo decreto diz que os organismos de coordenação económica serão dos tipos seguintes:

a) comissões reguladoras, b) juntas nacionais e c) institutos. Os organismos que mais foram

surgindo foram as comissões reguladoras e asjuntas nacionais, relacionado este crescimento com

a impoÍação de produtos necessários à produção e estas últimas com a produção e comércio para

expoÍtação.s7 Embora houvesse anteriormente ao DecÍeto-Lei n.e 26.757 B6 organismos que

ú
56 ROSAS, Fernando - "O Estado Novo ( tg26-1g74)" , p. 2-56.s' COEIJiO, Iniz da Câmarâ Pinto - i'Os Organismos de C.oordenaçâo Económica: Subsídios para um estudo
jurídico", pp. 51-52.
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tinham por função, exclusiva ou parcial, coordenírÍ actividades económicas nomeadamente o

Instituto do Vinho do Porto, a Junta Nacional de Exportadores de Frutas, Comissões Reguladoras

do C,omércio do Arroz e do Bacalhau, só podiam a partir deste decreto usar a designação de

organismos de coordenação económica.

Foram criados outros organismos idênticos fora do Ministério do Comércio e ItrdústÍia, como

o Instituto Nacional do Pão, dependente do Ministério da Agricultura ou a Junta Nacional da

Mariúa Mercante, dependente do Ministério da Marinha.58

O sistema corpoÍativo devia desempenhar uma tripla futrção institucional: uma funçáo política

de ÍepÍesentação orgânica, destinada a substituir o parlamentarismo de base paÍidária saído do

sufrágio universal, uma função económica de auto regulação da economia e uma função social

de pacificação do mundo laboral, pela colaboração harmoniosa das classes atÍavés de acordos e

convenções colectivas de trabalho. Na prática, estas firnções foram adulteradas. A funçâo

económica depressa foi apropriada pelo Estado, que a exefceu directamente pelos ministérios

económicos e pelos organismos de coordenação económica, delegando-a em alguns casos nos

grémios mas nunca nos sindicatos ou oomo fora prometido nas Corporações. Através dos

oÍganismos de coordenação económica e dos grémios obrigatórios o Estado regulava tudo, desde

a dimensão das empresas, cotas de produçáo e noÍrnas de produção, cotas de consumo de

matérias-primas, aos pÍeços a pÍaticaÍ desde o produtor ao consumidor, preços de exportação,

entre outros.59

DuÍante a 1! metade do séc. XX a indústria poÍuguesa cÍesceu à sombra dos efeitos internos

de quatÍo grandes momentos favoráveis à substituição das importações: a crise geral e nacional

de 1890-1891, a I Guerra Mundial, a Grande Depressão de 1929 e a II Guera Mundial. É uma

indústria que se desenvolve à sombra de uma dependência do Estado que pÍotege e gaÍante o

mercado nacional e colonial, regula, condiciona ou elimina a concorrência pelo condicionamento

industrial, pela cartelização gremial corporativa, financia, tabela pÍeços, fixa cotas de produção e

assegnÍa a paz social através dos sindicatos nacionais e da acção das polícias.fl As condições da

economia de guena e a necessidade que ela impõe de fiscalizar todo o pÍocesso de produção,

distribuiçâo e tÍansfoÍmação dos produtos agrícolas criam exigências burocráticas e de encargos

que vai constituir um entÍave à subsistência de muitas pequenas actividades transformadoras de

Criada por Decrelo-Lei L" 29.962139, de 09 de Outubro.
ROSAS, Femando - "O Estado Novo (1926-7974)", p. 255.
IdeA ibiden, p. 62.

ú
5E

59

60

47



base rural, como seja, os requisitos de registo, escrita e contabilidade para os moinhos, azenhas,

lagares de azeite, oficinas de descasque de anoz.6r A realidade industrial de inícios dos anos 30 e

40 tinha um papel social e económico secundário relativamente ao sectoÍ da agricultura onde

dominavam os sectoÍes tradicionais ligados à produção de bens de consumo, associada a um

peso do sector aÍesanal.62

12. Enquadramento jurídico

Uma abordagem à evoluçáo jurídica do DiÍeito PoÍuguês moderno aponta, na segunda década

do século passado, para uma tendência de conferir relevo essencial às preocupações sociais,

sendo considerada como a "época do Direito Social."63 Em 1916 Portugal entÍou na I Guerra

Mundial apoiando os Aliados. As consequências desta decisão cedo se fizeram senth sobre a

situação económica e social do país: a falta de géneros alimentícios, as práticas especulativas e

de açambarcamento, o reforço da repressão e a forte diminuição do poder de compra

pÍov(rcaÍam, no deco[er da primeira metade de L917, o aparecimento de movimentos grevistas e

de pÍotesto pela paÍe de trabalhadores sindicalizados e não sindicalizados. A I Grande Guena

(1914/1918) gerou novas relaçôes sociais colocando ao Direito desempenhar novas intervençóes.

Ocorreram profundas mudanças no campo do Direito em todas as áreas, nomeadamente

verificou-se um grande desenvolvimento na área do Direito Económico. Foram estabelecidas

uma série de medidas de excepção preconizadas na I.ei n.q 683117, de 12 de Maio e Lei n.a

922119, de 30 de Dezembro e nos decretos n.a 4.506i1.8, de 29 de Junho e n.a 5.899119, de 21 de

Juúo com vista a proteger a economia nacional das consequências do conflito, nomeadamente

nos crimes de açambarcamento, especulação e saúde pública, entre outras, legislação em

matérias do consumidor que culminou no DecÍeto-I-êi n.e 41.204157, de 24 de Julho - Infracções

contra a saúde pública e inftacções antieconómicas.

Após a Segunda Guerra Mundial as infracções económicas estão intimamente associadas a

duas das mais importantes tendências político-criminais que se desenvolveram na Europa. A
primeira dessas tendências foi desencadeada, em termos normativos, em 1952, ano em que, por

influência de Eberhard Schmidt, a República Federal Alemá promulgou a Gesez iiber

tr
ó1 ROSAS, Femando - "O Estado Novo ( 1926-1974)" , p- 81.
62 ldem, ibidem, p. 83.
63 CAETANO, úarc elo - Híttfuia do Direito Português, p. 483.
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Ordunungswidriglcciten (lei das contÍa-oÍdenações), que constituiu uma reacção contÍa o

movimento hiper-criminalizador. Na verdade, no período antec€dente, o Direito Penal foÍa posto

ao serviço dos mais variados fins económico-sociais, sugindo uma prolífera legislação

extravagante de *Direito Penal Administrativo". A criação do Direito de Mera Ordenação Social

pretendeu dar resposta a uma questão que se col(rcava à Alemanha, e também a oufros Estados

europeus, no pós-guerra: como asseguÍaÍ a autoridade do Estado, em países devastados sem sriar

um Direito Penal opressivo e totalitáÍio. A criação deste novo ramo de direito sancionatório

público veio dar uma resposta satisfatória ao problema. Náo se tÍatando de Direito Penal estaria

afastada uma indesejável estigmatização inerente e, sobretudo, a aplicação de sanções privativas

da liberdade @ena de prisão). Além disso, o Direito de Mera Ordenaçáo Social permitiria um

certo descongestionamento dos tribunais, poÍ as suas sanções - coimas e Íespectivas sanções

ac€ssórias seÍem de aplicação extrajudicial, isto é, serem aplicadas por autoridades

administrativas, apesar de se assegurar aos particulares o direito de recurso para os tribunais,

decorrente no caso português do n.o 1 do aÍt. 20.q da Constituição.

A segunda tendência que se registou no pós-guerra conduziu à criação de um Direito Penal

Secundrário, de que é parte integrante o Direito Penal Económico. O Direito Penal SecundáÍio

encontÍa as suas raízes profundas na doutrina do Direito Penal de Polícia de Feuerbach e na

doutrina do Direito Penal Administrativo de Goldschmidt e Wolf, desenvolvidas ao longo dos

séculos XVIII, XIX e XX. Mais Íecentemente, na Alemaúa, foi t Wirtschaftsstrafgesea de

1949 (lei penal da economia) que introduziu no pós-guerra o Direito Penal Secundário. A
criminalidade económica desenvolve-se durante as duas Guerras Mundiais, reivindicando da

parte dos Estados um conjunto de normas jurídicas que têm poÍ objecto a definiçáo dos crimes e

a determinação das penas que lhes correspondem quando aplicado àquele conjunto de condutas

que atentem contra a economia e que póem em perigo bens jurídicos, contÍa as quais o Direito

Penal Administrativo náo era eficaz. O Direito Penal Económico surgiu com a necessidade de os

Estados intercedeÍem ao nível legislativo, tro campo da Economia, tentando contÍaÍiaÍ e

ultrapassar a profunda crise que existia um pouco poÍ toda a Europa e ÍegressaÍ a uma ordem

política-económica estável.

Para melhor se perceber o contexto e o peÍcurso político em matéria de fiscalização e

julgamento das inftacções referentes aos géneros alimentícios consideramos recuar até à
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Direcção-Geral de Saúde e Beneficência Pública, criada pelo Decreto de 09 de Outubro de 1899,

a que se aditou o Decreto de 09 de Novembro de 1899.ú Os serviços de saúde dividiam-se em

centrais (Inspecção-Geral dos Serviços Sanitrários, Repartição de Saúde e Conselho Superior de

Higiene Pública) e externos, as chamadas autoridades sanitáÍias. Segundo o aÍt. 10.o do

Regulamento de 04 de Dezembro de 1901, os serviços de saúde pública tinham por fim "vigiar e

estudaÍ quanto diz respeito á sanidade publica, á hygiene social e á vida physica da população,

promovendo as condições da sua melhoria, (...) a salubridade dos logares e habitações, a

inspecção das substancias alimenticias (...)."65

O Regulamento dos Serviços de Inspecçáo e Fiscalizaçáo dos Géneros Alimentícios, de 23 de

Agosto de 1902,66 intega nos serviços de saúde a inspecção e fiscalização de géneros

alimentícios. Os pÍoc€dimentos capitais da autoridade sanitária em matéÍia fiscal de géneros

alimentícios eram três: o proc€dimento de inspecção, a paÍticipaçáo pua juízo e o procedimento

para com os géneros alterados e seus vendedores. A inspecção e fiscalização eram da

competência dos médicos do corpo de saúde pública. Nas freguesias os médicos sanitários, nos

concelhos os subdelegados de saúde e nos distritos o delegado de saúde. Em colaboração com

estes médicos encontÍavam-se as autoÍidades admitristÍativas e policiais, nos termos do

Regulamento Geral de Saúde Pública e nos termos daquele regulamento.dT Depois de instaurados

os autos estes eÍam remetidos aos tribunais @muns. O aÍ. 16.s deste Regulamento determina

que a Íemessa dos autos ao tribunal tinha de ser acompanhada da declaração expÍesss, subscrita

pelo funcionrário de saúde comFetente, sobre se deve considerar-se a alteração nociva à saúde

pública.

A Reforma de 1899 de Ricardo Jorge lançou as bases da legislação sanitária do país mas foi a

criação da Direcção-Geral de Saúde em 191.1, um marco significativo na legislaÉo da saúde em

PoÍugal pois cortava-se com a ligação à Beneficência Pública.8 Esta Direcção passou paÍa a

tutela do Ministério do Trabalho e Previdência Social em 1918 e em L925 paru o Ministério da

Instrução Pública. Voltou à tutela do Ministério do Interior em 7927 até 1958 com a criação do

Ministério da Saúde e Assistência.

ll
óa Extinta a 09 de Fevereiro de 1911 e criada a Direcçâo-Geral de Saúde. Diário do Governo, n.o 33, de L0 de
Fevereiro de 1911.
65 FERREIRA, F. A. Gonçalves - Fl'srória da Satúde e do.c Serviços de Saúde e poltugal.
oo Diário do Govemo,I Série, n.a 191, de 27 de Agosto de 1902.
67 AÍ. 6.n do Regulamento dos Serviços de Inspecçáo e Fiscalizaçâo dos Géneros Alimenícios.s VIEGAS, Valentino; FRADd João; MIGUEL, José Pereira - À Direcção-Geral de Soúde: Notas histt ricas, pp.
25-26.
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Desde 1.919, particularmente no sector da saúde pública, foram promulgadas providências

legislativas excepcionais por ser cada vez maior a frequência de delitos de falsificaçiio de

géneros alimentícios, directamente Íelacionada com a carência ou ausência de géneros

alimentícios de primeira necessidade.

Com a Bolsa Agrícola,6e do Ministério da Agricultura, os crimes ou delitos eram punidos por

tribunais especiais a organizar para cada julsamento na comarca onde houvesse guarnição militar

mais próxima em que fosse cometido o crime ou delito previstos pela ki te 922/19, de 30 de

Dezembro. Estes tribunais eÍam constituídos por três oficiais do Exército, um dos quais era o

presidente, pelo respectivo juiz de direito de comarca, que servia de auditor e pelo agente do

Ministério húblico.7o Para rcalizat as apÍeensões e participar as inftacções competia às

autoridades administrativas, os polícias, os fiscais e seus agentes, oficiais e praças da Guarda

Republicana e da Guarda Fiscal, os funcionários do Ministério da Agricultura, fiscais das

câmaras municipais e qualquer cidadão. Os funcionários mencionados são competentes paÍa

proceder, sem necessidade de intervençáo de outra autoridade.?1

O aumento de transgressões e crimes na falsificaÉo de géneros alimentícios, criando uma

situaçáo perigosa para a saúde pública, foram factores que levaram a que a fiscalização

comercial ou policial dos géneros alimentícios passasse a 06 de Dezembro de 1929 a ser exercida

pela Intendência-Geral da Segurança Pública. C-om a Intendência as polícias tiveÍam uma forte

disciplina, formou quadros, organizou a Polícia de Vigilância e Defesa do Estado e Íeprimiu-se

com energia tudo o que Íepresentava atentado contÍa a saúde pública por via de fraudes nos

géneros alimentícios.

A natuÍeza e gravidade das infracções com géneros alimentícios e as ciÍcunstâncias

económicas e sociais exigiam que fossem punidos rigorosamente e de forma rápida todos os que

atentassem contra a saúde pública. Com esse objectivo foi criada, em 1930, junto à Intendência-

Geral da Segurança Pública (I.G.S.P.), a Inspecção-Geral dos Serviços de Fiscalização de

Géneros Alimentícios. Junto a esta inspecção foi criado um tribunal com competência exclusiva

para o julgamento dos delitos antieconómicos e contra a saúde pública, objecto de estudo da

pÍesente dissertação. Tratou-se de uma criação de circunstância destinada a completar a acção

enérgica desenvolvida pelo intendente-geral da Segurança Fública e que corespondeu a uma

Criação da Bolsa Agrícola pelo Derreto n.o 10.805/25, de 28 de Maio.
AÍ. 4.! do Decreto n .a 12.5OA26, de 78 do Outubro.
AÍ. 11.4 do De.reto # 12.5O8l?-6, & 18 de Outubro.
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neces§idade social.

Foi também criado o Tribunal Militar Especial pelo Decreto-I-ei n.e 23.203133, de 06 de

Novembro em Lisboa e PoÍo que passou a julgar todas as infracçóes pÍevistas no DecÍeto n.q

29.964139, de 10 de Outubro de açambaÍcamento e especulação de preços. Este decreto saiu para

defender a economia nacional contÍa a desoÍdem provocada pela II Guerra e de reagiÍ contÍa as

tentativas de provocar alta aÍificial de preços. Este tribunal foi composto por 2 oficiais do

Exército ou da Armada, um dos quais era o presidente, 1 juiz auditor, I delegado do procurador

da República, encaregado de superintender nas investigaçóes e um promotor de justiça. EÍa

ainda composto por um defensor oficioso, 2 investigadores, I saÍgento de secretariado militaÍ, 2

secretários dos encanegados das investigações, 1 poÍeiro, 1 meirinho e um servente. A sua

competência foi generalizada a todo o continente pelo Decreto-Lei t.e 31.840142, de 07 de

Janeiro. A secção do Tribunal Militar do PoÍo julgava as infracçôes cometidas nos distÍitos do

norte do país até Coimbra e Guarda. À secção com sede em Lisboa competia as infÍacções

cometidas nos Íestantes distritos. As suas competências foram sendo alargadas, entÍe outÍos,

crimes contra a economia,T2 falta ou inexactidão de manifestos,T3 faltas de guias de trânsito,?a

matança clandestina e acumulação de falsificação de géneros com açambarcamento ou

especulaçáo,7s racionamento alimentar,T6 e compÍa e venda de cereais em mercado liwe.?? Este

tribunal foi extinto poÍ Decreto-Iri n.a 35.044145, de20 de OutubÍo passando a sua competência

para os tribunais ordinários.

Por Decreto-Lei n.e 32.871143, de 25 de Junho as competências deste tribunal militar foram

exercidas no Arquipélago dos Açores pelo 2q Tribunal Militar Territorial. A forma de processo

foi estabelecida pelo Decreto-I-ei n .e 32.300142, de 02 de Outubro.

As providências legislativas no sector da saúde pública tinham também um objectivo

moralZador na higiene e nas relações sociais. Exemplo disso é a afirmação contida no Parecer da

Câmara Corporativa, de 1.0 de Abril de 1937, sobre a Íatificação do Decreto-I-ei n.e 27.485R7,

de 15 de Janeiro referindo-se que as disposiçoes promulgadas desde 1929 tinham o intuito de

"obviar, por meios expeditos e enérgicos, à crescente desmoralização, notada neste aspecto da

higiene e das relaçôes sociais" ou o Decreto-Lei te 41,.204157, de 26 de Julho que fala de uma

tl
72 Dwreto-l*i n.o 31.328/41, de 21 de Junho.
73 Decreto-Iri n.! 3l .564141, de 10 de OutubÍo.
7a Decreto-Lei n.p 32.086/42, de 15 de Junho e DecÍeto r.! 35.556/46, de 26 de Março.
'' Decreto-Iri n.o 32.334/42, de 20 de Outubro.
76 Decreto-Iri n.o 32.945/43, de 02 de Agosto.
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"época de profunda perturbação dos espíritos e de grave desregramento dos costumes."

No início dos anos 30 PoÍugal tinha uma sociedade periférica muito dependente da

agricultura, cujas classes dominantes eÍam foÍtemente marcadas pela importância económica e

política dos sectores agiários, bem como do comércio colonial e internacional. Existia

dependência externa do país quanto ao fomecimento de matérias-primas, de bens intermediários

e de bens alimentares essenciais à vida económica pois tinha de os adquirir ao estrangeiro ou nas

colónias. Na conjuntura internacional, devido às necessidades impostas pelo conflito, a ofeÍta

desses bens era difícil devido à sua produção, aquisiçáo e aÍmtzenamento serem prioridades das

respectivas economias de guerra. Os bens importados por PoÍugal tem a sua origem em países

que eÍam ou passaram a ser beligerantes ou ocupados por beligeÍantes.

Portugal não podia deixar de sentir as consequências económicas e sociais da II Guerra

Mundial (L93911945). Aumentava o açambarcamento, a especulação de preços, sentia-se a

insuficiência de racionamento alimentar e com os maus anos agrícolas cÍescia a compra e venda

de cereais em mercado livre, entre outros produtos, aumentando também as práticas ilícitas com

o crescente aumento de opoÍunistas. Desde 1939 e à medida que as dificuldades agavam

adoptam-se medidas de cÍescente intervenção e controlo do circuito integral de todos os bens

essenciais - da produção/impoÍtação ao racionamento do consumo e da exportação, através de

uma estrutuÍa burocrática assente numa vasta rede de organismos de coordenação económica,

que actuavam atÍavés da organização gremial nos diversos sectoÍes.

A falta de géneÍos de primeira necessidade, a desvalorização dos salários, a degradação das

condiçôes de trabalho, enfim o agravamento das condições de vida foram factores para os

movimentos grevistas de assalariados rurais e do operariado industrial. A paÍir de 1941 ocolIem,

um pouoo poÍ todo o país rural, motins de camponeses contra as teqúsiçóes e o açambarcamento

de cereais e contÍa a falta de géneros. Também ocoÍrem manifestações e pÍotestos em todos os

c€nlros industriais e entre 1942 e 1944 ocorem impoÍtantes gÍeves inteÍsectoriais e regionais. O

principal factor condicionador para as gÍeves de 8 e 9 de Maio foi o agravamento da escassez de

géneros e o início do racionamento do pão, em paÍicular. Outro factor foi o da nova ofensiva

contÍa os salários rurais iniciada em Fevereiro desse ano.78 O agravamento da situação dos

abastecimentos alimentares em 1942 e inícios de 1.943 vai conduzir o Govemo à necessidade de

racionar os @nsumos de certos géneros e bens essenciais à escala nacional. É criada a

tl
77 Deqe,to-I*i n.,34.816/45, de 04 de Agosto.
78 RosAS, Femando - "o rstado t tovo ( L926-t974),, , pp. 3s3-361 .
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Intendência-Geral dos Abastecimentos, entidade que centralizava os meios de aprovisionamento,

de distribuição e tÍansporte de géneros e matérias-pÍimas e a fiscalização de todo o processo das

capitaçôes dos contingentes regionais.?e

A disciplina legal relativa aos delitos contra a saúde pública e a economia nacional foi-se

organizando justificada pelas circunstâncias económicas, sociais e políticas de momento, e por

isso, de modo fraementário. Teve como consequência a Íepetição de princípios e a fixação de

penas muito rigorosas paÍa a situação económica da altura. Esta tendência foi alterada com a

publicação do Decreto-Lei ú 41.204157, que pela primeira vez, instituiu de forma sistemática o

regime de infracções contra a saúde pública e economia nacional, num período em que a vida

económica passava por um período de normalidade.s Foi este decreto-lei que viria a ser, durante

quase 27 anos, a principal referência legislativa no âmbito da criminalização e punição das

actividades delituosas contra a economia nacional. Este foi o primeiro diploma promulgado em

Portugal visando a protecção dos consumidores, apesaÍ de niio conteÍ o conceito de consumidor.

Apenas menciona no preâmbulo "saúde do público consumidor" e "saúde do consumidor" e nos

art.9.e, 17 e 18 "saúde do consumidor". O Decreto-Iri n.e 314/72, de 17 de Agosto que transpõe

a noÍÍna da FAO/OMS do Codcx Alimentartw ÍefeÍente à rotulagem dos géneros alimentícios,

náo contem uma definiçâo de consumidor. É a l*i n.e 29/81, &, 22 de Agosto que define

consumidor. A produção legislativa nessa área teve especial incidência no período que se seguiu

à Revolução de 1974, duÍante o qual o poder político pÍetendeu a todo o custo evitaÍ a ftiga de

capitais e a sabotagem económica. O Decreto-I*i n.e 41.204157 viria a ser substituído pelo

DecÍeto-If,i n.a 28184, de 20 de Janeiro que, no essencial, ainda está em vigor e prevê, em

paralelo, os crimes e as contra-ordenações contra a saúde pública e a economia.

2. História custodial

O juiz presidente do tribunal, por ofÍcio de 20 de Julho de 1976 dirigido ao director-geral do

Património Cultural, solicitava informação de quando se podia entregaÍ no Arquivo Distrital de

Lisboa os processos do tribunal, a fim de se poder dar cumprimento ao disposto no art. 9.e do n.e

1 do Decreto-I*i te 551/76. Esta transferência não se efectivou sendo que o Arquivo do

tr
7e ldem,p.344.
e Preâmbulo do De cÍeto-Lei Le 4l.m4l5't .
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Tribunal Colectivo dos Géneros Alimentícios, após a sua extinção em 1976, continuou sob

cust6dia da polícia, que a depositou em banacões peÍencentes à Escola Prática da Polícia de

Segurança Prública, em Torres Novas, poÍ falta de espaço no Arquivo Nacional/Torre do Tombo.

PoÍ telex do C-omando-Geral da Polícia de Segurança Fública, de 06 de Outubro de 1986,

informa-se a Direcçáo-Geral de Inspecção Económica que as instalações em Torres Novas, onde

se guardava o Arquivo do tribunal, ameaçavam ruir a qualquer momento, sendo que em 15 de

Outubro o Comando-Geral dava início à demolição das referidas instalações, solicitando por isso

que se indicasse local para transferir o referido arquivo ou se este Comando-Geral podia destruir

o mesmo. No dia 14 de Outubro deslocou-se um funcionário à Escola Prática da Polícia,

efectuando uma vistoria com a finalidade de verificar a possibiüdade do arquivo ser fiansfeÍido

para o depósito do Palácio do Vidigal. Este aceÍvo documental foi transferido paÍa o Palácio do

Vidigal nos dias 15, 16, 20,21 e 22 de Outubro de 1986, em viaturas e com pessoal daquela

Corporação, tendo ficado armazenada em quatro compartimentos, onde ficaria a aguaÍdaÍ a

abertura das novas instalações do Arquivo Nacionallforre do Tombo. Ficou à guarda do Instituto

Português do Património Cultural (I.P.P.C.) que promoveria a sua transferência definitiva. Foi

incorporado no Arquivo Nacional no período de 24 a 28 de Fevereiro de 1997. O processo de

incorporação encontÍa-se na Repartição Adminisfativa da Direcção-Geral de Arquivos, sob o n.a

l0.l.l.ll043. O Auto de entÍega do I.P.P.C. data de 29 de Janeiro de 1997. Neste processo não se

faz referência às razões da sua incorporação em Arquivo Nacional e não no Arquivo Distrital de

Lisboa, como fora determinado pelo decretolei da sua extinção.

3. Estudo orgânico - funcional

Desde o início do tratamento arquivístico do Arquivo do tribunal se tomou conhecimento que

existia documentação produzida pela I.G.S.F.G.A. nomeadamente pÍocessos de

infracções/crimes. Numa fase muito adiantada do trabalho verificou-se que integrava

documentaçáo ÍefeÍente ao período que antec€de a criação da I.G.S.F.G.A.: processos de

infracções do Tribunal de Recurso e de documentação do Departamento de Fiscalização da

Intendência-Geral da Segurança Pública.

Para compreender e justificar a existência neste aceryo documental desta documentaçâo e

responder à questões arquivísticas que se colocam foi necessário coúecer a história
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institucional e fazer o estudo orgânico-funcional destas entidades produtoras.

3.1. Intendência-Geral da Segurança Pública e Ttibunal de Recurso

Após a extinção em 1929 da Bolsa Agrícola e dos laboratórios quÍmico-fiscais de Lisboa e

Porto, órgão dependente do Ministério da Agricultura, a quem competia as atribuições policiais

sobre géneros alimentícios, cometeu-se pelo Decreto n.e L7.59629, de 11 de Novembro à

Intendência-Geral da Segurança Pública (I.G.S.P.;,81 do Ministério do Interior, até à

reorganização dos serviços extintos, o serviço de fiscalização comeÍcial ou poücial dos géneros

agrícolas e seus derivados destinados à alimentação humana, de acordo com o presidente do

Conselho de Administração da extinta Bolsa Agícola e director-geral de Saúde do Ministério do

Interior.82

I,ogo após foram regulamentadas pelo Decreto n.e 77.721129, de 06 de Dezembro as

atribuições da I.G.S.P. A fiscalização comercial ou policial dos géneros alimentícios seria

exercida exclusivamente até à reorganização dos serviços da Bolsa Agrícola, pela Intendência-

Geral da Segurança hública e seus agentes, através do Departamento de Fiscalização de Géneros

Alimentícios, com a assistência técnica da Direcção-Geral de Saúde, da Direcção-Geral dos

Serviços Pecurários e do C.onselho de Administração da extinta Bolsa Agioola, com os preceitos

das leis, decretos e Íegulamentos em vigor à data do Decreto n.e 17.596129, com as alterações

daquele decreto.83 Esta Intendência foi dirigida superiormente poÍ um oficial superior do

Exército, nomeado em comissão e da confiança do Ministro do Interior. O Decreto n.e L7.721129

regulou os procedimentos das diligências necessárias para a instrução do respectivo pÍocesso e

criou um tribunal de recurso de algumas penas aplicadas em julgamento pelo intendente-geral da

segurança Pública, nomeadamente as penas dos art§. 5.e84, 6.ds e 8.d6 deste decreto. os

processos consistiram em determinar que quando se verificasse um produto sem as

l-
E1 Criada por Decreto n.a 75.825t28, de 3L de Julho, extinta e substituída pela Direcção4eral de Segurança Pública

8' Art. 3.o do Decreto n.e L7.596/29.
E3 Art. 1.n do Decret o n.a 17 -721129, de O6 de Dezembro.
to Delitos rcspeitantes aos pÍodutos que forem considerados falsificados, avariados ou coÍruptos e se ençgntsam
armazenados, em transito, expostos a venda ou vendidos com conhecimento do vendedor.
ot Os delitos Íespeitantes aos produtos avariados armazenados, em transito, expostos a venda ou vendidos com
desconhecimento mas com desleixo ou incúÍia da parte do vendedor,e Em caso de reincidência das inAacçóes.
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caÍacteísticali legais era analisado em laboratórios oficiais e era logo preso o responsável, sem

admissão de fiança e submetido a julgamento pelo intendente-geral da Segurança Pública. As

penas tinham ÍecuÍso para um tribunal colectivo, que s€ reunia no gabinete da Intendência-Geral

da Segurança Públic4 constituído poÍ tÍês juízes de livre nomeação do Ministro da Justiça e dos

Cultos, em comissão gratuita de seÍviço público, que acumulavam com o exeÍcício dos seus

cargos.ET O pedido de recurso era dirigido à I.G.S.P. no prazo de 24 horas mas era necessário que

o arguido fizesse um depósito de SVo da multa aplicada, não podendo seÍ inferior a 100$00 nem

superior a 5.000$00, que lhe era Íestituído se o recuÍso lhe fosse favorável.88 O recurso era

julgado no prazo mráximo de 5 dias a contar da última resposta.se As suas decisões eram tomadas

por maioria, lavrando-se acórdão do qual náo havia recurso. Neste tribunal não existia Ministério

Fúblico. Essas atribuições eram exercidas pelo próprio intendente-geral da Segurança Pública.

O intendente-geral da Segurança Pública faz uma exposiçáo a 1.1. de Março de 1930 ao

MinistÍo do Interior sobre as dificuldades do serviço de fiscalização, nomeadamente a falta de

pessoal e falta de veÍbas. Informa que o pessoal da inspecção preparou voluntariamente cerca de

dois mil processos vindos dos tribunais comuns, alguns por julgar há anos, e da Bolsa Agrícola e

a quem não foi paga qualquer remuneraçáo. Solicita que sejam tomadas previdências para que

estes serviços se normalizem sob todos os aspectos e que novamente passem para a Bolsa

Agrícola. Informa ainda que as multas aplicadas em três meses por esta Intendência ascendiam a

mais de mil contos e que havia para julgar centenas de processos.eo

Tomou-se prática corÍente e sistemático o ÍecuÍso do julgamento excepcional e singular do

intendente-geral da segurança Pública, muitas vezes com provimento. Ficou neste aspecto a sua

intervençâo diminuída nos seus efeitos jurisdicionais não se justificando a sua competência

decisória.el Este tribunal é extinto em 1930 quando é criada a Inspecção-Geral dos serviços de

Fiscal2ação de Géneros Alimentícios e um novo tribunal colectivo junto desta.

A Intendência-Geral da Segurança Pública é extinta pelo Decreto-Lei n.e 2L.14982, de 02 de

Maio tendo sido restaurada a Direcção-Geral da Segurança Pública.

Art. 1.1.o do DecÍeto # 17.72129
§ 1.0 do aÍt. l1..e b D*teto t.a 17.721129.

§ 3.o do art. Ll.e ú DecÍeto n.o 17.721129.
Departamento de Fiscalização de Géneros Alimentícios: OIício expedido a L1 de Março de 1930.

n
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3.2. Inspecçáo-Geral dos §erviços de Fiscalização de Génerus Alimentícios

O enquadramento legal da I.G.S.F.G.A. apÍesentado é fundamentado em diplomas

legislativos. As informações referentes ao Tribunal Colectivo da I.G.S.F.G.A. que constam

nestes diplomas serão referidas na pr6xima secção.

O Decreto n.q 18.640/30, de 19 de Julho revogou o Decreto n.e 17.72129 cujas disposições

eram de natureza transitória e criou junto da Intendência-GeÍal da Segurança Prública um novo

órgão de fiscalização e repressão paÍa as infracçôes relacionadas oom géneros alimentícios, a

Inspecção-Geral dos Serviços de Fiscalização de Géneros Alimentícios. Junto a esta inspecçáo

criou também um novo tribunal colectivo, especialmente incumbido de julgar essas infracções.

Até à criação desta inspecção os serviços de fiscalizaçáo eram realizados pelo Departamento de

Fiscalização de Géneros Alimentícios também dependente da Intendência-Geral da Segurança

Prública.

A I.G.S.F.G.A. firncionava no edifício situado na Travessa do Fala-Só, n.q 9, onde no 1.q piso

funcionava o Iaboratório e a Secção de Amostras, no 2q piso funcionava a SecÍetaÍia, Tesouraria

e o Arquivo e no 3.e piso estava instalada a secÍetaria privativa e arquivo do Tribunal

Colectivo.e2

O Decreto n.q 18.640/30 manteve no seu art. 13.e a competência do intendente-geral da

Segurança Pública e ao tribunal que junto dele ficou funcionando, de punir os infractores e

aplicar-lhes as penalidades do Código Penal ou de qualquer outÍo diploma especial quando

devessem ser aplicadas. A nova inspecção foi criada com o objectivo de fiscalização e de

repressáo através do levantamento de autos de transgÍessáo de todos os crimes referentes ao

fabrico, expedição e venda de produtos alterados, falsificados ou conuptos que se destinassem à

alimentação humana. A fiscalização podia ser exercida em todo o continente e ilhas adjacentes

nos lugares de produção, fabrico, expedição ou venda dos produtos, tais como fábricas, cais de

embarque, alfiindegas, armazéns, estabelecimentos, enlre outros.e3

A fiscalizaçáo foi exercida pelo seu próprio pessoal e a fiscalZação na província era rcalizada,

com a deslocação de brigadas de fiscalização. O pessoal da I.G.S.F.G.A. destinava-se somente à

fiscalização na cidade de Lisboa, podendo, mas só em casos exc€pcionais e de curta duraçâo,

!
er 

Parecer da Câmara CorÍnraüva de 10 de Abril de 1937 sobÍe a ratificâçáo do Decreto-I*i n.o 27 .485137, de 15 &
Janeiro.

'2 T.C.G.A. 1F; - Sr: Cadastro e inventário de móveis e utensflios de 1937.
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deslocar-se à província. Embora o Decreto n.q 18.640/30 estabeleça que a fiscalização de géneros

alimentícios seja feita pelo pessoal constante do mapa em anexo ao referido diploma, a Polícia

de Segurança Pública continuou a fiscalizar e a Guarda Nacional Republicana também podia

fiscalizar desde que o comandante-geral desta corporação desse o seu consentimento ao pedido

de colaboração que nesse sentido lhe fizesse o intendente-geral da Segurança Pública.q

A I.G.S.F.G.A. foi composta inicialmente pelos seguintes funcionários: 1 inspector-geral, 1

chefe de fiscalização, 1 arquivista, 1 analista, 4 amanuenses, 5 delegados, 28 agentes de

fiscalização e 1 servente de Iaboratório.es

Segundo o Regulamento disciplinar da I.G.S.F.G.A.e6 competia ao inspectoÍ-geral dos

Serviços de Fiscalizaçáo fiscalizar o cumprimento das leis e regulamentos por que se regiam os

serviços da Inspecção, fazendo-os cumprir integralmente. Determinar as responsabilidades de

todos os funcionários que fufÍingissem o regulamento disciplinar e aplicaÍ todas as sançóes que

neles se contem, de harmonia com a gravidade das faltas e a graduação dos culpados. Proceder

ou mandar proceder às investigaçóes e sindicâncias que entendesse necessárias para o

esclarecimento de acusações que fossem feitas aos funcionrários superiores, punindo-os ou

propondo a sua substituição, no cÍulo de serem requisitados quando para isso houvesse motivo

fundado. AlteÍaÍ, substituir por outra ou fazer cessar qualquer pena aplicada pelos seus

subordinados quando a julgasse pequena, excessiva ou injusta. Fazer cessar o cumprimento de

todas as penas por ocasião de comemoração de datas históricas ou festividades nacionais. Julgar

as reclamações que lhe fossem apresentadas, mandando proceder a averigua@es quando o

julgsse necessário, para avaliar da justiça que assiste ao reclamante, Punir os chefes de serviço

que tendo conhecimento de faltas cometidas pelos funcionários que estão directamente

subordinados as encubram ou não as punam, quando pela sua natuÍeza estejam dentro da sua

competência. Transferir de um para o outÍo seÍviço, mediante pÍoposta do chefe respectivo,

todos os funcionários que não desempenhassem funções técnicas.

Ao chefe da Secrelaria competia, segundo o mesmo regulamento, admoestar, censuÍaÍ e

ÍepÍeendeÍ todos os seus funcionários subordinados. Comunicar ao inspector-geral todas as faltas

que chegassem ao seu conhecimento e que entendessê excederem a sua competência. Organizar

ou mandar oÍgaÍrlzaÍ processos de averiguações sobre as faltas graves que chegassem ao seu

tl
e3 Art. 3.n do Decreto n.! 18.640/30, de 19 de Julho.

]l t.C.S.f.C.e. 1f; - Ofício expedido, de 09 de Julho de 1930, ao Governador Civil do DistÍito de Setúbal.
" C,onforme mapa anexo (Tabela de vencimentos) ao Decreto n.! 18.6,O80, de 19 de Jutho.
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conhecimento, Íemetendo-os ao inspectoÍ-geral quaisquer que foÍem as conclusões a que tiver

chegado. Propor a transferência de serviço de todos os funcionários que revelassem falta de

aptidão paÍa aqueles que lhe estavam incumbidos.

Ao chefe da Fiscalizaçáo Extema competia entre outÍas: admoestar e censuÍaÍ os delegados,

admoestar, censurar e repreender funcionários de inferior categoria, comunicar ao inspector-geral

todas as faltas que fossem do seu conhecimento, as quais pela sua gavidade correspondessem

penas superiores à sua competência.

A Tesouraria da I.G.S.F.G.A. diariamente e ao terminar o serviço entregava na Secretaria uma

nota das multas recebidas com a designação dos autuantes que fossem funcionrírios da

Inspecção-Geral com direito a compaÍicipações. A Secretaria avisava os interessados para

fazerem os respectivos recibos e receberem na Tesouraria no dia seguinte, das 16 às 17 horas, as

importâncias a que tivessem direito. A Tesouraria enviava imediatamente estes recibos ao

escriváo a fim de se juntarem aos pÍocessos. Quando os autuantes não pertenciam à I.G.S.F.G.A.

expediam-se avisos às autoridades onde pÍestassem serviço.e7

Por Circular n.0 359 da Repartição dos Serviços de Segurança da Direcção-Geral da

Segurança Pública é dado conhecimento a todos os serviços dependentes o despacho do Ministro

das Finanças que estabeleceu que sobre a parte das multas peÍtencente aos autuantes e

denunciantes e demais funcionários se devia aplicar a taxa de lO% de Imposto de Salvação

Pública, fixada na alínea c) do aÍ. 1.e do DecÍeto ne 1.5.46628, de i.4 de Maio. É ainda dado

conhecimento, nos teÍmos do despacho do Ministro das Finanças de 24 de Fevereiro de 1934 que

os descontos deveriam ser feitos a paÍir da data da entÍada em vigor do Decreto ta 19.967131,

de 29 de Junho.es

O DecÍeto n.q 18.640/30 criou junto à I.G.S.F.G.A. um laboratório-escola tendo como ftinção

ministrar instrução técnica aos agentes de seguÍança pública para os serviços de fiscalização, a

fim de se habilitarem à prática de ensaios preliminares, de forma a um melhor desempenho da

sua missão. O mesmo decreto determinou que em cada esquadra de Polícia de Segurança Pública

seria também instalada um pequeno "laboratório-experiência" para investigações preliminares e

que funcionaria sob a direcçáo e fiscalização do chefe da secção técnica da I.G.S.F.G.A.

Quando os sewiços de fiscalização foram criados não dispunham de médico veterinário. A

ll
e6 t.G.S.f.G-a. 19 - Regulamento disciplinar. Trata-se de um texto manuscriüo, não datado.

'] I.C.S.f.C.e. 19 - Ordem de serviço n.o 131, de 06 de Outubro 1936 (cópia).
eE t.C.S.f.C.e. 61- Correspondência recebida da Direcçãoceral de Segurança Príblica.
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pedido do intendente-geÍal da Segurança Pública a Câmara Municipal de Lisboa colocou à sua

disposição todos os médicos veterinrários que faziam parte dos seus quadros. Esta colaboração foi

a princípio permanente mas foi enfraquecendo, ficando reduzida aos serviços de um veterinário.

O lugar de médico-veterinário foi criado por Decreto n.e 2O.28213L para o exercício das suas

funçôes e parz fazer paÍe do Conselho Técnico. Esta nomeação s6 se efectivou um ano depois,

já depois de extinta a Intendência-Geral e criada a Direcção-Geral da Segurança Fública.e

O Decreto n.e 20.282131, de 31. de Agosto regulamentou os serviços de fiscalização e fez

altera$es profundas no Decreto n.e 18.640/30, passando a I.G.S.F.G.A. a funcionar junto da

Direcção-Geral da Segurança Fública. Esta inspecção passou a ter um consultor juídico,

indicado pelo Ministro do Interior, que desempenhava as funções de agente do Ministério

Público no Tribunal Colectivo da I.G.S.F.G.A.

A I.G.S.F.G.A. podia requisitar à Inspecção Técnica das Indústrias e Comércio Agrícolas,roo

sempÍe que suspeitasse ou por denúncia de que nos locais de fabrico,1o1 de que trata o Decreto

n.'q 19.61.5/31, de 1.8 de Abril existissem ou se fabricassem produtos alimentares em condições

não permitidas por lei, os técnicos competentes paÍa procederem à verificação e darem parecer

fundamentado.lo2 A fiscalizaçáo passa a ser exercida também pelo pessoal do Tribunal C-olectivo

da LG.S.F.G.A., pelas forças de Segurança Pública e pela Guarda Nacional Republicana e

quando fosse Íesultante de requisição das autoridades administrativas e das câmaras municipais,

com o auxílio e direcção tecnica dos agÍónomos distritais, intendentes e ajudantes de pecuária,

inspectores e delegados de saride, inspectores de sanidade pecuária e outÍos funcionários

públicos, denfio das áreas da sua competência.'o3 Quando a fiscalizaçáo era exercida na cidade

de Lisboa as entidades acima referidas requisitavam à I.G.S.F.G.A. um agente para realizar o

levantamento do auto e à colheita de amostras. A competência da Direcção-Geral de Saúde nos

serviços de fiscalizaçáo de géneros alimentícios era facultativa segundo as necessidades de

ordem sanitária, cujas diligências à formação do processo corriam segundo as disposiçóes do

;l
ee I.G.S.F.G.A. (F) - InfoÍmasão do inspertor-geral dos Serviços de Fiscalização, do 14 de Outubro de 1933, ao
DiÍector-Geral da Segurang Pública.
r00 Criada por Decreto n.o 18.628130, de 16 de Junho.
r0r O art, 1.n do Decreto o.e 19.675137 faz referência, enEe outras, a fábricas de moagem, moinhos e azenhas,

fábricas de massas alimentícias, de bolachas e biscoitos, fornos de cozer páo, nas padarias e seus depósitos de venda,
fábricas de descâsque de arroz, lagares, adegas e arrnazéns de vinhos, fábricas e armazéns de vinagres e lagares e

fábricas de azeite.
r02 

§ Único do art. 2 .e do Deqeto n.a N2Â2fiL
'B lden, art.2,o
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D ecrelo n.o 20.282 l3l.toa

O Decreto ne 2O.282131 regulou também as competências do laboratório-escola, criando

neste laboratório uma secção especialmente destinada a análises requisitadas poÍ particulaÍes,

sendo estas requisições pedidas por intermédio da I.G.S.F.G.A. Estas análises eÍ.tm pagas

segundo uma tabela organizada pelo laboratório e aprovada pela I.G.S.F.G-4.. Este serviço de

análises preferia a qualquer outro e devia ser sempre considerado de urgência.ro5 Os laboratórios

de investigação preliminar existentes nos comandos das polícias distritais estavam sob a direcção

e fiscalização do chefe do l:boratório da I.G.S.F.G.A. Este decÍeto criou também um Conselho

Técnico com o objectivo de elaborar o regulamento para aplicação deste decÍeto, estudar as

alterações a introduzir nas leis de fiscalizaçáo de modo a aumentar a sua eficrácia, estudar os

meios de adaptação ao nosso País dos pÍocessos empregados no estrangeiro para descobrir e

reprimir as fraudes e dar parecer de carácter técnico sobre os assuntos que lhe fossem propostos.

Este conselho foi presidido pelo inspector-geÍal e constituído pelo consultor jurídico da

I.G.S.F.G.A, pelo chefe do laboratório, por um médico e um médico veterinário. Depois de feita

a análise de recurso e do respectivo auto ter sido junto ao proc€sso eÍa este pÍesente ao Conselho

Técnico que deliberava sobre o procedimento a seguir. Segundo o Regulamento disciplinar da

I.G.S.F.G.A. o consultor jurídico, o médico e o médico veterinário, contÍatados para fazerem

paÍte do Conselho Técnico, tinham competência disciplinar igual à dos chefes de serviços.

O aÍ. 64.q do Decreto n.e 20.28U31 declarou não aplicáveis aos delitos e infracçóes aí

previstas as disposiçóes no n.q L e 2 do art.6.'Qdo Código de Processo Penal.ltr Em Janeiro de

1932 o Decreto n.e ?.0.922 rcvogou o aÍ. 64.e daquele decreto e considerou aplicar o art. 6.0 do

Codigo de Processo Penal. Apesar do restabelecimento dos preceitos gerais do direito penal

sucederam-se reclamações que vieram culminar com a elaboração do Decreto ne 2L.307132, de

02 de Junho que vem conceder amnistia a todos os arguidos de infracções previstas e puníveis

pelos decretos n.a 20.282131 e 20.326131, (sobre serviços de emigração) cometidas até a dala

daquele decreto, sendo arquivados os respectivos pÍocessos e soltos os arguidos que se

encontÍavam presos.

O Decreto n.a 21.3O6132, de 02 de Junho integra na Direcção-Geral da Segurança hública a

f
toa ldem, art.79.o
16 

§ 2.0 do aÍt. 5: do Decrcb n.a 2O.282131-

'm O n.o 1 e 2 do aÍ. 6.q do Código de Processo Penal de 1929 determinam respectiyamente a náo puniçâo dos factos
que por leis posteriores à sua pÍáticâ deixaram de ser consideradas infracções e a aplicaçâo aos arguidos da lei mais
fâvorável de ontÍe as posteÍiores à prática da infracção.
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I.G.S.F.G.A. e fez alterasies a vários artigos do Decreto t.o 2Ã.282131.101 O art. 69.c regula de

novo a constituição da I.G.S.F.G.A.. O Conselho Técnico passa a ser presidido pelo direclor-

geral de Segurança Prública e nas suas faltas ou impedimentos pelo inspector-geral dos Serviços

de Fiscalizaçáo. Dele fazem ainda parte o consultor jurídico, o chefe do Laboratório, um médico

e um médico veterinário. O inspector-geral podia, quando o julgasse conveniente, cometeÍ ao

médico e ao médico veterinário, vogais do C.onselho Técnico, serviçls periciais na fiscalização

dos géneros alimentícios.

Com o Decreto-l*i n.e 25.338135, de 16 de Maio o secretário-geral do Ministério do Interior

passa a seÍ o pÍesidelte do Conselho Técnico.ro8 Pelo Decreto n.e ?Á.159135, de 27 deDezembto,

art. 5.e o médico e o médico veterin&io, como vogais do Conselho Técnico, passam a exeÍceÍ

funções gratuitas. Na vigência do Decreto n.e 2D:282131, de 31 de Agosto as firnções eram

remuneradas conforme fosse detenninado em despacho ministerial (aÍt.75.e). Os artigos deste

decreto que dizem respeito ao Conselho Técnico foram revogados pelo Decreto-Iri n.e

27 .207 R,6, de 16 de Novembro que criou um novo conselho técnico na nova Inspecção-Geral das

Indústrias e Comércio Agícolas.

O Deoeto-Lei n.a 25.338135, de 16 de Maio extinguiu a Direcção-Geral da Segurança Pública

e criou o Comando-Geral da Polícia de Segurança Pública. Os serviços de inspecção e

fiscalização são incorporados no Comando-Geral para onde tÍansitaram com o respectivo

pessoal, constituindo uma inspecção dirigida pelo inspector, que passou a designar-se inspector

dos géneros alimentícios e que ficou directamente subordinado ao comandante-geral. Com este

decreto o presidente do Conselho Técnico passou a ser o secretário-geral do Ministério do

Interior em substituição do inspector-geral.

O Decreto-ki te 27.2O7136, de 16 de Novembro reorganizou os serviços do Ministério da

Agricultwa e extinguiu, pelo art. 162.e, a I.G.S.F.G.A.. Criou a Inspecção-Geral das Indrústrias e

Comércio Agrícolas (I.G.I.C.A) no Ministério da Agicultura. As atribuiçóes que competiam à

extinta inspecção de fiscalização passaÍam a seÍ exercidas por esta nova inspecçáo. Ao inspector-

geral das Indústrias e Comércio Agrícolas ficou competindo o julgamento das transgressões das

leis e regulamentos sobre condicionamento das indústrias derivadas da agricultura, licenças,

importação e exportação, trânsito e venda de produtos sujeitos a regimes especiais ou sobre

indústrias subsidiárias da agricultura. As funções de contencioso que peÍenciam ao inspector-

tr
107 

Nas disposiçôes dos arts. 1.q, 16.0, 17.",42.e, 46.e,47.e,48.p,49.a,51.a,52.s,63.0, 65.0, 68.q, 69.0 e 74.o.
rG Art. 9.o do Decreto -l*i n.a 25-338t35.
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geral dos Serviços de Fiscalização de Géneros Alimentícios passaram a ser exercidas pelo juiz

presidente do Tribunal Colectivo, excepto as que pelo Decreto-ki n.a 272fr7/36 passaÍam para o

inspector-geral das Indústrias e Comércio Agrícolas. Manteve, pelo aÍ. 162.a, o Tribunal

Colectivo que funcionava junto da extinta inspecção com a composiçáo e competências que lhe

estavam atribuídas. O Laboratório que funcionava junto da extinta inspecção transitou para a

nova Inspecção.1@

A I.G.S.F.G.A existia a par da fiscalização rcalizada pela Inspecção Técnica das Industrias e

Comércio Agrícolas mas reorganizada esta inspecção, os serviços de fiscalização de géneros

alimentícios passam a paÍtiÍ de 01 de Janeiro de L937 a ser desempenhados pela I.G.I.C.A

acabando-se com a dualidade de serviços. O que se pretendeu com esta ÍeoÍganização foi a

amrmação dos serviços em conformidade com a sua natureza e fins a atingir e a sua divisáo em

secções de competência bem definida. Os serviços de fiscalização continuaram a sêr exercidos

segundo as disposições aplicáveis do Decreto n.e 2O.282131. A instrução dos processos ficou a

correr pelas repartiçoes da I.G.I.C.A. e só depois de concluída a instrução é que os pÍocessos

eram remetidos ao agente do Ministério Público, junto do Tribunal Colectivo para a promoção,

se fosse caso disso.

Os motivos expressos na legislação paÍa a Íeestruturação destes serviços, e após uma leitura

atenta de correspondência recebida, náo foram no nosso entender os únicos. Com a leitura de

documentação recebida de alguns organismos sobre aÍigos de jornais que se referiam às críticas

formuladas pela opinião pública sobre a dependência financeira deste óÍgão de fiscalização, náo

sendo conveniente que a sua existência dependa, na sua maior parte, do produto das multas, foi

também um dos motivos pam a sua extinção. A I.G.S.F.G.A. manteve-se com uma pequena

dotação do E§tado mas os seus serviços estavam inteiÍamente dependentes do rendimento de

75Vo das multas. Os serviços de fiscalização integrados no Ministério da Agricultura pasisaÍam a

teÍ dotação orçamental "suficiente", tornando-os livres de suspeitas e os funcionários passaÍam a

ter uma situaçáo definida como funcionrírios públicos.

O Decreto-ki n.e 27.485/37, de 15 de Janeiro determinou que os funcionários que fossem

designados por portaÍia do Ministro do Interior tÍansitavam para o T.C.G.A. por portaria de 22

de Janeiro de 1937 do Ministro do Interiorrro integraram-se no T.C.G.A. 13 contÍatados da

tl
1B 

§ 2.o do aÍl. 162.4 do Decreto-I-ei t.e 27.207136.
r@ Publicada no Diário do Govemo, ll Série, de 12 de Fevereiro de 1937.
1r0 Publicada no Diário do Governo, II Série, de 12 de FevereiÍo do 1937.
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extinta I.G.S.F.G.A. Pelo mesmo decreto transitou também o mobiliário, as impoÍtâncias

ÍefereÍrtes às cauções prestadas, o seu acervo documental e todos os pÍocessos em cuÍso e

arquivados, cerca de 17 mil processos.

Sistema Inspecção-Geral dos Serviços de FiscalizaSo de Géneros Alimentícios

lnsp€cçáo G!Íal dos Scrylços de
tiscnllzação dos Gónêras

Allmenticio§

CDosr'l ho
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5Êcçãodc
Amost'âa

iÍrbun.!l

1

L3b(Jídtór io
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33. Ttibunat Colectivo dos Géneros Àimentícios

como já foi referido o Tribunal colectivo foi criado a 19 de Julho de 1930 pelo Decreto n.q

8.640,B0 a funcionar junto da Inspecção-Geral dos Serviços de Fiscalização de Géneros

Alimentícios.

os processos de recurso da Intendência-Geral da segurança pública da competência do

extinto TÍibunal de Recurso, pendentes à data da criação deste tribunal, passaram a ser julgados
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poÍ este novo tribunal colectivo.lll

O Tribunal C-olectivo da I.G.S.F.G.A foi composto por 2 militares oficiais superiores: pelo

intendente-geral da Segurança Pública, como juiz presidente e por 1 oficial superior, indicados

pelo Ministro do Interior, por l juiz auditor, nomeado pelo Ministro da Justiça de entre os ju2es

de direito de 1l classe. O promotor era o consultor jurídico da I.G.S.F.G.À. A Secretaria

privativa do tribunal era constituída por I escrivão e por 1 contínuo.

Este decreto não criou o lugar de escrivão-secretário, pÍetensão do juiz presidente numa

exposição qne fez, indicando algumas alteÍações a este decÍeto. Por consequência o juiz

presidente do tribunal expõe ao Ministro do Interior, por oficio não datado, que o tribunal tinha

de cessar o seu funcionamento devido à falta de escrivão. Interinamente tinha exercido as

funções de escrivão um empregado da Fiscalização de Géneros Alimentícios que não podia

continuírÍ a exerc€r esse lugar por acumulação do serviço na inspecção.

Com o Decreto n.e 19.142130, de 17 de Dezembro o Tribunal Colectivo passou a ter um

agente do Ministério húblico, oficial do Exército diplomado em Direito, que acumulou com o

cargo de consultor jurídico da Intendência-Geral da Segurança Pública, com a gÍatificação

mensal atribuída aos vogais militares do Tribunal Colectivo.

O Decreto n.e 19.615R1, de 18 de Abril definiu as competências da Inspecção Técnica das

Indústrias e Comércio Agrícolas, do Ministério da Agricultura e determinou a remessa dos

processos Íelativos a pÍodutos falsificados, avaÍiados ou coruptos à Intendência-Geral da

Segurança Pública para efeitos de julgamento no tdbunal especial, nos termos do Decreto n.e

tg.640Bo.1t2

O lugar de adjunto do director-geral de Segurança Pública foi criado a 04 de Maio de 1932

pelo Decreto n.a 21.194132 paÍa que a Direcção-Geral da Segurança Pública fizesse paÍte do

Tribunal C-olectivo, por intermédio de um dos seus funcionáÍios superiores. A 01 de Abril de

1933 foi extinto o dito lugar passando o Colectivo de juízes a teÍ como assessor o q)mandante da

Polícia de Segurança Pública de Lisboa ou o oficial do comando por ele indicado.113

Com o Decreto n.e 21.306/32, de 02 de Junho o Tribunal Colectivo sofreu alterações

orgânicas e processuais sipificativas. Retirou à Direcçáo-Geral da Segurança Fública a função

de julgar ficando esta em exclusivo para o tribunal e veio garantir maiores possibilidades de

tr
r11 AÍ. 23 do Decreto ll.o 18.640130.

'12 Áí. E.o do Decreto n.o 19.615/31.
tt3 De*re.ta n.a 22.363/33, de 28 de Março.
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defesa, estabelecendo o recurso para o Supremo Tribunal de Justiça no caso de a multa ser

superior a 6 mil escudos. Com este decreto o Tribunal Colectivo passou a ser presidido por 1 juiz

de direito de 1! classe, que tinha desempenhado anteriormente as funções de juiz auditor,

substituindo o intendente-geral da Segurança Pública, por 2 assessores: o adjunto do director-

geral de Segurança Pública e 1 oficial superior e por 1 promotor, que era também consultoÍ

jurídico da I.G.S.F.G.A. O presidente, nas suas faltas ou impedimentos, era substituído pelo

subdirector da Polícia de Investigação Criminal de Lisboa ou pelo jüz adjunto da mesma Polícia,

designado pelo director. Os assessores eram substituídos pelo comandante da Polícia de

Segurança Pública de Lisboa. A Secretaria passou a ter mais um ajudante de escrivão e o

contínuo passou a desempenhar também as funçôes de oficial de diligências.

O DecÍeto-Iri n.a 27.2O7136, de 16 de Novembro extingue a I.G.S.F.G.A. mas manteve, pelo

au.Í. 162.§, o Tribunal Colectivo. Sem ser formalizado legalmente este tribunal passou a seÍ

designado, conforme se verifica nos cabeçalhos dos documentos produzidos e no rosto dos Autos

por Tribunal Colectivo dos Géneros Alimentícios. Este continuou a funcionar na R. das Taipas -

Travessa do Fala-Só, passando a ocupír todo o edificio, excepto o le piso onde se manteve a

funcionar o Laboratório, agora dependente da Inspecção-Geral das Indústrias e C.omércio

Agrícolas.

Enquanto firncionou junto da LG.S.F.G.A. o Tribunal Colectivo tinha condições exÍguas. Não

havia sala para acolher as testemunhas e além da sala de julgamentos tiúa apenas um pequeno

quarto interior, que eÍa ao mesmo tempo secretaria do tribunal, gabinete do juiz, dos vogais e do

agente do Ministério Público e vestiário para todos eles.11a

O Deqeto-I-ei n.e 2i7.485137, de 15 de Janeiro organizou os serviços do Tribunal Colectivo

que ficou dependente organicamente, até à sua extinção, do Comando-Geral da Polícia de

Segurança Riblica e regulou as suas atribuições. O preâmbulo deste decreto refere a necessidade

de reorganizar em bases novas a secÍetaria privativa que firncionava junto do Tribunal Colectivo.

Este tribunal limitava-se ao julgamento dos arguidos que tivessem contestado a acusaçáo e por

isso tiúam apenas um escrivão. A instrução e indiciação dos processos eram da competência da

extinta I.G.S.F.G.A. e como essas fun@es passaram paÍa o T.C.G.A. houve necessidade de criar

uma nova sectetaria e aumentar o quadro dos funcionários. São criados os lugares de chefe da

Secretaria e de chefe do Arquivo e Tesouraria, este com a categoria de primeiro-oficial. Foi

U
rla Segundo oflcio n.a 4626 da Inspeoção-Geral dos Serviços de Fiscalização de Géneros Alimentícios, de ü7 de
Setembro de 1934, ao diroctoÍ-geral de Segurança Pública.
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composta ainda poÍ 2 segundos-oficiais, 2 terceiros-oficiais, 4 escriturários de 1t classe, 6

escriturários de 2a classe e 3 contínuos de 2â classe que desempenhavam as funções de oficiais de

diligências. Por despacho do Ministro do Interior, de 04 de Fevereiro de 1937 passou a pÍestar

serviço mais uÍna funcionária contratada no T.C.G.A.. O pessoal da Secretaria era contratado por

indicação do Minisfio do Interior, intervindo nos contratos o juiz presidente como Íepresentante

do Estado. O Colectivo de juízes passou a ser constituído por I juiz presidente que era juiz de

direito e por 2 assessores, sendo um o comandante-geral da Polícia de Segurança Pública e o

outÍo um oficial superior do Exército. Existia também 1 promotor de justiça, licenciado em

Direito. O assessor militar, o pÍomotoÍ de justig e o chefe da Secretaria eram nomeados pelo

Ministro do Interior. O juiz presidente era indicado pelo Ministro da Justig, de entre os ju2es de

direito de qualquer classe.

O DecÍeto-Iri n.e 41.2O4/57, de 24 de Julho mantém o T.C.G.A. e estabelece o quadro dos

funcionários da Secretaria. Este decreto nada preceitua sobre o regime de serviço da Secretaria,

parecendo assim que tudo haveria de passar-se como se ela se integrasse nos moldes gerais das

repaÍtiçóes do Estado e não propriamente nos de um tribunal, embora especial, de que é parte

integrante. Foi feita uma correcção nesta orgânica, amoldando-se tanto quanto possível o quadro

de funcionários ao dos tribunais comuns.

A fiscalização das infracções e a instrução preparatória dos respectivos processos da

competência do T.C.G.A. continuou a ser regulada pelas disposições em ügor à data da

publicação deste decreto-lei, nomeadamente os decretos n.e 19.615/3L e t.e 2}.2Íj2l3l.

Continuou a ser da competência dos organismos que a vinham exercendo, tais como: Inspecçáo-

Geral dos Produtos Agrícolas e Industriaislrs, com competências para fiscalizar as actiüdades

comerciais e industriais e reprimir as inÍrac@es por avaria e falsificação de géneros e proceder

às análises, a Intendência-Geral dos Abastecimentos,ll6 a Polícia de Segurança Pública, a Guarda

Nacional Republicana e pelos organismos de coordenaçáo económica e organismos corporativos

com competência para a exercer, reconhecida nos respectivos diplomas legais, dos quais se

!
115 A Inspecção-Geral dos Produtos Agrícolas e Industriais tinha competência para fiscalizar e reprimir as iÍlfracções
previstas neste decreto mas só tinha competência para procedeÍ à instrução preparaüíria dos processos afectos ao§
tribunais comuns.

"6 Cri"d" por Deqeto-I-ei n.a 32.945143, de 02 de Agosüo, com competência para asseguÍar o tÍansporte e
distribuição dos bens de consumo, fiscalizar a disciplina dos pÍeços e o racionamenio.
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destacam: Instituto Nacional do Pão,1t7 Junta Nacional de Vinho1r6, Junta Nacional do Azeite,

Federaçâo Nacional dos Industriais de Moagemlle, Grémio dos Armazenistas de Vinhosl2o e

outÍos grémios de armazenistas, retalhistas e exportadores e de adegas, casas de uniões vinícolas,

juntas nacionais de frutas, azeite, páo, produtos pecuários, comissóes reguladoras de arroz,

bacalhau, oleaginosas e óleos vegetais, e outras entidades a quem a lei concedia tais atribuições.

Estes organismos levantavam os autos e colhiam as amostras que eÍam enviados à Inspecçáo-

Geral dos Produtos Agrícolas e lndustriais para se realizarem as análises e enviar os processos ao

T.C.Gá'.

Vários preceitos do Decreto-ki n.a 41.204157 foram alterados de forma a agÍavaÍ o

tratamento penal estabelecido, elevaram substancialÍnente o montante das multas aplicáveis, de

longe muito superiores às praticadas nos tribunais comrns. EntÍe outros, os decretos-leis n.o

43.86Ot62, de 16 de Agosto, n.e 45.279t63, de 30 de Setembro, t.e 3}8l7l, de 16 de Julho,121 a.o

340n3, de 06 de Julho e n.e 476174, de 24 de Setembro. Tratou-se de assegurar uma severidade

de julgamento dos aulores dos crimes contra a saúde pública e economia nacional e para evitar

os gÍaves preju2os que este tipo de infracções podiam acaÍretaÍ paÍa o prestígio e a necessária

expansão do comércio de exportação e ao mesmo tempo gaÍantiÍ uma especialização e unidade

de cÍitério de julsamento.

No preâmbulo do Decreto-lri n.a 34O173, referindo-se ao Decreto-Lci ír.e 41.2fr4157, affuma-

se que o esquema repressivo deste diploma é de cu:lc/ler genérico, que na conjuntuÍa actual se

vem mostÍando inoperante e que o princípio da conversão da prisão em multa retira-lhe muito da

sua eficácia. Assim o art. 11.4 determina que a pena de prisão não poderá ser reduzida nem

substituída por múa quando for aplicada por qualquer dos crimes previstos nas alíneas a) e b)

do n.e 1. do art. l7.e e nas alíneas a) e b) do n.e 1 do art. 18.4 ou quando concoffam qualquer das

circunstâncias referidas no art. 10.e. O Decreto-Lei É 476174 diz que se impõe tomar

providências adequadas com a energia que ÍequeÍ a actual conjuntura política e económica,

rl
1r7 Criado pelo Decreto-I:i n.q 26.89086, de 14 de Agosto. Em lg72 é cirad0 o Instituto dos CeÍeais que concentÍa
neste instituto a Federaçâo Nacional dos PrcdutoÍes de Trigo, a C-omissão Reguladora das Moagens de Ramas, a
Comissáo Regúadora do Comércio do Anoz e a C-omissáo Rsguladora dos Cereais do Arqúpélago dos Açores.

"" Criada por Decrao n: 27.976137, de 19 de Agosto, sucesóra da Federação dos Vinicultores do CetrtÍo e Sul de
Portugal, criada por DecÍelo-IJi n.e 23.23183, de 17 de Novembro.
lre Criada por Decreto-lei n.o 24.185/43, de 18 de Jutho.
14 Após o Decreto n .e 27.N236, de 12 de Setembro a fiscalizaçáo em Lisboa e Porto eÍa exclusiva deste grémio.
121 O preâmbulo do decreto diz "considera-se oportuno elevar oi montantes das mütas por infracções contra a saúde
pública e antieconómicas que revistam a rílatuÍeza de crime ou de contravençâo, pÍevistas no DecÍeto-Iji
41.20/.157."
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impedindo os luctos excessivos e procurando pÍoteger os consumidores (...). Elevam-se os

períodos das penas de prisão e agÍavam-se o limite mínimo e mráximo das penas de multa,

alteÍações são feitas sem prejuízo de modificações mais profundas que importa introduzir no

Decreto-I-ei n.e 41.204157, com vista a reformulaçáo dos conceitos, nomeadamente quanto à

tipificaçâo de novas infracções.

Foi publicado o Decreto-lri n.e 42.533159, de ?Á de SetembÍo destinado a normalizar todo o

serviço do T.C.G.A. no prazo mráximo de 2 anos. Aumentou o quadro de pessoal e fez alterações

orgânicas. Este decreto criou o lugar de promotor de justiça adjunto e regulou a forma do seu

provimento. Estabeleceu que o Ministro do Interior podia requisitar ao Ministério da Justiça para

servirem no T.C.G.A., pelo período de um ano, prorrogável por uma vez, 1 chefe de secção de

pÍocessos e 2 escriturários dos quadros do funcionalismo judicial, criando mais uma secçáo de

pÍocessos.

Com o Decreto-l*i t.e 564170, de 19 de Novembro verificaram-se as últimas alterações no

quadro de pessoal. Reorganizou o quadro de pessoal, categorias e vencimentos dos flrncionários

do Colectivo e Secretaria. Instituiu I lugar de tesoureiro e 3 de escriváes, todos com o

vencimento dos escrivães dos tribunais criminais de Lisboa. A estas novas categorias

correspondiam aos vencimentos que foram estabelecidos pelo Decreto n.a 26.115135. Extinguiu-

se os lugares de primeiro e segundos-oficiais. Manteve-se 2 lugares de terceiros-oficiais, um era

o encarregado do Registo Criminal. Manteve-se os lugêres de Ln classe e suprimiu-se 1 lugar de

2r classe. Extinguiram-se os lugares de contínuo e criou-se o mesmo número de oficiais de

diligências. Assim, a Secretaria passou a seÍ composta por 1 chefe de Secretaria, 1 chefe do

Arquivo e Tesouraria, 3 escrivães, 2 terceiros-oficiais, 4 escriturrírios-dactilógrafos de 1l classe,

5 escrituÍários-dactilógrafos de 2 classe e 3 oficiais de diligências.

Aquando da sua extinçáo em 1976 do Ministério da Justiça e em comissão de serviço apenas

se encontÍavam além do juiz presidente os três escriváes de direito das respectivas secções de

processos, requisitados nos termos do n.a 2 do art. 5.q do Decreto-[pi n.e 56417O, sendo o

respectivo pessoal do quadro privativo do tribunal. Os dois terceiros-oficiais, lugares que

ascenderam poÍ concuÍso de prestação de provas efectuadas nos termos do art. 6.0 do citado

decreto, tinham um vencimento que correspondia ao dos ajudantes de escrivão, sem paÍte

emolumentar, aliás que não é auferida por nenhum dos serventuários, único tribunal onde se

veÍifica esta situação. Ilavia 1 vaga de escriturário-dactilógrafo.
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A extinção do Tribunal Colectivo dos Géneros Alimentícios foi determinada pela nova

situação política criada com a Revolução de 25 de Abril de 1974. De acordo com as medidas e

disposições tendentes a asseguaÍ, a curto prazo, a independência e a dipificação do Poder

Judicial, estabelecidas no Programa do Movimento das Forças Armadas Portuguesal22çe se

tomou paÍte integrante da Lei Constitucional n.e 3fi4, de 15 de Maio previa a extinçáo dos

tribunais especiais.

O Decreto-Iri É 203174 define o ProgÍama do Governo Proviúrio e estabelec€ a sua

orsânica. A alínea c) do n.e I é a seguinte: «Reforma do sistema judicial, conducente à

independência e digrificação do seu poder; extinção de tribunais especiais; reforma do pÍocesso

penal e demais direito processual (.. .)."

Foi pedida a 26 de Agosto de 1974 pelo Gabinete do Ministro da Administração Intema ao

Ministério da Justiça e ao próprio T.C.G.A. que se pronunciassem sobre a sua extinção. O

Ministério da Justiça esclareceu o MAI que a extinção do tribunal já estava considerada no Plano

de Acção do Ministério da Justiçar23 aprovado pelo Governo, que previa no seu n.e 8 a sua

extinção e passagem paÍa os tribunais comuns de jurisdição ordinária das respectivas atribuições

e que iria ser apreciada por Conselho de Ministros.

Segundo o Plano de Acção do Ministério da Justiça, elaborado no II Govemo Provisório, a

inspecção, fiscalizaçáo e perícias manter-se-iam no âmbito do Ministério da Economia,

salientando-se a conveniência de unificar a lei substantiva subjacente, conjuntamente com aquele

ministério, da Administração Intema, do Ministério da Justiça e dos Assuntos Sociais.

A nova Constituição, aprovada em 02 de Abril de 1976 e posta em vigor em ã de Abril desse

ano, implicou a aboliçáo dos tribunais especiais existentes na ordem judicial. O n.e 2 do art. 6.q

da Constituição permite na 1a instância haver tribunais com competência específica e tribunais

especializados para julgamento de matérias determinadas. O n.e 3 do mesmo artigo diz ser

proibida a existência de tribunais com competência exclusiva para o julgamento de certas

categorias de crimes.

Para dar cumprimento ao n.e 3 do art. 6.4 da futura Constituição, já aprovada pela Assembleia

Constituinte, l/foi constituído por despacho do Ministro da Justiça, de 20 de Fevereiro de 1976,

tI
'2 O n., L da alÍnea e) do n.! 5 do Programa do Mor,imento das Forças AÍmadas é o seguinte: "A extinção dos

"tribunais êspeciais" e dignificaçáo do pÍoc€sso penal em todas as suas fases."

'a In Boletim do Ministério da Justiçá, n.q 2,(), NovembÍo de 7974, pp.2t-22.
ru Diiírio da Assembleia Oonstituinte, n.a 97, de 18 de Dezembro de 1975, pp. 3135-3143.
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um grupo de trabalho,ls que teve como missâo elaborar um antepÍojecto de diploma necessário

à extinção do T.C.G.A. e passagem para os tribunais comuns de jurisdição ordiniíria as suas

competências. Este despacho determinou que o gÍupo de trabalho, na elaboÍação do anteprojecto,

tratasse da forma de pÍoc€sso, matéria de fiscalização e peÍícias, da colocação do promotor de

justiça e dos funcionários do tribunal e providenciasse sobre qualquer outra matéria pertinente.

Este grupo de trabalho reuniu-se no Supremo Tribunal Administrativo, do qual fizeram parte um

Íepresentante do Ministério da Administração Interna, do Ministério do Comércio Interno, do

Ministério da Agricultura e Pescas, o juiz presidente e dois elementos ÍepÍesentantes dos

funcionários do T.C.G.A. Presidiu às reuniões de trabalho o conselheiro Dr. Mário Correia Arez,

antigo juiz presidente do T.C.G.A.. Foi com base nas conclusões e sugestões deste grupo de

trabalho que se estrutuÍou o decreto da sua extinçâo. A solução apresentada no art. 2.e do

Anteprojecto de diploma relativo à sua extinção, foi o da criação nos tribunais da sede de cada

um dos Distritos Judiciais do Continente (PoÍo, Coimbra, Lisboa e Évora) de juízos

especializados, da categoria de juízos correccionais, para conhecer das infracçóes que sâo do

conhecimento deste tribunal, enquanto nas ilhas adjacentes a competência se atribui aos tribunais

das comarcas em que tais infracções fossem cometidas, ao abrigo do n.q 2 do aÍ. 6.4 do projecto

da nova Constituição. Considerou-se que seria a soluçâo que traria maior eficácia no julgamento

das infrac@es, dado que dentro de cada uma das áreas era variável o volume do serviço e

permitia que os vários processos fossem apreciados com a possível uniformidade de critérios.

Em relaçáo às ilhas adjacentes entendeu-se que essa competência devia atribuir-se aos tribunais

de comarca porque nessas zonas se verificava menor volume de serviço e por isso não justificava

a criação de juízos. ContÍa esta solução esteve o Íepresentante do Ministério da Administraçâo

Intema poÍ considerá-la inconstitucional e votou para que as infracções devessem ser julgadas

pelos tribunais de comarca,

O juiz presidente, no seu paÍec€Í apÍesentado ao grupo de trabalho, sugeriu que fossem

destruídos os pÍoc€ssos e documentos arquivados desde o início do seu exercÍcio até ao ano de

1960, inclusive, ressalvada a microfiünagem das peças dos processos ou dos documentos que

revestissem interesse. Os restantes prccessos e documentos seriam enviados ao Arquivo da

Secretaria de Estado do Comércio Alimentar no caso das atribuiçôes do T.C.G.A. passaÍem para

a competência dos tribunais de comarca. No caso de serem criados os tribunais especializados

L]
r5 Publicado no Diário do Governo, n.a 48, II Série, de 26 de Feyereiro de 1976, p.7 8.
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pÍopostos seriam enviados aos aÍquivos, conforme as respectivas iáÍeas de competência.

O Tribunal Colectivo dos Géneros Alimentícios foi extinto por Decreto-lri n.'Q 551/76, de 01

de Julho. As suas atribuiçoes passaÍam para os tribunais comuns de jurisdiçáo ordinária e

manteve-se em vigor a legislação referente à instrução dos processos relativos às inftacções que

eram da sua competência, sem prejuízo do disposto neste decreto.l26 Este decreto determinou que

os seus funcionários fossem colocados no Ministério da Justiça em efec{ividade de serviço,

atendendo-se à sua categoria, vencimentos e tempo de serviço, como os processos individuais de

cada funcionário. Os processos relativos a réus presos ou em cumprimento da pena seriam

Íemetidos, no pÍazo de dez dias, aos tribunais teritorialmetrte competentes para conhecer da

infracção segundo as regras do Código de Processo Penal. Os processos que se encontÍavam

pendentes seriam Íemetidos aos tribunais competentes no prazo de vinte dias, a contar da entÍada

em vigor deste diploma. O n.! L e 2 do aÍt. 9.e do mesmo decreto preceituava que os processos e

livros arquivados, instaurados ou indiciados há mais de tÍinta anos, seriam remetidos ao Arquivo

Distrital de Lisboa. Os demais processos e üvros em Arquivo seriam remetidos aos tribunais que

fossem competentes nos termos do n.a 4 do aÍt. 2.a do Decreto-Iri n.e 55U76. Os processos

relativos a réus presos ou em cumprimento da pena seriam remetidos, no pÍazo de dez dias, aos

tribunais territorialmente competentes para coúecer da infracção segundo as ÍegÍas do Código

de Processo Penal.

O DecÍeto-IÉi n.e 689176, de 09 de Setembro alterou a redacção dos aÍs. 6.e e 9.e do decreto

anterior. Pelo aÍ. 6.4 os funcionários do tribunal extinto mantiveram-se em serviço até ao termo

dos habalhos decorrentes da extinção e foram colocados, findos esses trabalhos, no Ministério da

Justiça em efectividade de serviço, atendendo-se à sua categoria, vencimentos e tempo de

serviço. O aÍ. 9.e do mesmo decreto estabeleceu quê os processos e livros arquivados,

instaurados ou iniciados há mais de trinta anos, seriam remetidos ao Arquivo Distrital de Lisboa

no pÍazo de vinte dias, a contar da entrada em vigor do diploma de 13 de Julho de 1976. Pelo

mesmo artigo, ponto 2, o imóvel arrendado ficou afecto ao Comando-Geral da Polícia de

Segurança Púbüca, transitando para a guarda deste Comando o recheio desse imóvel e os

proc€ssos, documentos e livros arquivados que não fossem abrangidos pelo número anterior.

Após a publicação do DecÍeto-Iri n.a 551176 o juiz presidente determinou por ordem de

serviço que fossem remetidos todos os pÍocessos às comarcas Íespectivas, devendo previamente

ll
t'6 Art. 2.o do De"r"to-l*i n.e 557176.
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oficiaÍ-se às entidades respectivas relativamente àqueles processos com diligências pendentes,

como execuçôes fiscais, mandados expedidos e ainda não cumpridos, deprecadas, pedidos de

informaçóes ou de ceÍificados e outÍos. O promotor de justiça, também poÍ ordem de serviço,

determinou que todos os processos que estavam com vista aberta fossem remetidos, no seu actual

estado, às oomaÍcas tenitoriaknente competentes dentro dos prazos legais e nas condições

previstas no referido diploma.l2T

Por ofÍcio de 23 de Setembro de 1.976 o juiz presidente informa o Director de Serviços dos

Cofres do Ministério da Justiça que se encontravam embalados os pÍocessos pendentes no

tribunal, a remeter aos tribunais territorialmente competentes e solicita verba para pagamento das

taxas de expedição postal, aproximada em 40.000$00.128

A 12 de Outubro de 1976 foram enviados ao Comando-Geral da Polícia de Segurança hública

os processos individuais dos funcionários do T.C.G.A., bem como os pÍocessos individuais dos

funcionários da antiga Inspecçáo-Geral dos Serviços de Fiscalização de Géneros Alimentícios,

os livros de autos de posse, as ordens de serviço e outÍos documentos oom os mesmos

relacionados.l29

3.3.1. Competências

As competências do Tribunal Colectivo dos Géneros Alimentícios estendiam-se a todo o

tenitório continental, aos Açores e Madeira. As competências estáo estabelecidas nos diplomas

que criaram e regulamentaram a Inspecção-Geral de Fiscalização de Géneros Alimentícios e o

Tribunal Colectivo dos Géneros Alimentícios e posteÍiormente foi-lhe atribuído, por diversos

diplomas, competência para conhecer outras infracções mas mais em atenção à forma de

processo a seguir do que às matérias em apreciação. As suas competências são definidas, em

geral, pelo art. 2.e do Decreto-I-ei te 27.485/37, de 1.5 de Janeiro e pelo art. 157.q do Decreto-Iii

n.e 27.207136, de 1.6 de Novembro. O primeiro decreto atribui-lhe competência paÍa prepaÍaÍ e

julpr em L! instância todos os pÍocessos relativos a delitos e transgressões mencionados no aÍ.
LI
127 

C-omando-Geral da Polícia de SegurançaPiú)lica:, Livro de Ordeta de serviço n.s2.' Ordem de serviço n.q 76, de
13 de Julho de 1976 e Ordem de serviço n.o 1, de 13 de Julho de 1976 do promotor de justiça.

'ã T.C.G.A' Secçáo Central: Conespondência expedida: Ofrcio n.a 170ào juiz presiientà ao Director de Serviços
dos C-oAes do Ministério da Justig.
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157.e do Decreto-I-ei ff 27.?-O7136 e àqueles que poÍ legislação especial sigam a forma

estabelecida no Decreto n.e ?.0.282131, de 31 de Agosto com as alteraçóes posteÍiores. O

Decreto-ki n.e 27.?.O7136 no seu art. 1.57.e confere competência ao T.C.G.A. para conhecer dos

delitos e transgressões sobre géneros alimentícios designadamente os previstos no Decreto n.e

20.2828L e aqueles que, por legislação especial, sigam a forma de processo estabelecida poÍ este

Decreto. O Decreto f 20.282131 acrescentou em relação às inftacçôes mencionadas no DecÍeto

B.64AR0 "as respeitantes à venda de qualquer género alimentício cuja natureza, composição ou

qualidade nâo correspondessem à designaçâo com o que eÍa posto ou náo estivessem em

conformidade com o pedido feito pelo comprador."lr

Assim, sem atender recorrer a todas as inftacções compete, em geral, ao T.C.G.A. pÍepaÍar,

apÍeciar e julgar em la instância todos os processos relativos a crimes e transgressões de géneros

alimentícios falsificados, alterados, avariados ou corruptos e falta de caÍacteÍísticas legais, além

de outras infracções atribuídas por lei especial referentes a diversos pÍodutos e géneros

alimentares relacionados com géneÍos alimentícios ou seus relacionados que se destinassem à

alimentação humana, tais como faltas de asseio e higiene alimentares nas padarias,l3l falta de

guias de circulaçâo de vinhos e seus derivados,'32 falta de pesagem do pão e das farinhas no acto

da venda,133 existência de peneiras nas padarias,l3a tÍanspoÍte de água juntamente com leite,13s

existência nas fábricas de substâncias que possam servir para falsificar os produtos

alimentares.l36

Apesar das suas competências, ao longo da sua existência, abrangeram novos tipos de

infrac4óes também se verificou perda de algumas, como poÍ exemplo, a falta e inexactidão do

manifesto de trigo passaram a ser punidas como delito de açambarcamento de acoÍdo com o aÍt,

4.4 do Decreto n.a 31.56411941, passando a sua competência para o Tribunal Militar Especial.

Tem competência para aplicar a pena de prisão em casos que lhe é expressamente conferida

pela lei, como por exemplo, pelos arts. 2I.e e 23.e do Decreto-IJi t.e 23.828134,de 07 de Março

I]t" T.C.G.A : Secção Central: Correspondência expedida: Ofício n.e 172 do juiz president€ ao comandante-geral da
Polícia de Securanca Públicá-

''o art. 2.o dJoe"rt n.a ?-o.282t31.
131 o Deqeto 20.28281 determinava que as faltas de asseio fossem comunicadas à Direcçáo-Geral de Saúde. Com o
DwÍeto a.a 31.449/41, de 6 de Agosto estas inftacçôes passaram a seÍ júgdas pelo T.C.GÂ.
"" AÍt. 43.o da l,€i n.o 1.889/35, de 23 de Março.
'33 Art. 75.0 do Decreto Ls 25.i32135, afi. 15.tdo Decreto n.a 18.640/30 e art. 5.4 do Decreto n.o 40.083.
r3a AÍ. 3.0 do Decreto n.o 40.083.
135 

§ único do aÍt. 34.P do Decreto n.q 16.130/28.ls Art. 15.0 do Decreto Ls 3!.449 e art. .o do DecÍeto n.e 35.846.
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(tentativa de exportação de vinhos falsificados com substâncias nocivas a saúde) e pelo art. 4.q

do Decreto-l.ei n.e 25.509135, de 15 de Junho (falsa designação de origem de vinhos e

aguardentes).

As competências do tribunal mantêm-se após o Decreto-Lei 4l .2iJ4157 . O art. 35 .e deste

decreto deteÍmina que "a pÍeparaçâo e julgamento dos processos por infracçóes a que este

Decreto-Lei se refere são reguladas pelo Código de Processo Penal e legislaçáo complementar,

salvo as seguintes disposiçoes especiais, bem como as aplicáveis no Tribunal Colectivo dos

Géneros Alimentícios cuja competência se rege pelos preceitos em vigor." Até à sua extinção o

decÍeto principal aplioável é o 41.2O4157 com as alteraçóes introduzidas pelos decretos-leis já

mencionados que elevaram o montante das multas aplicáveis.

Acerca da sua competência o juiz pÍesidente diz "o Tribunal Colectivo dos Géneros

Alimentícios, como tribunal especial que indiscutivelmente é, tem de apreciar apenas e só os

pÍocessos referentes à matéria que a lei expressamente lhe atribua, sob o risco de grave infracção

aos comandos contidos no aÍt. 66.4 do Código do Processo Civil e art. 35.e, n.e 1.0 do Código de

Processo Penal, aquele aplicável por força do art. l.q e § único deste último.'r3?

Ao longo dos anos surgiram dúvidas acerca das suas competências, dúvidas que se pÍendeÍam

com a interpretação das disposições legais, o que originou alguns conflitos de jurisdição, como

são os ÍecuÍsos dos acórdáos condenatórios do T.C.G.A. para o Supremo Tribunal de Justig, em

parte devido a interpretação das disposições dos sucessivos decretos-leis.138

o aÍt. 5.e do Decreto n.e 17.72129, de 06 de Dezembro dispõe que aos infractoÍes seria

aplicada pena de multa, cuja importância variava entre seis e dez vezes os valores dos pÍodutos

falsificados, avariados ou corÍuptos, "independentemente de qualquer penalidade que pelo

Código de Processo Penal ou por qualquer outro diploma especial pudesse competir."

Com o Decreto n.e 2O.282131 o Tribunal Colectivo deixou de seÍ competente para aplicar a

pena de prisão do aÍt. 251.0 do Código de Processo Penal. O art. 32.q dispôe "Os que abaterem

reses doentes e os que aproveitarem as cârnes das que morrerem por doença paÍa alimentação

pública seráo condenados como falsificadores e enviados aos tribunais comuns nos termos do

Código Penal." No entanto, o aÍt. 56.c do mesmo decreto que manda aplicar a pena de multa a

todos os falsificadores levantou dúvidas se o tribunal tinha competência para aplicar a pena de

l
r37 T.C.G.A. (F) - Ofício n.e 1003, de 19 de Outubro de 1959, do júz presidcrte ao consolheiro-Íelator do pÍoc€sso

19.221 - Conflito negativo de competência.
'" Aórdãos do Supremo Tribunal de Justiça de 14 de Junho de 1935 e Ll de Julho de 1941.
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prisão em todos os casos de falsificação. o art. 3.q do Decreto n.a 21.306132 frxou a competência

exclusiva dos tribunais comuns paÍa a aplicação das penas do aÍt. 251.4 aos infractores dos aÍts

32.e e 56.e do Decreto n.e 2o.282f].. Mas como não faz rcferência a pena de multa que o art. 56.e

manda aplicar cumulativamente com as do aÍ. 251.q, surgiu a dúvida sobre se a pena de multa do

aÍt. 56.c devia ou não ser também aplicada pelos tribunais @muns. o Acórdão do supremo

Tribunal de Justiça de 11 de Julho de 1941 assentou que é da exclusiva competência do tribunal

a aplicação das penas de prisáo e multa do aÍt.251.s do código penal e do art. 56.e do Decreto

n.e 20.282131aos inÍractores dos preceitos deste decreto.l3e

o aÍt. 4.e do Decreto n.e 32.334142, de 20 de outubro determina que nos delitos previstos e

punidos nos arts.54.q e 55.4 do Decreto n.e 20.282131o tribunal competente aplicará além das

penas constantes dos mesmos artigos a pena de prisáo até seis meses. o § 3.q do citado artigo 4.0

acrescenta que as penas de prisão não são remissíveis nem podem seÍ suspensas. A pena de

prisão como complementar das penas de multa foi cominada por este decreto.

Em relação ao entendimento das regras processuais é de referir o caso de um pÍoc€sso

pendente no tribunal em que o réu suscitou a questão da ilegitimidade. O Ministério prúblico

impugnou a alegada ilegitimidade do réu e o juiz presidente lavrou despacho a julgar

improducente a arguição. o réu pretendeu agravaÍ com a declaração de que o agravo deveria

subir no caso de também vir a ser interposto recurso da decisão final e com este Íecurso, nos

teÍmos dos arts. 653.e a 655.e do código de processo penal e 3.q do Deoeto-Lei n.q 21.495t37. o
júz presidente náo admitiu o recuÍso fundamentando-se no art, 49.q do Decreto n.s 2o.2g2l3l e
no art. 3.4 do Decreto-Lei n.a 27.485R7, sendo a decisâo confirmada pelo supremo Tribunal de

Justiça. Segundo Palma Carlos as decisões estão enadas poÍque os pÍocessos deste hibunal não

admitem o despacho saneador prescrito pelo aÍ. 400.q do c6digo de hocesso penal. É na

decisão final que têm de se apreciadas todas as questões de direito, de outra forma impossibilita-

se o Íecurco da decisão final, restÍito à matéria de direito conforme art. 3.e do Decreto-IJi n.q

27.4g587.140

LI
t3e Aórdão do Supremo Tribunal de Jusüça de 1 1 de Julho de 1947 . ln Botetim Oficial Ministério da tustiço, Ano
1,p.393.
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3.32. A questáo da inconstitucionatidade do T.C.G.À, cíticas e contestaçôes

A inconstitucionalidade do T.C.G.A. eÍa sustentada oom base no disposto no aÍt. 117.0 do n.e

3 da Constituição da República PoÍtuguesa, posta em vigor em 1l de Abril de 1933, que

determinava não ser permitida a criação de tribunais criminais especiais com competência

exclusiva para julgamento de determinada ou determinadas categorias de crimes, excepto sendo

tl
l4 cARI-os, Adelino da Palma - "Despachos interlocutórios e Íecrusos em pÍocessos da competência do Tribunal
Colectivo ôs Géneros AlimeÍtícios", Ia Ra'ista da Oúêm dos Advogados,pp.6O-63.
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este§ fiscais, sociais ou contÍa a seguÍança do Estado. A constituiçáo de 1g33 considerava

tribunais especiais os tribunais que não fossem o Supremo Tribunal de Justiça e os tribunais

judiciais de 2r e lq instância.

A interpretação do preceito constitucional disposto no art. 117.q não foi simples e aliada a

problemas de ordem prática e ao contexto económico do País fizeram com que o tribunal se

mantivesse em vigor atê' L976. Os defensores pela manutenção do tribunal defendiam que esses

preceitos constitucionais não estavam ainda em ügor quando se publicou o decreto da sua

criação e que a C.onstituição de 1933 não proibia os tribunais especiais existentes anteriormente à

sua promulgação mas apetras proibia a criação de novos tribunais especiais que não tivessem

competência nos crimes fiscais, sociais ou contra a segurança do Estado.

Eram apontadas críticas à sua competência exclusiva numa interpretação Íestrita do preceito

legislativo porque este tribunal julgava apenas determinadas categorias de crimes.

Para além das críticas da sua natureza jurídica também foram colocadas outÍas de oÍdem

prática. A existência de um único tribunal em todo o teritório continental e nas ilhas adjacentes

foi objecto de muitas censuÍas. A sua competência estendia-se a todos os infractores

independentemente da localidade onde residissem. Deste modo, a concentraçáo de julgamentos

em Lisboa tinha o inconveniente, mesmo ainda quando realizável, de se tornar para os acusados,

quer fossem condenados ou absolvidos, um grande acréscimo de despesas, pela necessidade de

constituíÍem advogado em üsboa ou levarem as suas testemunhas, com demora de muitos dias e

ainda sujeitos a adiamentos.

Apesar das várias críticas forrnuladas foram vrárias as razões para a defesa da sua existência:

necessidade de rapidez na aplicaçáo da justiça, maior severidade nas condições quando feitas por

um tribunal cuja função era exclusivamente a de defender a saúde pública e simplicidade nos

trâmites empregados. se o pÍocesso se passasse a regular pelo código de processo penal era

impossível aos arguidos caucionados eximirem-se a comparec€r pessoalmente no julgamento.

A câmara corporativa no seu Parecer de L0 de Março de L937ra1 cnloca a questão se o

T.C.G.A. devia continuar a funcionar como dependência do Ministério do Interior ou se deveria

ser integrado no Ministério da Justiça, À razões de sistema e de princípios acresce agoÍa as

competências de fiscalização no M' 'st'r'o da Agricultura, para aconselhar a sujeição do referido

tribunal especial à superintendência do Ministério da Justiça e à disciplina do Conselho Superior

tl
rar 

Sobre a ratificaç,âo do Decren-I*i t.e 27 .48587
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Judiciário. Sugerindo que o juiz presidente, o agente do Ministério público e o chefe da

Secretaria seriam nomeados pelo Ministro da Justiça nos termos do Estatuto Judiciário e os

assessores continuam a ser indicados pelo Ministro do Interior.

o juiz presidente do T.G.G.A., a 02 de Novembro de L955, na apreciação e sugestões relativas

ao projecto de decretoJei sobre delitos antieconómicos, mais tarde publicado em 1957, defendeu

que a manutenção deste tribunal continuava a pareceÍ a mais conveniente e a justificar-se

plenamente pela premente necessidade de uma mais vincada e pronta defesa da saúde pública e

dos inteÍesses dos consumidores. Estava-se peÍante uma opção entÍe a utilidade e a conveniência

em manteÍ o tÍibunal e o rigor dos princípios que recomendavam sua extinção.

O projecto de Decreto-Lei n.r 518 elaborado pelo Governo sobre os delitos contra a saúde

publica e a economia nacional aceita a manutenção do tribunal mas com alterações quanto à

constituição do Colectivo, ao pessoal da Secretaria, como à forma de processo especial e coloca-

o dependente do Ministério da Justiça. o comandante-geral da p.s.p. seria substituído por um

juiz togado de um tribunal correccional de Lisboa, mantendo-se no Colectivo um vogal militar.

Quanto à forma de processo são revogadas as noÍmas do Decreto n.e 20.282131. e deixava de

haver a condenação de preceito. As decisões do Colectivo não poderão ficar simplesmente

consignadas nas actas de julgamento e os acórdãos terão de ser lavrados pelo juiz presidente.

Mantém o quadro de pessoal da secretaria mas estabelece-se que à medida que os lugares

vagassem seriam o provimento das vagas feito segundo as ÍegÍas paÍa o filncionalismo judicial.

No Parecer n.e 46lr'] da câmara corporativa, de 01 de Fevereiro de 1957, referente ao

projecto de Decreto-l-ei n.e 518 e concÍetamente de apreciar a legalidade da proposta da

reorganização do tribunal e as vantagens da sua existênci4 põe em dúvida a constitucionalidade

do tribunal mas admitindo que é anterior à sua promulgação não deixa de contrariar o espírito do

art. lll.e da Constitúção devido às suas características e por isso entende que deve sêÍ extinto.

Não deixa, no entanto, de colocar a questão da conveniência de um órgáo jurisdicional para a

Íepressão dos crimes contra a saúde pública e neste caso podia ser constituído um tribunal

conforme as Íegras da organização judiciária, sendo um tribunal especializado tal como os

tribunais de menores e os da execução das penas, A criação de um tribunal especializado não

parece justificar-se porque este capítulo do direito não tem particularidades jurídicas que

justifiquem a especialização de funções.ra2

L
'o' PARECER n.n 46lvl .lrr Actas da Cômara corporotivo, n.o 104, de 01 de Feve ÍeiÍo de :rg5?, W. Lo2-lO4
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O relatório preambular do Decreto -l*i n.e 41.204157, de24 de hi\o, ponto 2, refere a questão

da extinção ou manutenção do T.C.G.A. Começa por dizer que "não se duvida de que a tese mais

conforme aos princípios e aquela que melhor se harmoniza com o espírito do pr6prio texto

constitucional vigente seja a da extinção do tribunal especial (...). O Governo e ouvida a Câmara

Corporativa optou pela manutençáo do T.C.GÁ. "não porque se duvidasse da razoabilidade da

solução oposta mas poÍque se têm as maiores apreensões quanto à oportunidade da extinção do

tribunal. De faclo, a existência de um tribunal especialmente incumbido de apreciar e julgar os

crimes e contravenções contÍa a saúde pública constitui ainda, como a experiência o demonsúa,

o processo mais eficaz de garantir a severidade com que devem ser punidos os respectivos

infractores (...)."

Desde o início se verificaram muitas reacções de contestação queÍ poÍ parte dos industriais

como do pequeno coméÍcio, à existência de lma inspecção de fiscalizaçáo, dependente da

Intendência-Geral da Segurança híblica, deixando estes serviços fora do âmbito do Ministério da

Agricultura e à existência de um tribunal, criado exclusivamente para julgar essas infracçóes.

Estas reacções fizeram-se sentir mesmo dentro da própria polícia. O intendente-geral da

Segurança hública envia um offcio confidencial ao juiz presidente do Tribunal Colectivo, a 01 de

Setembro de 1930, com considera@es a@rca do Decreto n.a 18.64OBO. O intendente-geral

referindo-se ao § 2.e do afi. l2.e diz "em todos os tribunais do mundo paÍa que haja debates é

preciso que haja promotor e defensor não se comFreende que no tribunal (...) apenas se oiça a

defesa não havendo quem a destrua ou quem pretenda destruir." Continua justificando a sua

posição dizendo que é um tribunal de excepção, cujos processos são levantados por leigos em

matéria juídica, nestas circunstancias estaÍão naturalmente cheios de nulidades nessa matéÍia, o

que seria aproveitado pelo advogado para a defesa e não havendo pÍomotor que destrua os

aÍgumentos apresentados se condena pelas análises e pelos pareceres. O juiz presidente Íemete-o

ao conhecimento ao Ministro do Interior No despacho do Ministro do Interior lê-se que foi

resolvido pessoalmente o assunto.l43

Logo após a criação da Inspecção-Geral dos Serviços de Fiscalização de Géneros

Alimentícios a Associação Industrial Portuense faz uma exposição ao Ministro do Interior, a 25

de Julho de 1930, sugerindo alteÍações ao Decreto n.e 18.640/30laaApresenta diveÍsas críticas à

n
143 Ministério do Interior (F), cabinete do Ministro (SF), Mç. 45 O,pt. Dn.
t * id"., l,ç. +5O, Pt. 721 à.'
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fiscalização e à legislação em vigor. Queixa-se a Associação que lhes impóem responsabilidades

por defeitos que não podem evitar, como por exemplo, responsabilizam as fábricas de moagem

pela qualidade e estado das farinhas na posse do comprador ou revendedor, quando nâo haja

vestÍgios de abertura de invólucro ou rotura de selos. Apontam deficiências na recolha de

amostÍa§ dzendo que são colhidas por pessoal, em geral, pouco competente e que a tealiza$o

das análises são feitas, muitas vezes, um e dois meses depois. sobre a constituição e alçada do

Tribunal colectivo criticam ser este constituído por ju2es militares: "compreendia-se a

intervençáo de ju2es militares se nos pÍoc€ssos de que se tÍata diÍecta ou indirectamente

houvesse que ter em conta princípios de ordem técnica militar, mas não há." pretendem alteraçâo

do § 5.e do art. 1.2.q do referido decreto que apenas admite ÍecuÍso para o supremo Tribunal de

Justiça quando a multa for superior a 50.000$00, quando a alçada dos ju2es de direito (art. gg.a

do Estatuto Judicirário) é de 500$00 e a das Relações (aÍ. 77.o do mesmo estatuto), de 4.000$00.

I-ogo a seguir a Sociedade Portuguesa de Medicina Veterinária, após estar reunida em

assembleia no dia 23 de Julho de 1930, a pedido do Ministro da Agricultura para se pronunciar

sobre o projecto de reorganização dos serviços Agrícolas, não pode deixar de se pronunciar

sobre fiscalização dos géneros alimentícios e deliberou apÍesentar ao Ministro do Interior a 30 de

Julho de 1930 considerações a respeito da fiscal2ação dos géneros alimentícios. Afirmam que a

brusca deslocação destes serviços de ordem puramente técnica para a Intendência-Geral da

Segurança Pública trouxe prejuüos consideráveis aos lavradores, industriais e comerciantes.

Afirrnam que entregar os serviços de fiscalização dos géneros alimentícios e a repressão de todos

os crimes Íeferentes ao fabrico, expedição e venda de produtos alimentares (...) ao pessoal

constante do mapa anexo ao Decreto n.e 18.640130 é colocar o público à mercê de supÍesas, poÍ

quanto os fiscais encarregados da sua defesa não têm a mais ligeira preparação científica.

Consideram não ter competência o laboratório do Instituto Dr. Ricardo Jorge para a verificaçâo

de alterações ou falsifica@es que se relacionam com as ciências veterinrírias, nem suficientes as

pesquisas num laboratório de uma esquadra policial. Desejam que as análises voltem a ser

realizadas no laboÍatório de Patologia Veterinária.las

A 02 de Agosto de 1930 foi a Associação onoul 62 Agicultura portuguesa que se dirigiu ao

Ministro do Interior com diversas crÍticas ao mesmo decreto. Em referência ao aÍ. 5.e que cria o

laboratório-escola e ao art. 6.o que cria um pequeno laborat6rio-experiência em cada esquadra da

ra5 Ministério do Interior (F), Gabinete do Ministro (SF), Mç. 45 O, pt. 12/8
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Polícia de segurança Pública dizem que, à parte da dificuldade da execução desta medida para

um país como o nosso onde a falta de laboratórios e de analistas é tradicional, não aceitam que as

análises sejam realizadas por agentes da segurança pública sem preparação científica. Em

Íelação também às análises, não consideram legítimo a exigência de enormes quantidades de

mercadoria na colheita de amostras, cujo valor em alguns casos atinge os 60$ü). euanto às

penalidades apontam o art. 10.q que determina a imediata prisão mesmo quando o presumido

delinquente interponha recurso ao despacho condenatório do intendente-geral da segurança

Pública. Afirmam que "compelir alguém no cumprimento de penalidades que possam seÍ

julgadas imprudentes é sem dúvida uma violência que não pode pÍestigiaÍ a Lei, nem o Tribunal

que a decreta." Em relação à liberdade de defesa o Íecurso paru a 2, instância é julgado por um

tribunal composto por dois militares e de um juiz auditor que interÍoga as testemunhas (aÍ1. l2.e)

mas que a lei confereJhe o direito a recusar a fazer as perguntas (s 2., do artigo citado). euanto

ao recuÍso das decisôes do tribunal, quando a multa for superior a 50.000$00 (§ 5.e do art. 2.a)

dizem 'hão se chega a compreender bem qual o espírito do legislador ao promulgaÍ tão fantástica

disposição." Quanto à definição de reincidências prosseguem "não podemos deixar de considerar

como afrontosa dos direitos que assistem a todos os cidadãos.,,146

A Associação Comercial e Industrial dos Fabricantes de Conservas de Setúbal também fez

uma exposição a 04 de Maio de 1932 ao Ministro do Interior acerca do sequestÍo de óleos e

azeites destinados ao fabrico de conservas de peixe. Foram passados sêquestÍos pela Inspecção-

Geral de Fiscalização que "acarretaram gravíssimos prejuízos, a ponto de alguns fabricantes não

poderem já continuaÍ a sua laboração (...) já se encontram sequestÍados mais de 25 mil quilos de

az-eite e óleo, no valor aproximado de 200 contos." solicitam a anulaçáo dos respectivos

processos. Perante esta exposição o inspector-geral dos serviços de Fiscalizaçáo informa o

Ministro do Interior, por ofício de 05 de Maio, que a fiscalização rcrlizada aos óleos e azeites

armazenados nas fábricas foi determinado a pedido de alguns industriais que alegavam ser o

excesso de acidez encontrado no azeite de algumas oonseÍvas, devido à alteração do peixe e não

à má qualidade dos molhos empÍegues. Dizem que "de 76 amostras de óleos e azeites que se

colheram em setúbal apenas 18 foram consideradas impróprias para o fabrico de conservas.,'147

Reacçôes da população e de diversas entidades locais foram publicadas em diversos jomais. O

intendente-geral da segurança Pública determinou por oficio de L2 de Novembro de 1930 ao

!
r{6 I.G.S.F.G.A.- Sr: Crrespondência Íeaebida 1930.

'07 Ministério do Interior @, Gabinete do Ministro (SF), Mç. 4 57,pt.gll.
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comandante da Polícia de Segurança Priblica de Aveiro que fosse suspensa toda a fiscalização e

que fosse publicado um edital a suspender no concelho de Águeda a fiscalização de pão e outros

géneros alimentícios em virtude das reclamações apÍesentadas pelos jornais Águeda e

Independência de Águeda. Diz aitda o mesmo edital que "Serão punidos todos aqueles que

venham queixar-se de falta de peso e má manipulação de páo (...) visto no concelho de Águeda

tudo estaÍ dentro da lei.'14 Foi publicado no Jomal de Notícias, de 12 de Novembro de 1930,

um artigo sobre uma reunião com alguns organismos económicos de Lisboa, rcalizada a convite

da Comissão Executiva da União dos Interesses Económicos, para tratar da forma como era feita

a fiscalização de géneros alimentícios. Informa que resolveram enviar ao Ministro do Interior um

telegrama em que pedem a suspensão imediata do Decreto n.q 18.640/30, considerando existir

abusos na fiscalização que originam sentenças violentas e injustas.l4e

O inspector-geral dos Serviços de Fiscalização, por offcio de 29 de SetembÍo de 1932, ao

director-geral de segurança Pública, informando sobre os serviços de fiscalização fala da ,,mâ

vontade que todos têm contÍa este organismo poÍ paÍte de algumas autoridades administrativas e

da guerra que lhe é movida por alguns núcleos da União Nacional (...).,,bi, ainda que algumas

autoridades administrativas guardaram em seu poder mandados para notificação de multas,

recusando-se a cumpri-los (...) a despeito das enérgicas determinações do Ministro do Interior,

com o fundamento que os arguidos pertenciam à União Nacional da localidade.',lsl

o imFacto desta fiscalização e respectivo cumprimento das penas fez-se sentir em todos os

sectores sociais e da vida quotidiana, quer no vendedor, comerciante quer no industrial. Indica-se

como exemplo um caso em que a requerente solicita ao Ministro do Interior que lhe perdoe a

pena. A arguida vendeu a uma freguesa um pão de 500 gramas, cujo peso foi verificado e

acusando uma falta de 25 gramas sendo condenada na multa de 500$00 e adicionais, substituída

por 50 dias de prisão nos teÍmos do § 2.e do art. 63.e do Decreto n.o 20.28281,, por ter declarado

que não pagava a multa. Era reincidente e deu entrada nas Cadeias Civis Crntrais de üsboa a22
de Janeiro de 1934.rs2

o Relatório n.q 3 da secção de lnformações do comando da polícia de segurança pública

informa que na reunião, em Lisboa, dos manipuladores de pão uma pessoa presente disse ter sido

I-
tq idem, Mç. 45o, Pt. 721 ll.
'0" idem,Mç. 45O,Pt. l2l1o.rí A União Nacional era a única força política autorizada.
15r t.G.s.F.cÁ. 1F1- Sr: Conesponiàcia exwüda, 1932.
"" Ministério do Interior (F), cabinete do Ministro (SF), Mç. ,Í68, pt. 6/1
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"assaltada" por um fiscal da "Intendência-Geral de Fiscalização" que o queria autuar em 650$00

por não ter pesado o páo a uma cliente. Depois de lhe ter dito que não tinha dinheiro para pagar a

multa e se fosse preso deixava na miséria a mulher e 3 filhos, este desculpou-o limitando-se

apenas a perguntar a sua morada na intenção de ele o gratificar. Este interveniente disse ainda

que por ordem do intendente-geral já estiveram pÍesos no Limoeiro 50 vendedores e pelo menos

25 perderam o trabalho.ls3

PaÍa se teÍ um valor de comparação quanto aos valores das multas e as consequências que

tinha na vida das pessoas é de referir que em 1934 o salário médio diário industrial rondaria os

11$76. O custo diário de uma erfenta-tipo modesta rondaria em 1937-1938 os 18$00, o que

correspondia, para uma família que vivesse na maior modéstia, que teria que ter um salário diário

de 42$00 (1.080$00 mensais). O salário diário médio em 1938 não ia além dos 13$ü).rsa Em

1934-1935 os pequenos empregados comerciais e de escritório e o pequeno funcionalismo

público tinham de ordenado mensal de 500$00 a 600$00 e os juízes da f instância de 1.300$00

a 2.000$fi).1ss

4. Tiamitaçáo documentâl e processual

No início deste trabalho propôs-se elencar o ciÍcuito documental deste tribunal. DuÍante a

realização deste trabalho, tomou-se consciência que essa pÍoposta era uma tarefa árdua, tendo em

conta as modificaçóes processuais ocorridas, principalmelte devido às inúmeras alteÍaçóes

dispostas em nluneÍosa legislação ao longo da sua existência e por determinação verbal e escrita.

Sabe-se, através de informaçôes recolhidas em exposiioes elaboradas pelos juízes do T.C.G.A.

ao comandante da P.S.P. e ao Ministro do Interior, que grande parte dos procedimentos

administrativos foram executados por mera ordem verbal pelos antigos juízes, o que dificultava

"o entendimento para quem estava habituado a trabalhar noutros moldes". Como o circuito

documental está intimamente ligado à tramitaçáo processual esta dificuldade fica limitada pela

apÍesentação da tramitação pÍocessual e pela exposição no CapÍtulo 3.

A tramitação processual do T.C.G.A. está estabelecida na lei mas em diversos diplomas

U
153 Ministério do InterioÍ (D, Gabinete do MinistÍo (SF), Rerarórios do Comardo da PolÍcia de Segurança Público,
Mç. 465, Pt. 5/35.
r5a ROSAS, Fernando - "O Estado Novo ( 1926-7974)", pp.94-95.

85



específicos, devido à rral:uÍezt das suas competências, já largamente referidas na primeira parte

deste capítulo. No entanto, e devido às vrárias alteraçôes orgânicas e funcionais que o@rreÍam e a

várias determinações internas dos seus juízes presidente, verificaram-se ao longo do seu

funcionamento, várias alterações relativas à tÍamitação pÍocessual. Para se conhecer a tÍamitação

processual além dos diplomas que protagonizaram as modifica$es ocorridas, foram analisados

vários processos, feita pesquisa aos conteúdos informacionais na docume açâo produzida pelo

tribunal de forma a compreender e justificar os actos processuais verificados. Foram

exremamente úteis as ordens de serviço internas do T.C.G.A., apresentadas estas informações

no ponto 2.

Com a observação de alguns procedimentos processuais efectuados por este tribunal especial

verifica-se que era aplicada neste tribunal determinações e procedimentos administrativos

destinados ao sistema judicial determinados pelo Ministério da Justiça.

O T.C.G.A. desde a sua origem até à sua extinção teve três peíodos distintos em relação à

tÍamitação processual. Cada um dos peíodos corresponde a três sistemas de informação

distintos. O primeiro e curto período teve início a 06 de Dezembrc de 1929 com o Tribunal de

Recurso da Intendência-Geral da Segurança Pública e vai aÍé 19 de Julho de 1930, data da

criação do Tribunal Colectivo da I.G.S.F.G.A.. Este período é caradeizado por uma forma

processual muito simples. O segundo perÍodo inicia-se com a criação da I.G.S.F.G.A. e vai até

1936. No terceiro e último período verifica-se um aumento e complexidade processuais que vão

sendo alteradas por via de vrários diplomas legislativos e por mecanismos internos do T.C.G.A..

Ao Iongo da sua existência o diploma fundamental foi o Decreto *e 2A.282131, cujos princípios

foram seguidas até à sua extinção.

Inicialmente seguiu-se os preceitos estabelecidos pelo Decreto n.e 17.72U29, de 06 de

Dezembro. A Intendência-Geral da Segurança Pública procedia ao levantamento do respectivo

auto e Íespectivas diligências paÍa a instrução do processo, no pÍazo máximo de cinco dias. As

diligências necessárias à instrução dos processos podiam ser feitas por meio de telegrama-

deprecada. kvantado o auto procedia-se à colheita das amostras em quadruplicado e à selagem e

apreensáo dos produtos suspeitos. Das amostras colhidas, uma eÍa Íemetida ao Iaboratório e a

ouha ao Tribunal de Recurso, ficando as outÍas, uma em poder do interessado e a outra na posse

n
155 üezr, 'O Estado Novo (1926-797 4)" , p. 1O7 .
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do autuante. Assim que se verificasse infracção os responsáveis eÍam pÍesos e respondiam sob

prisão, sem admissão de cauçáo. O arguido podia ÍequereÍ nova análise da amostra que ficou em

seu poder, no prazo de 24 horas.

O recurso não tiúa efeito suspensivo e subia nos própÍios autos. O pedido de recuÍso das

penas aplicadas pelo intendente-geral era dirigido à Intendência-Geral da Segurança hública, o

qual não teria seguimetrto sem que o infractor fizesse um depósito que lhe era restituído se o

recurso lhe fosse favorável. A importância a depositar era de SVo da multa aplicada, nunca

podendo ser inferior a 100$00 nem superior a 5.000$00. O prazo para a interposição do recurso

era de 24 horas, podendo em igual prazo o ÍecorÍente apresentar a sua minuta, juntaÍ documentos

e oferecer até três testemunhas. Em igual prazo podia o intendente-geral da Segurança Fública

responder o que tivesse por conveniente. O recurso era julgado no prazo máximo de 5 dias, a

contar da última Íesposta, sendo as decisões do tribunal colectivo tomadas por maioria, lavrando-

se acórdáo do qual não havia recurso, transitando logo em julgado. Era permitido o pagÍunento

voluntário das multas impostas no prazo de 3 dias, contado da data da notificação, caso

contrário, eram cobradas coercivamente como dívidas à Fazenda Nacional pelo Tribunal das

Execuções Fiscais. Servia de base para essa execução a certidáo da sentença do intendente-geral

da Segurança Pública, com a declaração de não teÍ havido recurso, ou a ceÍtidão do acórdão, no

caso de o ter havido,

O Decreto n.'q 18.62t0l30 estrutuÍou este pÍocesso em novos moldes. Depois de feitas as

investigações preliminares e de provada a existência de infracção o facto era comunicado ao

inspector-geral dos Serviços de Fiscalização, afim de se proceder ao levantamento do

competente auto, com a colheita das amostras oficiais e se ordenassem todas as diligências

indispensáveis à instrução do processo. Os transgressores apanhados em flagrante delito eram

capturados e enviados à I.G.S.F.GA., acompanhndes pelo respectivo auto, que podiam ficaÍ em

liberdade mediante prestação de caução. Com a extinção desta inspecçáo, os tmnsgressoÍes eram

enviados ao T.C.G,A.. Nas autuações contra qualquer firma era necessário que fosse mencionado

sempÍe quem legalmente Íepresentasse a mesma para o fim de receber as respectivas

notificações.

O intendente-geral da Segurança Pública proferia despacho, indiciando os infractores pela

respectiva infracção, Neste despacho, indicava o valor do produto apreendido, a multa aplicável

aos infractores e a importância da fiança, que nunca podia ser superior em mais de SOVo ao valor

da multa. Este despacho era notificado aos indiciados, que se não prestassem fiança eram presos.
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Se nâo contestassem, o despacho tinha efeito de sentença condenatória, sem recurso. Os

indiciados podiam contestaÍ a sua acusação no prazo de 5 dias, a contaÍ da data da notificação.

Após a apresentação da contestação, os infractoÍes eram julgados no pÍazo de 1.5 dias pelo

tribunal colectivo. Os processos e demais papéis, depois de registrados e averbada a sua entÍada,

eÍam imediatamente entÍegues pelo chefe da Secretaria ao funcionário a quem as tivesse

distribuído ou averbado ou a quem pertencesse o processo a que dissessem respeito, cobrando

recibo da entrega. As testemunhas não podiam ser mais de cinco e indicava-se na contestação os

factos sobre que deviam depor. As testemunhas eram inquiridas pelo juiz auditor que podia

tomar declarações ao indiciado sempÍe que o julgasse necessário e competia-lhe a elaboração da

sentença. Não era obrigatória a comparência dos inÍractores na audiência do julgamento. As

decisões do colectivo eram tomadas por maioria, de que se lavrava acórdão e das quais so havia

recurso quando a multa aplicada fosse superior a 50.000$00. O recurso era o de revista para o

Supremo Tribunal de Justiça, nos termos geÍais do processo.ls6

Pelo DecÍeto n.e 2O.28281 a instrução do processo era feita pelo inspector-geral dos Serviços

de Fiscalização, no prazo máximo de 15 dias. Se pela instrução se verificasse que dos factos que

dos autos constam não houvesse infracção o pÍocesso era arquivado mas tinha que teÍ sempÍe

promoção do Ministério Público.

Depois de concluída a instrução feita pelo inspector-geral eÍam os autos conclusos ao

Ministério Priblico para deduzir a acusaçáo ou pÍomoveÍ o que tivesse por conveniente. O

pÍomotoÍ de justig verificava se a instrução dos autos se encontÍava perfeita, podendo mandaÍ

completá-la, remetendo-se para tal o plocesso à entidade que o instruiu. Podia ordenar o

arquivamento dos autos ou que os mesmos aguardassem a produção de melhor prova. Podia,

também, realizar no prazo de 3 dias alguma diligência que achanse necessária. Se pela instruçáo

se verificasse que havia infracção e encontÍando-se os autos em condições de ser proferido

despacho de indiciação, ordenava a requisição do certificado do registo criminal e ainda a junção

do ceÍificado do registo criminal privativo do Tribunal Colectivo. Este promovia, proferindo o

despacho de indiciação, indicando os responsáveis da transgressão, o valor do produto e a
importância da caução. Esta impoÍância não era superior a 5OVo dz multa. A restituição do

Íemanescente das cauções era dado directamente pelas secções de processos ao réu por vale de

tr
156 

5 5.o e 6.0 do art. 12.e do DecÍeto n.q 18.640/30.
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correio e não passava pela TesouÍaÍia, poÍque esta não tiúa as moÍadas dos réus. A promoção

era notificada aos indiciados, com expedição de mandados de captura caso ao delito

correspondesse a pena de prisão, com ou sem admissão de caução. Os arguidos eÍam pÍesos se

não pÍe§tassem caução e tinha efeito de sentença condenatóÍia sem recurso, se não contestassem.

No caso de não apresentação de contestação, mesmo existindo pena de prisão, o despacho de

indiciação tiflha efeito de sentença condenatória sem ÍecuÍso. Os indiciados podiam fazeÍ a

contestação, pÍeso ou prestada a caução, no prazo de cinco dias (acrescia a dilago), a contaÍ da

sua notificação e apresentá-la na Secretaria do Tribunal Colectivo. Este pÍazo paÍa contestar a

acusação não faz distinçâo entre indiciados que residam em Lisboa e os que viviam no Íesto do

país.157 O pÍazo pala contestaçáo eÍa sempre igual para todas as foÍmas de processo. Só no caso

de haver contestação o processo era submetido a julgamento pelo Tribunal Colectivo.

Quando ao processo não conespondia pena de prisão, os arguidos, logo que notificados ou

requerendo o pagamento voluntrírio, podiam efectuar o pagamento das quantias da multa e

imposto de justiça que lhes fossem aplicadas, por meio de vale ou cheque de transferência da

Caixa Geral de Depósitos, dirigido ao juiz presidente do tribunal. Dada a dificuldade de

apÍesentação de prova que contrariasse o resultado da análise, em caso que não fosse aplicada

pena corporal, era de uma maneira geral do agrado dos réus, pois não se tornava necessáÍio

requeÍeÍ o pagamento nem deslocações ao tribunal.

Na contestação podia-se requeÍeÍ a análise da amostra que ficou em poder do interessado, o

qual resultado seria entregue no pÍazo máximo de qúnze dias, a contar da entrada da

contêstaçáo. O interessado podia prescindir da amostÍa, que devia ficar em seu poder, não tendo

direito a recurso. A análise de recurso podia fazer-se em qualquer laboratório e passou a seÍ no

prazo de 15 dias. Quando o arguido recorre da análise a Inspecção-Geral dos Serviços de

Fiscalização enviava o processo para o Instituto de Higiene Dr. Ricardo JoÍge. Este laboratório

mandava aprcsentar o perito do arguido, o da Inspecção que analisou o pÍoduto e o desempate

era feito pelo perito nomeado pelo Instituto de Higiene Dr. Ricardo Jorge. O recorrente tinha que

depositar a importância da análise segundo a sua tabela de preços e 50$00 para cada um dos

analistas oficiais, o da Inspecção e o do Instituto. O perito escolhido pelo arguido eÍa pago

con§oante contrato que estabelecessem. Estas análises eram feitas e reguladas pelo Regulamento

do Instituto de Higiene Dr. Ricardo Jorge ou por qualquer outro laboratório não se podendo faze-

t5" SANrOS, Abel dos - Legislaçã,o processual do Tribtotsl dos Géneros: Actualizada e anotada,p.15.
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las no laboratório da I.G.S.F.G.A..158 Depois de feita a análise de Íecurso e de o auto respectivo

ter sido junto ao processo eÍa este presente ao Conselho Técnico da I.G.S.F.G.A., que deliberava

sobre o procedimento a seguir.lse Em muitos processos só passados dois anos os arguidos eram

notificados da multa e só nessa altura podiam recorer da análise. Em 1958 os arguidos sáo

notificados num prazo aproximadamente de 15 dias do resultado da análise e ú depois da análise

de recurso o pÍocesso seguia para o tribunal se o resultado lhe fosse desfavorável.lm Na mesma

contestação eram indicadas as testemunhas, que não podia ser mais de três, como os factos sobre

que deviam depor. Tanto o Ministério Público como os indiciados podiam alteÍaÍ ou adicionaÍ

testemunhas e juntar qualquer documento até 3 dias antes da audiência de julgamento, nos

teÍmos dos aÍs. 348.e e 361.q do Código de Processo Penal. Se na contestaçáo fosse pedida a

expedição de caÍas precatórias para inquiriçáo de testemunhas podia-se alteÍar o rol até à

expedição da carta. Depois de expedida a caÍa só se podia alterar o rol até tês dias antes do

julpmento. As testemunhas eram inquiridas pelo juiz auditor. O Ministério húblico e os

ÍepÍesentantes da defesq não podiam, cada um deles, usar da palavra por mais de uma vez e por

tempo excedente a 15 minutos. O juiz presidente podia autorizar que qualquer um deles

excedesse na sua alegação oral o limite de tempo fixado se fosse justificado. No julgamento nâo

tinham lugar depoimentos escritos.

No caso do arguido prestar caução aÍbitÍada não era de exigir o cumprimento do disposto no §

único do aÍt.277.e do Código de Processo Penal quanto à sua comparência no tribunal. Após a

entrega da contestação na Secretaria do tÍibunal o julgamento ocorÍia dentÍo de 15 dias, excepto

se a acumulação do serviço o não permitisse.

As decisões do tribunal colectivo, de que se lavrava acórdão nos teÍmos do § rúnico do art.

554.e do CÍdigo de PÍocesso Penal, eram tomadas por maioria, só havendo Íectuso paÍa a

Relação do distrito judicial respectivo quando a multa aplicada fosse superior a 50.00$00. O

recurso era interposto no prazo de 5 dias a contar daquele em que foi publicado o acórdáo.161

As multas que não fossem pagas em seguida ao julgamento, ou no pÍírzo de 5 dias, eram

cobradas coercivamente como se fossem dívidas à Fazenda Nacional, pelo competente tribunal

das execuções fiscais e servia de base à execuçáo fiscal a certidão de promoçáo do Ministério

D
158 I.G.S.F.G.A - Sr: Correspondência expedida, 1934: OÍício do inspecÍor-geral dos §erviços de Fiscalizasáo, de 18
de JaneiÍo de 1934 ao director-geral de Segurang Pública.
r5e AÍ. a5.o do Decreta a.o 2o.;s2t3l.
r@ SANTOS, Abet do s - Legislação processual da Tribrorcl de Géneru: actualizadt e anonda. p. 15
1ó1 Art. 48.0 e 49.0 do D*reto t.e 2O.28231.
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Público ou o acórdáo, depois de transitado em julgado, mas o condenado era sempre preso após a

condenaçáo, por ordem do inspectoÍ-geÍal dos Serviços de Fiscalização. O condenado só era

solto desde que tivesse cumpÍido a pena imposta, salvo em caso de recurso, desde que pÍestasse

a fiança que lhe fosse arbitrada. O juiz auditor poderia, quando o julgar necessário, mandar

instruir de novo os pÍo@ssos.

A conversão de multas era de 3 mil escudos à ruzáo de 10 escudos ao dia e quando extintas

todas as possibilidades de cobÍança (caução ou execução). A conversão da multa podia ser feita

de harmonia com o preceituado no aÍt. t23.e e seu § único do Código de Processo Penal,

Em relação ao destino das multas 25Vo ia para o autuante, participante ou descobridor, com a

limitaçáo estabelecida pelo DecÍeto n.e l2.L0LD6r62 e 75Vo rcvertia inteiÍamente a favor do

Estado, o mesmo acontec€ndo com o imposto de justiça. As importâncias que excedessem os

limites fixados pelo decreto citado constituíam igualmente receita do Estado. No Código de

Processo Penal o destino das multas era distribuído em paÍes iguais para o Tesouo Fúblico e

para os respectivos tribunais.163

Pelo Decreto n.e 21.306/32, de 02 de Junho as diligências necessárias à instrução do processo,

que não fossem feitas directamente pelo inspector-geral dos Serviços de Fiscalização, podiam ser

requisitadas, por todos os meios legais, às autoridades judiciais e administrativas ou policiais. Se

pela instrução se verificasse que havia infracção o Ministério húblico promovia a indiciação,

passando a indicar, além do referido no decreto anterior, a lei que proibia o facto e a multa a

aplicar. A impoÍância da caução passou a não ser inferior à totalidade da multa e respectivos

adicionais. A promoção do Ministério Público passou a ir ao inspector-geral que a despachava,

recebendo-a, proferindo a indiciação e mandando notificar o indiciado, o qual seria preso

pÍeventivamente até ao julmmento se não pÍestasse cauçáo. Se este despacho não fosse

contestado tinha efeitos de sentença condetratóÍia, sem ÍecuÍso.

Este decreto vem especificar o circuito do processo após entraÍ na Secretaria do tribunal.

Findo os prazos marcados para contestarem e efectuadas as diligências requeridas ou ordenadas

pelo inspector-geral dos Serviços de Fiscalizaçáo, o processo era remetido à Secretaria do

tribunal, indo seguidamente com vista aos assessoÍes e ao agente do Ministério Público, por

cinco dias a câda um. Depois era concluso ao presidente, que se não tivesse que ordenar novas

F
162 Decreto n.§ l2.LOl/ , de 12 de Agosto, afi.2.ai A paÍte do funcionáÍio autuante ou participante náo pode
exceder o velcimelto anual que lhe comp€tir pelo lugar que desempenha, não êntrândo nesse cômputo os
emolumentos a que tenha direito pelo exercício das suas funções.
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diligências, designava dia para julgamento dentro dos quinze dias seguintes, ex@pto se a

acumulação do serviço o não permitisse. O juiz auditor passa a ser o juiz presidente do tribunal e

as testemunhas passaÍam a ser inquiridas pelo juiz presidente e sempre que estivesse pÍesente o

indiciado, podia também tomar-lhe declarações. As penalidades impostas pelo tribunal eram

executadas pelo inspector-geral, ouvido o Ministério Público. As decisões do tribunal eram

tomadas por unanimidade ou maioÍia e podiam ser proferidas veÍbalmente, ficando neste caso

designadas na acta.

O recurso da decisão do Colec{ivo passou a ser para o Supremo Tribunal de Justiça, quando a

multa, excluídos os adicionais, fosse superior a 6.000$00,1ú também no prazo de 5 dias a contar

daquele em que foi publicado o acórdão.

Em virtude do art. 63.4 do DecÍeto Le 2L.306132 a falta de pagamento das multas impostas por

transgressão dos decretos n.e 20.28213L e 18.820 não impoÍava a imediata prisáo do

tÍansgressor, quando não se efectuassem o pagamento das referidas multas deviam os

transgÍessores ser afiançados nos termos da lei, isto é, instaurar-se um pÍocesso de justificação

para fiança, requerida pelo interessado, onde indicava o respectivo fiador e as testemunhas

abonatórias. Tanto as testemuúas como o fiador deviam ser proprietários e a sua idoneidade

devidamente reconhecida, lauando-se além do termo de fiança uma assentada com o

depoimento das testemunhas, exactamente como se pro@ssava em qualquer tribunal criminal.l6s

Este decreto retirou "o condenado seria sempre preso após a condenação, poÍ oÍdem do

inspector-geral dos Serviços de Fiscalização, e só seria solto desde que tivesse cumprido a pena

que lhe foi imposta, salvo o caso de recuÍso, desde que preste a fiança que lhe foÍ arbitrada."

Após o Decreto-I*i n.a 27.207136. de 16 de Novembro e Decreto-Lei t.e 27.48587, de 15 de

Janeiro a instrução dos processos normalmente demorava entÍe 3 a 6 meses, havendo casos mais

complicados em que chegava a demorar 2 anos. Os processos ao serem instruídos, na altura do

levantamento do auto, estava pÍesente um veterinário que elaborava um relatório do estado do

produto encontrado em infracção, colhendo nessa altura a concoÍdância do presumível arguido

para o resultado da análise pericial, antes de o produto ser inutilizado, ou então era o pÍoduto

analisado no LaboÍatório da Inspecção-Geral dos Produtos Agrícolas e Industriais, localizado um

em Lisboa e outro no PoÍo, onde se verificava bastante atÍaso, por virtude do muito serviço e

tl
16 Conforme § 3.o do aÍt. 63.! do Oídigo de PÍocesso Penal.
re Art. 49.o do Dccreto n-e 21.3cf,132.
16 I.G.S.f.G.a. 19 - Circular n.e 3, de 14 de Junho de 1932.
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das exíguas condições de funcionamento.

Os boletins das análises efectuadas nos laboratórios da Inspeoçâo-Geral dos Produtos

Agrícolas e Industriais assumiam o caÍácteÍ de único parecer técnico e pericial que o tribunal

dispunha normalmente para se pÍonunciar, quando indiciava os arguidos, sem esqueceÍ que essas

análises era meios de prova a controlar e conjugar com os demais que os autos forneciam.

PeÍante este facto, o juiz pÍesidente Mário Correia Arez fez uma exposição, a 18 de Junho de

1559, ao inspector-geral dos Produtos Agrícolas e Industriais, defendendo ser de toda a

conveniência que os boletins de análises contivessem nas suas conclusões, sempÍe e em tdos os

casos, a indicação que o produto examinado, em face do defeito constado, ser ou não ser

susceptível de prejudicar a saúde do consumidor. Diz não ser conveniente que seja o tribunal a

provocaÍ paÍeceÍes ou Íespostas sobre a susceptibilidade de p§u2o para a saúde do consumidor,

ou na falta de qualquer indicaçáo pericial a declarar que se verifica ou não tal susceptibilidade.l6

Concluída a instrução dos processos pelas repaÍições da Inspecção-Geral dos Produtos

Agrícolas e Industriais eram os autos Íemetidos ao agente do Ministério Fúblico junto do

tribunal. No caso de se provar a infracção, no relatório final, s6 muito dificilmente o arguido

podia provar a sua inocência ou atenuar a sua culpa.

Com o Decreto-l-ei n.e 27 .485137, de 15 de Janeiro com a acumulação de atribuiçoes do juiz

presidente inicia-se o último período. O juiz presidente proferia despacho de indiciação,

mandando notificar os infractores, os quais eram pÍesos até julgamento sê não pÍestaÍem caução.

Se este despacho não fosse contestado, no pÍazn de cinco dias, tinha valoÍ de sentença

condenatória irrecorrível. Apresentada a contestação o processo ia com vista ao Ministério

Público para apresentação da prova e seguidamente concluso paÍa seÍ proferido o despacho

saneador e ordenar a expedição de caÍas precatórias, se requeridas. Caso não existam cartas ia o

pÍocesso com vista aos assessores. Havendo cartas, logo que cumpridas e juntas, o processo vai

concluso para ordenar os vistos aos assessoÍes, englobando desta vez também o Ministério

Público. Seguidamente é oÍdenado o julgamento e a notificação do réu era imprescindível, mas a

sua comparência em julgamento não era obrigatória. As decisôes eram tomadas poÍ unanimidade

ou maioria e podiam ser proferidas verbalmente, Destas decisões manteve-se o ÍecuÍso, apenas

relativo à matéria de düeito para o Supremo Tribunal de Justiça, quando a multa, excluídos os

{l
't T.C.GA. (F) - Sr: Correspondência expedida: Ofrcio n.o 892 da Secção Central, de 18 de Junho de 1959, ao
insPector-ger.l dos Produtos AgÍícolas e Industriais, om rcsposta ao ofício n.a 3212, de 10 de Junho, da Repaíição
de Fiscalização dos Produtos AlimentaÍes e Agrícolas.
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adicionais, fosse superior a 6.000$00.167

Numa informaçáo do juiz presidente do T.C.G.A., de Março de 1938, ao Ministro do Interior,

referente à petição da Associação Comercial de Lojistas de Lisboa, para que fosse alterado, entre

ouEos preceitos, este quantitativo para o diÍeito de recurso qualqueÍ que fosse o valor da multa, o

juiz diz ser a alçada necessária mas não tão elevada como a que está fixada, admitindo que

algumas vezes o tribunal se tem visto na necessidade de condenar em mais de 100$00 do que a

alçada para permitir ao arguido o submeter à apreciação do Supremo quando o potrto de direito é

duvidoso. Baixar a alçada para 3.000$00 seria a melhor solução, correspondendo à dos juízes de

direito no Cível. Harmonizava-se com o preceito legal que não permite a conveÍsão de multa em

mais de 300 dias de cadeia à razão de 10$00 por dia. No entanto, afiÍma que esta medida teria

que seÍ acompanhada da fixação de um imposto de justiça para a interposição de recurso. A

mesma Associação nâo aprova a sugestão de constaÍ dos processos julgados pelo Tribunal os

depoimentos mesmo reduzidos das testemuúas quando as partes não prescindam do recurso. A
tendência consagrada nas leis e imposta pela experiência de todos os dias é para evitar os

depoimentos escdtos, mesmo quando o tribunal é singular (art. 12.e e § do Decreto n.q 2L.694).

Em processo penal ainda há formas nas quais os depoimentos são escritos, quando as paÍtes não

renunciem ao recuÍso mas acarretam muitos atrasos.lG

Com o Decreto-l*i t.e 41.2.A4/57, de 24 de Julho a fiscalização das inÍrac@es e a instrução

prepaÍatória dos processos é regulada pelas disposiçoes em vigor à data da publicaçáo deste

decreto, nomeadamente os decÍetos n.a L9.6t5l3l e n.a ?1.?32BL Mantêm-se as noÍmas

processuais do Decreto te 20.282137, destacando-se a não obrigatoriedade de comparência do

arguido e de prestação de caução económica, nunca infeÍior à totalidade da multa e respectivos

adicionais (tÍt.42.). Nos processos afectos aos tribunais @muns a caução destinada a garantir a

comparência do arguido só era exigível nas infracções que seguissem a forma do processo

correccional e por isso não havia lugar a prestação de caução económica nos pÍocessos que

seguissem a forma de polícia coneccional e de transgressão.

Quando a condenação fosse por crime doloso, os pÍodutos apreendidos consideravam-se

peÍdidos a favor do Estado. Caso confirário, eram inutilizados ou entregues ao réu, depois de

transformados ou beneficiados. AnteÍioÍmente os pÍodutos ou mercadorias ou o seu valoÍ

reveÍiam a favor de casas de caridade, quando o infractor tivesse conhecimento desse estado e

tl
1ó7 Aí. 3.o do Decreto -I*i n-a 27.485t37.
ru8 T.C.G.A. 1F1: Conespondência expedida, 1938: Ofício n.e 1495, de 29 de Março de 1938.
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não fossem impróprios paÍa consumo. O T.C.G.A. seguiu o que estava estabelecido para os

produtos avariados. 16e

A partir de 30 de Junho de 1.965 os despachos do juiz presidente sobre soltura dos réus presos

e justificação de faltas nos 5 dias posteriores aos actos passam a proceder promoção do

magistrado do Ministério Público. Os autos foÍam com vista ao pÍomotoÍ de justig e antes de

conclusos ao juiz.lTo

Pelo art. 12.e do Decreto-l*i n.e 27.485137, de 15 de Janeiro aos processos julgados pelo

T.C.G.A. é aplicável o n.e 4 do ut.20.e da Tabela dos Emolumentos Judiciais. pelo art. 20.e da

Tabela dos Emolumentos não havia custas nem selos nos ptoc€ssos criminais ou de

tÍansgÍessões, mas em caso de condenação acrescia sempre à penalidade imposta, como

indemnização para o Estado, um imposto de justiça que o juiz (...) fixará entÍe os seguintes

limites (...). O aÍt. 4.o determina "em processos de transgressáo, em proc€ssos sumários de réus

pÍesos em flagrante delito e em qualquer outros não especificados nos números anteriores, os

limites do imposto vão de 50$00 a 3.000$ffi e aplicado o aÍ. 33.§ do Decreto n.e 25.882135, de

01 de OutubrolTl em que determina que o imposto de justiça devido pelo réu em processos-crime

pode conveÍer-se em prisâo em dois casos: quando o réu não tenha sido condenado a cadeia ou

quando condenado, essa condenação não fosse por tempo superior a trinta dias, Com este

decreto-lei o imposto só seria devido em caso de condenaçáo (despachos indiciatórios transitados

em iulgado e acórdãos do Colectivo). Se o arguido não contestasse a indiciação eÍa condenado

no mínimo de imposto de justiça.l72

Após a publicação do C6digo das Custa Judiciais em 1940, entendeu-se superiormente que as

disposições do aÍ. 12.e do Decreto-Lei n.e 27.485137 dele faziam parte e sendo este lei especial

se sobrepunha à lei geral, não foi seguido nos pÍocessos deste tribunal o referido Código. Esta

interpretação foi seguida duÍante ceÍca de 20 anos. Depois adoptou-se difeÍente cÍitéÍio

interpÍetativo: "se a Tabela dos Emolumentos Judiciais era letra moÍa não podia, depois da

entÍada em vigor do diploma revogat6rio, ser respeitado e assim com o fundamento de que o

Código dispunha no seu art. 1.59.e 'Em qualquer tribunal pagar-se-á imposto nos casos e termos

seguintes (...) entendeu-se respeitar esse Código. Limitou-se, no entanto, a sua aplicação aos

tr
r@ Art. 1.3.o do Decreto n.! 16.130/28, de 1.2 de Novembro.
170 

C-omando-Geral da Polícia de Segurança Púbtica: T.C.G.A.: Z ivro dc Ordzns de servigo ne2: Ordem de serviço
a.{ 65, de 30 de Junho de L965.
r71 Reunidas estas disposições no Crídigo das Custas Judiciais promulgaô no Dedeto ta §.68814O, &, 26 &
Agosto.
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seguintes cí ios: a) pagamento do imposto nos ÍecuÍsos (n.e 2 do aÍ. 159.'q), b) nas ceÍidôes (n.'g

3 do citado artigo) e c) remunerações aos defensores oficiosos (art. 69.). Este regime, apesar de

não ficar estabelecido por escrito, manteve-se até à publicação do Decreto-Lei n.e 564170, de 19

de Novembro. Tendo em conta a publicação deste decreto-lei, que modifica o regime do imposto

de justig a aplicar nos processos pendentes, determinou-se que a L de Janeiro de 197L, na

prestação das cauções devidas pelos arguidos, se passa-se a cobrar o imposto referido no art.

190.q alínea a) do Código das Custas Judiciais e era liquidada a favor do captoÍ a importíincia

prevista na alínea h) do art. 194.4173 As normas em vigor atribuem ao T.C.G.A. competência paÍa

preparar e julgar processos por crimes e contÍavenç6es, aplicando penas até ao máximo da prisão

correccional, multa até mil contos e medidas de segurança. Alguns dos simes não admitiam

caução. Nada justificava que o imposto aplicável fosse o mínimo de transgressáo. O juiz

presidente passou a graduar o imposto de justiça no despacho de indiciação, no julgamento e nos

casos em que o réu contestasse. A natureza especial do processo veio justificar esta

regulamentação. Por isso se elevaram os limites, mínimo e máximo, do imposto a aplicar na

decisão final, em caso de condenação, segundo as cfucunstâncias verificadas e de forma a corrigir

deficiências verificadas em certos casos e se consideÍou também a natuÍêza especial do despacho

de indiciação, que na falta de contestação se transforma em sentença condenatória, com tÍânsito

em julgado; o pagamento voluntiário da multa, antes da indiciaçâo e a desistência, por parte do

réu, do julgamento pelo Colectivo, depois de ter deduzido contestação.

As execuções fiscais desde que o pÍocesso passe a estar abrangido pelo Código de hocesso

Penal, corriam seus termos de harmonia com o preceituado no aludido código. Havia processos a

aguaÍdar o resultado da execuçâo (embora que poucos) há cerca de 20 anos dado o atraso das

Execuções Fiscais.

4.1. Fluxograma

Apresenta-se de seguida um fluxograma da tÍamitação processual (padrão) do Tribunal

Colectivo dos Géneros Alimentícios, nos termos do Decreto n.e 2O.282131 com as alterações do

Deqeto re 21.306132.

n
172 g Único do art. 12.o do DocÍeto-I-€i n .o 27.485137.
t73 t.C.G.e 19 - Correspondência recebida, Lv. 31, fls. 193: Despacho do júz pÍesidonte, de 18 de Janeiro de 1971
a uma Exposição feita pelo escriváo CorÉa de Almeida.
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processual nos termos do Decreto n.o 20.282131, allerado pelo Decreto n.o
1.306t32
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processual nos termos do Decreto n.o 20.282131, alterado pelo Decreto n.o

1.306/32
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pÍocêssual nos termos do Decreto n.o 20.2823í, altêrado pelo Decrêto n.o
1.306t32
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Capítulo 3

coNrExTUALrzAÇÁO E ANÁLrSE DA ESTRUTURA ORGÂMCA.FTTNCTONAL

A exposição apresentada neste capítulo inscreve-se no pólo morfológico do método de

investigação adoptado.

Tendo como ponto de paÍtida o estudo orsânico e funcional realizado no capítulo anterioÍ

paÍe-se neste pÍesente capítulo para um estudo mais aprofundado, que possibilite o

conhecimento do Sistema de Informação do T.C.GA., fazendo a contextuâlização dos elementos

recolhidos anteÍioÍmente e com base na observação directa dos documentos produzidos e

acumulados mas também, e fundamentalmente, dos conteúdos informacionais que essa

documentação contém.

Desde logo se constatou nos diplomas legislativos referentes ao tribunal, conforme foi

apÍesentado no capítulo antedor, que a organização da Secretaria era típica das repartições do

Estado e que náo se amoldava a um tribunal, que deveria funcionar como os outros, por ofícios

ou secções de processos. Os diplomas legislativos apenas mencionam que o tribunal é

organicamente constituído pelo Colectivo de Juízes, poÍ uma Secretaria e pelo Ministério

Público. No quadro de pessoal da Secretaria faz-se mençâo a um chefe da Secretaria e um chefe

do Arquivo e Tesouraria, o que pÍessupõe a existência orgânica de uma tesouraÍia e de um

arquivo.

1. Ministério Prúblico

O universo da magistratura compÍeende duas profissôes de direito, autónomas e

independentes, com esferas de acção diferentes: juiz (ou magistrado judicial) e magistrado do

Ministério Prúblico. No sistema judiciário o Ministério Público constitui uma magisÍatuÍa

hierarquicamente organizada na dependência do Ministro da Justiça e sob a chefia directa do

procurador-geral da República. A nomeaçáo, colocação, tÍansferência e promoção dos agentes do
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Ministério Público e o exercício da acção disciplinar competem à Procuradoria-Geral da

República.l7a A magistratura do Ministério Público é paralela à magistÍatuÍa judicial e dela

independente, não podendo os repÍesentantes do Ministério Público receber ordens ou @nsuÍas

dos juízes. Tem a funçáo de ÍepÍesentar o Estado, exeiceÍ a acção penal e defender a legalidade

democÍática e os inteÍesses das pessoas a quem o Estado deve pÍotecsáo. Nos tribunais comuns,

segundo o art. 359.0 do Código de Processo Penal, o Ministério Público junto de cada tribunal

limita-se, na sua acusação ou querela, a indicar, além do mais, a lei que proíbe o facto e o pune,

cabendo ao julgador, singular ou colectivo, graduar a responsabilidade dos arguidos e fixar as

penas correspondentes.

As competências do Ministério Público junto do tribunal quanto ao pÍocessado estâo

reguladas nos decretos referentes ao T.G.G.A quanto às funçôes não estão estabelecidas, mas

visto que o art. 77 ,e do DecÍeto n.e 2o.282131manda recorrer, para os casos omissos, à lei geral

substantiva e objectiva às disposiçóes gerais da orgânica dos tribunais. Assim e quanto às

atribuições dos agentes do Ministério Público do tribunal aplica-se o preceito formulado no art.

30.e do Estatuto Judiciário sobre a fiscalzação das tesourarias pelo Ministério Fúblico.

O Ministério Rúblico do Tribunal Colectivo dos Géneros Alimenícios lave até 1970

competências excepcionais, fora do âmbito do que estava legislado para os tribunais ordinários.

Quando o Tribunal Colectivo da I.G.S.F.G.A. iniciou as suas funç6es não existia agente do

Ministério Fúblico. As atribuições que competiam ao Ministério Público eram exercidas pelo

intendente-geral da Segurança Fública.

O Ministério Príblico passou Íelativamente às funções desempenhadas poÍ tÍês pedodos. O

primeiro, muito cuÍo, com o início da sua actividade junto do Tribunal colectivo da Inspecção-

Geral dos serviços de Fiscalização de Géneros Alimentícios. Após quatro meses da criação do

tribunal foi criado o cargo de agente do Ministério Fúblico: um oficial do Exército, diplomado

em Direito e escolhido pelo Ministro do Interior, que serviu cumulativamente como consultor

jurídico da Intendência-Geral da segurança Pública, com a gratificação mensal atribuída aos

vogais militares do tribunal.

Com o Decreto n.e 2O.282/31, de Agosto iniciou-se uma longa fase que só terminou em 1970.

Este decÍeto regulou as suas atribuiçôes. o agente (promotor) passou a ser o consultor jurídico

da I. G. S.F.G.A mas um bacharel formado em Direito, indicado pelo Ministro do InterioÍ. Neste
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segundo peÍíodo o pÍomotoÍ de justiça tinha, além das fun@es normais dos magistrados do

Ministério Prúblico, o encargo pesado e excepcional de promover em cada pÍ(rc€sso a indicação

dos responsáveis pelas inftacções cometidas, com indicação expressa das penalidades a aplicar (a

impoÍância da multa e da cauçáo) sendo que se a cauçáo nâo fosse paga eÍam pÍesos os

arguidos. O que implicava desde logo uma apreciaçáo dos factos e sua pÍova, isto é, um

julgamento sumário com gaduaçáo de penas. Esta prática é imposta pelo aÍ. 42.e do referido

decreto na redacção do art. 42.q do Decreto n .e 21.306132, de O2 de Junho.

A partir de Janeiro de 1937 o promotor do Ministério Prúblico voltou a ser um licenciado em

Direito, com vencimento equiparado ao do chefe de secçáo.175 Criou-se uma situação anómala

peÍante a qual o juiz presidente propôs, em 1952, (num projecto de decretoJei com a Íespectiva

justificação) modificaçâo nas remuneraçóes tanto do pÍomotoÍ de justiça como do chefe da

SecÍetaÍia, procurando tanto quanto possível, aproximar-se a constituiçáo do quadro da

Secretaria da dos tribunais comuns.

C-om o Decreto-Lei n.e 29.392139, de 1.0 de Janeiro a nomeação do promotor de justiça passou

a recair num licenciado em Direito ou num bacharel em Direito.

O juiz presidente propõe a 29 de Novembro de 1957 ao Ministro do Interior a criação do lugar

de adjunto do promotor de justiça, lugar a preencher pelo então chefe da Secretaria, em regime

de acumulação. A indicação do provimento do novo cargo pelo chefe da Secretaria resultou do

facto de que, no impedimento do promotor de justiça, que nâo tinha substituto legal, era o chefe

da Secretaria nomeado pÍomotor "ad hoc" pelo juiz presidente. Mas foi preciso esperar pelo

Decreto-I-ei n.e 42.533159, de 26 de Setembro paÍa o promotoÍ de justiça ser coadjuvado, no

desempenho das suas funçôes, pelo chefe da Secretaria, licenciado em Direito, nomeado em

comissão de serviço pelo Ministério do Interior. Sendo nomeado inteÍinamente para o seu lugar

um licenciado em Direito. Depois de preenchido e empossado, e estando ao serviço os dois

Íepresentantes do Ministério Público, a 1. e 2r Secção de Processos passaÍiun a despachar com o

pÍomotoÍ de justiça, ficando a 3t Secção de Processos destinada a despachar com o auxiliar ou

adjunto.

O último período iniciou-se com a publicação do Decreto-ki te 56417O, de 19 de Novembro

que deu ao promotoÍ de justiça, em relação à instrução pÍêpaÍatória, os poderes e funçóes que a

legislação aplicava aos tribunais oomuns, à data desta publicação, atribui ao Ministério Público

U
175 Vencimento atribuído pelo DecÍeto-IJi n.a 27.485R7.
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nos tribunais comuns. Este decreto veio completar a competência do Ministério Público.

Continuou ser nomeado pelo Ministro do Interior mas de entÍe os licenciados em Direito ou

delegados do procurador da República, em comissão de serviço. O lugar de pÍomotoÍ de justiça

no tribunal era de provimento vitalício e sem acesso. O vencimento do promotoÍ de justiça

estava equiparado ao delegado do Procurador da República de 2ê classe, agora equipara-o ao

ajudante do procurador da República.

2. Secretaria

A Secretaria ao tempo da sua extinção englobava a Secção Central com o Serviço de

Expediente, o Serviço de Contencioso constituído por três secções de processos, o Serviço de

Arquivo e Tesouraria e a Secção do Ficheiro e Registo Criminal.

Competia à Secretaria dar expediente a todos os pÍocessos judiciais e assuntos de natuÍeza

administrativa afectos ao respectivo tribunal, inclúndo os privativos do Ministério Público. Ao

chefe da Secretaria, como superior hierárquico de todo o pessoal que compõe a Secretaria e

ressalvados os podeÍes e atribuições do juiz presidente, competia a diÍecção e orientação de

todos os s€rviços, quer dos especialmente afectos à Secção Central que lhe inctmbia chefiaÍ,

quer de todos os outÍos, observando-se, na paÍte aplicável, o disposto para as secretarias dos

tribunais ordinrários. O chefe da Secretaria tinha que ser licenciado em Direito e era nomeado

pelo Ministro do Interior.

Nas faltas do chefe da Secretaria desempenhava as suas funções o chefe do Arquivo e

Tesouraria,lT6 sem preju2o do referente ao C.ontencioso estabelecido no n,q 5 da Ordem de

serviço n.e 8, de 30 de Março de 1940.177 Esta ordem é reforçada a 16 de Juúo de 1950: nas

faltas do chefe da Secretaria, como para outros efeitos, a vigilância dos horários de trabalho e

consequentÉs procedimentos, passavam a ser da competência do chefe do Arquivo e Tesouraria,

que procedia ao enceÍÍamento do Livro de Ponto. Na falta daqueles dois funcionrários quem o

substituía seria o chefe da 2s Secção de Processos.1?8

ll
17ó Comando-Geral da Polícia de Segurang Pública: T.C.GA.: Liwo de Ordas dc serviço n.a 2: Ordem de serviço
tr.! 26, de 30 de MaÍso de 1948.

"' Não se conhece o conteúdo desta ordem de serviço.
17E 

C-omando-Geral da Polícia do Segurança Pública-: T.C.G.A.: Líwo de Ortkns dc serviça n.s 2: Ordemde serviço
n.o 30, de 16 de Jurho de 1950.
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O Tribunal C-olectivo enquanto funcionou junto à I.G.S.F.G.A. teve uma secretaria privativa.

Durante o período de 19 de Julho de 1930 até 31 de Agosto de 1931 esta secretaria limitava-se a

receber do intendente-geÍal da Segurança Pública, e depois do inspector-geral dos Serviços de

Fiscal2açáo, os processos dos arguidos que tivessem contestado a acusação, limitando-se ao seu

julgamento, tendo por isso apenas um escrivão.

O Decreto n.e 2L.306132, de 02 de Junho aumentou o pessoal da secretaria privativa com mais

um ajudante de escrivão e um contínuo, que foi também oficial de diligências.

O Decreto n.e 22.363133, de 28 de Março não demonstrou que as necessidades do serviço

exigissem mais pessoal, pois o art. 74.q manteve o mesmo número e qualidade de serventuários,

apenas reforçado por um guarda da Segurança Priblica, destacado como contínuo. No entanto, o

juiz presidente, poÍ ofício de Novembro de 1933, solicitou ao inspector-geral dos Serviços de

Fiscalização mais um ajudante para o escrivão do tribunal, mesmo a título provisório, para

regular o serviço e pam a Íápida aplicação da justiça. Nenhum outro diploma modificou o quadÍo

da secretaria durante a vigência da I.G.S.F.G.A.

Apesar do deficiente número de pessoal, conforme Livro de Registo, entraÍam para

julgamento de Agosto a 31 de Dezembro de 1930 75 processos, em 1931 entraÍam 227

processos, em 1932 412 proc.essos e em 1933 entraram 698 processos.

Pelo Decreto-I*i n.e 27.485137, de 15 de Janeiro reorganizou-se a secretírÍia privativa do

Tribunal Colectivo. A instruçâo e indiciação dos processos, que erÍrm da competência do

inspector-geral dos Serviços de Fiscalização, passaram paÍa o juiz presidente do T.C.G.A.,

ampliando-se as suas funções, e os seus serviços integraram-se no tribunal. Perante esta

reestÍuturação dos serviços do T.C.G.A. o juiz presidente estudou a maneira mais prática e mais

sólida de um bom funcionamento e fiscalização dos serviços, que vieram a ser montados em

bases novas. Para satisfazer as exigências do serviço foi necessário concentrar na nova secretaria

pessoal mais numeÍoso do que lhe estava atribuído. C-om a instalação dos serviços da extinta

Inspecção-Geral, tomaÍam posse, de 20 a 24 de Fevereiro de 1937,13 funcionários do pessoal

maioÍ. Ficaram distribuídos, por ordem do juiz presidente, pela seguinte forma: 3 firncionários na

Secção Central, o chefe da Secretaria e 2 escriturários. No Arquivo e Tesouraria 3 funcionários:

o chefe de Tesouraria e 2 escriturrários. No Serviço do Contencioso ficaram afectos 7

funcionários: na 1! Secção de Processos 1 terceiro-oficial e 2 escriturários, na 2! Secção de

Processos 1 segundo-oficial, 1 terceiro-oficial e 1 escriturário. Na Sec@o Especial do Ficheiro e
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Registo Criminal ficou afectol funcionrário. O escriturário da Secção Central, quando o sewiço o

permitia, ajudava a 1r e 2r Secção de Processos passando à máquina mandados, guias, certidóes

para as execuções fiscais e autos.lD

Com a paralisação dos serviços após a publicaçáo em Novembro de 1936 do decreto que

extinguiu a I.G.S.F.GA, acumularam-se uma grande quantidade de ofícios, contestações e

mandados a registar, a responder e a juntar a processos, cheques e vales do correio para assinar,

receber as respectivas quantias, contabilizá-las e a passar as competentes guias. Havia um atmso

de 5.500 pÍocessos referentes a 1934, 1935, 1936 alé Fevereiro de 1937, a que se iam juntando

os processos que diariamente entÍavam, cerca de 270 por mês. A peÍurbação nos serviços ú
veio a ter uma ceÍa regularidade e eficiência a partir de Abril de 1937. Fazendo-se horas

extraordinárias o Íendimento foi melhorando mas não suficiente paÍa reduziÍ o ataso dos 5.500

pÍoces§os, Em Abril de 1938 o atraso estava reduzido aproximadamente a 4.400 pÍoc€ssos, tendo

em conta que entÍaram desde Abril de 1937 a Abril 1938 3.233 pÍoc€ssos. MovimentaÍam-se no

Contencioso aproximadamente 4.300 processos, num ano. O atraso final do ano de 1938 era de

aproximadamente de 4.500 processos. Em 21 meses e nas condiçóes expostas liquidaram-se

cerca de 7 mil processos.

Foram algumas as situações que ocoÍreram para a instabilidade dos serviços. Por exemplo, em

termos de pessoal, a entrada do chefe da Secretaria em 03 de Março de 1938 deixou o

funcionário da Secção Central mais livre para ajudar as secções do Contencioso, mas a sua saída

em fins de Maio de 1938, obrigou o referido funcionário a voltar à Secção Central, o que

ÍePÍesetrtou até 31 de Dezembro de 1938 a peÍda de 7 meses de seÍviço. A saída de escriturfuios

e a ausência de outros por doença diminuíram o rendimento dos serviços. As más condifoes do

ediffcio onde estava instalado o tribunal, nomeadamente a ala norte, obrigou à paÍalisação

durante alguns dias dos serviços e ao seu mau funcionamento durante um mês, com funcionários

e pÍocessos empilhados nas salas da ala sul, em péssimas condições. Quando havia julgamentos

os serviços eram Íepartidos entre a R. das Taipas e a Av. Elias Garci4 onde provisoriamente se

realizavam as audiências.

A ã de Outubro de 1938 o comandante-geral da Polícia de Segurança Priblica envia ao chefe

do gabinete do Ministro do Interior uma pÍoposta do juiz presidente para a mudança do fiibunal

para a Av. Elias Garcia, n.e 135. A pÍoposta do juiz presidente baseia-se no facto de que após o

ll
t7e T.c.G.a. 61- Relatório dos serviços refeÍentes a 1937 e 1938.
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Decreto-Lei n.e 27 .207136, que reoÍganizou o Ministério da Agricultura, quase todos os

pÍocessos para indiciação e julgamento chegavam ao tribunal através da Inspecção-Geral das

Indústrias e Comércio Agrícolas, cujos serviços se encontÍavam na referida avenida, Era

necessário um contacto constante com a inspecção por surgiÍem dúvidas acerca de análises, de

levantamentos de autos, inutilizações e outÍos. A inspecção também tiúa necessidade de

consultar processos e de solicitar esclarecimentos ac€Íca de autos poÍ ela levantados. A estes

motivos acrescia as péssimas condições do edificio e por se encontrar em obras impossibilitava o

sewiço regular do tribunal. O despacho do Ministro do Interior foi negativo baseando-se que a

localização da inspecçáo é inconveniente aos interesses dos serviços e pessoas.

Neste segundo período de existência do Tribunal Colectivo dos Géneros Alimentícios

verificou-se, através de uma análise oomparativa com a pÍoduçáo da extinta LG.S.F.G.A., uma

quebra no ritmo de julgar em Colectivo. O número de processos entrados na I.G.S.F.G.A. em

1933-34 foi de 5.421, em 1934-35 entÍaÍam 9.727 processos e em 1935-36 6.148 processos.

Entraram em 35 meses 21.296 processos. Foram movimentados e liquidados 16.796 processos

durante os 35 meses e fizeram-se 2.506 julgamentos. Depois de Março de 1937 foram efectuados

901 julgamentos dwante 22 meses, ficando abaixo dos realZados quando o tribunal funcionava

na I.G.S.F.G.A.. De Março de 1937 a Dezembro de 1938 foram expedidos ceÍca de 11.057

offcios, 16.705 documentos e oficios entrados, registados e juntos a pÍocessos, 6.503 boletins

remetidos ao Arquivo Geral do Registo Criminal, multas pagas no valor de 2.366.359$67,791

mandados de inutilizaçâo, 365 mandados de levantamento de sequestros e total de mandados

1.157. Existia em Abril de L937 5.500 processos, entrados 5.961, processos movimentados e

liquidados 6.973 e atrasados em Dezembro de 1938 4.488 processos. O número de processos

contestados e, por conseguinte, de julgamentos a fazer, andava à volta de l,Vo &s processos

liquidados, por pagamento voluntário e conversões.

Esta quebra de rendimento é justificada pelo facto de no tempo da I.G.S.F.G.A., «)mposta por

17 funcionários, o serviço estava repaÍido pela seguinte forma: Ao inspector-geral competia a

instrução, indiciação, conversão e execuçáo em todos os processos. Ao juiz presidente só

competia marcar dia para julgamento, presidir às respectivas audiências e mandar baixar o

pÍoc€sso à I.G.S.F.G.A. logo que a decisão estivesse proferida. Enquanto o tribunal funcionou

junto da I.G.S.F.G.A. o juiz só tinha que trabalhar em cerca de 157o dos processos, sem esquec€Í

que esse trabalho se resumia a Íemeter o processo aos 'tistos", mandar passar deprecadas

quando as testemunhas eram de fora, marcar dia para julgamento, presidir à respectiva audiência,
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ditando para a acta o resultado e depois mandar baixar o processo à I.G.S.F.G.A. para o

inspector-geral executar o acórdáo. O juiz presidente após a publicação do DecÍeto-IJi n.!

27 -485R7 tem de trabalhaÍ em todos os processos, fazendo o que competia ao inspectoÍ-geÍal e

ao juiz auditor: distribuiçáo, indiciação, notificação, boletins para o Registo Criminal, caução,

mandados de captura, perguntas a pÍesos, contestação, vistos, remessa de deprecadas, marcação

de julgamentos e sua realização, transferências de depósitos para pagamento das multas,

notificaçáo aos fiadores, pagamentos de multas, c€Ítidóes paÍa as execuções fiscais, conveÍsões

em prisáo, mandados de inutilizaçáo, desnatuÍação e levantamento de sequestro e Íemessa paÍa o

Arquivo. Acrescia ainda autorizar pagamentos, Íestituições de cauções e compaúicipaçóes aos

autuantes, assinar cheques e vales, folhas de vencimentos e de despesas para a contabilidade.

Na nova fase de existência do T.C.G.A. a adaptação dos firncionários aos serviços foi

constante, de forma a tomar os serviços mais eficientes. Após algum tempo de experiência, a

partir de 1939, o serviço da Tesouraria e Contabilidade podia ser feito por dois funcionrírios,

passando o frtncionrário da Secção do Ficheiro e Registo Criminal para a Tesouraria, em troca do

escriturário que estava destacado na Tesouraria a fazer mapas e a escriturar livros, passando este

paÍa o caÍgo de escrivâo. O funcionrário encarregue do Serviço de Julgamentos, onde havia

atrasos consideráveis, passou somente a chefiar a Secção do Contencioso. O escritulário da 2s

Secção de Processos ficou afecto ao registo de entrada de autos, registo de prooessos nos livros

das secçÕes, pasisagem de mandados de notificação dos despachos de pronúncia. O escritunário

da Secção Central passou para o Registo Criminal: passagem, juntada de certificados e colheita

de elementos de identificação e serviço do ficheiro e estatística. O terceiro-oficial continuou a

chefiar a Lr secção de Processos, o contínuo continuou no serviço de remessa de boletins ao

Registo Criminal, tirada de impressões digitais e ajuda às secçóes e fhalmente o teÍceiÍo-oficial

da Tesouraria passou paÍa o serviço de Arquivo e ajudava na Tesouraria e nas secções quando

fosse necessário.

Foram várias as medidas tomadas neste peÍíodo de adaptação, peÍante o estado dos serviços:

criou-se uma secção de julgamentos, colocou-se funcionários nos lugares mais indicados,

aproveitaram-se as férias para realizar julgamentos, exigiu-se horas extraordinárias em cada dia

de trabalho e reduçáo ao máximo das formalidades processuais e burocráticas. Estas medidas

traduziu-se em mais 90 processos julgados.

Quando fosse necessário adquirir material e efectuar reparações no mobiliário ou nas

instalações ou adquirir material para os serviços o chefe da Secretaria devia submeter pÍoposta
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ao juiz pÍesidente fundamentada e acompanhada pelos orçamentos e a nota de cabimento passada

pelo chefe da Tesouraria, Quando os chefes de secções tivessem necessidade de renovar material

de expediente ou adquirir outro deviam comunicar poÍ escÍito ao chefe da Secretaria, datado e

em duplicado, que submetia a pÍoposta para apreciação do juiz presidente, em 48 horas,

acompanhada do seu parecer e da nota da Tesouraria. Esta proposta devia ser feita em duplicado,

ficando arquivados no gabinete do juiz presidente.r8o

Atendendo ao número elevado de processos a aguardar andamento e promoção, o juiz

presidente indicou, a 09 de Maio de 1958, paÍa exeÍceÍ as funçóes do promotor de justiça, na

plenitude, por aquele se encontrar de licença, o chefe da Secretaria, em exercício cumulativo

com as suas funções privativas e sem prejuízo das mêsmas. Esta indicação tinha a mesma

natureza e o mesmo alcance do que a nomeaçáo "had hoc".'El A partir do Decreto-[ri n.q

42.533159, de 26 de Setembro o chefe da Secretaria passou a coadjuvar o promotoÍ de justiça,

sendo nomeado, interinamente, um licenciado em Direito.

A 26 de Julho de 1960 fica nomeado o chefe da Secretaria para substituiÍ o promotor de

justiça que continuava a não ter substituto, comparecendo em todos os actos e praticando todos

os actos que fossem da competência do mesmo promotor de justiça.182

Apesar das advertências verbais do juiz presidente era aberta na Secretaria correspondência

oficial que lhe era dirigida mas a partir de 30 de Maio de 1960 ficou vedado à Secretaria a

abertura de correspondência quando emanadas: do gabinete de qualquer ministro, da Presidência

do Supremo Tribunal de Justiça ou de qualquer das Relações, da Procuradoria-Geral da

República, de qualquer procuradoria da República ou de qualquer ajudante do procurador da

República, do comandante-geral da Policia de Segurança Pública ou de qualquer dos

comandantes distritais da mesma coÍpoÍação, da Direcçáo-Geral da Justiça, da Repartição

Administrativa dos Cofres, da Direcção da PIDE e do Conselho Superior Judiciário.

Com o Decreto-l*i n.e 564170, de 19 de Novembro atribui-se ao chefe da Secretaria o

vencimento dos chefes de Secretaria dos tribunais criminais de Lisboa. A SecÍetaÍia passou a seÍ

composta poÍ 1 chefe de Secretaria, 1 chefe do Arquivo e Tesouraria, 3 escrivães, 2 terceiros-

ll
180 Comando-Geral de Segurança Pública: T.C.G.A.: Liwo tk Ordens de semiço n '2: Ordem de serviço n.o 55, de
14 de Maio de 1Í)60.
r8r 

C-omando-Geral da Polícia de Segurança Pública; T.C.G.A.: tr ivro de Ordens de serviço n.a 2: Ordem de serviço
n.e 47, de 09 de Maio de 1958.
rn idem, Ordem de scrviço n.! 57, de 26 de Julho de 1960.
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oficiais, 4 escriturários de 1n classe, 5 escriturários de 2ê classe e 3 oficiais de diligências. Foi só

por decreto-lei que se criaram as categorias de chefe de secção de processos e de ajudante do

chefe de secção de processos, com novos vencimentos, equiparando-as às dos respectivos

funcionários dos tribunais comuns. Modificaram-se algumas categorias de forma a

corresponderem às funções que efectivamente são desempeúadas e em conformidade quanto a

natureza dos sewiços o permite, pois havendo 3 secções de processos, duas são chefiadas por

segundos-oficiais e uma por I terceiro-oficial. Nos tribunais criminais comuns eram os ajudantes

dos chefes de secção divididos em 3 classes, sendo à classe inferior atribuído o vencimento de

terceiro-oficial, e foi o deste que se propôs. Em consequência, houve necessidade de propor

modificação nas remunerações do chefe da Secretaria e do promotor de justiça (o vencimento

que lhe foi atribuído pelo Decreto-Iri É 27.485137 foi o do chefe de secção). ProcuÍou-se tanto

quanto possível, aproximar-se a constituição do quadro da Secretaria do tribunal à das secretarias

dos tribunais comuns mantendo-se, no entanto, os lugares de escriturários de 1a e 2r classe, visto

a necessidade de garantir a situação a funcionários existentes. Os funcionlírios do quadro foram

nomeados a título definitivo e gozavam de todas as regalias concedidas ao pessoal civil do

Comando-Geral da Polícia de Segurança Pública, nomeadamente no que se refere a assistência e

previdência, podendo inscrever-se, em igualdade de condições, nos Serviços Sociais da Polícia

de Segurança Pública, conforme disposto no art. 13.e do referido decreto. Os funcionfuios

ficaram equiparados aos dos tribunais comuns excepto os oficiais de diligências que continuaram

a receber o vencimento pela letra U e náo pela letra R, como peÍtence aos ftrncionrârios civis da

mesma categoÍia.

O promotor de justiça era licenciado em Direito e não um magistrado de careira, de

nomeaçáo vitalícia que exercia as funções de agente do Ministério Público acerca de 14 anos,

nomeado muitos anos antes da promulgaçáo do Decreto-Lei n.e 564fiO e desempenhou

anteriormente o cargo de chefe da Secretaria, O promotor de justiça não recebe a paÍicipação

emolumentar conforme disposto no Decreto-lri n.e 588/71, &, 27 de Dezembro como acontece

com o juiz presidente embora êste encaÍgo fosse supoÍado pelo orçamento privativo do tribunal

(art. 95.'Q, cap. 5.o da rubrica Participações e prémios). O promotor de justig tinha uma situaçáo

excepcional tendo em conta que todos os agentes do Ministério público dos vários tribunais dos

pais eram beneficiados, aos magistrados dos Tribunais do Trabalho foi-lhes atribuída a

participação emolumentar conforme art. 4.e do Decreto-Iri nP 562/71 e os magistrados do
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ministério público do Ministério da Justiça recebem o emolumento de acordo com a alínea c) do

art. 258 do Código das Custas Judiciais.

2.1. §erviço do Contencioso: secçóes de procêssos

Os diplomas legais estudados não fazem referência à existência das secções de processos. Os

quadros de pessoal, anexos aos diplomas, apresentam sempÍe o T.C.G.A. composto pelo

Colectivo de juízes e por uma Secretaria (após 1937).

Após a realização do inventrírio provisório foi possível identificar a documentaçáo produzida

por cada secção judicial e ainda documentação de uma 4a Secção. Com a recolha das datas de

produçáo ficou a dúvida porque não existia para a 4a Secçáo de Processos as mesmas datas de

produção das outras 3 secções de processos. Esta situação justifica a exposiçâo do estudo da 4r

Secção de Processos no final desta secção. A localização do l.e Livro de Ordens de Serviço do

Tribunal Colectivo e o seu estudo seria fundamental para esclarecer algumas questões colocadas.

Foi realizada uma investigação exaustiva nas ordens de serviço, Íelatórios e exposições

elaboradas pelos vrários juízes presidentes e verificou-se que a formal2ação legal das secções de

pÍoc€ssos, à semelhança das secções dos tribunais comuns, foi desde sempre uma pÍeocupação

dos vários ju2es presidentes.

Tem-se conhecimento que por Ordem de Serviço, de execução peÍmanente, de 23 de

Fevereiro de 1937, sempre renovada como a aprovação das entidades superiores, foram

constituídas tÍês secções de pro@ssos, cada uma com um chefe e dois funcionários.183 Encontra-

se referenciada esta oÍdem de serviçn numa pÍoposta em memoÍial do juiz presidente, de 16 de

Novembro de 1959, ao Ministro do Interior, de se introduzir uma correcçâo na orgânica da

Secretaria, cujo quadro de funcionários se mantinha desde o Decreto-I-ei n.a 27.485137, de 15 de

Janeiro. Refere que por Ordem de Serviço de 23 de Fevereiro de 1937 se agÍupavam

funcionrários de modo a criarem-se secções semelhantes à dos processos dos outrcs tribunais.

Refere-se ainda à precariedade do meio por que foram criadas estas sec@es e conseque[temente

devia-se acautelaÍ a sua subsistência, que só por via legal se poderia alcançar.

ll
lB Náo se conhece o conteúdo desta oÍdem de serviço
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Na documentação foi também encontrada referência à Ordem de serviço n.q 11, de 15 de

OutubÍo de 1940, em que foi organizado e distribuído o sewiço do tribunal em diversas secções.

As secções de processos foram constituídas cada uma com um chefe e dois funcionários.

Segundo uma proposta em memorial do juiz presidente, de 29 de Novembro de 1.957, ao

Ministro do Interior, destinada à regularizaçáo dos sewiços, pretendia, entÍe outÍas, a alteração

do § rúnico do art. 4.e do Decreto-Iri te 27.485137, de 15 de JaneiÍo e mapa anexo ao dito

diploma, criando-se as se@es que actualmente funcionam em virtude de mera ordem de serviço

de execução peÍmanente, "com a precariedade que resulta da própria natureza da ordem". Na

alínea c) do mesmo memorial: nomeaçáo para chefes dessas secções - os funcionários que

actualmente as dirigem em face da mesma ordem de serviço equiparando-os em vencimento e

quanto possível aos chefes de secção de processos dos tribunais comuns da @maÍca de Lisboa,

considerando a semelhança das funções que exercem.

2.1.1. Tramitaçáo e produçáo documental

O juiz presidente em exercício em 1939 determinou que quando o movimento fosse intenso, o

respeito pelo formalismo era desnecessário e assim suprimia-se a "Vista" ao Ministério Público,

limitando-a aos casos em que a lei ou a conveniência a ordena-se C.om isto

evitaram-se, de cada vez, menos 4 termos: Recebimento, Vista, Recebimento e Conclusâo. Logo

na primeira "Conclusão" em vez do despacho 'Ao M'q Pe ", como até aí se procedia, ordenou, de

acordo com o respectivo magistrado, as diligências necessárias e o processo só ia com "Vista" ao

Ministério Prúblico quando elas já estavam realizadas, salvo nos casos que a lei prescrevesse esse

acto ou era absolutamente aconselhável. Com o mesmo objectivo estabeleceram-se nos

despachos fórmulas concentradas, que foram um obstáculo às continuadas "Conclusões".1s Esta

prática, tendo em conta o número de processos, ÍepÍesentou menos tempo no andamento dos

pÍocessos.

Para efeito da aplicaçáo do Decreto-ki n.e 37.386149, de 26 de Abril os chefes de secçâo

deram vista ao magistrado do Ministério húblico os processos cujos arguidos abrangidos pelo

art. 1.q do n.o 6, alínea a) do referido decreto dando urgência aos processos de réus em prisão
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pÍeventiva e oondenados.l8s Da mesma forma e para a execução do Decreto-Lei n.a 38.018/50, de

30 de Outubro os chefes de secçáo providenciaram conforme o que foi determinado na Ordem de

serviço n.e 28, fazerrdo cobÍança dos processos que estavam etrtÍegues ao funcionário

encaregado dos julgamentos mediante a respectiva e conjunta averiguação.186 Mais tarde, a 7 de

Junho de 1955 os chefes de secção de processos fizeram imediatamente com vista todos os

pÍocessos que estavam em termos de aplicação do Decreto-Lei n.'q40.184/55 de 3 de Junho.187

Por Ordem de serviço n.e 34, de 02 de Janeiro de 1952, foi alterada a execuçáo dos serviços

da Secretaria no que respeita à movimentação dos processos, no regime de secções que vinha

sendo adoptado, de forma a tomá-los mais harmoniosos e de mais fácil fiscalização. Todo o

serviço de correspondência expedida, relativa ao movimento dos processos e que pela sua

especial natureza não devesse ser de atribuir à Secção Central, continuou a ser da atribuiçáo dos

respectivos chefes de secções de pÍocessos, com a respectiva responsabilidade. Cada secção de

pÍocessos passou a ter um arquivo especial do registo da correspondência expedida,

independente do arquivo da Secção Central, e nas mesmas secções era aÍquivada toda a

correspondência recebida, que embora relativa a processos em cada uma existente ou que lhe

tenham sido distribuídos, não tivesse sido junta aos processos. O que foi determinado não retirou

ao firncionário da Secçáo Central, que com ceÍta autonomia foi especialmente encarregado da

expedição de mandados e da correspondência expedida, o encaÍgo de continuar a prestar às

secções de prooessos o serviço de dactilogafia da respectiva conespondência, sempre sob a

responsabilidade dos chefes de secção. Assim que os pÍocessos fossem distribuídos ficavam

desde logo sob a responsabilidade dos respectivos chefes de secção e s6 estes com o chefe da

Secretaria. Mantém-se a passagem dos processos pelo serviço especial do Registo Criminal.ls

Para evitar, quanto possível, que as infracções mais antigas viessem a ser ultrapassadas na sua

apreciação e julgamento poÍ outras Íecentes, a partir de 12 de Janeiro de 1950 o andamento dos

pÍocessos, no seguimento da indiciaçáo, passaÍam a ter lugar pela ordem cronológica dos

respectivos despachos, que só deveria ser alterada poÍ expressa determinaçáo. Esta regra

!
lE1t.C.G.e. 

19 - nelaníÍio dos serviços de 1939.

'o' Comando-Geral da Polícia de Segurang Pública: T.C.GA.: Livro de Ordens de serviço na 2: Ordem de serviço
n.a28,&,/l de Abril de 1949.
re 

C-omando-Geral de Segurança PrÉülica: T .C.G.A-: Liwo de Ordens de serviço n a 2: Ordem de serviço n.a 32, de
31 de Outubro de 1950.

'E7 idem, Ordem de sewiço n." 39, de 7 de Junho de 1955.
r6E 
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entendia-se, de uma maneira geral, em relação aos pÍocessos em que antes da indiciaçáo, outras

diligências a demoraÍem o seu andamento, não tenham tido lugar, além das necessáÍias à junçáo

dos respectivos ceÍificados do Registo Criminal dos arguidos. Tendo neles existindo aquelas

diligências, com o consequente Íetardamento paÍa a acusação e a indiciação, dada aquela e

proferida esta, de preferência a outros já preparados paÍa o mesmo fim, procuraram os chefes de

secção que eles vão tomaÍ, entÍe os já indiciados e para ulterior seguimento. O mesmo foi

adoptado quando mesmo sem aquelas diligências alguns processos teúam sido

consideravelmente ultrapassados na dedução da acusação e consequente indiciação poÍ outÍos

que tenham sido feitos com vista posterior.lse

Apesar das recomendações, já anteriormente feitas aos chefes da secções e continuando a

verificar-se atÍaso na expediçáo de mandados para notificasão dos respectivos despachos de

indiciação, estabelecido segundo o critédo da ordem cronológica, a partir de 4 de Novembro de

1952 os processos passaÍam a ser agrupados em algumas categorias principais, consoante a

maior ou menor gravidade das infrac@es e as que mais interessavam à defesa da saúde pública e

aos interesses do consumidor. Quanto aos pro@ssos do mesmo ano a expedição dos mandados

para notificação dos despachos de indiciação passaram a serem feitas em relação às categorias de

pÍocessos estabelecidas, segundo a ordem indicada, e observando-se em cada categoria, a oÍdem

cronológica dos respectivos despachos, sem prejuízo do que já vem sendo estabelecido para os

ptocessos em que já tenha havido expedição de mandados quando a outros arguidos,

primeiramente indiciados. Foram estabelecidas as seguintes categorias de processos:

a) por infracções relativas a leites, qualquer que fosse a incriminação feita.

b) por quaisquer outÍas infracções, cuja incriminação envolvesse a aplicação de pena de prisáo

(arts. 54.e, 55.4 e 56.e do Decreto n.e 20.282131 e idênticos), mas exceptuadas as infracções

relativas a cafés.

c) pelas Íestantes infracções, com excepção das relativas a viúos (não incluídos na categoÍia b)

e as fariúas com a incriminação do aÍ. 62.q do Decreto n.e 25.732135 e cafés.

d) por infracções relativas a cafés, quer sem prisão, nas condiçôes estabelecidas na categoria b).

e) por infracçóes relativas a vinhos, não incluídos na categoÍia b).

f) por infracções a fariúas com a incriminação do aÍt. do Decreto 25.73285.

A execuçáo deste serviço pela forma estabelecida tinha lugar, mesmo com preiúzo do mais

!
18e 

C-omando-Geral da Polícia de Segurança Príblica: T.C.G.A,.: Livro de Ordens de serviço n e 2: Ordem de serviço
t.a 29, de 72 de Íarciro de 1950.
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rápido andamento dos Íestantes pÍocessos, ressalvadas as diligências uÍgentes e especialÍnente as

Íelativas a Íéus presos, que tinham sempre preferência. Por cada expedição de mandados levado

a efeito, os chefes de secção forneciam ao juiz presidente uma nota contendo simplesmente a

indicação da categoria de processos, os seis números e a data da expedição. Esta nota passou a

ser de carácter peÍmanente. Para mais fácil execuçâo do serviço, conÍiaram à guarda dos chefes

de secção, relações dos processos relativos a determinadas categorias, feitas pela ordem das

indiciações, tal como foram apresentados para exa-e ao juiz presidente.leo

O novo juiz presidente, que tomou posse em 1957, reforçou o procedimento anterior,

determinando que os chefes de secção quando expedissem os mandados subsequentes aos

despachos de indiciaçáo deviam observar com o maior rigor possível a ordem cronológica dos

mesmos despachos, salvo se fossem proferidos em processos de réus presos, pois estes tiúam

sempre prioridade. Com esta determinação pretendeu-se evitar a repetição da remessa daqueles

mandados com prioridade de indiciações mais recentes, em preju2o do normal prosseguimento

de processos indiciados anteriormente.lel

A pÍática processual verificada nas secções de processos, em relação ao pruzo estabelecido

por lei para os despachos de indiciação quando não eram contestados no pÍazo de cinco dias só

se faziam os processos conclusos decorridos mais cinco dias sobre aqueles autos segundo o art.

63.e do Decreto n.e 2O.282131. O arguido devia naquele prazo contestar, ou não querendo fazê-Io,

pagar a multa e imposto julgados no mesmo despacho. A partir de Dezembro de i.958 o juiz

presidente determinou que quando terminasse o pruo para contestar, sem que fosse apresentada

a defesa escrita ou paga a responsabilidade do indiciado, abria-se termo de conclusão sem se

aditar o prazo indicado no art. 63.e do referido decreto. Era respeitado sempre qualquer prazo de

dilação que teúa sido fixado.le2

A paÍtiÍ de 04 de Fevereiro de 1958, e paÍa se evitar inconvenientes quando tenham sido

expedidas deprecadas para qualquer diligência e se verificasse pela sua devolução que não foram

totalmente cumpridas, a paÍe que tenha requerido tal diligência incompletamente rcalizada,

devia ser notificada desse facto, independentemente do despacho ou promoções. Vista se for do

Ministério Fúblico. Após a notificação o respectivo pÍocesso devia aguardar na secção pelo

I
1{ C-omandoCeral da Polícia de Segurança Pública: T.C.G.A.: I ivro de Ordens de semigo n.a 2: Ordem de sewiço
n.o 35, de 04 de Novembro de 1952.
le' 

idenr, Ordem de seÍviço n.o 46, de 17 de Abril de 1958.
tez ldet4 Ordem de serviço n.o 49, dc 03 de Dezembro de 1958.
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pÍnzo de3 dias e só findo esse prazo era feito concluso, para normal prosseguimento.le3

C.om a tomada de posse do novo chefe da 4r Secçáo de Processos foi feita a distribuição dos

pÍocessos em novos moldes, executada a paÍir de 03 de Janeiro de 1960: os processos cujos

últimos números fossem 1 e 2 averbaram-se à 1! Secção. Os processos findados em 4 e 5

averbaram-se à 2r Sec4ão. Os processos findados em 7 e 8 averbaram-se à 3! Secção. Os

proc€ssos terminados em 3 e 6 averbaram-se à 4' Secção. Os processos n.q 9, 90, 99, 900 e 999

averbaram-se à 3! Secção, assim como o n.e 990. Quando os últimos algarismos fossem 9 ou 0 (à

excepção dos já referidos) a secção a que incumbia o Íespectivo proc€sso determinava-se em

função do algarismo que imediatamente pÍecedeÍ aqueles ou alguns deles. Assim, por exemplo, o

pÍocesso n.e 290 pertencia à 1.! Secção, o n.q 149 coresponderá à 2! Secção, o n.e 580 à 3q Secção

e o n.0 399 à 4r Secção. Esta nova distribuição, em relação aos pÍo@ssos já existentes neste

tribunal, ÍefeÍem-se apenas àqueles em que se tenha lançado o despacho inicial, ou seja, o do

deferimento da promoção para distribuição, autuaçáo e vista, ou que determinasse qualquer

destas diligências, devendo consideÍaÍ-se que a distribuição abrangia todos os processos em tais

condisres, sem distinção de ano até à fase da indiciação. Para tanto os chefes da ls, 2t e 3r secção

de processos deverão fazer imediata cobrança de todos os processos em causa e que se

encontÍem com "vista" ao ministério público, logo após o que se operará a divisão determinada,

com todas as diligências. Com o início de funçóes do auxiliar do promotor de justiça e estando

ao serviço ambos os Íepresentantes do Ministério Público, a 1. e 2r se@es de processos passam

a despachar com o promotoÍ de justiça, ficando os outras duas destinadas a despacho com o

auxiliar ou adjunto.rq

A divisão dos processos a distribuir durante 1961 passou a ÍealizaÍ-se tendo em consideraçâo

apenas as 3 sec@es de processos, ficando sem efeito o determinado anteriormente. As 3 secções

de processos entÍegaÍam na 4r Secção de Processos todos os pÍocessos que lhes tenham sido

distribuídos em 1960 com numeração superior a 3000. Tal entÍega devia verificar-se com as

necessárias diligências, no prazo máximo de I dias.les

O novo juiz presidente em firnçôes determina a 31 de Julho de 1961 e atendendo ao actual

estado de pÍocessos, que todos os processos do ano de 1960, pendentes ta Lt,2r e 3a Secçáo de

tl
1e3 Comando-Geral da Polícia de Segwança Pública: T.C.G.A.: Liwo de Ordens de serviço n a 2: OÍdem de servigo
n.o 44, de 04 de Fevereiro de 1958.

'% Idem, Ordem de serviço n.o 53, de 12 de Dezembro de 1959.
1e5 Comando-Geral da Polícia de Segurança Pública: T.C.Gá..: Livro dz Ordens de serviço na 2: Ordem de serviço
n.o 59, de @ de Janeiro de 1961.
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processos e ainda não indiciados, transitassem para a 4r Secção, depois de juntos ou pelo menos

requisitados os certificados de registo criminal ordenados em todos eles. Nos processos em que o

arguido, notificado da indiciação, não contestasse ou pagasse no pÍazo de 5 dias e dilaçáo, abria-

se vista ao promotor de justiça no prazo de 5 dias. Se o arguido pagasse posteriormente, a secção

passava guias sem necessidade de despacho, salvo se tivessem já sido expedidos mandados de

captura ou ceÍidáo para execução. Nesta hipótese, requerido o pagamento ou enviado e Íecebido

no tribunal o montante das quantias devidas era aberta conclusáo. Nos processos em que fosse

recebida comunicação da impossibilidade de comparência de autuantes, declaÍantes ou

testemunhas indicadas pelo Ministério Público, à audiência de discussão e julgamento, abria-se

visto ao pÍomotor de justiça imediatamente e sem preju2os de ulterior conclusão. O Ministério

Público passou a ser sempre notificado dos despachos de indiciação dos que mandassem arquivar

o pro@sso sem procedimento, ou aguardar melhor prova, dos que convertessem a multa e o

imposto de justiça em prisáo e dos que deferissem ÍequeÍimento poÍ pâgâmento voluntário de

multa, mesmo que essas decisões fossem proferidas sobre promoSo, Íequerimento ou paÍec€r

daquele magistrado.le6

2.1J. 4r Secçáo de Processos

O estudo desta secção de processos não está completo poÍ não ter sido feita a descrição

documental deste Arquivo na sua totalidade.

A 4e Secção de Processos é criada pela Ordem de serviço n.e 54, de O7 de Março de 1960,

justificada pelo Decreto-l.ei *e 42.533159, de 26 de Setembro. No entanto, sabe-se que pela

Ordem de serviço n.e 11, de 15 de Outubro de 1940, foi organizado e distribuído o serviço do

tribunal em diversas secções: à 4t Secção de Processos cabia o registo, distribuição e autuação de

proc€ssos, ficheiro, registo criminal, arquivo e julgamênto dos processos terminados em 0. Esta

ordem apenas está referenciada numa nota, não tendo havido acesso ao seu conteúdo. Não foi

identificada documentação produzida por esta secção a partir desta data. As séries documentais

produzidas por esta secção têm o seu limite cronológico balizado de 1960 a 1964, nomeadamente

as seguintes séries documentais: Copiador de ofícios expedidos, Livro de poÍta e Registo de

ls üez, Ordem de seÍviço n.o 60, de 31 de Julho de 1961.
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caÍtas precatóÍias expedidas.

Pelo DecÍeto-Iri t.e 42.533159, de 26 de Setembro, nos lermos do n.o 3, foram requisitados ao

Ministério da Justiça, nomeados em comissão poÍ um ano, três funcionários dos respectivos

quadÍos: um chefe de secção de processos e dois escriturários de f classe, que receberam

vencimentos iguais aos das categorias corÍespondentes nos tribunais criminais de Lisboa. O

vencimento foi o fixado pelo Decreto n.e 42.113159, de 20 de Janeiro e por virtude do aÍt. 2.e do

Decreto-Iri n.e 4.533159. Esta secção esteve em frrncionamento até 01 de Junho de 1964.

Regressaram automaticamente ao serviço de origem esses funcionários logo que esta comissão

foi dada por finda.

Só em Janeiro de 19ó0, pÍaticamente, entÍou em vigor o diploma de Setembro de 1959, uma

vez que só nesse mês foi nomeado o escriturário em exercício e por o chefe de secção judicial só

ter tomado posse em meados de Dezembro. No Livro porta da 1ê Secção de Processos do ano

1960 (do processo n.a 3151 ao f 3482) encontÍam-se, a partir da págha 22v., registos de

proc€ssos recebidos da 4r Secção de Processos (nomeadamente os p«rcessos t.e LL33, 1773,

2033, 2563,2603 e 3163). No final de Dezembro de 1960 já tinha sido totalmente recuperado e

mesmo ultÍapassado o elevado atraso verificado no início do funcionamento da nova secçâo,

devendo-se ao auxílio e a colaboração prestada pelos funcionários do Ministério da Justig,

escolhidos sob a responsabilidade do juiz presidente. Além de se conseguir normalizar o serviço

o reforço do pessoal tÍouxe aumento considerável das receitas: as importâncias cobradas pelo

tribunal em L96011962 em média anual foi de 5.630.241$00, sendo que no triénio anterior

(1956/1959) em média anual foi de 2.623.764$8O. Os encargos com estes funcionrários foi de

147.000$00 anuais, verba inscrita no Orçamento Geral do Estado.

O chefe de secção de processos exeÍceu as suas funçôes desde 2 de Maio de 1962, rm

escriturrário desde 16 de Junho de 1961 e o outro escriturário desde 02 de Junho de 1962, tendo

sido ao segundo pronogada a comissão por mais um ano nos termos do referido decreto,

conforme Portaria de 1.1 de Junho de 1962.1e7

No dia 01. de Junho de 1964 terminou a comissão neste tribunal do escriturário de le classe da

4r Secçáo de Processos e assim, terminava o período do seu funcionamento desta secçáo. Por

Ordem de serviço n.q 68, de 25 de Maio de 1964, os pro@ssos que estavam pendentes nessa

secção voltaram às secções de processos a que normalmente pertenciam e seriam entÍegues, de

tl
1e7 T.c.G.a. 19 - Folhas de vencimentos de Janeiro de 1963.
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25 a dia 30 do mês de Maio, pelo funcionfuio que terminava a sua comissâo de serviço.re8

Após um cuÍo período de trabalho em relaçáo à secção formada pelos funcionários judiciais

requisitados verifica-se uma mudança no funcionamento intemo da 4r Secção de Processos e dos

seus funcionários. Tendo em paÍicular atençáo a oÍigem e a situação desses funcionários,

passaram estes a considerar-se directa e imediatamente suboÍdinados ao juiz pÍesidente, em tudo

quanto se relacionasse com o ftrncionamento da secção que constituem. O respectivo chefe de

secção e no seu impedimento o mais antigo dos escrituÍários em serviço, sempÍe que fosse caso

disso, informava o juiz presidente, mesmo verbalmente, sendo por este decidido sobÍe as

medidas a tomar em cada caso concreto. Em relação a esta secção e seus servidores o chefe da

Secretaria, sempÍe que fosse caso disso, informava o juiz presidente que também adoptava o

procedimento que as circunstâncias aconselhassem.lee

Tendo tomado posse o chefe da 4r Secção de Processos deste tribunal a 01. de Maio de 1962 e

estando paÍa publicação no Diário do Governo a poÍaria de nomeaçáo de um escriturário para a

mesma secçáo, o juiz presidente determinou que tÍansitassem paru a 4, Secção de Processos os

pÍocessos do ano de 1961, com numeração superioÍ a três mil, no estado em que estiveÍem,

excepção feita aos já indiciados ou conclusos por indiciaçáo. A transferência dos processos foi

feita no prazo de 10 dias a contar de 01 de Maio.m Esta ordem foi cumprida conforme o Livro

de poÍa de 1962, onde estão Íegistados todos os pÍo@ssos entrados na 4r Secção de Processos,

durante o ano de 1962, vindos da 1l,2r e 3r Secção de Processos.

A deslocação de funcionários judiciais levou a uma situação anormal causada pela forma

como funcionavam Írs secções de processos do tribunal. O novo chefe da secção judicial vir a

receber vencimento superior ao do chefe da Secretaria do tribunal, obrigatoriamente diplomado

em Direito. Esta situação veio acentuar a necessidade de a equiparação de serviços e de

vencimentos. O juL presidente pÍopõe numa exposição, a 16 de Novembro de 1959, ao Ministro

do Interior a revisão do quaúo dos funcionários do tribunal, criando-se secções em cuja chefia

seriam investidos os actuais servidores, com dispensa de nomeações e posse e a equipara$o

legal dos mesmos funcionários aos dos quadros do Ministério da Justiça, revendo-s€ os

respectivos vencimentos de modo a aproximáJos dos recebidos pelos tribunais criminais de

Lisboa.

n
reE Comando-Geral da Polícia de Seguransa Pública: T.C.G.A .: Liwo de Ordens dz serviço n.2.
te-e- ilem, Otdem de serviço n.o S+, dã O7 di Março de 1960.
200 iderz, Ordem de serviço n.,63, de 01 de Maio de 1962.
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2.2. SecAáo do Ficheiro e Registo Criminal

Existia no T.C.G.A. uma secçáo especial que compoÍtava o serviço do Registo Criminal e o

do Ficheiro, que completava o serviço das 3 secções de pÍocessos e destas era dependente.

Este serviço foi executado inicialmente pela I.G.S.F.G.A.. Os processos antes de subirem ao

Tribunal Colectivo já levavam junto ao pÍocesso o ceÍificado do que constava dos boletins

arquivados no ficheiro da LG.S.F.G.A. Este serviçn depois da extinçáo daquela inspecção passou

para o T.C.G.A., incluindo o Ficheiro manual.

O Serviço do Registo Criminal foi sobrecanegado com as prescrições do Decreto n.q

27.304/36, de 08 de Dezembro a respeito da remessa de boletins para o Arquivo Geral do

Registo Criminal e Policial e consequentes tiradas de impressões digitais dos infractores, que

acumulado com do ficheiro e passagem de ceÍtificados tomou este serviço impossível para um só

funcionrário. Assim, a 19 de Julho de 1937 tomou posse mais um funcionário que ficou afecto a

esta secção juntamente com um 2e oficial.

Este serviço apÍesentou alguns problemas, tanto quando estava dependente da I.G.S.F.G.A.

como depois no T.C.G.A., nomeadamente no mau preenchimento dos boletins. Exemplifica-se

com dois casos, onde as reclamações apresentadas espelham a impoÍância que este serviço tinha

em todo o sistema de informação. Por ofício de 22 de Fevereiro de 1934 o juiz pÍesidente pede

ao inspector-geral dos Serviços de Fiscalização se digne dar instruçoes ao encarregado do

Registo Criminal, para que de futuro os ceÍtificados de registo criminal, junto aos pÍocessos que

têm de subir ao tribunal, venham em condições do tribunal poder decidir em face deles e não teÍ

de recorrer, como diariamente faz, ao pedido de pÍocessos para examinar por deficiência e

obscuridade dos mesmos certificados, o que há contÍa o arguido. Diz ainda que o empregado do

Registo Criminal não deve exaÍaÍ nos ceÍtiÍicados a indicação de processos que foram

amnistiados ou em que os arguidos foram absolvidos e dos processos em que houve condenaçáo,

ceÍtificar a data do respectivo acórdâo passado em julgado; nos pÍocessos onde o pagamento foi

feito voluntariamente, ceÍificar a data da indiciação e data do pagamento, devendo ter o cuidado

de expor as condenações pela ordem de antiguidade.

Conforme offcio recebido do juízo de Direito da Comarca de Vila Franca de Xira, datado de

Z de Fevereiro de 1940, este s€rvi@ não dava cumprimento ao disposto no aú. 40.q do Decreto

n.e 27.30486, de 08 de Dezembro e por isso se devolviam os boletins devido ao facto dos

boletins não mencionam a legislação infringida, não faziam mençáo da impossibilidade da
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colheita de impressões digitais, não identificava a pessoa que assina os boletins e não estavam

datados, que provocírva embaraçrs ao passÍlÍ os certificados do registo criminal que lhe são

pedidos.20l

2.2.1. Ficheiro manual

Existia em firncionamento na Secção do Ficheiro e Registo Criminal um arquivo do registo

cÍiminal, composto por um ficheiro onomástico. Este ficheiro era constituído por fichas soltas e

arquivadas verticalmente, poÍ ordem alfabética, em gavetas horizontais, onde eram registados

todos os processos e infracçóes entrados no tribunal.

Aquando da transferência do Arquivo do Tribunal Colectivo dos Géneros Alimentícios da

Escola Prática da Polícia de Segurança Pública, em Tones Novas, paÍa o Palácio do Vidigl e

segundo uma informação do IPPC, de 23 de Outubro de 1986, existiam prccessos soltos em

grande quantidade bem como fichas que se encontravam em 13 arquivadores de madeira, em

muito mau estado de conservação.2o2 Este ficheiro manual entrou no Arquivo Nacional sem

qualqueÍ tipo de acondicionamento e encontÍava-se desorganizado. Ocupava ceÍca de 14

prateleiras. Após interenção arquivística o ficheiro constituiu-se em 128 caixas. Quando se

iniciou a ordenação deste ficheiro verificou-se que as fichas correspondentes às firmas e às dos

indivÍduos estavam juntas e que corespondiam a um único ficheiro. Foi respeitada a ordem que

essas fichas dispunham já que se encontravam, na sua maioria, ordenadas alfabeticamente.

Estas fichas integravam um primitivo "arquivo de registos de processos e infracções" da

Inspecção-Geral dos Serviços de Fiscalizaçáo de Géneros Alimentícios e que após a extinção

desta, passou para os serviços do tribunal. Era na Secretaria Geral (expediente) da Inspecção-

Geral de Fiscalização que se encontÍava o móvel do ficheiro geral, onde se guardavam mais de

20 mil fichas.2o3

Em cada uma das fichas de indivÍduos podiam ser registados 3l processos e na das firmas 25

pÍocessos. As fichas compreendem as seguintes mençôes, além da identificação da firma ou do

indivíduo:

ít

'0' T.C.G.A. 1F;: Sr.: Correspondência recebida de várias entidades, 1920.
202 DGAIIO, Gabircte de Recursos Humanos: Processo n.q 10.1.1.U043.
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- N.o do Tribunal

- Processos: datas, géneros e n.o

- Indiciações: datas, multas

- DecÍetos

- Datas da notificaçáo e pagamento

- Decisão dos acórdãos: datas, multas, decretos

- Data do pagamento

- Observações

As fichas apresentaÍam ao longo do tempo três formatos. O primeiro formato tinha as

dimensões de 16,5x10,5 cm, o segundo formato 17,5x14,5 cm e o terceiÍo foÍmato tem as

dimensôes de 35,5x14,5 crn, e são em maior número. Nas fichas de indivíduos houve alteração

na zona da identificação, modificando-se o registo idade em anos, em ...para "nascido a", este

novo impresso utilizado a partir da década de 70.

O sistema de ordenação utilizado no ficheiro manual foi o sistema alfabético-onomástico. De

acordo com as regras de alfabetização foi utilizado o método palavra por palavra e náo foram

tomados em consideraçáo os aÍigos definidos e indefinidos e a preposição "de". Relativamente

às formas abreviadas, as iniciais, letras ou letras maiúsculas seguidas de ponto, foram ordenadas

alfabeticamente como palavras de uma só letra.

Segundo o Relatório elaborado em 1969, pelos inspectores da Inspecção das Actividades

Económicas da Província de Angola, aquando de uma visita de estudo ao T.C.G.A, apontam

para a existência de um ficheiro para os indiúduos (modelo 32) e outro paÍa as pessoas

colectivas - firmas (modelo 32-A).

Tendo em conta que o Tribunal Colectivo dos Géneros Alimentícios estava especialmente

incumbido de apreciar e julgar os crimes e contravenções contra a saúde pública, não existindo

variabilidade quanto às sanções a aplicar a crimes idênticos, pelo menos antes da prova em

julgamento, faz considerar de especial impoúância a existência de um ficheiro privativo do

registo criminal, onde tudo era catalogado. Este recuÍso possibilitava dosear a multa a aplicar,

caso o arguido fosse reincidente. Até uma simples transgressão, sem boletim ao Arquivo do

!
203 Segundo um ofrcio n.q 4626 da Inspecçâo-Geral dos Serviços de Fiscalização de Géneros Alimentícios, de 07 de

Setombro de 1934, ao diÍector-g€ral de Segurança Pública.
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Registo Criminal, era possível dosear a multa a aplicar, caso fosse reincidente e tornava o

julgamento mais justo, pois a igual delito conespondia igual penalidade.

Este ficheiro assumiu capital importância após a publicação do Decreto n.o ?5Ll7l, de 11 de

Junho, em que se submeteu a registo criminal somente as contÍavençóes mais graves.2u

O ficheiro privativo é imprescindível para, além dos elementos que fornece, à rápida

localização dos processos em Arquivo. Aliás este ficheiro servia paÍa ÍecupeÍaÍ os pÍocessos

quando este Arquivo se encontrava depositado na Escola de Formação da Guarda, em Torres

Novas. Segundo um "croqui" da Escola de Formaçáo da Guarda, de 25 de Julho de 1979, a

forrna de localizar um pÍocesso era a seguinte: Após obtida a identificaçáo do arguido,

procuÍava-se no ficheiro o nome e o número do processo e ano corespondente. Seguidamente

consultava-se o livro "chave", que se encontÍava em cima do ficheiro, numerado para o efeito.

Este livro indicava, além do nrúmero do processo, o ano, nome completo do infractor e o n.e de

maço, onde encontraÍá o pÍocesso pretendido. Depois via-se no ooqui o ano conespondente.

Segundo o mesmo croqui encontrava-se na estante n.e 1, do Pavilhão 1, um maço de processos

cujos números de arquivo, devido ao seu mau estado não era possível identificar. O livro referido

neste croqui é o Livro de Registo de Entrada de Processos em Arquivo. Este livro servia de

controlo e recuperação dos processos no Arquivo do tribunal.

2.2.2. TramitaSo e produçáo documental

Este tribunal, como todos os outÍos, era obrigado a preencher dois boletins, um paÍa o

Arquivo do Registo Criminal de Lisboa e ouro destinado à comarca da naturalidade do réu, se

ali ainda houvesse arquivo do registo criminal. Existe boletim para arguido em transgressão e

boletim para arguido em processo-crime. Os boletins eram passados em impressos de modelo

especial e eram solicitados pelo chefe da Secretaria ao Arquivo Geral do Registo Criminal e

Policial de Lisboa: modelo A para homem, modelo B para mulher e modelo C para firma.

Segundo o Relatório dos serviços do tribunal de 1938, de Março a Dezembro de 1937 passaram-

se 2.650 boletins e de Janeiro a Dezembro de 1938 passaÍam-se 3.853 boletins, o que

representou ao fim de 22 meses 6.503 boletins passados e 6.503 recibos juntos aos pÍoc€ssos.

E
4a Este decreto, emitido pela Direcçáo-Geral dos Registos e do NotaÍiado do Ministério da Justiça, adapta algumas
normas Íegulamentares, entÍe outras à oÍganização dos boletins cadastrais. 
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A Secretaria do tribunal devia nos verbetes que fossem remetidos, separar pelas mesmas

rubricas constantes no Mapa do movimento mensal de processos e arguidos julgados. Eram

elaborados ceÍificados de extÍactos de decisôes que eram juntos aos processos, que para além de

ter uma zona de identificação do arguido, continha o extracto das decisões ou indicaçâo do facto.

Depois de 17 de Abril de 1958 esta secção quando recebesse pÍoc€ssos indiciados das três

secçôes de processos expedia, no pÍazo máximo de 48 horas, os necessários boletins e aguardava

por prazo não superior a cinco dias ou oito dias, consoante se tÍatasse de réus presos ou não, a

devoluçáo dos modelos a juntar aos pÍocessos respectivos. Decorridos tais prazos, sem que se

verificasse essa devolução, era repetida a diligência, enüando-se segundas vias ou insistia-se

pela devoluçâo, e acto contínuo eÍa o processo devolvido à respectiva secção paÍa que

prosseguisse os seus normais termos. Depois, e nessa secçáo se efectuava a junção desse

documento ao processo, evitando-se atrasos dos serviços das secções. Esta secção não devia

entÍegar pÍocessos às secções de processos, sem que estivessem ÍegulaÍizadas estes

pÍocedimentos, excepto em caso de urgência e declaração, mesmo verbal, do juiz presidente, do

pÍomotoÍ de justiça ou do chefe da Secretaria ou de quem desempenha-se qualquer dessas

funções.2o5

O sistema de funcionamento foi alterado a partir de 03 de Janeiro de 1960. As 4 secções de

pÍocessos passaÍam a requisitar os certificados, sempÍe que tal fosse determinado ou promovido,

ficando a cargo da Secção do Registo Criminal o serviço propriamente de boletins ao Registo

Criminal. Foi uma medida excepcional até ser regularizado ou normalizado o serviço.ffi

Para execução do disposto no n.e 1 do aÍ. 22.e do Decreto n.e 251/71, de 11 de Junho

passaÍam a ser enviados boletins ao Arquivo do Registo Criminal dos despachos de indiciação

referentes a crimes, a contÍavenções puníveis com pena de prisâo, contÍaven@es puníveis com

multa quando em reincidência lhes corespondia prisão e das decisões que aplicassem medida de

seguÍança. Passaram a ser enviados também os acórdãos do Colectivo, relativos aos mesmos

casos e de qualquer maneira, sempÍe que tivessem sido enviados boletins do despacho de

indiciação; das decisóes que alterassem o despacho de indiciação, especialmente quanto à

identidade dos sujeitos; dos despachos que deferiam pagamentos voluntiírios (se houvesse

pagamento); das decisões que aplicassem amnistias; das decisões que declarassem sem efeito a

!
205 Comando-Geral da Polícia de Segurança Pública: T.C.G.A.: Z iwo dz Ordens de serviço n-a 2: Ordem de servigo
n.! 46, de 17 de Abtil de 1958.
2ú idem, Ordem & serviço n.o 53, de 12 de Dezembro de 1959.
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pena suspensa ou deteÍminassem a sua execução; das datas de início e de termo do cumprimento

de penas de prisão e das medidas de segurança e ainda do falecimento dos réus e condenados. Se

a decisão transitasse poÍ pagamento ou pelo decurso do prazo de contestação, nos termos do aÍt.

42.q, do Decreto n.a 20.282131, seguia logo boletim do trânsito. Se o Íéu contestasse, só seguia

boletim da decisão do Colectivo, condenatória ou absolutória. Ia também boletim do

cumprimento das penas de prisão e das medidas de segurauça. Náo iam boletins dos despachos

de indiciação relativos às tÍansgressôes não referidas acima e de todo o processado que se lhe

seguisse, das conversões das multas em prisão, dos pagamentos, a não ser se motivassem o

trânsito da decisão, referente a crimes. Não se conhecendo contraven@es da competência deste

tribunal no segundo e terceiro caso, a Íemessa dos boletins era ordenada no despacho de

indiciação. Nos processos de transgressão em que tenha sido enviado boletim do despacho de

indiciação, ia também boletim do acórdáo ou do pagamento.2o'

Tendo-se verificado dificuldades na passagem de certificados de registo criminal das pessoas

colectivas arguidas e enquanto a questão náo fosse definitivamente solucionada, a Secçâo

Central passou a fornecer os elementos constantes do registo privativo de cada pessoa colecliva,

arguida, a fim de permitir uma mais exacta indiciação. As secçóes de processos passaÍam a

solicitavam à Secção Central informação sobre o cadastro de cada firma e se nada constasse do

registo privativo, a informaçáo era prestada pelo escrivão da respectiva secção de proc€ssos que

a realizavr na 'aista" ao pÍomotoÍ de justiça. Se o arguido tivesse cadastro, a Secção Central

passava e entegava o certificado à secção de processos. Nos certificados passaÍam somente a seÍ

transcritas as condenações, com indicação dos seguintes elementos: infracção cometida, pena,

género e data de decisão a partir dos 8 anos anteriores à data da prática da infracção do processo

para o qual se está a passar o ceÍificado. Se a firma tivesse condena$es, mas anteriores ao prazo

referido, a Secção Central informava o chefe da respectiva secção de processos de que nada

constava relativamente aos últimos 8 anos. Este procedimento aplicou-se sem necessidade de

novo despacho nos pÍocessos em que o promotor de justiça ordenou ajunção dos certificados das

pessoas colectivas e estes ainda não foram juntos.2m

U
2u 

C.omando-Geral da Polícia de Segurança Pública: T.C.G-A.: tr iwo de Ordens de serviço ,La 2i OÍdem de serviço
n.e 70, de 08 de Outubro de 1971.w idem, Otdem & seruiço n.o 71, de Outub rc de l9i-l.
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23. §erviço de Julgamenúos

À semelhança das outras secções o Serviço de Julgamentos era considerado como secção de

pÍocesso§ enquanto o§ processos estive§sem em seu poder.

Na prática este seÍviço já existia desde o tempo da Inspecção-Geral dos Serviços de

Fiscalização de Géneros Alimentícios e manteve-se após a sua extinção. Pelas informações

recolhidas pode concluir-se que não houve estabilidade no seu funcionamento, estando

dependente este serviço de maior ou menoÍ trabalho. No Relatório dos serviços do tribunal de

1938 faz-se referência que a 19 de Julho de 1937 tomou posse um firncionário, que juntamente

com o segundo-oficial da 2r Secção de Processos, ficou afecto ao SeÍvi§, de Julgamentos, pois

se vira a necessidade de especializar essas funçóes.20e

Foram executadas medidas, no começo do ano de 1939, paru reduzir o atÍaso dos seÍviços,

entre elas, a criação de uma secção destinada exclusivamente ao Serviço de Julgamentos em

tribunal colectivo.2lo A criação de um depaÍamento destinado a tÍataÍ só de processos que o

Colectivo tivesse de julgar, correspondeu a uma necessidade de ordem prática. Em anos

anteriores verificava-se que os ftmcionrários encarregados desse serviço se viam enredados por

assuntos variados e complexos, criando a confusão e peÍurbação nos serviços por eles dirigidos,

à mercê da improvisação dos seus subordinados nas horas em que os primeiros eram obrigados,

durante 4 dias da semana, a permanecer na sala de audiências poÍ causa dos julgamentos. A
criação formal deste serviço, tendo, como consequência a divisão do trabalho, criou um melhor

rendimento pela especialização a que ficaram sujeitos os respectivos funcionários.

Durante um largo período de tempo não há produção documental deste serviço, até Juúo de

1950.

O Serviço de Julgamentos foi (re)criado, provisoriamente e a título experimental, por OÍdem

de sewiço de 2l de Junho de 1950, posteriormente alterada a 29 de Novembro de 1950.

Manteve-se este serviço até 10 de Abril de 1954. A Secção de Julgamentos foi instalada junto da

sala de audiências, evitando peÍdas de tempo, devido ao facto de esse serviço teÍ estado

disseminado até 1939, por dois pisos. Justificado pelo atraso cada vez maior no andamento dos

pÍocessos e no sentido de se procurar melhorar o serviço, determinou-se, provisoriamente e a

título experimental, que todos os proc€ssos em que fosse deduzida contestação e pÍestada a

U
26 Ministério do Interior (F), Gabinere do MinistÍo (SF), Mç. 512.
''' Ministério do IrteÍior (F), cabinete do Ministro (SF), Mç. 514, psp, N.a 2.
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respectiva caução, ou na falta desta, se os contestastes fossem pÍesos e pÍoferido despacho

saneador, passavam imediatamente a constituiÍ até ao julgamento, um especial Serviço de

Julgamentos. Este serviço ficou a cargo exclusivo de um só funcionrário, que no seu desempenho

procedia e respondia com inteira responsabilidade como um chefe de secção de processos. O

serviço considerava-se findo com o julgamento, pelo Colec{ivo, depois do qual os pÍocessos

eram imediatamente devolvidos às respectivas se@es de pÍoc€ssos, paÍa o que üesse a ser

ordenado. Se o julgamento náo viesse a realizar-se pelo Colectivo o caminho a seguir era, em

cada caso, determinado por despacho, no pÍoc€sso, Os processos nestas condições eram

entregues pelos chefes de secção de processos para este serviço mediante recibo, datado, passado

nos respectivos livros de registo, e depois de recebidos na nova secçáo eram imediatamente

lançados em novo livro especial. Este livro de registo estava organizado com separação de

registos para os pÍocessos de cada secção. Neste livro eram depois feitos os lançamentos sobre o

andamento dos processos até a sua devoluçáo às respectivas secções de processos, que também

era feita mediante recibo, datado pelos respectivos chefes.

Por sua vez, os chefes das secções organizavam por cada um, uma relação devidamente

acautelada e explicita de todos os pÍoc€ssos que entregassêm para "Serviço de Julgamentos", nas

quais era também cobrado recibo do respectivo funcionário e dada a baixa dos que lhes fossem

restituídos.

Todos os papéis entrados Íespeitantes a pÍocessos afectos ao Serviço de Julgamentos eram

logo directamente recebidos pelo respectivo funcionrário, na forma estabelecida para os chefes de

secção de processos. Quando tal não se verificasse eram entÍegues por aquele que os tivesse

levantado, mas mediante nova e respectiva rubrica no livro de entradas, para garantia da referida

entrega. Ficou incumbido da execução deste serviço um terceiro-oficial, devendo o serviço de

oficial de diligências, na medida do possível, e incluído o dos próprios julgamentos, seÍ

desempenhado às semanas, por cada um dos contínuos e qualquer que fosse a secção dos

pÍoc€ssos em que devessem intervir. No seu impedimento era substituído, em cada semana, por

um dos chefes de secção de processos.2l1

Após verificado o considerável atÍaso em muitos processos na passagem e expedição de

deprecadas pelo Serviço de Julgamentos, originando maior demora no andamento dos mesmos,

lr
21r C-omando-Geral da Polícia de Segurança Príblica: T.C.G.A,: .ú iwo de Ordens de serviço n.a 2: Ordem de serviço
n.o 31, de 21 de Junho de 1950.
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que iam sendo gÍandemente ultrapassados pelos que não estavam sujeitos àquelas diligências e

de indiciação mais Íecente, o Serviço de Julgamentos passou a frrncionar a paÍir de Novembro

de 1950 noutra modalidade. O chefe da Secretaria encaÍÍegou-se paÍa que no pÍazo de 7 dias

fossem passadas e expedidas todas as deprecadas já ordenadas para inquirição de testemuúas

em julgamento, fazendo a divisão do respectivo serviço, pela forma que julgasse mais

consentânea com os serviços inadiáveis e melhores possibilidades de execução, pelas secções e

Serviço de Julgamentos, podendo, se o julgasse necessário, determinar horas extraordinárias para

a sua realização, dentro do referido prazo. A remessa dos processos ao Serviço de Julgamentos

só tinha lugar imediatamente a seguir ao despacho que desigrrasse dia para julgamento. Os

serviços das secções voltavam à sua atribuição normal.

A 19 de Novembro de 1952 o juiz presidente continua a reconhecer conveniente a

manutençáo do Serviço de Julgamentos, mas alterou o seu frincionamento com o propósito de

corrigir e acabar com inconvenientes e perturbações de serviço. Determinou que a remessa dos

proc€ssos ao Serviço de Julgamentos passava a serem feitos logo a seguir ao despacho que

ordenar a remessa aos 'tistos", passando assim a respectiva diligência a ficar também a cargo do

referido serviço. O funcionário encarregado do serviço registava imediatamente em livro

apropriado a entÍega que lhe fosse feita de todos os pro@ssos, pela data do recebimento e

registava os elemetrtos necessários para o "controle" da execuçâo de todo o serviço subsequente

até ao julgamento e entÍega dos processos nas Íespectivas secçôes de processos.2tz Pretendeu-se

coordenaçáo na remessa dos processos aos "visto" aos assessores, para evitar perdas de tempo,

com Íepetidas e dispensáveis idas dos oficiais de diligências para aquele fim, por cada uma das

secções de processos, como até aqui de verificou.

Em Julho de 1953 o juiz presidente é da opinião que a prática aconselhava manter o Serviç,o

de Julgamentos, apesar deste serviço estar dependente na maior ou menor quantidade das

espécies de processos que vão sendo desenvolvidos pelas respectivas sec4ões. A quantidade de

trabalho era muito inegular, tendo o funcionário continuado a exeÍceÍ outras funções consoante

as necessidades mais urgentes.

Por Ordem de serviço n.o 38, de 10 de Abril de 1954 as diligências que tinham constituído o

chamado Serviço de Julgamentos voltaram a ser executadas pelas respectivas secções de

proc€ssos devido ao facto do funcionário afecto ao serviço passar a exeÍceÍ as funções de chefe

II
212 idem, Ordem & serviç, n.o 36, do 19 de Novembro dc 1952.
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da f Secção de Processos, Foram restituídos os proc€ssos que se encontravam pendentes,

segundo os seguintes preceitos: os julgamentos de todos os processos mírÍcados para o mesmo

dia seriam feitos com a intervenção de um único chefe de secção, qualquer que fosse aquela a

que aqueles pertençam, pela sua ordem, a começar pela da primeira, salvo pelo que respeita aos

que estavam designados para todo o resto do corrente mês, os quais PoÍ pertencerem na sua

grande maioria às 2ê e 3ê secções de pÍocessos e estarem já adiantados em seus termos, poÍ

conveniência do serviço viriam a ser feitos exclusivamente pelos chefes dos referidas secções, a

começar pelo da 3r secção de processos,

Incumbia ao chefe de secção que interviesse nos julgamentos e em relação a todos os

pÍocessos julgados no mesmo dia, a prática das diligências de execução imediata que aqueles

determinassem. Em caso de falta ou impedimento era substituído por qualquer dos outros e

observada a ordem das secções. Ao chefe de secção que normalmente devia intervir nos

julpmentos do seu dia incumbia a apresentação antecipada para aquele fim, de todos os

processos a julgar com a única lista relativa a todos os réus e a fornecer pelos serviços do registo

criminal. Era sempre considerado de carácter urgente o serviço relativo à remessa dos pÍocessos

aos "vistos" para julgamento, sem prejuízo de outras diligências que na dependência daqueles

fossem ordenados.

O chefe da Secretaria providenciava no sentido da unificação do serviço com vista a evitar

perdas de tempo e a permitir um mais perfeito e simples "controlo" das saídas e entradas de

todos os processos, em conjunto, no que respeita aos 'tistos" dos assessoÍes.

A "conclusão" dos processos para despacho a designar dia para julgamento era feita

imediatamente após o recebimento daqueles, vindos do último "visto", os quais deviam ser

apresentados ao juiz presidente destacadâmente com o respectivo aviso e tanto quanto possível,

simultaneamente poÍ todas as secções,

3. Arqüvo e Tesouraria

A Tesouraria do T.C.G.A. foi criada pelo Decreto-Iri n.e 27.485137, de 15 de Janeiro.

Tinha a função de receber os pÍepaÍos, custas, receitas do Estado, multas, fosse qual fosse o seu

destino, e quaisquer outras impoÍâncias relativas a pÍoc€ssos, actos ou papéis avulsos, assim

como processaÍ as folhas de vencimentos e quaisquer abonos dos funcionários, efectuar os
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respectivos pagamentos, cumpriÍ a tempo e horas as ÍegÍas da Contabilidade Pública e outros. O

funcionamento das tesourarias judiciais é regulado no Código das Custas Judiciais, no entanto,

como se trata de um tribunal especial esta tesourada tinha um funcionamento bastante diferente

das tesourarias existentes nos tribunais comuns,

O chefe da Secretaria numa informação de 08 de Maio de 1958 informa o juiz presidente que

a orgânica e funcionamento da Tesouraria não constava de qualquer diploma legal ou simples

despacho ou ordem de serviço, mas somente de insúuções verbais dadas ao respectivo chefe

pelos magistrados em exercício, quando da sua criação pelo Decreto-Iri n.e 27.485137. Daí, na

sua opinião, toda uma série de inconvenientes e dificuldades.

No intuito de um ajustamento dos serviços aos dos tribunais comuns, a?Á de Maio de 1958, o

juiz presidente determina que a Tesouraria devia encerrar para o público às 1.6 horas, mantendo-

se os respectivos filncionários ao serviço até às 17 horas para os fins referidos no aÍ. 211.e do

Código das Custas Judiciais. Se entre as 16 e as 17 horas for prestada, em qualquer pro@§so,

caução ou dinheiro ou houvesse lugar ao pagamento de qualquer impoÍância, devia a respectiva

quantia ficar em poder do chefe da Secretaria, porque tiúa coÍre privativo, que o entregava no

dia imediato ao chefe da Tesouraria, lavrando-se cota no Íespectivo processo.2l3

As receitas anuais que passam na Tesouraria andam à volta dos 5 mil contos, sendo qte 25%,

cerca de 1.250 contos, revertiam a favor dos paÍticipantes, autuantes ou descobridores. A média

diária das quantias entradas na Tesouraria nos anos de 1.954, 1955 e 1957 foram de 28.432§80,

40.750${, 28.311$50, 16.488$30, respectivamente, poÍ sua vez a média diária de pagamentos

foi de 4.243$00, 6.586$70, 7.166$30 e 4.7O'7$20 respectivamente.

3.1. Tramitagáo e produçáo documental

Logo que começasse a correr qualquer pÍazo para depósito de preparos ou pagamento de

custas ou multas a secção de pÍooessos pansava e entregava na Tesouraria as guias pata estes

depósitos ou pagamentos, lavrando-se teÍmo oo processo, Quando fosse urgente a prática de acto

que dependesse de depósito de preparos, custas ou imposto de justiça e estivesse fechada a

Tesouraria judicial, a secção de processos recebia as importâncias devidas e entregava-as no dia

I
213 Art.217.e, § 2.a e 3.o do Código das Custâs Judiciais.
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imediato com as respectivas guias. As guias para depósito e pagamentos na Tesouraria judicial

eram sempre passadas em duplicado: um dos exemplares ficava em poder do tesoureiro e o outro

era devolvido para o pÍoc€sso. As guias relativas ao depósito de preparos para despesas têm um

triplicado destinado à secção de processos. Além das importâncias devidas, as guias para

depósito de preparos e pagamento de custas ou multas indicavam a peÍcentagem da Tesouraria, o

númeÍo e natureza do processo, a data em que terminava o prazo para o pagamento ou depósito e

o número e folha do liwo "Contas coÍÍentes - processos" em que se encontÍa a conta do

pÍocesso. Quando se tratava de primeiro depósito, as últimas indicações eÍ.rm apostas pelo

tesoureiro, que também mencionava o nome da pessoa que pagou, quando estq náo sendo a

constante da guia, tivesse interesse na menção.

O tesoureiro entregava à pessoa que fizesse qualqueÍ pagamento ou dep6sito e no pr6prio acto

uma nota-recibo isenta de selo, numerada e por ele assinada, da qual constava a importância

recebida, o número e natureza do processo e o nome da pessoa por quem é efectuado o

pagamento. O talão da nota era também pÍeenchido e ficava arquivado.

A partir de 01 de Outubro de 1958 o chefe do Arquivo e Tesouraria passou a escriturar o livro

referente à percentagem do imposto de justiça, com carácter privativo, uma vez que na

Tesouraria não existia "Cofre da Secretaria" em que a dita cobrança deveria ser debitada,

conforme art.2L2.e, n.a 9 do Código da Custas Judiciais.2la Manifesta ainda o desejo dos serviços

passassem a ser conferidos e fiscalizados diariamente pelo promotor de justiça ou, na sua

ausência, pelo chefe da Secretaria, evitando deste modo, qualquer acumulação de serviço.

Qualquer quantia que não fosse entregue directamente no Tribunal, quer para pagamento queÍ

para dep6sito de cauçáo, só deveria ser remetida em vale de correio ou em cheque sobre a Caixa

Geral de Depósitos.

Nas cauções prestadas por meio de fiança, os fiadoÍes Íespondiam nos termos do n.q 1 e 4 do

aÍ. 63.c do Decreto n.e 2O,282131 pelas multas e mais quantias em que foram condenados os

arguidos, seus afiançados, que as não pagassem. As fianças só poderiam ser prestadas nos

tribunais judiciais ou no Tribunal Colectivo dos Géneros Alimentícios. No caso de cauçáo ser

prestada por meio de depósito em dinheiro devia-se enviar a respectiva quantia, acrescida de 1

por mil sobre o valor da caução. Com a coÍrtestaçáo deveria ser remetida uma cópia da mesma,

em papel comum. As cauções por fiança prestadas peÍante as autoridades judiciais eram

tr
214 Comando-Geral da Polícia de Segurang Pública: T.C.G.A .: Liwo de Ordens de serviço n.a 2: Ordem de serviço
n.q 48, de 01 de Outubro de 1958.
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fundamentalmente reguladas pelos art.304.4 e 311.0 e seguintes do Código de Processo Penal.

Os termos dos Processos de fiança lavrados neste tribunal são os indicados no formulário

anexo a "Legislação de Géneros Alimentícios" do Dr. Antero Cabral, os quais coincidem com os

usados nos tribunais comuns. No entanto, este tribunal tem atribuído releviincia aos termos de

fiança lavrados pelos notários ou peÍante as autoridades concelhias, nas condições

regulamentares, em virtude de tais termos estarem previstos na Tabela de Emolumentos (Cap. II,

n.e 19), aprovado pelo Decreto n.e 14.027127, publicado a 09 de Agosto e não se conhecer

qualquer texto que a tal se oponha expÍessamente, desde que se tenha em conta, além da

idoneidade dos fiadores, o disposto nos arts. 24.e e94.e dtTabela Geral do Imposto de Selo (taxa

fixa de 40$00 mais 10/00 sobre o valor da caução).215

"t T.C.G.A. 1F;, 3' Secçáo de Processos: Conespondência expedida, 1956: Ofrcio à Câmara Municipal de AbÍantes,
de 19 de Abril de 1956.
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Processo n.o ......,...,,..

Autos de justiÍicaçâo para fiança

Justificante

Fiador

Valor ..............$......

Aos ....... do mês de
0 escriváo.

Autuação

do ano de ........em ............. autuo a petiçâo que se segue.

Petição

F .........,................, residente em ........................,., tenô contestado a acusaçâo no
pÍocesso n.o.....,.., que €I)ÍÍe seus termos no Tribunal C-olectivo dos Géneros
Alimentícios e desejando a caução arbitrada de ........$-.. por meio de fiança, com os
indiúduos adiante indicados,

Requer a V. Exa, se digne ordenar a inqúriçáo das testemunhas, seguindo-se os
demais teÍmos.
E. deferimento.

(Assimtura)

O modelo do Termo de Fiança (rosto dos autos e autuaçâo) é o seguinte:

a) O requerimento é dirigido à entidade que deve fazer a frança: juiz, comandante ou pÍesidente

da Câmara. b) Se o fiador for casado.
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No caso de se tratar de caução por depósito bastava enviar ao tribunal, por cheque ou vale

postal, a importância da caução, acompanhada dos selos fiscais corespondentes ou do numerário

equivalente para a compra dos selos no Tribunal.2l6

Dadas as dificuldades resultantes da prestação de caução por fiança, a mesma não tem sido

consentida, em regra, náo ú no T.C.G.A como nos outros tribunais, exigindo-se a prestaçáo de

caução por depósito.217 O modelo usado para a prestação de depósito é o seguinte:

Depósito de Cauçáo

Gúa n.o ..... Escudos $oo

Vai ............... morador em ............... depositâÍ na tesouraria do Tribunal Coloctivo dos

Géneros Alimentícios a quanüa de ............... como deÉsito de caução aÍbitÍada no
processo n.q ........... em que é arguido.

Lisboa ...... de........... de 19...

O Chefe de Secção

Recebi a quantia supra que fimu lançada no livÍo compeúente n.e ....... a fls ....... sob o
tr.Q.......

Lisboa, ......./ ......"/19...

O Chefe da Tesouraria

tl
2'ó T.C.G.I. 1F1 - Sr: CorÍespondência expedida: OÍicio da 3! Secção de Proccssos, de 19 de Abril de 1956, diÍigida
ao presidente da CâmaÍa Municipal de Abrantes.

"7 r.C.G.a. 6; - nelatório dos serviços de 1969.
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32. Contabilidade

Toda a contabilidade era feita nos livros sintéticos: Caixa, Banco de Portugal,

CompaÍicipações, Cauçóes, Diversos, Caixa Geral de Depósitos, Crédito e Previdência e nos

livros complementares ou analíticos: Registo de multas, Estado, Diversos e Cauções.

Estes livÍos, embora com designações diversas, dada a especialidade deste tribunal,

correspondem muito aproximadamente quanto ao fim e à forma, aos exigidos no Código das

Custas Judiciais (aÍls. 212.e e seguintes) paÍa uso dos tribunais comuns, onde as receitas

cobradas têm destinos diferentes.

Os livros sintéticos sáo escrituÍados pelo chefe da Tesouraria e os complementares,

(analíticos) pelo ajudante, com base nos documentos (guias de pagamento, Íecibos, etc.) entrados

ou apresentados em cada dia na Tesouraria para efeito de "controlo", pois as impoÍâncias

registadas em uns e noutÍos deveriam conesponder-se.

No fim de cada mês fechavam-se todos os livros e fazia-se um balancete, a visar pelo

Ministério Público. Eram apuradas as receitas a entregaÍ ao Estado, no Banco de PoÍugal, de

acordo com o que está estabelecido por despachos ministeriais, conforme cfuculares série A, n.e

329 e 344 da Direcçáo-Geral da Contabilidade Pública e pelo aÍ. 5.o do Decreto-ki n.e

L5.52813O, de 28 de Junho. São apuradas as receitas a entregaÍ aos diversos organismos (na

Caixa Geral de Depósitos) e o saldo das comparticipaçôes, a entÍegaÍ aos interessados. Estes

depósitos sáo feitos com o numerário existente em cofre e o dinheiro que se encontrava

depositado na Caixa Geral de Depósitos, à ordem do juiz presidente e a que se referem os

registos feitos nos livros Caixa e Caixa Geral de Depósitos.

No entanto, e para o efeito do disposto no n.e 6e do aÍ. 210.q do Código das Custas Judiciais,

no Íim de cada dia, a paÍiÍ das 16 horas, era feita a conferência do cofte e eram verificadas as

contas, como previa o aÍt. 211.e, paÍa que no dia seguinte ao abrir a Tesouraria tudo se

encontÍasse em ordem.

Depósitos e pagamentoc

Numa exposição feita pelo chefe da Secretaria a 03 de Maio de 1958 ao juiz presidente, que

solicitava parecer sobre a possibilidade dos pagamentos neste tribunal se efectuarem por cheques

ou mesmo só para alguns, julgava não ser aconselhável dar novo modo de ser à orgânica dos
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serviços de Tesouraria, por lhe parecer que as normas adoptadas nos outÍos tribunais, embora

assentes em bases idênticas, não eram neste tribunal de fácil aplicação, tendo em conta que eta

diverso o destino das receitas e consequentemente diversa devia ser a sua escrituração. Considera

que este sistema de escrituração, usado há mais de vinte anos, é perfeito do ponto de vista da

organização, clareza e simplicidade. Informou que tal pÍática lhe parecia desaconselhável, por

diversas razões. Primeiro poÍque o uso de cheques viria a complicar extraoÍdinaÍiamente o

serviço pois obrigaria a mais lançamentos nos liwos da contabilidade visto que, além dos

lançamentos normais que implica qualqueÍ pagamento, haveria que fazer paralelamente os

respeitantes à emissão do cheque. Na Tesouraria movimentava-se regularmente mais de duzentos

recibos por mês, para o pagamento dos quais se tomava necessário o preenchimento de igual

número de cheques. Segundo porque havendo numerário em cofre mal se compreenderia que se

utilizassem cheques, com todas as complicações inerentes, paru fazer pagamentos de pequenas

quantias, como são em ÍegÍa, devidas aos comparticipantes. A teÍceiÍa Íazão tem a veÍ com o

grande volume de pagamentos que a Tesouraria tiúa de efectuar por mês, parece que as

vantagens obtidas com tal sistema não compensariam os inconvenientes Íesultantes de um

substancial aumento de serviço queÍ para o tribunal queÍ paÍa os interessados, quer até para a

própria Caixa Geral de Depósitos e por último porque tal prática não é imposta pela lei nem tem

correspondência com a seguida pelos tribunais comuns.

O depósito das quantias entÍadas na Tesouraria só era feito na Caixa Geral de Depósitos

quando o chefe da Tesouraria entendesse que tinha numerário necessário para o movimento da

Tesouraria e não no dia imediato conforme os arts. 226.e e 227.e e outÍos do Código das Custas

Judiciais. O Lrt.227.e do Código diz expÍessamente que no dia imediato ao da devolução das

guias à Secretaria o tesoureiro apresentará ao agpnte do Ministério Público os duplicados dessas

guias, acompanhados do tatão da guia de depósito na Caixa Geral de Depósitos, Crédito e

Previdência e de uma relaçáo numerada onde se discriminem as diversas quantias depositadas ou

pagas, sendo tudo conferido e rubricado por aquele magistrado e depois arquivado em conjunto.

Existia, poÍanto, um critério puÍamente subjectivo, ao contÍáÍio do que as circunstâncias

aconselhavam.

A 24 de Maio de 1958 o juiz presidente, considerando que o modo por que se acham

escriturados os livros na Tesouraria satisfazia de um modo geral e permitia o esclarecimento

completo e imediato dos serviços, manteve o sistema de escrituração dos liwos da Tesouraria.

Em relação aos depósitos na Caixa Geral de Depósitos, Crédito e Previdência determina que o
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chefe da Tesouraria passasse a efectuaÍ aquele depósito em pÍa.a,o fixo, conforme preceituado no

Lrl. 2U..e do Código das Custas Judiciais. Quando não houvesse em cofre moltante suficielte

paÍa pagamento, esse pagamento podia-se efectuar no dia seguinte ou se proceder ao

levantamento imediato na Caixa Geral. Nos tribunais comuns os pagamentos têm lugar apenas

mensalmente e neste tribunal ocorrem à medida que os pagamentos se vão efectuando nos

respectivos proc€ssos. Quanto aos pagamentos por cheque, considerando que esse sistema viria a

forçar a um levantamento do actual depósito e a abertura de um outro, era de manter o actual

sistema de pagamento em numerário.

Em referência a pagamentos tem-se verificado que as pessoas com diÍeito a comparticipações

nas multas assinam no acto do pagamento que lhes é feito um recibo devidamente selado e que

fica em poder do chefe da Tesourari4 a documentar a operação, juntando-se ao processo

respectivo uma "cópia" desse recibo, contendo a indicação do destino do original selado. Porque

na sua essência os duplicados não deixam de ser cópias, apenas diferindo no seu aspecto exterÍlo,

poÍque nessa chamada cópia se contem a mesma informação impressa no original, inclusive a

palavra "recebi" e poÍque tal cópia se encontrava assinada pelo próprio titular do direito que ela

materializa, tudo parecia impor a conclusão de que se tratava efectivamente de um duplicado do

tecibo e portanto devia estar igualmente selado.2r8 Assim o juiz determina a 24 de Maio de 1958

que os documentos comprovativos do pagamento das comparticipações destinados aos processos

não deviam ser assinados por quem os recebesse. Quando se tÍatava, atenta à sua finalidade, de

ópia deviam os funcionrários da Tesouraria evitar com o maior rigor que os autuantes,

participatrtes, denunciantes ou descobridores assinassem tais documentos, dos quais devia

constaÍ a indicação de que o original estava selado e assinado. Nestes continuaÍam a apoÍ-se o

carimbo de "ópia". Quando esses indivíduos queriam assinar esses exemplares, ou os

assinassem, deviam selá-los, pois não podiam deixar de se considerar duplicados do recibo e ser

passíveis de selo de recibo, nos termos já expostos. Os funcioniírios da Tesouraria eÍam, nos

termos legais, os responsáveis pela infracçáo à I-ei do Selo.

tr
2r8 N.n 141 da Túela do Imposto do selo.
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33. Arquivo

A Ordem de serviço n.e 49, de 03 de Dezembro de 1958, chama a atenção dos chefes de

secções para a conveniência de os prooessos promovidos pelo promotor de justig, no sentido de

serem arquivados, não se juntarem aos que o deviam ser por viÍude de se encontrarem findos,

mas sim deviam seÍ apÍesentados com os demais proc€ssos e corÍeÍ termos normais.219

Por Ordem de serviço n.e 72, &,03 de Janeiro de 1972, determina-se que aos processos

mandados uquivar ou a aguardar melhor prova, no fim da instrução preparatória, consideÍam-se

findos decorridos três meses sobÍe a data da respectiva decisão e deviam seguir paÍa o arquivo

nos teÍmos do aÍ. 301.q do Estatuto Judiciário. Antes, eram conclusos para vista do juiz

presidente. Quando surgisse algum incidente ou pedido de andâmento Íelativo a processo

arquivado o pÍocesso eÍa pÍesente no prazo de 48 horas na Secçâo Central do T.C.GA. onde se

registava. Se houvesse lngaÍ a prepaÍo, o prazo contar-se-ia da data do registo de enüada.220 Os

pÍoc€ssos eram mandados arquivar com os seguintes fundamentos: por pagamento voluntário,

por condenação de preceito, por condenação em julgamento, por falta de base, por prescrição da

pena e poÍ outros motivos.

A documentaçáo judicial foi alvo de preocupação aquando da criação da Inspecção-Geral das

Bibliotecas e Arquivos Públicos, por Decreto de 29 de Dezembro de 1887, que determina que se

recolha na Torre do Tombo os documentos dos "tribunaes, repartições e estabelecimentos do

estado actualmente extinctos e dos que não forem necessários ao serviço e expediente d'aquelles

em cuja posse est ejam- .221

O Decreto n.e 19.952131, de 27 de Jrrlho previa a incoÍporação dos processos cíveis, crimes e

orfanológicos findos nos arquivos distritais.222 O Decreto-IJi t.e 22.779R3, de 29 de Julho que

introduziu alterações ao Estatuto Judiciário, estabelece as datas limite para a permanência dos

pÍocessos nas comaÍcas. Decorridos 50 anos depois do trânsito em julgado da senteng de

partilhas, os inventiários serão transferidos da secretaria judicial para o arquivo distrital (...) o

mesmo sucederá aos outros pÍocessos decorridos que sejam 30 anos, a contaÍ do trânsito em

I]
21e Comando-Geral da Polícia de Segurança Príblica: T.C.G.A.: Z ivro de Ordcns de serviço n.a 2.
2m ldem, ibidem.
2r AÍ. 5.o do Decreto de 29 de Dezembro de 1887.
22 Alínea d) do § 1 do art. 26.0 do DecÍeto n.o 19.952131.
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julgado da respectiva sentença.%

Segundo o Decreto-L€i r.e 33.547144, de 23 de Fevereiro que promulga o Estauto ludiciário

e paÍa o efeito do n.q 3 do aÍt. 185.0 consideram-se findos os processos crimes passados três

meses sobre a data do despacho que os mandar arquivar ou aguardar melhor prova e bem assim

os pÍoc€ssos cíveis, incluindo os orfanológicos, passados tÍês meses sobre a data do trânsito em

julpdo da respectiva sentença, salvo se estiver pendente execuçáo ou algum incidente, casos em

que só decorrido igual período, após o fim destes e do integral pagamento das Íespectivas custas,

deverão passar para o Arquivo, e ainda os pÍocessos paÍados, por culpa das partes, há mais de

dois anos. Em caso algum, poderão dar entrada no Arquivo os pÍocessos que não teúam o visto

da correição, incorrendo em responsabilidade disciplinar os que deixarem de cumprir o que se

determina. Decorridos 50 anos depois do trânsito em julgado da sentença de paÍilhas, os

inventários serão transferidos do arquivo da Secretaria Judicial para o arquivo distrital. O mesmo

sucedia aos oufios pÍocessos decoridos que fossem 30 anos a contar do trânsito em julgado da

respectiva sentença ou do último despacho. Mais recentemente o Decreto-Lei n.e 149183, de 05

de Abril determina a obrigatoriedade da incorporação nos arquivos distritais da documentação

dos tribunais.u

Actuaknente é o DecÍeto-IJi n.e 47 2OO4, de 03 de Março que define os requisitos a observar

nas incorporaçôes da documentação de valor permanente em arquivos públicos e a

obrigatoriedade de incorporação da documentaçâo judicial nos arquivos judiciais.22s As

incorpora@es são precedidas obrigatoriamente de processos de avaliação, selecção e eliminaçáo

definidos em portarias de gestão de documentos.22u O que se verif,ca ainda nos arquivos é da

incorporação de fundos documentais onde nâo houve selecção de documentaçâo, ou poÍ

inexistência de portaria, como por exemplo, a incorporação do fundo em estudo em Arquivo

Histórico, ou por não se cumprir, por várias razões, o que está determinado em portaria de gestão

de documentos.

Os processos do T.C.G.A nunca foram incorporados em nenhum arquivo distrital quer poÍ

estar fora do sistema judiciário e estar dependente do Ministério do Interior, queÍ poÍ suas

competências abrangerem todo o território nacional e ilhas adjacentes. DuÍante os 45 anos da

existência do T. C. G. A., não se conhece enquadramento legal para a eliminação de autos findos

it
'' ç único da alírea p) b aÍt.677.e.
2u Alínea c) do n.o 1 do aÍ. 3.q.

'* Art. 4.o do Decreta Le 47tm4.
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e de documentação administÍativa. Das ordens de sewiço estudadas [unca se faz referência a

eliminação de documentação, supondo que tudo era conservado. Após aniálise das mesmas não se

verificou qualquer preocupação com esse problema e é reflexo dessa situação a existência de

documentação diversa, como seja requisições, rascunhos e notas que serviam de apoio às

actividades diárias dos vrários funcionários, que não contêm qualquer valor secundário,

administrativo ou legal.

Não posso deixar de referir, pela sua impoÍância, a Portaria il 1003D, de 10 de Novembro

que peÍante a hiprtÍofia documenal nos arquivos judiciais tem como objectivo manteÍ sob contÍolo o

seu cÍ€scimento e salvaguardar desta forma a documenta$o judicial de conservação permanente.

Devem os arquivos dos tribunais, findos os prazos de conserva$o administrativa fixados, proceder à

rcmessa par? arqúvo disrital dos processos e demais docum€ntos com valor relwante do ponto de

vista da salvaguarda dos direitos dos cidadãos e do Estado ou do ponto de vista da investigação

científica e proceds à eliminação dos restantes processos e documentos. C-onfonne n.e 1 do art. 73

deconidos os pÍitzos de conservação administrativa fixados na Tabela de selecção anexa à portuia,

deveráo ser remetidos para arquivo definitivo os documentos que, de acordo com aquela tabel4 se

oonsiderem de conservação permanente. O arqüvo definitivo da documenta$o júicial é o arqúvo

disrital referente ao distito administrativo onde se localiza o tribunal ou o lnstituto dos Arquivos

Nacionai$Torre do Tombo, no caso do Arqúvo Distital de Lisboa-227 Por esta portaria os tribunais

podem eliminam, por exemplo, nos tribunais criminais, os pÍocessos C-omuns (singular),

Correccionais, Querela, Polícia Correccional, Sumrários, Processos abreviados, após cumpridos

os seus prazos de conservação administrativa, que são 25 anos e os Inquéritos, Instrução,

Sumaríssimos e processos de Transgressões, após cumpridos os seus prazos de conservação

administrativa, após 5 anos de conservaçáo administrativa.z

Saliente-se que exc€pto pam os pro@ssos abreviados, deveráo ser guardados cinco

exemplares de cada ano.

r-l
226 ldem, aft.8,o.
2u 

C.onforme n.a 2 do an 7t da Portaria nt 1üI3D9.
2a C-onforme Tabela II do Anoxo I do Regulamento do Conservaçâo Arquivística dos Ttibunais Judiciais.

139



Capítulo 4

PLANO DE CrÁSflnCAÇÁO/PnOOUçÁO OOCITMENTAL

O presente capítulo apÍesenta quadros de classificação provisórios na medida que não foi

descrita a totalidade do fundo, nomeadamente não foram descritos todos os maços de processos e

da possibilidade se surgir documentação dentro desses maçns, junto aos processos, como aliás

foi frequente aconteceÍ. O quadro de classificação elaborado para a I.G.S.F.G.A é apresentado

em Anexo 1 e o do T.C.G.A. em Anexo 2.

ApÍesenta-se de seguida uma pequena introdução teórica sobre o pÍocesso de classificação e

de seguida apresentam-se os livros de registo do DepaÍtamento de Fiscalização, da Inspecção-

Geral dos Serviços de Fiscalização de Géneros Alimentícios e dos livros de registo utilizados por

este tribunal, de forma a conhecer o seu âmbito e conteúdo e conhecer assim a sua

especificidade. Tem ainda como objectivo conhecer de forma mais aprofundada a série

documental Ptocessos de inftac@es/crimes por revestirem especial interesse devido ao seu

carácter especial,

O pÍocesso de classificação documental deve ser iniciado principalmente na fase corrente da

existência de um documento, devendo ser real2ada de acordo com duas operações: estudo e

codificação. A inexistência parcial ou total do pÍocesso de classificação acarreta perdas

irreversÍveis na recuperaçáo da memória de uma instituição. Toma-se necessário, poÍanto, que

esses documentos sejam direccionados de modo que reflictam a organização e suas firnções. O

processo de classiÍicação não deve seÍ somente atribuir códigos a documentos, mas fuer a

ordenação intelectual das informa$es contidas nos documentos, servindo para a função social

que os arquivos devem teÍ, o de informar.

Não é possível classificar e avaliar informações e documentos e paÍa que essa classificação

seja eficaz, sem que se faça um prévio diagnóstico da organizaçáo. Esse diagnóstico consiste no

conhecimento da instituição e dos próprios documentos a serem trabalhados, a fim de se
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posicionaÍ objectivamente na soluçáo dos problemas. O coúecimento da disciplina arquivística

e sua interdisciplinaridade com ciências administrativas possibilitam maior precisão na tomada

de decisões por quem tem esta responsabilidade.

A classificação, essencialmente, paÍe de uma organizaçâo geral para o paÍicular, tendo como

requisitos brásicos, o reconhecimento da instituição, do próprio documento e a definição dos

níveis de classificação. É vista como paÍe integrante da gestão documental de uma instituição. A

classificação é uma actividade especÍfica de arquivos conentes e intermédios. Esses documento§

devem ser classificados em funçáo do uso que têm nas unidades administrativas do órgão ao qual

fazem parte, paÍa que possam reflectir a organização e a frrnção da mesma. Se a classificaçáo dos

documentos visa reflectir a organização, pode-se tÍansferiJos para um destino adequado uma vez

extinta a unidade administrativa. Sendo esses documentos classificados pela funçâo, substantiva

ou auxiliar, pode-se distinguir a documentação importante da secundária.

Tratando-se de documentação pública, a classificação significa o arranjo do§ documentos

segundo um plano destinado a facilitar o seu uso corÍente. Os sistemas de ananjo podem seÍ

divididos em duas classes: sistemas de registos e sistemas de arquivo, que incluem o arranjo

físico e a distribuição dos símbolos para identificar as unidades arquivísticas e mostÍaÍ a relação

entre uma e outra unidade, Sendo essa classificação bem-feita, os documentos poderão ser

dispostos à organização de origem de modo que serão rapidamente encontÍados, maximizando o

uso de seus arquivos quando solicitados, atendendo as necessidades das operações coÍrentes e

proporcionando bases paÍa a pÍeservação e destruiçáo dos documentos.

São três os elementos principais na classificação de documentos públicos:

1) Função a que o documento se refere: função substantiva, relacionada com a actividade fim,

função auxiliar, relacionada com a actividade meio, actividades auxiliares, comum a todos os

órgãos.

2) Estrutura do órgão que produz o documento: o documento reflecte a estrutura orgânica da

entidade quando agrupado.

3) Assunto do documento: o assunto dos documentos serve de base para o agrupamento dos

mesmos na classificação funcional.

De acordo com os elementos da classificação os seus métodos podem ser divididos em três

tipos:

L) Classificação funcional: os documentos são classificados partindo do menor agrupameÍlto
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(pasta), para o maior agrupamento, onde os documentos públicos são tratados de acordo com a

função que Íeflectem, podendo ser a função substantiva - actividade fim ou função auxiliar -

actividade meio. Permite a centralizaçáo do acervo documental, porém exige um maioÍ trabalho

de pesquisa.

2) Classificação oÍganiTacional' relaciona-se com a descentralização física dos documentos,

(documentos separados em varias secções de uÍn mesmo órgão), sendo o principal meio de

agrupar organicamente os documentos, onde as classes primárias representam os principais

elementos oÍganizacionais do serviço/secção. Esta classiÍicaçáo ú pode ser feita quando o órgão

tem firnções e processos administrativos bem definidos, em organizações estáveis.

3) Classificaçáo poÍ assunto ou funcional: nesta classificaçáo os documentos públicos devem ser

agrupados segundo a organização e função, sendo excepção a esta regra ceÍtos tipos de

documentos como pastas de referência e informações. Nas organizações modernas há um grande

número destas pastas, o que dificulta o processo de guaÍda e organização documental.

Não são apÍesentados os planos de classificação originais da LG.S.F.G.A e do T.C.G.A.

devido ao facto destes não se encontÍaÍem no fundo documental ou de nunca teÍem sido

formal2ados. Foram por isso elaborados quadros de classificação baseados na estrutua

orgânico-funcional identificada. A Inspecção-Geral foi composta pelas secções: Secretaria

(SEC), Secção do Contencioso (SC), Tesouraria (IS), Conselho Técnico (CI), Arquivo (ARQ),

Iaborat6rio (ÁB) este com uma SubSecção, a Secçâo de Análises PaÍiculares (SAP) e a

Secçáo de Amostras (SA). O T.C.G.A era composto pelas secções: Ministério Público (MP),

Secretaria (SEQ, constituída pela Secçáo C*ntral (SCentral) e Secção do Contencioso (SC), esta

pelas subsecçóes: 1l Secção de Processos, 2! Secção de Processos, 3r Secção de Processos e 4s

Secção de Processos, pelo Arquivo e Tesouraria (ARO-TES) constituídas pelas subsecdoes:

Contabilidade (COND, Arquivo, Secção de Ficheiro e Registo Criminal (SFRC) e ainda o

Serviço de Julgamentos dependente do juiz presidente.

Com a preocupação de conservar a disposição original dos documentos, reveladora dos

mecanismos de firncionamento da entidade, os quadÍos de classificação elaborados respeitaram

não apenas o lugar institucional da sua acumúação mas também as rubricas que foram utilizadas

para designar as difeÍentes séries. O critério de ordenação das unidades de descrição adoptado

para a realizaçáo destes quadros de classificação foi o da classificação orgânico-funcional.
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Foram identificadas e estabelecidas 80 séries documentais no frrndo da I.G.S.F.G.A e ll0
séries documentais no firndo do T.G.G.A. que foÍam nomeadas de acordo com os títulos usados,

conforme estavam identificadas as unidades de instalação, pastas e dossiês, ordenadas quase

todas pelo método cronológico.

Os números indicam a sequência da documentação na mesma série documental e foi

reiniciada a cada ano. O critério adoptado pelo T.C.G.A. obedecia a um critério homogéneo mas

não constante. A maioria da documentação foi classificada poÍ assunto e identificada por ano e

número de pasta. No entanto, em alguns casos só apresenta uma das rubricas, Até 1937 a

documentação está classificada de forma muito simples: por juiz presidente ou promotor de

justiça, isto é, tinha uma classificaçáo orgânica, ÍefeÍente ao Colectivo de juües ou ao pÍomotor

de justig. A documentação apÍes€nta-se sempre em pastas e dossiês e quase todas nuÍneÍadas

sequencialmente e nem sempre o assunto estava identificado nas lombadas das pastas ou dossiês.

Havia uma classificação temática em que as classes Íesútavam de uma sistematização por

assuntos mas a classificação orgânica-ftincional nem sempÍe se verificou. Esta situação

demonstÍa a não complexidade dos serviços afectos ao tribunal até 1.936.

A estrutuÍa descritiva nas séries documentais teve poÍ base as zonas da descrição e elementos

informacionais estabelecidos pela norma intemacional ISAD (G) @ibli) e ainda as rubricas que

compõe cada espécie. Náo existe um inventário definitivo por estaÍ ainda por descrever milhaÍes

de processos e documentação. Apresentar de seguida, devido à sua especificidade, os Iivros de

registo existentes referindo o seu âmbito e conteúdo. O Livro de registo de aórdãos e o úvro de

autos de posse do T.C.G.A. úo foram descritos poÍque apesaÍ de se saber a sua existência, não

se localizaram.

da Segurança Pública

Secçáo: Departamento de Fiscalizaçáo de Géneros Aimentícios

Não foi constituída uma série Conespondência recebida deste Departamento poÍ os ofícios

recebidos se encontraÍem integrados com a Correspondência recebida pela Inspecção-Geral dos

Serviços de Fiscalização de Géneros Alimentícios, nomeadamente a série Conespondência

I
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Íecebida da Polícia de Segurança Pública de vários Distritos.

Também se verifica na série Correspondência recebida de várias entidades da I.G.S.F.G.A

correspondência expedida pelo DepaÍamento de Fiscalizaçáo de Géneros Alimentícios e na série

Conespondência expedida a várias entidades da I.G.S.F.G.A, de 1929 e 1930 inclú

correspondência expedida pelo Departamento de Fiscalização de Géneros Alimentícios.

1.1. Livros de registo

SR.: IGSP-DFGA,/01 - Registo de multas

Âmbito e conteúdo: Registo de multas de vários géneros alimentícios e respectivos pagamentos

efectuados aos autuantes e participantes nos proc€ssos. Rubricas: data, nome, localidade, género,

n.e de processo, multa e peÍcentagens.

Notas: Todas as folhas estão numeradas e rubricadas pelo chefe do Departamento.

SR.: IGSP-DFGÁ,/O2 - Registo geral de processos

Âmbito e conteúdo: Registo de todos os autos de transgÍessão entÍados na Intendência-Geral da

Segurança Pública.

2. Inspecçáo-Geral dos Serviços de Fiscalizaçáo de Géneros Aimentícios

A documentação da Inspecção-Geral dos Sewiços de Fiscalização de Géneros Alimentícios

encontrava-se junta e até em alguns casos mistuÍada com a documentação do Arquivo do extinto

T.C.G.A. Esta documentaçáo foi incorporada juntamente com a documentação do T.C.G.A. por

se encontÍaÍ integrada com a documentação deste Tribunal. Com o decorrer do tÍabalho foi

sendo possível oÍgainizá-la como um fundo independente daquele. Este conjunto documental é

constituído por documentação diversa referente ao período que antecedeu a sua criação:

documentação produzida pelo Departamento de Fiscalização de Géneros Alimentícios, da

Intendência-Geral da Segurança Pública e por documentaçâo produzida e recebida, no âmbito

das suas atribuições e competências, de salientar os pÍocessos especiais de inftacçôes, que

ÍepÍesentam a maior série documental.

Verifica-se que existe documentação produzida ou recebida pelo DepaÍtamento de

Fiscalização de Géneros Alimentícios na mesma unidade de instalaçáo da Inspecção-Geral.
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Nomeadamente na série Corespondência recebida (SR.: IGSFGA-SEC|L2) do Comando da

Polícia de Segurança Pública do PoÍo, do fundo LG.S.F.G.A., os offcios são dirigidos, até

Outubro de 1930, ao Departamento de Fiscalização de Géneros Alimentícios ou à Intendência-

Geral da Segurança Fública; a série Correspondência recebida e expedida (SR.: IGSFGA-

SEC/24) inclui correspondência expedida pelo Departamento de Fiscalização de 27 de Janeiro de

1929 a 05 de Julho de 1930; a série Corespondência confidencial recebida e expedida (SR.:

IGSFGA-SEC/23), 1930-1936, inclui documentos recebidos em 1929, data anterior à existência

da Inspecção-Geral.

2.1. Livros de regisúo

2.1.1. Secnetaria (SEC)

SR.: IGSFGA-SEC/0I - Livro de porta

Âmbito e conteúdo: Registo de todos os autos de tÍansgressão entrados na Inspecção-Geral. Cada

página corresponde a um n.e de processo onde é registado a tÍamitação de cada pÍocesso.

Notas: Todas as folhas estão rubricadas pelo inspector-geÍal.

SR.: IGSFGA-SEC/02 - Registo de correspondência recebida

Âmbito e conteúdo: Registo da correspondência recebida. Rubricas: n.e de ordem, datas (da

entrada e data do documento), natureza, documento (n.q e proveniência), assunto, Íesposta (data e

n.o), destino e observaioes

Notas: Todas as folhas estão rubricadas pelo inspector-geral.

SR.: IGSFGA-SEC/O3 - Registo de multas - vrários géneros

Âmbito e conteúdo: Registo de multas de vários géneros alimentícios e Íespectivos pagamentos

efectuados aos autuantes e participantes nos pÍ(rces«)s. Rubricas: datas, n.e de guia e n.o de

processo, nome dos infractoÍes, moradas, multas e adicionais (multas, DecÍeto n.e 14.870, I*i n.a

1.001, IÉi n.a L.368 e total), autuantes e participantes (nomes, categorias, importâncias

(autuante/participante e total) data do pagamento (autuante/paÍticipante), Caixa Geral de

Depósito (n.a das guias, importâncias 75Vo e data do depósito) e obseÍvações.
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SR.: IGSFGA-SEC/04 - Registo de multas - vinho

Âmbito e conteúdo: Registo de multas respeitante ao género vinho e respectivos pagamentos aos

autuantes e paÍticipantes de diversas entidades.

SR.: IGSFGA-SEC/OS - Registo de multas - Grémio dos Armazenistas de Viúos

Âmbito e conteúdo: Registo de multas pagas respeitante ao género vinho e respectivos

pagamentos aos autuantes e paÍticipantes do Grémio dos Armazenistas de Vinhos.

SR.: IGSFGA-SEC/06 - Registo de multas - Grémio do C-omércio de ExpoÍação de Vinhos

Âmbito e conteúdo: Registo de multas respeitante ao género vinho e respectivos pagamentos aos

autuantes e paÍticipantes do Grémio do Comércio de Exportação de Vinhos.

SR.: IGSFGA-SEC|O7 - Registo de multas - Federação dos Vinicultores do Centro e Sul de

Portugal

Âmbito e conteúdo: Registo de multas respeitante ao género vinho e respectivos pagamentos aos

autuantes e paÍicipantes da Federação dos Vinicultores do Centro e Sul de Portugal.

SR.: IGSFGA-SEC/08 - Livro de ponto
Âmbito e conteúdo: Registo das entradas e saÍdas de todos os funcioniírios.

SR.: IGSFGA-SEC/O9 - Registo de autos de amostras enviados

Âmbito e conteúdo: Registo de autos de amostras enviados a outras entidades pela Inspecção-

Geral. Rubricas: n.e de ordem e de registo, entidade enviada, data, género, nome, morada,

localidade, n.e do ofício que acompanhou as amostÍas e observações.

SR.: IGSFGA-SEC/I0 - Livro de protocolo

Âmbito e conteúdo: Registo das datas de remessa de documentos e amostas.

SR.: IGSFGA-SEC/3O - Registo de telefonemas recebidos

Âmbito e conteúdo: Registo de todos os telefonemas Íecebidos e efectuados na Inspecção-Geral.
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2.1.2. Tesouraria (fS)

SR.: IGSFGA-TS/o1 - Registo de depósitos no Banco de Portugal

Âmbito e conteúdo: Registo das impoÍâncias depositadas no Banco de Portugal. Rubricas: n.a

das guias das notas de depósito, n.q de registo e proveniência das importâncias depositadas.

SR.: IGSFGA-TS/O2 - Registo de cauções

Âmbito e conteúdo: Registo das importâncias depositadas refeÍente a cauções. Rubricas: n.q de

ordem, n.a de processo, datas, nome, morada, depósitos, n.q de guia, impoÍância, importância a

levantar, datas, importância a depositar e observações.

SR.: IGSFGA-TS/O3 - Registo de multas

Âmbito e conteúdo: Registo de multas e importâncias recebidas pelos autuantes e paÍticipantes

nos pÍo@ssos. Rubricas: n.e de ordem, data, n.e do processo, nome, morada, género, multa

aplicada, adicionais (I-ei n.o 1001 e Decreto n.q 14.870) o total, nome dos autuantes e

participantes, categoÍia, importâncias, data do pagamento e observações.

SR.: IGSFGA-TS/(M - Registo das receitas por venda de géneros

Âmbito e conteúdo: Registo das importâncias recebidas pela venda de géneros alimentícios.

Rubricas: n.a de ordem, datas, n.q de processo, nome, localidade, género e impoÍância.

SR.: IGSFGA-TS/OS - Registo de depósitos por fianças

Âmbito e conteúdo: Registo de depósitos por fianças. Rubricas: n.e de ordem, n.q de proc€sso,

datas, nomes, morada, depósitos por fiança, levantamentos (n.a da guia, data, impoÍância) e

observações.

SR.: IGSFGA-TS/06 - Livro caixa

Âmbito e conteúdo: Registo de todas as importâncias Íecebidas, de qualquer natureza ou

proveniência e creditados todos os depósitos e pagamentos efectuados.

SR.: IGSFGA-TS/07 - Registo de vales e cheques
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Âmbito e conteúdo: Registo de vales e cheques entrados na Secretaria.

2.1.3. Conselho Técnico (CT)

SR.: IGSFGA-CT/01. - Livro de actas

Âmbito e conteúdo: Actas de reunião e deliberação do conselho Técnico, da Acta n.q I à Acta

(referente ao processo n.q 20) à Acta n.q 94 (referente aos processos 2984, 2985 e 19357).

2,1.4. §ecçáo de Amostras (§A)

SR.: IGSFGA-SA"/01 - Registo de amostÍas entradas
Ambito e conteúdo: Registo geÍal de entrada de amostÍas na Inspecção-Geral segundo art.2l do

Decreto n.o 20.282131.. Rubricas: n.a de ordem e de amostÍa, género, data do envio da amostra,

tran§gressor, morada e localidade do transgessor, resultado da análise e requisitante da aluílise.

2.1.5. Laboraúório (IÁB)

SR.: IGSFGA-IÁB/0I - Registo geral de amostras

Âmbito e conteúdo: Registo geral de entrada de amostÍas experimentais. Rubricas: data de

etrtÍada da amostÍa, data do auto da colheita, nome e morada do autuado, género, data da enEada

da colheita, resultado da análise e n.e do processo.

2.1.6. §ecgáo de Análises Particutarrs (SAP)

SR.: IGSFGA-SAP/01- Registo de anrálises paÍiculares

Âmbito e conteúdo: Registo geral de anáüses ao público. Rubricas: n.e de ordem, de amostra,

talão, géneÍo, nome, morada e localidade, quantia que pagou, resultado da análise, data da

entrada da amostr4 talão e observações.

Notas: Todas as páginas estão numeradas pelo inspectoÍ-geÍal.

2.1.7.Arquivo (ARQ)

SR.: IGSFGA-ARQ/0I - Registo geral de processos entrados em Arquivo
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Âmbito e conteúdo: Registo de todos os pÍocessos entrados no Arquivo de alguns géneros

alimentícios. Rubricas: n.e de ordem, n.! de processo, n.e de maço, data da entrada, género, nome

dos arguidos, localidades, resultados, autuantes e observa@es.

SR.: IGSFGA-ARQ/O2 - Registo especial de processos - chás, cafés e chicória

Âmbito e conteúdo: Registo de todos os processos entÍados no Arquivo respeitantes a chás, cafés

e chiória. Rubricas: n.e de maço, n.q de processo e n.q de ordem, nome dos arguidos, localidades,

resultados e observações. Este livro não refere nenhuma data nem mesmo no termo de abertura.

Notas: Todas as folhas estão numeÍadas e rubricadas pelo arquivista António Augusto da

Fonseca.

SR.: IGSFGA-ARQ/O3 - Registo especial de processos - páo

Âmbito e conteúdo: Registo de pÍocessos arquivados respeitantes apenas ao género pâo.

Rubricas: n.e de maço, n.e de processo e n.e de ordem, nomes, localidades, resultados e

observações.

Notas: Todas as folhas estão numeradas e rubricadas pelo aÍquivista António Augusto da

Fonseca. Náo datado.

SR.: IGSFGA-ARQ/O4 - Registo especial de processos - farinhas/tapioca

Âmbito e conteúdo: Registo de processos arquivados respeitantes apenas a farinhas. Rubricas: n.q

de maço, n,e de processo e n.e de ordem, nomes, localidades, resultados e observa@es.

Notas: Não datado.

SR.: IGSFGA-ARQ/OS - Registo especial de processos - doçaria

Âmbito e conteúdo: Registo de pÍocesy)s arquivados respeitantes apenas a bolos, bolachas,

chocolates, compota, pastéis, rebuçados, cacaus, emêndoas, marmelada entÍe outÍos. Rubricas:

n.e de maço, n.q de proc€sso e n.e de ordem, nomes, localidades, resultados e observa$es.

Notas: Todas as folhas estão numeradas e rubricadas pelo aÍquivista António Augusto da

Fonseca. Não datado.

SR.: IGSFGA-ARQ/06 - Registo especial de pÍocessos - massas alimentares, aroz, legumes e
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ceÍeais

Âmbito e conteúdo: Registo de processos arquivados respeitantes apenas a massas alimentares,

arroz, legumes e cereais. Rubricas: n.e de maço, n,a de processo e n.q de ordem, nomes,

localidades, resultados e obsewações.

Notas: Não datado.

SR.: IGSFGA-ARQ/07 - Registo especial de processos - refrigerantes

Ârnbito e conteúdo: Registo de pro@ssos arqüvados respeitantes a refrigerantes. Rubricas: n.e

de maço, n.a de processo e n.e de ordem, nomes, localidades, resultados e observaçóes.

Notas: Não datado.

3. Tribunal Colectivo do Géneros Alimentícios

3.1. Livros de registo

3.1.1. §ecretaria (SEC)

Existiam 4 livros de ponto, designadamente Livro de ponto do pessoal maior, do pessoal

menor, dos oficiais de diligências e livro de ponto dos contínuos, ao contrário do que existia na

I.G.S.F.G.A. que era único.

O Livro de Ponto era encerrado pelo chefe da Secretaria. O juiz presidente determinou por

ordem de serviço n.a 30, de 16 de Junho de 1950, nas faltas deste seria o chefe do Arquivo e

Tesouraria a proceder ao enc€rÍamento do Livro de Ponto. Na falta daqueles dois funcionários o

substituto seria o chefe da 2e Secção de PÍocessos."e

Os funcionírios do T.C.G.A. estavam sujeitos às condições reguladoras da comparência dos

funcionários e das suas faltas ao serviço das dfuecções-gerais dos Ministérios e nos serviços

destes dependentes, com ou sem autotromia, por Decreto t.e 19.478131, de lg de Março da

Presidência do Ministério. Estavam também sujeitos ao Estatuto Disciplinar dos FuncionÍírios

civis do Estado.23, A 05 de Agosto de 1949 o jniz presidente mandou instaurar um pÍocesso

tr
22e Comando-Geral da Polícia de Segurança Pública: T.C.G.A .t Liwo de Orde&s de serviço na 2.
" Decreto-Iri n.o 32.659/43, de 09 de Fevereiro.
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disciplinar contra o 2q escriturário da SecÍetaria do tribunal do crime de falsificação de escrito

Íelativo a pÍocesso pendente no tribunal, nos termos do § do 3.q do art. 45.o do mesmo Estatuto,

dando-lhe ordem de suspensão do exercício das suas funçôes, sem vencimento.23l

A Ordem de serviço n.e 34, de 09 de Janeiro de L951 veio regular definitivamente a execução

do art. 1 .e do DecÍeto-Lei n.e 37 .118148, de 27 de Outubroa2 tendo especialmente em vista o que

ainda continuou em vigor do Decreto n.e 19.478131 e completando o que foi estabelecido na

ordem de serviço n.q 30, determinou-se que a assinatuÍa de presença nos livros de ponto passou

a teÍ lugaÍ não só nas ocasiões prescritas no citado afiigo 2.e mas ainda e apenas no Íegresso ao

trabalho diário, findo o intervalo. Era inadmissível qualquer que fosse o pÍetexto a antecipação

da assinatua Íelativa a qualquer das entradas.

A remessa diária dos livros de ponto para o gabinete do juiz presidente passou a teÍ lugar não

só na ocasião prescrita no mesmo art. 2.e do DecÍeto n.e 19.47881ts3 mas também às 14 e 30

minutos, e sempÍe sob a exclusiva responsabilidade do chefe da SecÍetaria ou de quem o

substituísse. Na falta simultânea do chefe da Secretaria e do chefe do Arquivo e Tesouraria, são

substituídos pelos chefes da ls e 3'secção de pÍoc€ssos, pela sua ordem. o encerramento dos

livros tinha lugar na f remessa feita pelo chefe da Secretaria e na 2t remessa limitava-se a opor a

sua assinatura, independentemente de qualquer outÍa formalidade ou inutilização. Se qualquer

das remessas tivesse de ser feita poÍ outro firncionário, em substituição do chefe da SecÍetaÍia,

aquele limitava-se a verificar, sob sua responsabilidade, as faltas de comparência, pelas

respectivas faltas de assinatura, tiÍando nota aparte que Íemeterá com os livros, os livros

voltavam | §ssÍstaria por autorização do juiz.

U
a'T'C.G.A.: 

Secçâo Cenkal: Correspondência expedida, 1 9: Ofício n.o 4369-A ao comandante-geÍal da polícia
de Segurança Pública.

l"" l an, t: deteÍmina que a partir de I de Novembro o trabâlho de secÍetâria em todas as direcções-gerais dos
Ministédos e nos serviçns destes depcndentes, cnm ou sem autonomi4 será de 6 horas diárias Ãmpletas,
compreendidas entre as 9.30 minutos e as 17h, com o intervalo de uma hora e [inta minutos, das 12.30m * 14h,
p-ara almoço ou repouso.

'' DecÍeto a.a"19.478131, art. 2.e: Em cada repaíição ou serviçro haverá um livro de ponlo, do modelo uniforme,
lumerado e devidamente rubricado, no qual os funcionários assinaram à entEda e saída. Quinze minutos depois da
hora da entrada os respectivos livros, enc.errados em cada dia pelo chefe de repartiçáo (.) serâo enviados ao
gabinete do director-geral ou administrador-geral para os efeitos da necessária frscalizasão, §'1.o Haverá um livro
separado para o pessoal menor.
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SR.: TCGA-SEC/16 - Livro de actas

Âmbito e conteúdo: Registo de actas das sessões do Tribunal de Recurso e do Tribunal Colectivo

criado pelo Decreto n.e L8.64O13O. Contem da Lcta n.e 57, de 15 de Abril à acta n.e 60, de 20 de

Abril de 1931.

Notas: Todas as folhas estão rubricadas pelo juiz auditor.

SR.: TCGA-SEC/I7 - Registo de réus presos

Âmbito e conteúdo: Registo de réus presos. Rubricas: n.o de processo, nome do preso,

localidade, cadeia onde cumpre a pena, data da entrada, data da saída e observações.

SR.: TCGA-SEC/L8 - Livro de poÍa - Intendência-GeÍal da SeguÍança pública

Âmbito e conteúdo: Registo de todos os processos enviados pela Intendência-Geral da segurança

Fública ao Tribunal Colectivo. Rubricas: n.e de processo, morada, nome do autuante, data do

auto e género e a tramitação processual de cada processo até à fase do seu arquivamento.

Notas: Todas as folhas estão rubricadas pelo juiz presidente.

SR.: TCGA-SEC/I9 - Livro de porta - Inspecção-Geral dos Serviços de Fiscalização de Géneros

Alimentícios

Âmbito e conteúdo: Registo dos processos que subiram ao Tribunal colectivo vindos da

Inspecção-Geral dos serviços de Fiscalização de Géneros AlimentÍcios. Rubricas: n.e de registo,

data da entrada no tribunal, n.a do processo, natuÍeza da transgressão, nome do tÍansgÍessoÍ,

morad4 data do julgamento, pena aplicada no despacho de indiciação, resultado do julgamento,

data da remessa à Inspecção-Geral, visto do funcionário que recebeu e observações.

Notas: Todas as folhas estão rubricadas pelo juiz auditor.

SR.: TCGA-SEC/20 - Livro de porta

Âmbito e conteúdo: Registo de todos os autos de transgressáo entÍados na secretaria do

Tribunal. constam destes livros os seguintes elementos: recibo, data da distribuição, n.q dos

processos, natuÍeza da infracção, nome do infractor, profissão, localidade ou residência, n.e dos

autos, procedências, n,o do maço no Arquivo e data de entrada no Arquivo

Notas: Por ordem de serviço n.a 42, de o6 de Janeiro de 1958 o juiz determina que deviam ser
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apÍesentados a exame mensalmente no seu gabinete os respectivos livros Porta, pela oÍdem

seguinte: no 1q dia útil o da Secretaria, nos três imediatos e pela ordem Íespectiva, os da 1., 2Ê e

3r Secção, para tomar conhecimento do movimento dos processos pendentes.

SR.: TCGA-SEC/2I - Registo de entrada de corespondência

Âmbito e conteúdo: Conjunto documental destinado ao controlo e recuperação de toda a

correspondência e documentos entrados na secretaria, excepto vales, cheques, requerimentos e

contestações apresentadas pelos arguidos.

SR.: TCGA-SEC/22 - Registo de entrada de corespondência confidencial

Âmbito e cooteúdo: Liwo destinado ao controlo e recupeÍaçâo de toda a correspondência

confidencial expedida e recebida.

SR.: TCGA-SEC/23 - Registo de vales e cheques

Âmbito e conteúdo: Era feito separadamente o registo de entrada na Secretaria do Tribunal dos

vales de correio e cheques. Rubricas: n.a de processo, proveniência, nome dos autuados, verbas,

n.q dos ofÍcios, cheques ou vales, n.q de cheques ou vales, data de entrada, data da passagem das

guias, n.o das guias e observações.

SR.: TCGA-SEC/24 - Registo de guias e cauções

Âmbito e conteúdo: Registo de todas as guias de pagamento e cauções aplicadas de acordo com

vários decretos e outÍos diplomas, passadas pela secretaria. Rubricas: data, processo, n.q das

guias de pagamento, n.e de guia de caução, nome de autuados, quanti4 género, disposição legal e

observações.

SR.: TCGA-SECZS - Registo de guias de multas

Âmbito e conteúdo: Registo das guias de pagamento de multas enviadas à Tesouraria.

SR.: TCGA-SEC26 - Registo de guias de multas - vinhos

Âmbito e conteúdo: Registo das guias de pagamento de multas aplicadas relativas à venda e

comércio de vinhos. Rubricas: n.o de guia, data, processos, nome do autuado, pago
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voluntariamente, pago poÍ sentença do Tribunal, categorias, autuantes e decÍeto.

Notas: Todas as folhas estão numeradas e rubricadas poÍ Tomás Ribeiro colaço, chefe da

Secretaria.

SR.: TCGA-SEC/27 - Registo de guias de pagamento - pão

Âmbito e conteúdo: Registo de guias para pagamento de multas aplicadas de acordo com os

decretos n.e ã.732135 e n.e 26.889 e outros diplomas relativos à venda e manipulação de pão.

3.1.2. Secçôes de processos

SR/ Livro de porta

Âmbito e conteúdo: Nas secções de processos existia os livros poÍa para o registo de entrada de

pro@ssos nas secções de processos, organizados por número de processo.

SR/Registo de caÍas pÍecatóÍias expedidas

Âmbito e conteúdo: Livro de registo de caÍtas pÍecatórias expedidas aos vários tribunais das

comaÍcas para inquirição de testemunhas no processo. Rubricas: n.e de ordem, nome do tribunal

para onde se expede, data da expedição, objecto sobre que versa, n.q de processo, data da

recepção e entrega na Secção e observações.

Notas: segundo um oficio da c-omissão de viticultura da Região dos vinhos verdes, de 2g de

Março de 1950, informa que muitas vezes, e poÍ experiência própria o diz, que unicâmente se

peÍgunta ao autuante ou às testemunhas se confirmam ou não o que consta do auto.

3.13. Tesouraria (IES)

Os livros utilizados no serviço de Tesouraria estavam agrupados em livros sintéticos e livros

analíticos, conforme foi referido no Capítulo 3.

LivÍos sintéticos

SR.: TCGA-ARQ-TES/01 - Caixa

Âmbito e conteúdo: Neste livÍo eram debitadas todas as importâncias recebidas, de qualquer

natureza ou proveniência e creditados todos os depósitos e pagiamentos efectuados, Rubricas:
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datas, designação, n.q de guia, processo, importâncias entradas (multas, cauções e diversos) e

total, designação, n.a de guia, pÍocesso, impoíâncias saídas (autuantes, cauções e diversos) e

total.

Notas: No final de cada mês era apurado o saldo dos liwos ..caixa,,, ..processos,, e ..despesas,,

onde se registam todas as entradas e saídas de dinheiro.

SR.: TCGA-ARQ-TES/02 - Registo de depósitos - Banco de poÍugal

Âmbito e conteúdo: No qual são Íegistadas todas as receitas do Estado, incluindo o imposto de

justiça ao Banco de Portugal, depósitos provenientes de multas (multas e adicionais), de caixa e

de compaÍicipações (Imposto de salvação Pública). Rubricas: datas, designação (proveniência,

n.o de guia e n.q de processo), débito, crédito, saldo e observações.

SR.: TCGA-ARQ-TES/03 - Registo de comparticipações

Âmbito e conteúdo: Registo de todas as importâncias correspondentes a comparticipações dos

autuantes, participantes ou denunciantes e os tespectivos pagrmg116s. Rubricas: datas,

desigração de (multas, caixa, Banco de Portugal, caixa Geral de Aposentações), débito e

crédito, saldos e observaçóes.

SR.: TCGA-ARQ-TES/04 - Registo de cauções

Âmbito e conteúdo: onde se registam as cauções prestadas e o seu movimento - hansferências e

restituições. Rubricas: n.q de ordem, n.o de processo, datas, nome, morada, depósitos, n.q de guia,

importância, importância a levantar, datas, impoÍância a depositar e observaçôes.

SR.: TCGA-ARQ-TES/05 - Registo de multas - Diversos

Âmbito e conteúdo: onde se registam as importâncias atribuídas por lei a vários organismos, do

produto das multas aplicadas por tmnsgÍessões, nos termos de diversos diplomas, entre outÍos:

Decreto-Lei n.a 35.846, art. 31.4, alínea a) e b); Iri n.e 1.889, arts. 36.q e 3Z.e; Decreto n.q

24.516134, de 28 de Setembro, aÍts.47.a e 64.e; Decreto n.e 40.036, arts.5.o e 9.e.

sR.: TCGA-ARQ-TES/06 - Registo de depósitos - caixa Geral de Depósitos e caixa Geral de

Aposentações (livro sintético)
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Âmbito e conteúdo: Onde se escrituram todos os depósitos de diúeiro entrados na Tesouraria,

com discriminaçáo das imFortâncias destinadas à caixa de Aposentações e as destinadas em

regra à Assistência. Rubricas: datas, designação, débito e cÉdito, saldos e observações.

SR.: TCGA-ARQ-TES/07 - Registo de multas

Âmbito e conteúdo: onde se registam, por forma discriminada, todas as importâncias

provenientes de multas cujo produto tem o destino previsto no art. 66.q do Deqeto n.s 20.2g213L

(75vo paru o Estado e ?Svo paÍa compaÍticipantes) e o imposto de justiça. Rubricas: n.! de ordem,

data, n.e de processo, nome, morada, multa aplicada, adicionais e total, autuantes e paÍticipantes

(nome dos autuantes e participantes, categoria, importância, nota do pasamento) e observações.

Notas: Contém um índice por entidades.

SR.: TCGA-ARQ-TES/08 - Registo de multas - Estado

Âmbito e conteúdo: üwo de registo onde se escrituram todas as impoÍâncias provenientes de

multas, cujo produto Íeverte só paÍa o cofre do Estado, e adicionais (imposto de justiça e juros de

mora) correspondentes. Rubricas: n.e da guia, data, n.e do processo, nome, morada, multa

aplicada, adicionais (Decreto ne 3l.l'73, imposto de justiça), total e obseÍvações.

SR.: TCGA-ARQ-TES/09 - Registo de multas - Diversos

Âmbito e conteúdo: Livro de registo onde se escrituram todas as importâncias provenientes de

multas, cujo produto se destina a diversos organismos e o imposto de justiça coÍrespondente.

Notas: Contém um índice cronológico e por entidades.

SR.: TCGA-ARQ-TES/10 - Registo de cau@es

Âmbito e conteúdo: Livro de registo onde se escrituram as imFortâncias correspondentes a

cauções e o seu movimento, de forma discriminada. Rubricas: n.e de ordem, n.o do processo,

datas, nome, morada, depósitos, n.q de guia, importância, saldo entre o depósito e a condenaçáo

(importância a levantar, datas, importância a depositar) e observações.

156



SR.: TCGA-ARQ-TES-CONT/06 - Contas corÍentes

Âmbito e conteúdo: Registo discriminativo, em regime e conta coÍrente do movimento das

contas coÍrentes com as dotações orçamentais atribuídas ao T.C.G.{ de cada um dos

lançamentos efectuados, a débito, nas diversas contas.

3.1.4. Outros livros

SR.: TCGA-ARQ-TES/11 - Registo dirírio de facturas/documentos de despesas efectuadas

Âmbito e conteúdo: Rubricas: data, nome do fomecedor, credor ou signatário do documento. de

despesa, fólio do c/ corentes, n.q do documento, n.a da requisição e importância total do

documento.

3.1.5. Arquivo

SR.: TCGA-ARQ-TES-AIq/07 - Registo de processos entrados em Arquivo

Âmbito e conteúdo: No Arquivo do Tribunal existia um Liwo porta, organizaçáo por n.e de

processo, escriturado pelo arquivista. Rubricas: recibo, data da distribuiçâo, n.e dos processos,

rla,tuÍeza da infracção, nome do infractor, profissão, localidade ou residência, n.e dos autos,

procedências, n.q do maço no Arquivo e data de entrada no Arquivo.

3.2. Processos de infracções/crimes

Os processos de infracções/crimes constituem a maior série documental de todo o acervo

documental. os processos encontxavam-se atados em maços, identificados com uma placa de

madeira, na qual estava inscrito o ano e número de maço. Era por este número de maço que os

processos eÍam localizados em Arquivo. Quando o Arquivo do T.c.G.A se encontÍava na Escola

Prática da Polícia de segurança Pública, em Tores Novas, já existiam em grande quantidade

pÍoc€s§os soltos e em mau estado de conservação. Os processos têm dimensões muito variáveis e

a formação dos novos maços atendeu-se ao volume da unidade de instalação (caixas) e não ao

número de processos.
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A dimensão desta série documental não está ainda determinada por não estar concluído o

tÍatamento arquivÍstico. As informações recolhidas em documentaçáo produzida pelo tribunal e

no Auto de entÍega deste AÍquivo na Torre do Tombo sâo divergEntes, apontam PaÍa 40 a 45 mil

processos. É necessário esclarecer que deste número estáo incluídos também os PÍocessos

produzidos pela Inspecção-Geral dos Serviços de Fiscalização de Géneros Alimentícios.

Segundo um offcio do inspector-geral dos Serviços de Fiscalização, de 07 de Setembro de 1934

ao director-geral de Segurança Pública, refere que o arquivo de processos é constituído

apÍoximadamente por 17 mil pÍo@ssos. Estes pÍocessos tÍansitaÍam pua o T.C.G.A. quando a

Inspecção-Geral foi extinta.

Aquando da extinção do Tribunal o juiz presidente, numa informação de 15 de Julho de 1976,

refere que o Arquivo abrange cerca de 145 mil espécies, das quais 100 mil processos foram

enviados às comarcas territorialmente competentes e julgados municipais. O processo mais

antigo data de 1926 e o mais recente de 1976.

Devido à falta de um estudo orgânico-filncional prévio e às condiçoes Íísicas de muitos

maços, os pÍoc€ssos não foram mantidos nos maços originais. Os processos foram

acondicionados em caixas, ordenadas pelo respectivo ano da autuação e pelos géneros

alimentícios ou relacionados da infracçáo cometida. A decisão arquivística, tomada

superiormente, adoptada foi baseada exclusivamente no critério de recuperação dos processos:

poÍ ano e dentro de cada ano por género alimentício. Nesta série documental, ao contrário das

outÍas séries, não se respeitou o 'lrincípio da ordem original" perante o problema que se colocou

na pesquisa/recuperação dos mesmos. O conhecimento antecipado da existência b Livro de

registo de processos entrados em Arquivo e até da utilidade do ficheiro manual evitava que se

desse outra organ2ação da original, isto é, os processos deviam manteÍ-se pelos maços originais,

conforme o critério de entrada dos processos em Arquivo e consequentemente Íespeitar a ordem

e respectivos maços.

32.L. Apresentaçáo dos processos

Os processos de infracçôes/crimes do T.C.G.A. são identificados por teÍem fundo branco e

serem atravessados longitudinalmente por faixas de várias cores, de cerca de centímetÍo e meio
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de largura. As folhas de rosto da 1l Se@o de Processos tinham faixas verdes e eram distribuídos

a esta secção os processos com os números terminados em l, 2 e 3 e os terminados em 0,

precedidos dos números anteriores. À 2n Secçâo de Processos correspondia a faixa vermelha e os

pÍoc€ssos eram distribuídos com os números terminados em 4, 5 e 6 e os terminados em 0,

precedidos dos números anteriores. À 3u Secção de Processos a cor da faixa era Íosa e os

pÍocessos eram distribuídos com os números terminados em 7, 8 e 9 e os terminados em 0,

precedidos dos respectivos númeÍos.

A folha de rosto dos processos teve, causadas pelas mudanças orgânicas do tribunal, duas

apÍesentações. Eram encabeçados por Ministério do Interior, seguido de Direcção-Geral da

Segurança Pública ou Comando-Geral da Polícia de Segurança Prública, conforme o período,

seguido por Tribunal Colectivo da Inspecçáo.Geral dos Serviços de Fiscalização de Géneros

Alimentícios e depois por Tribunal Colectivo dos Géneros Alimentícios. Intitulavam-se poÍ

Autos de Processo Especial, nos termos &t Decren n.e 20.282, e depois de 02 de Junho de 1932

por Autos de Processo Especial, nos terrrros do Decreto n.e 20,282, aherado pelo Decreto n.e

21.306. Segaido do nome e morada do arguido, nome do autuante e frtnção exercida. Aposto está

o registo de entrada na Secretaria, assinado pelo escrivão. Encimado está o n.0 do processo e

identificado o género alimentício da transgressão/crime. No canto superior direito está aposto o

carimbo do Arquivo com o número de maço onde está integrado.

Nesta série documental a atribuiçâo da data de produção inicial corresponde à data da

autuaçáo dos autos e a data de produção final a do termo de Íemessa ao Arquivo. Nos casos dos

pÍocessos terem subido ao Supremo Tribunal de Justiça mantém-se a data inicial e a final a

última data constante do pÍoc€sso no seu conjunto.

É possível afirmar, após descrição de alguns milhares de processos, de análise de livros de

registo e de mapas estatístico, que a maior parte dos pÍocessos dizem respeito a infracçôes e

crimes relacionados com os géneros alimentícios de primeira necessidade, isto é, a actividade

ilícita exerce-se fundamentaknente sobre o pão,2v viúo,45 aznite,236 farinha de trigo237, leitea8,

It

'o Falta de peso, falta de pesagem, falta de balarça e pesos, excesso de humidade, pre,ço superior ao tabelado e

outÍos.
235 Falta de características, falta de guias de circulação, utilização de corantes derivados da hulha.

'* Excesso de acidez e falsificacão com óleo de amendoim.
a7 Mistura de farinha de Lr com fariúa de 2r, apÍoveitamento das farinhas de varreduras aÉs terem seÍvido paÍa
peneiÍaÍ, utilizaÍ massas da véspera às do dia, aproveitamento de farinhas desnaturadas.
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arroz, cârnes, conservas de peixe e óleo, aguardente, bacalhau, massas alimentícias. É de

salientar que os autos levantados em Lisboa e na Província recaem sobre diferentes géneros

alimentícios e é distinta também entÍe diversas zonas do País. Estes dados são corroborados

pelos mapas estatísticos mensais e anuais ao I.N.E., nomeadamente nos Mapas do movimento de

autos entÍados e mandados de inutilização cumpridos. Estes mapas deviam ser remetidos ao

I.N.E. até ao dia 15 de cada mês, preenchidos em relação ao mês anterior. São assinados pelo

promotor de justiça e pelo chefe da Secretaria.

Após 1957 cerca de 90Vo das infracções indiciadas ou julgadas respeitam a violação do

disposto nos aÍts. 13.e, 16.e, 17.e, 18., e 29.e do Decreto-ki n.e 41.204157, respectivamente

matança de reses doentes, higiene alimentaÍ, falsificação de géneros alimentÍcios, comércio de

géneros falsificados, avariados e coÍruptos e pÍodutos sem as características legais.

32.2. A forma de processo

A forma de processo seguida pelo T.C.G.A. está estabelecida pelo DecÍeto n.a 20.?32131,

sendo uma forma especial de processo em relação ao julgamento de todas as outras infracçôes a

conhecer e julgar pelos tribunais comuns. Os processos, na sua forma especial, não admitiam

instrução contraditória.

O DecÍeto n.e 2 de 1890 estabelece uma nova forma de pÍocesso, o sumário, para abreviar o

julgamento de certas infracções de menor gravidade, quando os réus houvessem sido pÍesos em

flagrante. O Decreto n.e 1, de L5 de Fevereiro estende o âmbito de aplicação do processo sumário

a todos os casos de flagrante delito passíveis de julgamento em processos de Polícia

Correccional. Extingue a fase do sumário das querelas. O DecÍeto de 21 de Dezembro de 1833

cria a magistratura e os tribunais de polícia correccional, classifica as infracções desta natureza e

regula o processo pelo qual deviam ser julgados.

O Código de Processo Penal, nos arts. 64.q a 66.q, dispõe que são julgados em processo

correcrional os delitos a que coÍrespondam, entre outras penas, quando a prisão for superior a

um ano ou o mínimo da multa fosse superior a 40.000$00. São julgados em pÍoc€sso de polícia

correccional os delitos que a que correspondam penas, entre outÍas, a prisáo até um ano e multa

n
23E Desnatação, baixo extncÍo se€o, adicionâmento de água e outÍos.
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até um ano e o mínimo de multa inferior a 40.000$00. Em processo de transgressão as

contÍavenções e transgressões regulamentares da competência do Tribunal de Polícia de Lisboa e

Porto, com recurso para a Relaçáo.

O juiz presidente, em 1952, refere-se assim ao pÍocesso 'â natureza especial do processo

estabelecido para os delitos afectos a este Tribunal, sem possível e completa equivalência em

qualqueÍ das formas de processo usadas nos tribunais @muns, e, antes, participando, na parte

aplicável, de termos de todas elas, desde os termos do sirnples pÍocesso de tÍansgressão até aos

de querela, Os processos, nas suas formalidades especiais, mais se aproximam do processo

coneccional e se afastam, consideravelmente, dos termos simples e rápidos dos ligeiros

processos de transgressão."23e

A especificidade do processo foi muitas vezes defendida pelos ju2es presidentes nas

propostas de alteraçôes orgânicas do tribunal ou se colocava a questão da manutenção ou

extinção do Tribunal. Segundo o parecer da Câmara Corporativa sobre a rectificaçâo do Decreto-

l*i n.e 27.485137, de 15 de Janeiro ao aconselhar nova organização dos seÍviços do Tribunal,

que deviam orientar-se pelas regÍas e formalidades estabelecidas no Código de Processo Penal,

sem embargo da forma processual sumária que convirá adoptar como conveniente não só aos

consumidores lesados mas também aos pr6prios acusados de inftacção.

Uma exposição feita a 10 de Dezembro de 1970 por um antigo escrivão, tendo em conta a

publicaçáo do Decreto-l*i n.e 564170, que introduziu alterações à lei orgânica do T.C.G.A.,

refere a necessidade de se aproximar a pÍática deste úibunal das normas legais e costumes

aplicados pelos tribunais, em tudo aquilo que não colida com pÍeceitos legais expressos, para

observância da aplicação daquele decreto, desde que se não subveÍa o princípio de simplificação

processual.

Após a extinção do T.C.G.A. a 1.3 de Julho de 1976 surge a l*i n.e 38177, de 17 de Junho que

estabelece a forma de pÍocesso das infrac4ões contra a saúde pública e antieconómicas. O seu

aÍ. l.e determina que serâo julgadas em pÍocesso sumário as infracções contra a saúde pública e

antieconómicas quando não thes corresponda pena mais grave do que a de prisão e multa e os

inftactores sejam encontrados em flagrante delito.
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3.23. Classificação de processos

Os processos foram classificados, conforme a indiciação, segundo a natuÍeza das infracções:

processos-crime para a falsificaçáo de géneros alimentícios, venda, aquisição, transporte ou

amazenagem, avaria ou corrupção de géneros alimentícios e outros. Os processos de

tÍansgÍessão eram os respeitantes à falta de características legais nos prdutos, falta de higiene e

asseio, falta de pesagem do pão no acto da venda e outÍas. Os processos náo foram arquivados

segundo a natureza do processo, como já foi referido anteÍioÍmente, Esta classificação estava

contemplada nos boletins estatísticos do I.N.E..

Os autos de processo e demais papéis entravam na Secretaria onde eram registados e averbada

a sua entrada na Secção Central, Eram imediatamente entÍegues pelo chefe da Secretaria ao

funcionário a quem as tinha distribuído ou averbado ou a quem pertencesse o pÍocesso a que

dizem respeito, cobrando recibo da entÍega. Os processos eram distribuídos às diversas secções

de processos pela terminação do número do processo. Eram numerados e autuados e colocada a

respectiva capa. É na autuação que era dado o número de registo de entrada. Excepção a este

proc€dimento, segundo Norma intema do Tribunal de 15 de Julho de 1961, quando fosse

apresentado no tribunal um preso com o respectivo ptocesso, o processo era distribuído

imediatamente a seguir ao último já registado no Livro de Entrada Geral de documentos. Quando

o pÍocesso era distribuído às sec$es de processos este já vinha com o certificâdo pÍivativo de

Íegisto de inftacções. A distribuição dos processos às secções de processos era feita à 2q e 52

feira.

Em relação à apensação de processos neste tribunal era idêntico aos dos tribunais comuns.*

Os apensos tinham sempre o número de entrada do processo principal na respectiva secçáo mas

diferenciados por letras. É frequente o desmembÍamento das peças ou de apensos a um pÍocesso.

No tÍatamento arquivístico houve a preocupação de não consideráJos isoladamente, mesmo

quando não estivessem cozidos ou juntos aos respectivos processos. O atraso dos serviços

originava o aumento substancial de apetrsação de processos mais antigos aos mais Íecenles.

ll
ae T.C.G.A. (F) - Justificação do juiz presidente, de 1962, zo Ministro do InteÍioÍ, a pÍopósito da aplicação do
imposto de justisá neste tribunâI.
2'0 Conforme Estatuto Judiciário, art. 312.0 do Decreto-I*i nf 44 .278162, de 14 de Abril.
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32.4. Constituiçáo do processo

Para estudar a forma como é feita a instrução dos processos e a paÍte que nestes cabe aos

actos e formalidades do julgamento foi necessário examinar vários processos de períodos

diferentes.

Há certificados do registo criminal dos processos julgados pelo Tribunal C-olectivo dos

Géneros Alimentícios e respectivos resultados que são juntos aos processos, além dos do registo

criminal, e são emitidos certificados de extÍactos de decisões paÍa este, além de boletins

estatísticos paÍa o Instituto Nacional de Estatística. Por motivos de economia de espaço apenas é

apresentado o Processo 27287. Os Anlos foram remetidos pela Inspec4ão-Geral das Indústrias e

Comércio Agrícolas e autuados na Secretaria do tribunal a 16 de Março de 1937. A escolha deste

pÍooesso foi feita aleatoriamente. Ao tribunal, eram em regra, enviados os autos

desacompanhados da produçáo de prova testemunhal. Só no caso de contestação era na

Secretaria do tribunal organizado o competente corpo de delito. Constatei que em muitos autos

enviados, por exemplo, pela Inspecção-Geral das Indústrias e Comércio Agrícolas apenas

constavam de um boletim de análise e de um auto de colheita de amostras.

Quando os autuados não pagavam voluntariamente as multas que lhes eram indicadas, é que o

pÍocesso se organizava e decorriam então os trabalhos das notificaç6es, das segundas análises,

das inquiri$es, dos julgamentos pelo Colectivo, dos recursos, da execução das sentenças, dos

incidentes da conversão em prisão ou da execução, do envio de boletim para o registo criminal,

de tomada das impressões digitais e outÍos, a que acrescia o serviço da Tesouraria e

contabilização das multas, que repÍesentam avultada receita para o Estado.

De seguida é apresentado o Processo 27287 para identificar os actos processuais que o

compõem.

- Termo de juntada de 20 de Março do certificado do Registo Criminal aos autos

- CeÍificado do Registo Criminal da Inspecção-Geral dos Serviços de Fiscalizaçáo de Géneros

Alimentícios

- Vista dos autos ao Ministério Público

- Promoção de indiciação do Ministério Público

- Termo de recebimento
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- Conclusâo

- Despacho de indiciação do juiz: "Recebo a acusação do agente do Ministério Público e indicio

(...), notifique este despacho ao agente do Ministério Público, bem como ao indiciado/a. Remeta

boletim ao Registo Criminal."

- Termo de recebimento do escrivão

- Cota de remessa do boletim ao Registo Criminal ao Arquivo Geral (assina o escrivão)

- Notificação ao agente do Ministério Público do despacho do juiz presidente

- Termo de entrega

- Termo de juntada do recibo do Arquivo Geral do Registo Criminal e Policial

- Recibo do Arquivo Geral do Registo Criminal e Policial a acusar a recepçáo do boletim

- Mandado para notificação ao arguido (do juiz presidente), de L de Agosto de 1938

- Certidão da notificação

- Termo de juntada do mandado anterior.

- Termo de juntada da contestaçáo

- Contestâção, entÍada na Sesretaria a 30 de Setembro de 1938

- Termo de apensação aos autos do Termo de fiança.

- Termo de fiança

- Termo de conclusáo

- Despacho do juiz: Aos vistos e em seguida ao Ministério híblico

- Termo de recebimento

- Vista ao 1a Assessor (que s6 assina)

- Termo de recebimento

- Vista ao 2e Assessor (que ú assina)

- Termo de recebimento

- Vista ao Ministério Público

- Termo de recebimento

- Termo de conclusáo

- Despacho do juiz: para julgamento no dia (...)

- Termo de recebimento
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- Cota do pedido de notificação do arguido e pedida a comparência do autuante e testemunhas.

- Termo de entrega

- Termo de juntada do mandado

- Mandado para notificação, de 26 de Novembro de 1938

- Certidão da notificação do arguido

- Certidáo do advogado

- Acta do julgamento

- Offcio de resposta da I.G.I.C.A. informando que o autuante não pode compaÍeceÍ a

julgamento.

- Termo de juntada do oflcio

- Cota: enviado ao Arquivo Geral o boletim de Registo Criminal

- Cota: expedido o mandado de inutilização

- Termo de entrega da guia em triplicado para pagamento da multa

- Juntada da guia para pagamento da multa

- Guia para pagamento de multa

- O Arquivo Geral do Registo Criminal acusa a recepção do boletim respeitante ao réu

mencionado, julgado no Tribunal C.olectivo da Inspecçáo dos Serviços de Fiscalização dos

Géneros Alimentícios

- Juntada do recibo anterior

- Juntada do mandado de inutilização

- Mandado de inutilizaçáo (do juiz presidente). No verso a certidão da notificação do conteúdo

do mandado anterior, tendo-se procedido à inutilizaçáo do pÍoduto constante do mandado

- Cópia do recibo da comparticipação na multa do autuante, com o carimbo de "pago" da

Tesouraria e o visto do Ministério Prúblico

- Conclusão ao Ministério Público

- Vista ao Ministério Público

- Recebimento

- Conclusão ao juiz presidente

- Termo de recebimento

- Termo de vista ao Ministério Público, mandando arquivar o processo
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- Termo de recebimento

- Conclusão: "faço estes autos conclusos" (iuiz pÍesidente)

- Termo de recebimento

- Termo de remessa ao Arquivo

3.2.5. Movimento processual

Parece ser oportuno apresentaÍ, a título elucidativo, o movimento processual com referência

ao tempo da extinta I.G.S.F.G.A e no T.C.G.A.

O número dos processos entrados no tribunal para julgamento, conforme Íespectivo üvro de

Registo, de Agosto a 31 de Dezembro de 1930 foi de 75 pÍocessos, de 01 de laneiro a 31 de

Dezembro de l93l 227 pÍoc€ssos, de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 1932 412 pÍocêssos e

de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 1933 enharam 698 processos.

O número de processos entrados na I.G.S.F.G.A. em 1933-34 foi de 5.421 processos, em

1934-35 entraram 9.727 processos e em 1935-36 6.148 processos, num total de 21.296, dos quais

2.506 foram a julgamento.

Após a extinção da I.G.S.F.G.A entraram desde Abril a Dezembro de 1937 2.589 processos e

de Março a Dezembro de L937 foÍam efectuados 344 julgamentos. Durante o ano de 1938

entraram no tribunal 3.372 processos e foram realizados 557 julgamentos. De Março a Dezembro

de 1937 foram arquivados 1.278 processos e 442 arquivados por falta de base, no ano de 1938

foram arquivados 2.359 processos e arquivados poÍ falta de base 193. Em 1939 foram

arquivados 4,588 processos e mais 657 arquivados por falta de base. Tiveram rectrrso paÍa o

Supremo Tribunal de Justiça em 1937 1 processo, 3 em 1938 e 1.0 em 1939.

Em 1959 entraram 3.059 e julgados 259 processos, dos quais foram interpostos 3 recursos.

Em 1960 entraram 3.482 processos, em 1961 4.086 processos e em 1962 3.852 processos o que

correspondeu a imposto de justiça cobrado 332.679$70 em 1960, 372.780$00 em 1961 e em

1962 304.300$00. O númeÍo de processos contestados e, por conseguinte, de julgamentos

andava à volta de 157o dos processos liquidados, poÍ pagamento voluntário e conversóes.

Após a leitura de relatórios de serviço e mapÍls estatísticos verifica-se um atÍaso nos serviços

aproximado em 2 anos, atraso que se verifica desde o início dos serviços. Por exemplo, no ano

de 1974 julgavam-se pro@ssos entrados tro tribunal em 1972, a que acrescia o atraso verificado
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na sua instrução. O tempo que decore entre a autuação e a Íesolução do processo é sempre

superior a 2 anos,

O movimento processual era de cerca de 3 mil pÍocessos anuais, sendo 9OVo dos casos as

penalidades aplicadas pelo juiz no despacho de indiciaçáo, sem contestaçáo e julgamento

subsequente. Daí que o número de julgametrtos efectuados fosse de ceÍq! de lÍezentos poÍ ano.

Em 1.968 realizaram-se 282 julgamentos. Estes dados justificam o ataso crónico dos serviços do

tribuml que pemnte o aumento de processos julgados não corÍespondia aumento de pessoal.

O atraso crónico do andamento dos processos acarÍetava vários problemas. O mais imediato

era a diminuição nas Íeceitas recebidas e as pÍovenientes de condenações ou pagamentos

voluntários. Dava ainda lugar a uma situação de ordem jurÍdica, conforme exposição feita pelo

juiz presidente a 09 de Abril de 1958 ao Ministro do Interior. Havendo v&ios pÍocessos

pendentes oontra o mesmo réu e sendo, normalmente, as penírs aplicâdas de mera multa, tinham

elas, em obediência ao art. 102.e, ponto 2 do Código Penal, de se acumularem entÍe si. Daí o

problema de se saber se, em cúmulo material, formavam uma só pena, mesmo paÍa efeito de

cumprimento, ou se pelo contrário, na fase de cumprimento, desip.adamente na de conversâo em

prisão, cada pena parcelar recupeÍava a sua autonomia. O problema tem real interesse à face do

art. 63,e, ponto 3 do Decreto n.e 20.282/31 que se refere à conversão em prisão "dos primeiros

3.000$00 de multa não paga." Na verdade se se tÍatasse das vádas penas parcelares cada uma

delas era conveÍida naquelas condições e, no caso de remissiio dos dias de prisão, cada uma

delas teria de ser paga. Se se tÍatasse de uma só pena apenas os 3.ü)0$00 seriam conveÍidos,

fosse qual fosse o número das penas paÍcelares e só aqueles eÍam pagos, no caso do réu não

quereÍ ser preso. O primeiro entendimento foi o adaptado pelo seu ante@ssor Ministro do

Interior e o segundo procedimento foi seguido pelo juiz pÍesidente, apoiando-se na

jurisprudência dos Tribunais Superiores, em paÍe@res da Procuradoria-Geral da República e nos

proprios textos legais, Daqui resultou uma constante apensaçáo de processos para julgamento

conjunto, o que não acontecia anteriormente. E resultava também um prcjuízo paÍa aplicação da

justiça pois que se a um réu respondia por uma só inftacção punida com multa superioÍ a

3.000$00, vem em conversão desta, a sofrer o mesmo tempo de prisão do que run outro Íéu

condenado em vrárias multas daquele montante e que tenha de soter a respectiva conversão.
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CONCLUSÓES

Pretendeu-se com o contexto económico e social apresentado mostrar que o Tribunal

Colectivo do Géneros AlimentÍcios está integrado na rede de contÍolo social e económico do

Estado Novo, como o 619ão decisório da fiscalização efectuada na produção, comércio e

consumo de géneros alimentícios. Após ter sido feita uma abordagem à regulamentação sobre os

géneros alimentícios e às infrac@es da competência deste tribunal verifica-se que a

regulamentação das infracções contra a saúde pública atinge principalmente o pequeno comércio

referente aos géneros alimentÍcios de primeira necessidade, nomeadamente o comércio dos

retalhistas de mercearia, pois que as inftacções são as cometidas no final do ciclo económico do

pÍoduto.

Com a realização deste trabalho apercebemo-nos que os limites e o âmbito de intervenção do

arquivista modeÍno com formaçáo baseada nos princípios da ordem original dos documentos e

princípio da proveniência são rígidos e limitados conforme os seguidores da Arquivística pós-

custodial os apresentam. A aplicação destes princípios pode dificultaÍ o estudo de um sistema de

informação poÍque tende a espaÍilhar a realidade de uma instituição, que quanto mais complexa

for mais difícil se toma a aplicação desses princÍpios. Apesar de entendemos a informaçáo

arquivística como a matéria-prima necessária para a produçáo do conhecimento utilizamos os

princípios da proveniência e da ordem original dos documentos. No presente estudo verificou-se

dificuldades na atribuição da noção de Fundo e de Subfundo ao conjunto documental produzido

pelo Departamento de Fiscalização em relação ao conjunto documental produzido pela

Inspecção-Geral de Fiscalizaçáo de Géneros Alimentícios e na classificação arquivística da série

Processos de infracções/crimes. O conceito de Fundo não confere a flexibilidade para repÍesentaÍ

a dupla articulaçáo da complexidade organizacional com a funcional. Ao invés, existem relaçôes

internas e extemas que o conceito operatório de sistema traduz com mais exactidão.

Não foi suÍiciente para a identificação e caracÍeizaçío deste sistema de informaçáo o estudo

orgânico-funcional com base na análise de diplomas legislativos e de outros documentos

normativos, para se proceder a um tÍatamento arquivístico o mais correcto e fidedigno da

realidade. A estrutuÍa representativa deste objecto de estudo apresentada nos diplomas
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legislativos foi uma estrutuÍa que se verificou insuficiente e omissa em alguns aspectos. O

presente estudo úo se limitou à identificação e caÍacterizaçáo dos documentos mas

fundamentou-se na observação directa da informação e Da sua contextualização. Para além do

estudo técnico das séries documentais e consequentemente do documento foi dada atenção aos

dados informacionais contidos nessa documentação.

O Tribunal C-oleclivo dos Géneros Alimentícios teve a sua génese no Tribunal de Recurso da

Intendência-Geral da Segurança Pública. As inÍracções relativas ao fúrico, expedição e vendas

de géneros alimentícios foram pela primeira vez exceptuadas da competência dos tribunais

judiciais comuns pelo Decreto n.e L1.72U29, de 06 de Dezembro que passou a atribui-la ao

intendente-geÍal da Segurança Pública. O recurso das penas aplicadas pelo intendente-geral da

Segurança híblica era julgado por um tibunal constituído por três juÍzes, de nomeação do

Ministro da Justiça e dos Cultos, o Tribunal de Recurso. A fiscalização comercial ou policial dos

géneros alimentícios passou a ser exercida pela Intendência-Geral até à organização dos serviços

da Bolsa Agrícola conforme pÍópÍio DecÍeto n.e17.721129. Os serviços da extinta Bolsa Agrícola

transitaram para a nova Inspecção Técnica das Industrias e Comércio Agícolas em 16 de Julho

de 1930. No entaf,to, foi criada 19 de Julho de 1930 a Inspecção-Geral dos Serviços de

Fiscalização de Géneros Alimentícios e junto a esta inspecção o Tribunal Colectivo com a

mesma jurisdição específicâ. Com a extinção desta inspecção, em 1936, suÍgiu um tribunal

reestÍuturado, o Tribunal Colectivo dos Géneros AlimentÍcios. Este tribunal desde a sua criação

até à sua extinção esteve sempÍe organicamente ligdo à Polícia de Segurança Pública e por

conseguinte, sob a tutela do Ministério do Interior e posteriormente do Ministério da

Administração Interna. As ligaçôes que existiam eram de natureza orgânica e excepcionalmente

funcional. As ligaçoes que existiam de natureza funcional foram nos trâmites processuais do

provimento de pessoal, licenças e outÍos, e relacionados com verbas, que eÍam canalizadas pela

Direcção-Geral da Segurança hública e depois Comando-Geral da Polícia de Segurança Pública

ao Ministro do Interior.

Identificaram-se dois períodos distintos na estrutura oÍgânica e funcional ao longo destes 47

anos de existência. O pÍimeiro inicia-se em Julho de 1930, com a cÍiação da Inspecçáo-Geral dos

Serviços de Fiscalização de Géneros Alimentícios e a funcionar junto desta e termina em
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Novembro de 1936, data da sua extinção. O último e o mais longo período começa em Janeiro de

1937, com a restrutuÍaçâo dos serviçns do Tribunal Colectivo e mantêm-se a;té 1974, data da sua

extinção e passagem das suas competências paÍa os tribunais de jurisdiçáo comum.

O Tribunal Colectivo dos Géneros Alimentícios passou, desde a sua criaçáo até à sua

extinção, por várias alterações orgânicas-funcionais. Inicialmente frrncionou junto da Inspecçâo-

Geral dos Serviços de Fiscalização de Géneros Alimentícios e foi um tribunal semelhante aos

tribunais militares territoriais, composto por 2 oficiais do Exército e 1 juiz auditor, sem pÍomotor

nem defensoÍ oficioso, em que o juiz auditor inquiria sumariamente as testemunhas e relatava a

sentençâ, conforme a deliberação do Colectivo de juízes, que julgava definitivamente de facto e

de direito. Desde logo se verificou que esta organização era típica das repartiçôes do Estado e

nâo se amoldava a um tribunal, que deveria funcionar como os outros, poÍ ofícios ou secções de

processos.

Depois de reestruturado o T.C.G.A. apÍesenta uma eslrutura orgânica simples e funcionava

por secções de pÍo@ssos de forma idêntica aos tribunais de jurisdição ordinária. Esta estrutura ia

sendo alterada por necessidades de serviço. Essa estrutua foi, ao contrário da organização dos

serviços nos tribunais comuns, determinada por Ordem de serviço interna, de?3 de Fevereiro de

1937, sempre renovada e aprovada pelas entidades superiores. Foram constituídas inicialmente

três secções de pÍocessos, cada uma com um chefe e dois funcionários.

O Tribunal C.olectivo dos Géneros Alimentícios foi composto por três unidades orgânico-

funcionais, o Ministério Público, o C.olectivo de juzes e a SecÍetaÍia. Esta última secção é

composta por mais quatro subsecções, nomeadamente a 1.,21 e 3r secções de processos e uma 4a

Secção de Processos de carácter temporário, o Arquivo e TesouÍaÍia, constituída com a

subsecçáo Arquivo e a Secção do Ficheiro e Registo Criminal. Existiu ainda outra subunidade,

de carácter temporário e dependente do Crlectivo de juzes, o Serviço de Julgamentos.

As altera@es orgânicas e funcionais ocorridas tiveram por base motivos de duas ordens. Para

dar cumprimento ao estabelecido nos diplomas legais ou poÍ deteÍminações, queÍ escritas ou

verbais, dos vários juízes presidentes. As mudanças orgiinicas o@ÍreÍam por diploma legal,

como a criação da 4! Secção de Processos, justificada pelo atraso dos serviços e pelo reduzido

número de funcionrários, queÍ poÍ determinação interna como seja a criação do Serviço de

Julgamento, criado provisoriamente e a título experimental porque verificava-se cada vez maior

atÍaso no andamento dos processos. Foi por motivos de falta de ÍecuÍsos de pessoal que o mesmo
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foi extinto. As determina@es escritas ou verbais foram justificadas quer pelo atraso dos serviços

quer pelas capacidades e competências dos funcionários. De facto, houve mudanças frequentes

dos funcionários dos vários serviços com o objectivo de tomá-los mais eficientes, rentabilizando

o serviço.

Em relação ao exercÍcio da magistratura do Ministério Público junto do T.C.G.A. o agente,

denominado por promotor de justiça, era privativo e não pertencia à Magistratura Judicial. Tinha

além das funçóes normais dos magistrados do Ministério Prúblico nos tribunais comuns, a função

excepcional de promover em cada processo, a indicação dos responsáveis pelas in-fracções

cometidas, com indicação expressa das penaüdades a aplicaÍ e da caução a arbitrar. Tinha a

função especial de exercer a condenação de preceito. As funçoes do promotor de justiça eÍam

especiais pois tinha que agir simultânea e excepcionalmente como acusador e ser uma espécie de

julgador, na medida em que pÍrÍa indicar as penas e a caução, era obrigado a fazer em cada

pÍocesso uma prévia apreciaçâo dos factos e da respectiva prova. Tem firnções acrescidas e de

muita responsabilidade tendo em conta que só uma pequena peÍcentagem dos processos iam a

julgamento pelo Colectivo, isto é, quando contestados os despachos de indiciaçáo, pois na

maioria dos casos verificava-se a condenaçáo de preceito. As suas ftrnçôes eram ainda

dificultadas devido ao facto da legislação sobre géneros alimentícios estaÍ constantemente a ser

alteÍada. As suas funções excepcionais mantêm-se até 19 de Novembro de 1970, data em que

passa a teÍ os mesmos poderes e funções do Ministério Público nos tribunais comuns.

Foi um tribunal especial na composição do Colectivo de juízes. A constituição do Colectivo

dos tribunais ordinários é composta por jufues de Direito e a Constituição PolÍtica dispõe no

art.119.a que os juízes dos tribunais ordinários são vitalícios e inamovíveis. Inicialmente o

Colectivo de ju2es foi constituído por três juízes de direito, de liwe nomeação do Ministro da

Justiça e dos Cultos, passou depois a ser constituído por dois oÍiciais superiores do Exército,

ambos indicados pelo Ministro do Interior, e por um juiz auditor, nomeado de enúe os juízes de

f classe pelo Ministro da Justiça. A partir de 31 de Agosto de 1931 passou a ser composto pelo

intendente-geral da Segurança Pública como presidente, um vogal, oficial superior do Exército,

indicado pelo Ministro do Interior e poÍ um o juiz auditor, que podia ser de qualquer classe,

indicado pelo Ministro da Justiça. Com os decretos posteriores restabeleceram a doutrina do

Estatuto Judiciário, segundo o qual, os magistrados dos juízes cíveis e criminais de Lisboa sâo
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sempÍe de 1l classe. A 02 de Junho de 1932 o C-olectivo de juízes passou a ser a presidido poÍ

um juiz de Direito de 10 classe e constituído por 2 assessores militares, um deles era o adjunto do

director-geral da Segurança Pública. Em Abril de 1933 o lugar de adjunto é substituído pelo

comandante da Policia de Segurança Pública de Lisboa. Desde sêmpÍe fizera paÍte do Colectivo

de juízes, com mais ou menos proeminência, um funcionário superioÍ da Polícia de Segurang

Pública. Pela sua dependência orgânica, pela constituiçáo do Colectivo, consideramos este

tribunal como sendo um tribunal de polícia.

Coube aos juízes presidentes do T.C.G.A., ao longo destas décadas de existência, além de

seÍem os responsáveis máximos dos serviços que o compunham, as funçôes de coordenação e

deliberação sobre o funcionamento dos serviços, dos procedimentos administrativos e até

processuais. Facto perfeitamente observável logo a partir de 1937 e ao longo de toda a existência

deste tribunal. Tinha autoridade para alterar e mandar executar as suas decisões sobre os seÍviços

queÍ poÍ ordens verbais ou por ordens de serviço intemas, excepto em alguns casos, em que eÍa

necessária autorização superior, relacionados com assuntos de pessoal e financeiro que estavam

determinados por lei. Foram vários os meios que os juízes presidentes do T.C.G.A. se

socolreram para minimizar o atraso crónico do serviço, operando mudanças orgânicas, alteraçâo

de procedimentos, colocaçáo de funcionários nos lugares mais indicados, reduçáo ao máximo

das formalidades processuais e burocráticas e apÍoveitametrto das férias judiciais para a

rcalizrçáo de julgamentos.

Em relação ao quadro de pessoal afecto ao T.C,G.A. houve dois decretos fundamentais que

regularam a sua composiçáo: o Decreto n.e 27.3O6/32, de 02 de Junho e o Decreto-Iri n.o

27.48587, de 15 de Janeiro que fixa o quadro do seu pessoal e que se manteve até à publicaçáo

do Decreto-l.ei n.a 56417O, de 19 de Novembro. Ocorreram algumas excepções de firncionários

colocados a tÍtulo excepcional e temporário que pertenciam ao Ministério da Justiça. Os

funcionários eram contratados e peÍtenciam quase todos ao quadÍo privativo do tribunal, excepto

os juízes presidentes.

O quadro de pessoal, tendo em conta o número de processos movimentados, sempre foi muito

insuficiente. De início, tinha apenas um escrivão devido ao facto dos serviços estarem

concentrados na Inspecção-Geral dos Serviços de Fiscalização de Géneros Alimentícios. O

funcionamento do Tribunal Colectivo era irregular porque não tinha escrivão legalmente

nomeado. O quadro de pessoal ficou definido e aumentou exponencialmente em L937, com a
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passagem das competências do inspector-geral dos Serviços de Fiscalização, relativas à instrução

dos processos para o juiz presidente e a passagem do serviço do Contencioso, Tesouraria e

Arquivo da extinta Inspecçáo-Geral dos Serviços de Fiscalização de Géneros Alimentícios e

respectivo pessoal para o T.C.G.A.. Em 1960 reforçou-se o pessoal do T.C.G.A.. por unidades

requisitadas, a título tÍansitóÍio, para normalizaÍ o seÍviço. Foram colocados 3 funcionrírios do

Ministério da Justiça.

Os frrncionários do quadro pÍivativo do tribunal não se encontravam, apesaÍ de exercerem as

mesmas funçóes, nas condições de carreira e vencimento dos funcionários afectos ao Ministério

da Justiça. Só em 1974 foram integrados no quadro esses funcionários. Nos tribunais judiciais

eÍam contÍatados os escriturários e copistas mas o Estatuto Judiciário de L962 englobou esses

oficiais de justiça no quadro. Na totalidade os seus firncionários tinham poucas habilitações

literárias e foram nomeados directamente paÍa servirem no tribunal e desempeúavam ftrnsões

há muitos anos, encontrando-se numa situação pouco vulgar no funcionalismo público. O seu

pessoal não estava sujeito à disciplina do C.onselho Superior Judiciário. O serviço e os

funcionrários do T.C.GÁ. cumpriam o estabelecido pelo Decreto te 19.47881, alterado o art. 1.o

pelo Decreto n.e 37.118/48, que regulam a comparência dos frrncionrários e das suas faltas no

serviço das secretarias de todas as direcções-gerais dos ministérios e nos serviços destes

dependentes. Por ordem de serviço intema o juiz presidente manda aplicar essas disposições

legais e complementa-as. A paÍir de Novembro de 1970, com uma nova organização de pessoal,

ficou a Secretaria do tribunal estrutuÍada de modo semelhante à dos tribunais oomuns. Criaram-

se as categoÍiils de chefe de secção de processos e de ajudante do chefe de secção de processos,

equiparando-as às dos respectivos funcionários dos tribunais comuns. PÍocuÍou-se tanto quanto

possível, aproximar-se a constituição do quadro da Secretaria deste tribunal ao dos quadros dos

tribunais comuns, mantendo-se, no entanto, os lugares de escrituriírios de l, e 2r classe, visto

haver necessidade de garantir a situação dos frincionrários existentes.

Após a identificação documental deste aceÍvo detectou-se dois sistemas de Arquivo. Até 1937

o tribunal tinha um sistema de arquivo muito simples, reflexo da sua organização. O arquivo de

documentação estava organizado em pastas, identificadas pelo ano e a quem eÍa dirigida, ao juiz

presidente ou agente do Ministério Fúblico. Toda a documentação relacionada com a

Contabilidade e Tesouraria era tratada pelos serviços da Inspecção-Geral dos Serviços de
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Fiscalizaçáo de Géneros AlimentÍcios. Por exemplo, a série Folhas de vencimentos da

Inspecçáo-Geral continha as remuneraçóes e vencimentos quer do I:boratório, do conselho

Técnico e do Tribunal Colectivo. Com a reestrutuÍação do tribunal passou a existir arquivos

sectoriais das diversas unidades. Nas secçôes de processos existia um arquivo do registo da

correspondência expedida, independente do da Secçáo Central, e nas mesmas secções era

arquivada toda a correspondência recebida que não tiúa de ser junta aos processos. Mesmo na

Tesouraria existia um copiador de offcios expedidos a várias entidades. Em arquivo @rrente o

sistema de organização reflectia a orgânica da instituição. A documentação estava separada por

secçóes, poÍ série documental e dentro desta mediante o critério cronológico. os processos de

infracções/crimes ingressavam no Arquivo, após termo de remessa ao Arquivo e não estavam

organizados pela natureza de processo ou tipo de infracção cometida, mas poÍ secções de

pÍocessos e poÍ ordem de entrada no Arquivo.

No que respeita à tÍamitação processual o Tribunal Colectivo dos Géneros Alimentícios

afa§ta-se de todas as regras de direito adjectivo dos tribunais comuns já que existia a condenação

de preceito. A simples pronúncia ou indiciação do Ministério Príblico tinham valor de sentença

irrecorível, quando não tivesse havido contestação. Esta condenação de preceito constituiu

críticas ao tribunal. Quanto ao processado na parte do Ministério Público a graduação da pena a

aplicar deveria ficar para o juiz graduar no despacho em que receba a acusação, que não devia

ser obrigatoriamente recebida, admitindo todo o processo instrução contraditória nos mesmos

termos pÍevistos no código de Processo Penal. Em relação ao recurso da sentença é uma forma

especial já que devia ser admissível recurso sobre toda a matéria para o Tribunal da Relação e

não para o Supremo Tribunal de Justiça, nas mesmas condifoes previstas no Código de Processo

Penal e sem qualquer limitação do montante da multa aplicada. Ficam excluídas do recurso as

decisôes condenatórias sempÍe que a multa fosse inferior à quantia de 6.000$00. A limitação do

prazo de 5 dias para organização da defesa, qualquer que fosse a infracção cometida era outÍo

factor especial. A contestação equivale a contestação em pÍocesso sumaríssimo, com excepção

do limite de testemuúas (3) e admitir a expediçáo de carta precatória.

A tÍamitação processual aproxima-se do processo sumário crime. À complexidade dos

tribunais comuns opõe-se a simplicidade processual do T.C.G.A., possível devido à sua

competência restrita. Ao nível processual ocorreu várias alterações, de destacar a operada em

Novembro de 1952 em que foram agrupados os pÍocessos em categorias que tiveram andamento
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em relação a outÍos pÍocessos porque havia muitos processos de 1951 a aguardar a expedição de

mandado para notificação dos respectivos despachos de indiciação. Os processos de

infracçóes/crimes do T.C.G.A. seguiam a forma de polícia correccional, processo correccional e

de tÍansgressão.

Como o T.C.G.A. estendia a sua jurisdição a todo o país, a instrução de grande parte dos

processos tinha de ser feita mediante caÍtas pÍecatórias, o que demorava o andamento dos

pÍoc€s§os e privava o tribunal do contacto directo com os arguidos. A justiça era ÍTequentemente

administrada em forma puramente buÍosrática.

O T.C.G.A. apesar de ter uma tÍamitação processual especial em relação ao que se verifica

nos outros tÍibunais e de não estar enquadrado no Ministério da Justiça aplicava procedimentos

determinados no Estatuto Judiciário, no código da custas Judiciais e algumas disposições nos

termos do Código de Processo Penal, como por exemplo, ser permitida a alteÍação do rol de

testemunhas e a junção de documentos nos teÍmos dos arts. 348.e e 361.4 do código de processo

Penal, lavrava-se acórdão das decisões do hibunal nos termos do s único do aÍt. 554.e do Código

de Processo Penal, a conversão da multa podia ser feita de harmonia com o preceituado no art.

123.4 e seu § único do Código de Processo Penal.

verificou-se através da leitura de relatórios dos serviços e em exposições feitas pelo juiz

presidente e por medidas práticas um permanente desejo de ajustamento do T.C.G.A. às normas

aplicadas nos restantes tribunais, já que nem todas eram possíveis, dada a especial natureza dos

seus serviços e da constituição do quadro dos seus funcionários.

Os termos dos Processos de fiança lavrados neste tribunal coincidem com os usados nos

tribunais comuns.

Em relação aos livros existentes no T.C.G.A. foi feita uma compaÍação, de forma a

compreender a especificidade dos registos existentes, com os exigidos no código da custas

Judiciais de 1962. Nas sec@es de processos do T.G.G.A. não existem liwos com o movimento

da Tesouraria como está determinado no Código da Custas Judiciais. Nos tribunais comuns em

cada secção de processos havia vários livros para registo de seu movimento com a Tesouraria.

Como se tÍata de um tribunal especial, esta Tesouraria tinha um firncionamento bastante

diferente das tesourarias existentes nos tribunais comuns porque tinha que fazer a divisão das
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multas, previsto em vários decretos e também o pagamento das comparticipações nas multas,

defensores oficiosos e captoÍes, cuja cópia do respectivo recibo era junta aos autos. Tem ainda o

movimento dos vales e cheques recebidos para pagamento, as cauções prestadas no tribunal e

restituição das mesmas ou dos seus saldos.

O Código da Custas Judiciais determina a existência do Livro Imposn de Justiqa, orLde é

creditado pela parte do imposto de justiça constante da Íespectiva coluna na folha de pagamentos

e feita no próprio livro a divisão, debitado pelos pagamentos às diversas entidades. Neste

tribunal o imposto de justiça é creditado no livro de registo Estado - onde se escrituram todas as

importâncias provenientes de multas, cujo produto reveÍte ú para o Estado e o imposto de

justiça correspondente. Também não existe Livro Cofre da Secretaria, conforme o mesmo

C6digo determina, no qual se acreditam as receitas provenientes de actos e papéis avulsos, à

medida que forem recebidas. A importância das percentagens da Tesouraria cobradas em cada

mês, a parte do imposto de justiça que pertence ao cofre e quaisquer outras quantias que

constituam receita do mesmo cofre. O depósito das quantias entÍadas na Tesouraria neste

tribunal só era feito na Caixa Geral de Depósitos quando o chefe da Tesouraria entendesse que

tinha numerário necessiário para o movimento da Tesouraria e não no dia imediato conforme os

àÍts. 226.a e 227.a e outÍos do Código das Custas Judiciais. A 24 de Maio de 1958 o juiz

presidente determina que o chefe da Tesouraria passÍlÍrsê a efectuar aqueles depósitos em pÍitzo

fixo, conforme preceituado no art . 224.e do Código das Custas Judiciais.

Os livros de contabilidade têm designações diversas mas correspondem aproximadamente

quanto ao Iim e à forma, aos exigidos tros arts. 212.0 e seguintes do Código das Custas Judiciais.

É de referir a existência do Ficheiro manual como o instrumento de gestão imprescindível

para os serviços, além dos elementos que fornece para cada réu, servia à nápida localização dos

pÍocessos em Arquivo. Após obtida a identificação do arguido, o número do processo e ano

correspondente, consultava-se o liwo de Registo de processos entrados em Arquivo.

O T.C.G.A. desde a sua criação e ao longo do tempo foi alvo de críticas e dúvidas que

motivaram algumas discussões queÍ poÍ parte dos organismos de coordenação económica quer

ao nível da tutela. Discussões quanto à constitucionalidade ou inconstitucionalidade do tribunal:

por não estaÍ integrado no sistema judicial, ter jurisdição singular, pela composição do Colectivo

de juizes e orgânica dos serviços e por ser um tribunal que a funcionar em Lisboa tinha

competências em todo o território continental e ilhas. O relatório preambular do Decreto-ki n.o
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41.204157 ÍefeÍe mesmo a questão da extinção ou manutenção do T.C.GA. Não se duvidava de

que a tese mais conforme com o espírito do próprio texto constitucional vigente fosse a sua

extinção mas o Governo, ouvida a Câmara Corporativa, optou pela sua manutençáo. A sua

extinção só se efectivou em 1976 com as condiçóes polÍticas do novo Regime Democrático.

Este tribunal afastava-se das normas estabelecidas para os tribunais ordinários e não obedecia

às regras prescritas para os tribunais militares. Assemelha-se aos tribunais militares pela

intervenção dos dois juÍzes nâo togados, obrigatoriamente oficiais do Exército ou da Armada e

pela designação de promotor de justiça dada ao agente do Ministério Público mas não tem

ligaçôes com os ministérios da Guerra ou da Marinh4 frrncionando sempÍe na dependência do

Ministério do Interior. Das sentenças havia recurso não paÍa o Supremo Tribunal Militar mas

para o Supremo Tribunal de Justiça.

Pela sua dependência orgânica, dependente da Polícia de Segurança Pública e sob a tutela do

Ministério do Interior, pela constituição do Colectivo por juízes não togados e vogais oficiais

superiores do Exército e a especial forma de julgar, consideramos com sendo um tribunal de

polícia embora o recuÍso das suas sentençâs não subisse para o Supremo Tribunal Militar nem

para a Relação mas paÍa o Supremo Tribunal de Justiça.

A existência de documentação produzida pela Intendência-Geral da Segurança Pública, por

um tribunal de recurso da mesma Intendência e pela I.G.S.F.G.A., acumulada pelo tribunal

colocou a dúvida se se tÍatava de um sistema de informação com vários subsistemas ou de vários

sistemas de informaçáo e qual seria a relaçáo entre eles.

O princípio da proveniência pÍescÍeve que os arquivos produzidos por um organismo não

devem ser confundidos com arquivos produzidos poÍ outÍos e para respeitar este princípio os

documentos inactivos de um organismo extinto constituem arquivos fechados e não devem ser

misturados com outÍos. No caso de transferência de competências no momento da sua extinçáo

para um outro organismo já oiado ou recentemente criado os documentos activos ou semi-

activos do organismo extinto, necessáÍios à realização das actividades do novo organismo, sáo

transferidos paÍa o outÍo organismo. Com a extinção da I.G.S.F.G,A. houve transferência de

competências queÍ para o tÍibunal (funíoes de contencioso) queÍ paÍa a Inspecção Técnica das

Indústrias e Comércio Agrícolas (serviços de fiscalizaçáo). Assim, consideramos a

documentação produzida pelo Tribunal Colectivo da Inspecção-Geral dos Serviços de
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Fiscalização de Géneros Alimentícios peÍencendo ao firndo Tribunal Colectivo dos Géneros

Alimentícios, tendo em conta que não houve ÍuptuÍa nas suas competências mas continuidade.

Além da funçáo de julgar houve aumento de competências poÍque a instrução e indiciação dos

pÍocessos da competência do inspector-geral dos Serviços de Fiscalizaçáo passaÍam para o juiz

presidente e manteve-se o tribunal com a mesma jurisdição emboÍa com competências mais

alargadas.

Ao conjunto documental produzido e acumulado pela Inspecção-Geral dos serviços de

Fiscalização de Géneros Alimentícios foi considerado como um fundo distinto do üibunal

porque embora houve liga@es funcionais entre os doi§ óÍgãos, tetrdo em conta as competências

do inspector-geral na tramitação processual e o tribunal estar administrativamente dependente

daquela, as oompetências de fiscalização e a instrução dos processos que era feita pela

I.G.S.F.G.A. passaram paÍa a nova Inspecçáo-Gerat das lndustrias e comércio Agrícolas. Além

disso, a documentação produzida e acumulada pela Inspecção-Geral dos serviços de

Fiscalização trão se encontÍava "misturada" com a do tribunal nem perdeu a sua identidade e a

sua individualidade. Neste caso, a noçáo de proveniência está ligda à de produção'

Houve dificuldade em decidir se os pÍoces§os de infracções/crimes até 1936 integram o fundo

da I.G.S.F.G.A. ou o fundo do tribunal. Embora o pÍocesso fosse encerrado na inspecçáo e o

tribunal ser considerado um subsistema da Inspecção, decidiu-se que esses pÍocessos integravam

o fundo da I.G.S.F.G.A.. Excepto os pÍocessos pendentes que por imperativo legal pa§satam a

ser julgados pelo Tribunal Colectivo da Inspecção-Geral e todo§ os proc€ssos em cuÍso aquando

da extinção da inspecção.

A documentação produzida pelo Departamento de Fiscalização de Céneros Alimentícios da

Intendência-Geral da Segurança P,ública foi considerada como fundo autónomo da I.G.S.F.G.A.,

sendo este um subsistema da Intendência-Geral da Segurança Pública. APesar de existir

documentação misturada com a da I.G.S.F.G.A., como sejL correspondência recebida e

expedida, foi possível identificar séries documentais que não perderam a sua individualidade.

Assim, em relação aos pÍocessos de infracções do Tribunal de Recurso também consideramos

que integram o Departamento de Fiscalizaçáo de Géneros Alimentícios porque foram produzidos

poÍ este e o Colectivo de juízes daquele tribunal peÍenciam ao Ministério da Justig e dos

Cultos.
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A estes perÍodos distintos na estrutuÍa orgânica e funcional do Tribunal correspondem,

aplicando os conceitos teóricos da Ciência da Informaçáo, a existência de um sistema de

informação Tribunal Colectivo dos Géneros Alimentícios que tem a sua origem em 1930 no

subsistema Tribunal Colectivo, que por sua vez integrava o sistema Inspecção-Geral dos

Serviços de Fiscalização de Géneros Alimentícios. O subsistema Tribunal Colectivo passou a

sistema passando a denominar-se Tribunal C.olectivo dos Géneros Alimentícios, quando adquiriu

algumas competências do sistema extinto e aumentou os seus serviços, tornando-se num órgão

autónomo.

Não se confirmou a hipótese colocada no pólo teóÍico. Classifica-se o Tribunal Colectivo dos

Géneros Alimentícios como um sistema pluricelular e cenfializado. Verificou-se uma evoluçáo

descontínua nos procedimentos administrativos.

A relação entÍe o subsistema Tribunal Colectivo da I.G.S.F.G.A. e o sistema I.G.S.F.G.A. era

flexível e dinâmico. Verificou-se "empréstimo" e mesmo tÍoca de funcionários entre os dois

serviços. Devido à grande acumulação de processos e à falta de escrivão no Tribunal Colectivo

exerceu interinamente as fun@es de escriváo um funcionrário da I.G.S.F.G.A. Em 1936 o

inspector-gpÍal dos Serviços de Fiscalização propõe ao Ministro do Interior a troca de funçôes de

um funcionário da Inspecção poÍ outÍo do tribunal. O promotor de justig junto do Tribunal

Colectivo, até 1937, acumulou funções primeiro como consultor jurídico da Intendência-Geral da

Segurança hública e depois como consultoÍ jurídico da I.G.S.F.G.A.. O contÍnuo passou a

desempenhar também as funções de oficial de diligências. O chefe do Arquivo e Tesouraria do

tribunal, que exeÍceu desde 1937 até L976, tinha sido o chefe da fiscalizaçáo da extinta

Inspecção-Geral.

São notórias as diferenças detectadas na produçáo documental entre o subsistema Tribunal

Colectivo e o sistema T.C.GA., referente aos pÍocessos de inftacçnes/crimes. O número de

jutgamentos do sistema baixou consideravelmente dos realizados pelo Colectivo do subsistema.

No subsistema o serviço estava repaÍido pela seguinte forma: ao inspector-geÍal dos Serviços de

Fiscalização competia a instrução, indiciação, conversáo e execução em todos os processos- Ao

juiz presidente so competia marcar dia para julgamento, presidir às Íe§pectivas audiências e

mandar baixar o pÍocesso à I.G.S.F.GA. logo que a decisão estivesse proferida. No sistema

T.C.GA. o juiz pÍesidente é instrutor, executoÍ e julgador com os outÍos dois membros do

Colectivo. Enquanto o júz presidente no tempo da I.G.S.F.G.A. só tinha que trabalhar em líVo
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dos processos, esse trabalho se resumia a Íemeter o proc€sso aos vistos, mandar passar

deprecadas quando as testemunhas eram de fora, a marcar dia para julgamento, a presidir à

respectiva audiência, ditando para a acta o resultado e depois a mandar baixar o processo à

I.G.S.F.G.A para o inspeclor-geral executar o aórdão. O juiz após a publicação do DecÍeto-Ifi

n.e 27.485137 tinha de tÍabalhar em todos os pÍoc€ssos, fazendo o que competia ao inspector-

geml e ao juiz: distribuição, indiciação, notificaçáo, boletins para o Registo Criminal, caução,

mandados de captura, perguntas a pre§os, contestação, vistos, remessa de deprecadas, marcaçáo

de julgamentos e sua realização, transferências de depósitos paÍa pagamento das multas,

notificaçáo aos fiadores, pagamentos de multas, ceÍtidões paÍa as execuçôes fiscais, convers6es

em prisão, mandados de inutilização, desnatuÍação e levantamento de sequestro e reme§sa para o

Arquivo. Acrescia autorizaÍ pagamentos, restituições de cauçóes e comparticipações aos

autuantes, assinar cheques e vales, folhas de vencimentos e de despesas para a Contabilidade.
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APÊNDICE

ANEXO 1

1. Quadro de classilicaçâo da Intendência-Geral da Segurança Fública ([GSP)

SecSo: Departamento de Fiscalizaçáo dos Géneros Aimentícios (DFGA)

SR.: IGSP-DFGA,/01 - Registo de multas

SR.: IGSP-DFGA,/02 - Registo geral de processos

SR.: IGSP-DFGA'/03 - Processos de infracções

SR.: IGSP-DFGA,/04 - Corespondência expedida

SR.: IGSP-DFGA,/05 - Correspondência expedida - Instituto de Higiene Dr. Ricardo Jorge

2. Quadro de classificaçáo da Inspecçâo-Geral dos §emiços de Íiscalizaçáo de

Géneros Alimentícios (IGSFGA)

Secçáo: Secretaria (SEC)

SR.: IGSFGA-SEC/O1 - Livro de Porta

SR.: IGSFGA-SEC/O2 - Registo de correspondência recebida

SR.: IGSFGA-SEC/03 - Registo de multas - vários géneros

SR.: IGSFGA-SEC/O4 - Registo de multas - vinho

SR.: IGSFGA-SEC/OS - Registo de multas - Grémio dos Armazenistas de Viúos

SR.: IGSFGA-SEC/06 - Registo de multas - Grémio do Comércio de Exportaçáo de Vinhos

SR.: IGSFGA-SECIOT - Registo de multas - Federação dos Vinicultores do Centro e Sul de

Portugal

SR.: IGSFGA-SEC/08 - Livro de Ponto

SR.: IGSFGA-SEC/09 - Registo de autos de amo§tras enviados

SR.: IGSFGA-SEC/I0 - Livro de protocolo

SR: IGSFGA-SEC/II - Correspondência recebida

SR.: IGSFGA-SEC/I2 - Correspondência recebida - Polícia de Segurang Fública

SR.: IGSFGA-SEC/I3 - Correspondência recebida - cadeias civis
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SR.: IGSFGA-SEC/I4 - Conespondência recebida - tribunais

SR.: IGSFGA-SEC/IS - Conespondência recebida - inspecções técnicas

SR.: IGSFGA-SEC/16 - Correspondência recebida - câmara§ municipais

SR.: IGSFGA-SEC/I7 - Correspondência recebida - várias entidades

SR.: IGSFGA-SEC/I8 - Correspondência recebida - particulares

SR.: IGSFGA-SEC/I9 - Correspondência recebida - Grémio dos Armazenistas de Vinhos

SR.:IGSFGA-SEC/2O-Conespondênciarecebida-FederaçãodosVinicultoresdoCentroeSul

de Portugal e paÍiculares

SR.: IGSFGA-SEC/2I - Correspondência recebida - Alfândega de Lisboa

SR.: IGSFGA-SE Cl22 - C-nnespondência recebida - Instituto de Higiene Dr' Ricardo Jorge

SR.: IGSFGA-SECZ3 - Correspondência confidencial recebida e expedida

SR.: IGSFGA-SEC/24 - Conespondência recebida e expedida

SR.: IGSFGA-SEC/2S - Conespondência expedida

SR.: IGSFGA-SEC26 - Conespondência expedida - várias entidades

SR.: IGSFGA-SEC127 - Conespotdência expedida - confidenciais

SR.: IGSFGA-SEC/2S - Correspondência expedida - hboratório da I'G'S'F Gá"

SR.: IGSFGA-SEC/29 - Pedidos de liceng disciplinar

SR.: IGSFGA-SEC/30 - Guias de marcha dos agentes de fiscalização

SR.: IGSFGA-SEC/3I - Registo de telefonemas recebidos

SR.: IGSFGA-SEC/32 - Pedidos de licença disciplinar

SR.: IGSFGA-SEC/33 - C.oncursos para delegados de fiscalZação

SR.: IGSFGA-SEC/34 - Guias de marcha para fiscalização

SR.: IGSFGA-SEC/3S - Circulares

SR.: IGSFGA-SEC/36 - Manifestos - azeite

§ecçáo: Secçáo do Contencioso (SC)

SR.: IGSFGA-SC/OI - Processos disciplinares dos agentes da I.G.S.F.G.A.

SR.: IGSFGA-SC/O2 - Processos de averiguações dos agentes da I.G.S.F.G.A'

SR.: IGSFGA-SC/O3 - Autos de declaÍa@es

SR.: IGSFGA-SC/O4 - Processos de reclamações

§ecçáo: Tesouraria (IS)
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SR.: IGSFGA-TS/OI - Registo de depósitos no Banco de Portugal

SR.: IGSFGA-TS/o2 - Registo de cauções

SR.: IGSFGA-TS/O3 - Registo de multas

SR.: IGSFGA-TS/O4 - Registo das receitas por venda de géneros

SR.: IGSFCA-TS/05 - Registo de depósitos por fiangs

SR.: IGSFGA-TS/06 - Caixa

SR.: IGSFGA-TS/O7 - Registo de vales e cheques

SR.: IGSFGA-TS/08 - Folhas de vencimentos

sR.: IGSFGA-TS/o9 - Folhas de ajudas de custo das brigadas de fiscalização na província

SR.: IGSFGA-TS/I0 - Mapas de comparticipações

SR.: IGSFGA-TS/II - Folhas de horas exúaordiniírias

SR.: IGSFGA-TS/I2 - Folhas de despesa de transportes em caminhos-de-ferro

SR.: IGSFGA-TS/I3 - Folhas de despesas efectuadas com a fiscalizaçáo

SR.: IGSFGA-TS/I4 - Documentos de despesas com a fiscalização

§ecçâo: Conselho Técnico (CT)

SR.: IGSFGA-CT/0I - Livro de actas

Secçáo: Arquivo (ARQ)

SR.: IGSFGA-ARQ/0I - Registo geral de processos entrados em Arquivo

SR.: IGSFGA-ARQ/02 - Registo especial de processos - chás, cafés e chicória

SR.: IGSFGA-ARQ/03 - Registo especial de processos - páo

SR.: IGSFGA-ARQ/O4 - Registo especial de processos - farinhas/tapioca

SR.: IGSFGA-ARQ/OS - Registo especial de processos - doçaria

SR.: IGSFGA-ARQ/06 - Registo especial de pÍocessos - massas alimentícias, arroz, legumes e

cereais

SR.: IGSFGA-ARQ/07 - Registo especial de processos - refrigerantes

SR.: IGSFGA-ARQ/O8 - Processos de infracções/crimes

SR.: IGSFGA-ARQ/O9 - Mapas de movimento de processos entrados na I.G.S.F.GA'

sR.: IGSFGA-ARQ/Io - Mapas mensais dos autos levantados em Lisboa e província pelas

brigadas de fiscalização

Col.SR.: IGSFGA-ARQ/II - Irgislação - vinhos, aguardente e bebidas alcoólicas
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Secçáo: Secçáo de Amosúras (§A)

SR.: IGSFGA-SA,/01 - Registo de amostÍas entradarr

Secçáo: Laboraúório flÁB)
SR.: IGSFGA-IÁB/OI - Copiador de ofícios expedidos

SR.: IGSFGA-IÁB/02 - Despesas com material para os laboratórios de província e de Lisboa e

gratificações do pessoal

SR.: IGSFGA-IÁB/O3 - Recibos de gratificaSes do pessoal

SR.: IGSFGA-IÁB/o4 - Registo geral de amostras

SR.: IGSFGA-I-AB/05 - Boletins de análises efectuadas

SR.: IGSFGA-IÁB/06 - Livro de protocolo - boletins e amostÍas

SR.: IGSFGA-I-AB/07 - Recibos de amostras recebidas

SR.: IGSFGA-I AB/08 - Recibos de depósitos efectuados para realização de análises

SR.: IGSFGA-IÁB/09 - Mapas estatísticos

SubSecgáo: Secçáo de Anátises Particulares (§AP)

SR.: IGSFCA-IÁB-SAP/01 - Registo de amostras particulares

SR.: IGSFGA-IÁB-SAP/02 - Livro de protocolo
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ANEXO 2

1. Quadro de classiÍicaçáo do Tribunal Colectivo dos GénerosAimentícios (ICGA)

Secgáo: Ministério Fúblico (MP)

SR.: TCGA-MP/01 - Certidões de acórdãos

SR.: TCGA-MP/02 - Correspondência recebida

SR.: TCGA-MP/o3 - Correspondência recebida - Inspecção-Geral das Indústrias e Comércio

Agícolas

SR.: TCGA-MP/04 - Corespondência recebida - comandos da PolÍcia de Segurança Pública

SR.: TCGA-MP/05 - Correspondência expedida

§ecçáo: Secretaria (SEC)

SR.: TCGA-SEC/01 - Cadastro de pessoal

SR.: TCGA-SEC/O2 - Processos pessoais

SR.: TCGA-SEC/03 - Concursos

SR.: TCGA-SEC/03/1 - Concurso para o lugar de escriturfuios

SR.: TCGA-SEC/03/2 - Provas do Concurso para 3a oficial

SR.: TCGA-SEC/O4 - Justificação de faltas

SR.: TCGA-SEC/OS - Mapas de assiduidade

SR.: TCGA-SEC/06 - Relaçâo de eleitoÍes paÍa a Assembleia Nacional no ano de 1972

SR.: TCGA-SEC/07 - Abono de Famflia

SR.: TCGA-SEC/08 - Serviços Sociais

SR.: TCGA-SEC/O9 - Assistência aos funcionários ou empregados civis tuberculosos

SR.: TCGA-SEC/I0 - Livro de ponto - pessoal maior

SR.: TCGA-SEC/II - Livro de ponto - pessoal menor

SR: TCGA-SEC/I2 - üvro de ponto - oficiais de diligências

SR: TCGA-SEC/13 - Livro de ponto - contínuos

SR.: TCGA-SEC/14 - Registo de correspondência recebida
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SR.: TCGA-SEC/15 - Registo de correspondência confidencial

SR.: TCGA-SEC/16 - Livro de actas

SR.: TCGA-SEC/17 - Registo de réus presos

SR.: TCGA-SEC/18 - Livro de porta - Intendência-Geral da Segurança Pública

SR.: TCGA-SEC/I9 - Livro de poÍa - Inspecção-Geral dos Serviços de Fiscalização de Géneros

Alimentícios

SR.: TCGA-SEC/20 - Livro de poÍa

SR.: TCGA-SECpI - Registo de entrada de correspondência

SR.: TCGA-SECZ2 - Registo de entÍada de correspondência confidencial

SR.: TCGA-SEC/23 - Registo de vales e cheques

SR.: TCGA-SEC/24 - Registo de guias e cau@es

SR.: TCGA-SEC/2S - Registo de guias de multas

SR.: TCGA-SEC/26 - Registo de guias de multas - viúos

SR.: TCGA-SEC/27 - Registo de guias de multas - pão

SR.: TCGA-SEC/28 - Contrato de arrendamento e instalações

SR.: TCGA-SEC/29 - Cadastro/inventário de bens móveis

SR.: TCGA-SEC/3O - Inspecção-Geral das Indústrias e C-omércio Agrícolas

SR.: TCGA-SEC/3I - Protocolo

SR.: TCGA-SEC/32 - Conespondência recebida de várias entidades

SR.: TCGA-SEC/33 - Correspondência recebida - Inspecção-Geral das Indústrias e Comércio

Agrícolas

SR.: TCGA-SEC/34 - Correspondência recebida - União Vinícola do Dão

SR.: TCGA-SEC/35 - Correspondência recebida - Junta Nacional do Vinho

SR.: TCGA-SEC/36 - Correspondência recebida - Grémio dos Armazenistas de Vinhos

SR.: TCGA-SEC/37 - Correspondência recebida - comarcas

SR.: TCGA-SEC/38 - Conespondência recebida - câmaras municipais

SR.: TCGA-SEC/39 - Correspondência recebida - comandos da Polícia de Segurang Pública

SR.: TCGA-SEC/4O - Correspondência recebida - Guarda Nacional Republicana

sR.: TCGA-SEC/4I - Correspondência recebida - Arquivo Geral do Registo criminal e Policial

SR.: TCGA-SEC/42 - Conespondência recebida - Caixa Geral de Depósitos, Crédito e

Previdência
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SR.: TCGA-SEC/43 - Correspondência recebida - cadeias civis

SR.: TCGA-SEC/44 - Correspondência recebida - DiÍecção-Geral da Contabilidade Pública

SR.: TCGA-SEC/45 - Correspondência recebida - Instituto de Higiene Dr. Ricardo Jorge

SR.: TCGA-SEC/46 -

SR.: TCGA-SEC/47 -

SR.: TCGA-SECi48 -

recebida - Instituto Nacional de Estatística

recebida - Organização Nacional "Defesa da Famflia"

recebida - Ministério da Justiça

SR.: TCGA-SEC/49 - Correspondência recebida - Polícia de Investigaçáo Criminal

SR.: TCGA-SEC/SO - Correspondência recebida - Ministério das Finanças

SR.: TCGA-SEC/51 - Correspondência confidencial recebida e expedida

SR.: TCGA-SEC/52 - Correspondência confidencial recebida

SR.: TCGA-SEC/53 - Correspondência expedida

SR.: TCGA-SEC/54 - Autos de petição para pÍestação de fiança crime

SR.: TCGA-SEC/55 - Cópias de contestações

Col.SR.: TCGA-SEC/56 - Legislação

Col.SR.: TCGA-SEC/57 - Ordens de serviço da P.S.P'

Col.SR.: TCGA-SEC/58 - Circulares e ordens de serviço de várias entidades

Col.SR.: TCGA-SEC/S9 - Circulares da A.D.S.E.

Co1.SR.: TCGA-SEC/60 - Circulares da Direcção dos Serviços de Identificação

Col.SR.: TCGA-SEC/61 - Circulares da Direcção-Geral da Contabilidade Pública

col.sR.: TCGA-SEC/62 - Circulares e oficios do Arquivo Geral de Registo criminal e Policial

Col.SR.: TCGA-SEC/63 - Diários das Sessões da Assembleia Constituinte

Col.SR.: TCGA-SEC/64 - Diários das Sessões da Assembleia Nacional e actas da Câmara

Corporativa

Col.SR.: TCGA-SEC/65 - Diários das Sessões da Assembleia Nacional

Col.SR.: TCGA-SEC/66 - Diários do Governo

Col.SR.: TCGA-SEC/67 - Apensos ao Diário do Governo - Presidência do Conselho

Sub§ecgáo: Secção Central (SCentral)

SR.: TCGA-SCrntral/0L - Correspondência expedida

SR.: TCGA-SCentral/o2 - Cópias de offcios de assuntos que náo dizem respeito e esta secçáo

SR.: TCGA-SCentraVO3 - Correspondência recebida

SR.: TCGA-SCentral/O4 - Correspondência recebida - juiz presidente
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SR.: TCGA-SCentraV0S - C.onespondência recebida - informaçôes

SR.: TCGA-SCentral/06 - Copiador de oficios precatórios

SR.: TCGA-SCentral/07 - Cópias de certidões

SR.: TCGA-SCentraV0S - Copiador de offcios expedidos ao Registo Criminal

SR.: TCGA-SCentrú09 - Registo de caÍtas precatórias expedidas

Secção: Secções do Contencioso (SC)

Subsecçáo: 1r §ecSo de Pnocessos (ll Secsáo)

SR.: TCGA-SC-1a Secção/Ol - Livro de poÍa

SR.: TCGA-SC-Iâ Secção/02 - Registo de cartas precatóÍias expedidas

SR.: TCGA-SC-1a Secção/03 - Copiador de ofícios precatórios

SR.: TCGA-SC-f Secçáo/04 - Corespondência recebida de várias entidades

SR.: TCGA-SC-f Secção/05 - Copiador de offcios expedidos

SR.: TCGA-SC-1a Secção/06 - Cópias de certidões

Subsecçáo: 2r Secçáo de Processos (2r Secçâo)

SR.: TCGA-SC-2' Secção/Ol - Livro de porta

SR.: TCGA-SC-2I Sec$olo2 - Registo de cartas precatórias expedidas

SR.: TCGA-SC-2I Secção/O3 - Copiador de oficios precatórios

SR.: TCGA-SC-2! Secção/O4 - Correspondência recebida de várias entidades

SR.: TCGA-SC-2r Secção/05 - Copiador de oficios expedidos

SR.: TCGA-SC-2I Secção/06 - Cópias de certidões

Subsecçáo: 3r Secçáo de kocessos

SR.: TCGA-SC-3I Secção/01 - LivÍo de poÍta

SR.: TCGA-SC-3I Secção/O2 - Registo de cartas precatórias expedidas

SR.: TCGA-SC-3I Secção/03 - Copiador de ofícios precatórios

SR.: TCGA-SC-3. Secção/04 - Conespondência recebida de várias entidades

SR.: TCGA-SC-3a SecçáoiO5 - Copiador de oficios expedidos

SR.: TCGA-SC-3a Secção/06 - Cípias de certidões

Subsecçáo: 4r Secçâo de Processos (4r Secçáo)
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SR.: TCGA-SC-4i Secção/Ol - LivÍo de poÍa

SR.: TCGA-SC-4ê Secção/02 - Registo de cartas precatórias expedidas

SR.: TCGA-SC-4r Secção/03 - Copiador de oficios expedidos

Subsecçáo: Secçáo de Ficheirc e Registo Criminat (SFRC)

SR.: TCGA-SEC-SFRC/01 - Copiador de ofícios expedidos ao Registo Criminal

SR.: TCGA-SEC-SFRC/02 - Fichas de processos de infracçóes/crimes

sR.: TCGA-SEC-SFRC/03 - Mapas estatísticos mensais e anuais ao Instituto Nacional de

Estatística.

sR.: TCGA-SEC-SFRC/04 - Mapas (rascunhos) mensais de movimento de processos pelas

várias secções

Secçáo: Arquivo e Tesouraria (ARQ-TES)

SR.: TCGA-ARQ-TES/01 - Caixa

SR.: TCGA-ARQ-TES/02 - Regisro de depositos - Banco de Portugal (livro sintético)

SR.: TCGA-ARQ-TES/03 - Registo de compaÍicipaçóes (livro sintético)

SR.: TCGA-ARQ-TES/04 - Registo de cauções (livro sintético)

SR.: TCGA-ARQ-TES/05 - Registo de multas - Diversos (ivro sintético)

SR.: TCGA-ARQ-TESi06 - Registo de depósitos - Caixa Geral de Depósitos e Caixa Geral de

Aposentaçoes (ivro sintético)

SR.: TCGA-ARQ-TES/07 - Registo de multas (livro analítico)

SR.: TCGA-ARQ-TES/08 - Registo de multas - Estado (livro analÍtico)

SR.: TCGA-ARQ-TES/09 - Registo de multas - Diversos (livro analítico)

SR.: TCGA-ARQ-TESi10 - Registo de cauções Qivro analítico)

SR.: TCGA-ARQ-TES/11 - Registo diário de factuÍas/documentos de despesas efectuadas

SR. : TCGA-ARQ :TESllz - Mapas do movimento de tesouraria

SR.: TCGA-ARQ-TES/13 - Projectos de orçamento

SR.: TCGA-ARQ-TES/14 - Mapas de multas entradas e aplicadas a favor de várias entidades

sR.: TCGA-ARQ-TES/15 - Guias de depósito - Banco de Portugal e caixa Geral de Dep6sitos

sR.: TCGA-ARQ-TES/16 - Notas de depósito - Banco de Portugal e caixa Geral de Depósitos

SR.: TCGA-ARQ-TES/17 - Notas de depósito - Banco de Portugal

SR.: TCGA-ARQ-TES/18 - Guias de dep6sito de cauções

SR.: TCGA-ARQ-TES/19 - Guias de cauções e comparticipaçóes prescritas

189



SR.: TCGA-ARQ-TES/20 - Guias de pagamento de multa

SR.: TCGA-ARQ-TES/21 - Guias de restitui$o de cauções

SR.: TCGA-ARQ-TESi22 - Recibos de comparticipa$es de autuantes
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DECRETO-LEI Ít.a 3lll71. D.G. ! Série. 155 (70-07-06) 861. [Determina que os escriturários e

auxiliares de escrita do quadro especial do Comando-Geral da Polícia de Segurança Pública
passem a ter a desigração de escriturários-dactilógafos de ls e 2s classe]

DECRETO-LEI t.e 203fi4. D.G. I Série. 113 (74-05-15) 623-627. [DeÍine o progama do

Govemo Provisório e estabelece a respectiva orgânical

LEI n.a 683/17. D.G. I Série. 73 (77-05-17) 337-338. [Cria na Comarca de Lisboa o 2e jnízo de
tÍansgrêssôes e execuçóes e regula a sua constituiçáo]

LEI Constitucioml n.e 3174. D.R. ! Série. Ll2 Q4-05-14) 617-622. [Define a estrutuÍa
constitucional tÍansitória que regerá a organização política até a entÍada em vigor da nova
constituição Política]

PORTARIA n.0 1003i99. D.R. ! Série-B. 262 (99-ll-10).7904-7911. [Aprova o regulamento de
conservação arquivÍstica dos tribunais judiciais. Revoga a Portaria n.e 330/91, de 11 de Abril]
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